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Ανοίγουμε διάλογο για τα 90χρονα της Οκτωβριανής επανάστασης
και τα 90 χρόνια από την ίδρυση της ΓΣΕΕ και του ΚΚΕ

Τον περασμένο Νοέμβρη η παγκόσμια εργατική τάξη γιόρτασε τα 90χρόνα
της Οχτωβριανής Επανάστασης.
Φέτος, το Νοέμβρη του 2008, η εργατική τάξη της Ελλάδας γιορτάζει τα 90

χρόνια από την ίδρυση της ΓΣΕΕ και το ΚΚΕ.
Η πανελλαδική συνένωση του Ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος στη

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας και η ταυτόχρονη ίδρυση του
Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας (ΣΕΚΕ) , του μετέπειτα KKE,
αποτέλεσαν την πρώτη μεγάλη νίκη της εργατικής τάξης της χώρας μας,
ήταν η έμπρακτη επιβεβαίωση της απόφασής της να συγκροτηθεί σε τάξη
για τον εαυτό της, να οργανώσει την ταξική της πάλη ενάντια στον καπιτα-
λισμό, για την κοινωνική της απελευθέρωση.

Από τότε η εργατική τάξη της Ελλάδος είναι ενεργητικά παρούσα στο κοι-
νωνικο-πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας, και η νεότερη νεοελληνική ιστορία
είναι στενά συνυφασμένη με την δράση του εργατικού κινήματος, με την
δράση της κοινωνικής και πολιτικής αριστεράς. Κάνενας πλέον δεν μπορού-
σε να αγνοήσει το εργατικό κίνημα και η αστική τάξη και ο ιμπεριαλισμός
ήταν αναγκασμένοι να το παίρνουν σοβαρά υπόψη τους.

Από το 1918 και δώθε, όλα τα ζητήματα, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά,
ήταν ζητήματα ταξικών συσχετισμών ανάμεσα στην αστική και την εργατι-
κή τάξη ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία, ήταν ζητήματα σκληρής
ταξικής πάλης ανάμεσα στις δύο αυτές τάξεις. Είναι για αυτό εξηγήσιμη η
προσπάθεια της άρχουσας τάξης να μην επιτρέψει την ταξική συνειδητο-
ποίηση των εργατών, να εμποδίσει και να καταστρέψει την ταξική αυτοτέ-
λεια του εργατικού κινήματος γιατί από αυτό εξαρτάται η ίδια η υπαρξή της
ιδιωτικής ιδιοκτησίας και της αστικής κυριαρχίας. Και μην μπορώντας να
πετύχει τους στόχους της με “ειρηνικά” μέσα κατέφυγε στην ώμη βία και
τρομοκρατία, στην ένοπλη καταστολή. Το εργατικό κίνημα της Ελλάδας
πέρασε στην 90χρόνη ιστορία του από την αρχική του συγκρότηση μέσα
από την φωτιά και το σίδερο.Πρόκειται για μια ηρωϊκή και συνάμα τραγική



ιστορία. Η αστική τάξη “είδε το χάρο με τα μάτια της”, και ότι τελικά έσωσε
το καθεστώς της, αυτό δεν οφείλεται κυρίως, στους “δυσμενείς συσχετι-
σμούς” για την εργατική τάξη. Οφείλεται στο ότι το εργατικό κίνημα ξέχασε
τις αρχικές διακηρύξεις του “να βρίσκεται εκτός πάσης αστικής επιρροής” ,
που είχαν διατυπωθεί με πρωτοβουλία των κομμουνιστών στις αποφάσεις
του ιδρυτικού συνεδρίου της ΓΣΕΕ.

Αυτή η αστική επιρροή ευθύνεται και για την σημερινή κατάσταση του
συνδικαλιστικού και πολιτικού κινήματος της εργατικής τάξης.

Η ιστορία της ΓΣΕΕ και του Κομμουνιστικού κινήματος της Ελλάδας αφο-
ρούν ολόκληρη τη εργατική τάξη. Την συνολική εργατική τάξη αφορά και η
αναζήτηση διεξόδου από τα σημερινά αδιέξοδα του εργατικού κινήματος.

Έχοντας υπόψη ότι η επαναστατική ανασύνταξη του εργατικού και κομ-
μουνιστικού κίνηματος αποτελεί ζωτικό ζήτημα για την σύγχρονη εργατική
τάξη, η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού μας αποφάσισε να ανοίξει
συζήτηση:

α) Για τα 90χρονα της Οκτωβριανής Επανάστασης.
β) Για τα 90χρονα της ΓΣΕΕ και του ΚΚΕ και για τα καθήκοντα που απορ-

ρέουν για το σύγχρονο εργατικό κίνημα στο δρόμο της επανάστασης και της
κοινωνικής απελευθέρωσης.

Θα δημοσιεύσουμε στα επόμενα 3 τεύχη του περιοδικού μας ως το τέλος
του 2008 κείμενα οποιουδήποτε συντρόφου ή φίλου θέλει να πάρει μέρος
στην συζήτηση.

(Παρακαλούμε μόνο, τα κείμενα να μην υπερβάινουν τις 4500 λέξεις.)

Η Συντακτική Επιτροπή
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Η «κριτική του Προγράμματος της Γκότα»
του Μαρξ και οι διαστρεβλώσεις της

του Κώστα Μπατίκα

Στα µέσα της δεκαετίας του ΄30 του
20ού αιώνα ο Στάλιν και η ηγεσία του
ΚΚΣΕ διακήρυξαν, ως γνωστό, πανη-
γυρικά µπροστά σε όλο τον κόσµο,
ότι στην Σοβιετική Ένωση νίκησε ορι-
στικά ο σοσιαλισµός - α΄ φάση της
Κουµµουνιστικής κοινωνίας. Εξυπα-
κούεται ότι τη διακήρυξή τους αυτή
τη θεωρούσαν απόλυτα συµβατή µε
τη µαρξιστική θεωρία και το λενινι-
σµό και πέρα για πέρα σύµφωνη µε
όσα ανέπτυξε ο Μαρξ στο έργο του
«Παρατηρήσεις στο σχέδιο προγράµ-
µατος του γερµανικού κόµµατος»,
που είναι γνωστό µε το όνοµα «κριτι-
κή του προγράµµατος του Γκότα».

Αλλά ποιος είναι «ο σοσιαλισµός –
α΄ φάση της κοµµουνιστικής κοινω-
νίας που νίκησε οριστικά στη Σοβιετι-
κή Ένωση» το 1935; Ποια είναι τα
βασικά χαρακτηριστικά του;

Η βάση αυτού του «σοσιαλισµού»
είναι η κρατική ιδιοκτησία στα µέσα
παραγωγής και η συνεταιριστική ιδιο-
κτησία στην αγροτική οικονοµία,
καθώς τότε η συντριπτική πλειοψη-

φία των µέσων παραγωγής είχε
περάσει στα χέρια του κράτους και
είχε ολοκληρωθεί η κολλεκτιβοποίη-
ση στην αγροτική οικονοµία.

Είναι ένας «σοσιαλισµός» όπου, η
παραγωγή οργανώνεται στη βάση
ενός κεντρικού κρατικού σχεδια-
σµού, υπάρχουν εµπορευµατοχρη-
µατικές σχέσεις και συνεχίζει να δρα
ο νόµος της αξίας. Η διανοµή γίνεται
µε βάση την αρχή «στον καθένα ανά-
λογα µε την ποσότητα και την ποιό-
τητα της εργασίας του».

Είναι ένας «σοσιαλισµός» όπου
υπάρχουν τάξεις και ταξικές διακρί-
σεις, όπου µάλιστα, σύµφωνα µε το
Στάλιν, «η ταξική πάλη οξύνεται».
Όσο κι αν αυτή η ρήση του Στάλιν
περί όξυνσης της ταξικής πάλης στο
σοσιαλισµό, στόχευε στο να δικαιο-
λογήσει την καταστολή της µαρξιστι-
κής και λενινιστικής αντίληψης και τη
φυσική εξόντωση των φορέων της,
εκείνο που έµεινε – και το χρησιµο-
ποιούν οι απανταχού οπαδοί του
ακόµη και σήµερα – είναι, ότι στο
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σοσιαλισµό – α΄ φάση της κοµµουνι-
στικής κοινωνίας «οξύνεται η ταξική
πάλη»!!!

Είναι τέλος, ένας «σοσιαλισµός» µε
πολιτικό κράτος, το κράτος της
δικτατορίας του προλεταριάτου.

Αυτή η αντίληψη του Στάλιν περί
σοσιαλισµού – α΄ φάσης της κοµ-
µουνιστικής κοινωνίας έγινε από τότε
η επικρατούσα αντίληψη στο κοµ-
µουνιστικό κίνηµα, και σήµερα
κυριαρχεί καθώς την προβάλουν τα
πιο διαφορετικά ρεύµατα σκέψης στη
σύγχρονη Αριστερά σ’ Ανατολή και
∆ύση, αρχίζοντας από τους πιστούς
οπαδούς του Στάλιν και φτάνοντας
ως τους εκπροσώπους του ακαδηµαϊ-
κού µαρξισµού. Στην Ελλάδα την
αντίληψη αυτή εκπροσωπούν από
κοινού το ΚΚΕ, η πλειοψηφία των
οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτι-
κής Αριστεράς και αριστεροί πανεπι-
στηµιακοί καθηγητές. Όλοι αυτοί
παρουσιάζουν τη σταλινική εκδοχή
του σοσιαλισµού ως γνήσιο µαρξισµό
και συνήθως, για να θεµελιώσουν
«µαρξιστικά» την άποψή τους, δεν
παραλείπουν να επικαλούνται την
«κριτική του προγράµµατος της
Γκότα», παραθέτουν συγκεκριµένα
αποσπάσµατα απ’ αυτήν, και µε
περισσή σοφία βγάζουν το αυθαίρετο
συµπέρασµα ότι η πρώτη φάση της
κοµµουνιστικής κοινωνίας για την
οποία µιλούσε ο Μαρξ (αυτή που
ονοµάστηκε και σοσιαλισµός από το
Λένιν και τους µπολσεβίκους), είναι
µια κοινωνία µε κρατική ιδιοκτησία
και εµπορευµατικοχρηµατικές σχέ-
σεις, µια κοινωνία µε τάξεις και ταξι-
κές διακρίσεις, µια κοινωνία, το κρά-

τος της οποίας είναι η δικτατορία του
προλεταριάτου. Προσδιορίζουν
δηλαδή το σοσιαλισµό ως µια περίο-
δο µετάβασης από τον καπιταλισµό
στον κοµµουνισµό, ταυτίζοντας τη
µεταβατική περίοδο των επαναστατι-
κών µετασχηµατισµών µε το σοσιαλι-
σµό – α΄ φάση της κοµµουνιστικής
κοινωνίας. Και όλα αυτά στο όνοµα
του Μαρξ, του µαρξισµού και του
λενινισµού.
Ποια σχέση µπορεί να έχουν όλα
αυτά µε τον επιστηµονικό σοσια-
λισµό του Μαρξ, του Ενγκελς και
του Λένιν;
Τι πραγµατικά είπε ο Μαρξ στην
«Κριτική του Προγράµµατος της
Γκότα»;

Πριν προχωρήσουµε στην απάντη-
ση αυτών των ερωτηµάτων θα θέλα-
µε να σηµειώσουµε και τούτα:
1) Χάριν συνεννόησης πρέπει να
πούµε ότι στο έργο του Μαρξ και του
Ενγκελς οι όροι σοσιαλισµός και κοµ-
µουνισµός έχουν ταυτόσηµη έννοια.
Όταν χρησιµοποιούνται για να προσ-
διορίσουν τη µελλοντική κοινωνία
σηµαίνουν και οι δύο την κοµµουνι-
στική κοινωνία. Οι ιδρυτές του µαρξι-
σµού ονοµάζουν τη µελλοντική κοι-
νωνία συνήθως κοµµουνιστική, αλλά
ενίοτε και σοσιαλιστική. Σοσιαλισµός
και σοσιαλιστική κοινωνία στα κείµε-
να των Μαρξ-Ενγκελς δεν είναι η
πρώτη φάση της κοµµουνιστικής κοι-
νωνίας, είναι η συνολική κοµµουνι-
στική κοινωνία.

Το «σοσιαλισµός – α΄ φάση της
κοµµουνιστικής κοινωνίας» δεν χρη-
σιµοποιήθηκε ποτέ από τους Μαρξ-
Ενγκελς, είναι µεταγενέστερη ορολο-

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ τ.33
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______________
1 Κ.Μαρξ: “Κριτική του προγράµµατος της Γκότα” ∆ΙΑΛΕΧΤΑ, τ.ΙΙ, σ.15. Όλα τα
αποσπάσµατα είναι παρµένα απ’αυτή την ελληνική έκδοση. Χρησιµοποιώ όµως και
τη γερµανική έκδοση (MEW τ.19). Όπου υπάρχουν µη ακριβολογηµένες διατυπώ-
σεις στη µετάφραση τις διορθώνω σιωπηρά µε βάση το πρωτότυπο, όπου αυτό είναι
αναγκαίο σηµειώνω ιδιαίτερα τις αλλάγες που έκανα.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΚΟΤΑ...

γία και χρησιµοποιήθηκε από το
Λένιν και τους µπολσεβίκους, προφα-
νώς στην προσπάθεια ξεκαθαρίσµα-
τος και της ίδιας της ορολογίας, από
τα µπερδέµατα της Β΄ ∆ιεθνούς. Στα
χρόνια της Β΄ ∆ιεθνούς, ο όρος κοµ-
µουνισµός εκτοπίστηκε από το λεξι-
λόγιο του πρακτικού εργατικού κινή-
µατος και εµφανιζόταν περιθωριακά
µόνο σε κάποια θεωρητικά έργα.
Παντού είχε επικρατήσει ο όρος
σοσιαλισµός. Ο Λένιν, λοιπόν, ονόµα-
σε την πρώτη φάση της κοµµουνιστι-
κής κοινωνίας και σοσιαλισµό, προ-
φανώς για να τονίσει ότι ο σοσιαλι-
σµός δεν είναι η µεταβατική περίοδος
πριν την πρώτη φάση του κοµµουνι-
σµού, και για να εναρµονιστεί µε τη
µαρξιστική ορολογία. Ο σοσιαλισµός
– α΄ φάση της κοµµουνιστικής κοι-
νωνίας του Λένιν είναι «η πρώτη
φάση της κοµµουνιστικής κοινωνίας»
του Μαρξ, και δεν πρόκειται για κανε-
νός είδους µεταβατικής περιόδου,
είναι ήδη κοµµουνισµός, ανολοκλή-
ρωτος κοµµουνισµός.
2) Όσα εξέθεσε ο Μαρξ στην «Κριτι-
κή του Προγράµµατος της Γκότα»
δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, δεν τα
εξέφραζε για πρώτη φορά, ήταν όλα
ήδη αποτυπωµένα στο προηγούµενο
έργο του και ιδιαίτερα στο
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ». Το µόνο καινούργιο
που προσέθεσε εδώ και διατύπωσε
για πρώτη φορά καθαρά είναι ο

σαφής διαχωρισµός των δύο φάσεων
της κοµµουνιστικής κοινωνίας, που
όµως σε επί µέρους ζητήµατα τον
είχε υπαινιχτεί σε προηγούµενα έργα
του.

Ας έρθουµε τώρα στο κείµενο της
«Κριτικής». Ο Μαρξ στις «παρατηρή-
σεις του πάνω στο σχέδιο Προγράµ-
µατος» δεν αποσκοπεί στο να εκθέ-
σει το συνολικό του έργο, αλλά µε
βάση αυτό ασκεί κριτική στους
συντάκτες του που σε σοβαρά και
σηµαντικά ζητήµατα νοθεύουν το
µαρξισµό, πισωγυρίζουν το κίνηµα,
προβάλλοντας απόψεις του µικροα-
στικού σοσιαλισµού. ∆εν είναι τυχαίο
ότι αγανακτεί µε τα πισωγυρίσµατα
από το κατακτηµένο θεωρητικό επί-
πεδο του κινήµατος και τους κατηγο-
ρεί ότι «ανοσιουργούν όταν προσπα-
θούν από τη µια να επιβάλουν ξανά
στο κόµµα µας σαν δόγµατα έννοιες
που είχαν κάποιο νόηµα µιαν ορισµέ-
νη εποχή, που κατάντησαν όµως
τώρα απαρχαιωµένες, άχρηστες φρά-
σεις, ενώ, από την άλλη, διαστρέ-
φουν ξανά µε νοµικά και άλλα κουρα-
φέξαλα, τόσο συνηθισµένα στους
δηµοκράτες και τους γάλλους σοσια-
λιστές, τη ρεαλιστική αντίληψη, που
µε τόσους κόπους τη διδάχτηκε το
κόµµα, µα που σήµερα, έχει ριζώσει
µέσα του» 1 . Τους κατηγορεί δηλα-
δή γιατί νοθεύουν τον επιστηµονικό
σοσιαλισµό που µε τόσους κόπους
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κατακτήθηκε.
Ο Μαρξ δεν σκοπεύει να παραθέσει

εδώ ολόκληρη την αντίληψή του για
την πορεία της επανάστασης από τη
νίκη της στην πρώτη της πράξη (ανα-
τροπή της αστικής τάξης, τσάκισµα
του αστικού κράτους, εγκαθίδρυση
της δικτατορίας του προλεταριάτου)
ως την κατάκτηση της πλήρης κοµ-
µουνιστικής κοινωνίας. Τα θεωρεί
αυτονόητα µιας και η µαρξιστική
αντίληψη για όλα αυτά τα ζητήµατα
«έχει ριζώσει µέσα στο κόµµα». Στο-
χεύει µόνο στο να αποτρέψει την
προοπτική ενός γενικού προγραµµα-
τικού µπερδέµατος του κόµµατος.

Ο Μαρξ υπενθυµίζει απλά αυτή την
πορεία, θυµίζει ότι η κοµµουνιστική
κοινωνία δεν προκύπτει αµέσως µε
την κατάκτηση της εξουσίας από το
προλεταριάτο, αλλά ύστερα από µια
µακρόχρονη µεταβατική περίοδο
επαναστατικών µετασχηµατισµών.
Γράφει:

«Ανάµεσα στην κεφαλαιοκρατική
και την κοµµουνιστική κοινωνία βρί-
σκεται η περίοδος της επαναστατικής
µετατροπής της µιας στην άλλη, και
σ’ αυτή την περίοδο αντιστοιχεί µια
πολιτική µεταβατική περίοδος, που
το κράτος της δεν µπορεί να είναι
τίποτα άλλο παρά τη επαναστατική
δικτατορία του προλεταριάτου» (σ.
24).

Κατηγορεί τους συντάκτες του σχε-
δίου ότι δεν ασχολούνται ούτε µε το
κράτος της µεταβατικής περιόδου
ούτε µε το κράτος της κοµµουνιστι-
κής κοινωνίας. «Το πρόγραµµα λοι-
πόν δεν απασχολείται ούτε µε τούτη
τη δικτατορία, ούτε µε το µελλοντικό

κράτος της κοµµουνιστικής κοινω-
νίας» (σ. 24).

Ώστε, λοιπόν, εδώ, κράτος της
µεταβατικής περιόδου και το µελλο-
ντικό κράτος της κοµµουνιστικής κοι-
νωνίας είναι δύο εντελώς διαφορετι-
κά πράγµατα. Τι είναι η δικτατορία
του προλεταριάτου και ποιο θα είναι
σύµφωνα µε το Μαρξ το µελλοντικό
κράτος στην πρώτη και στην ανώτε-
ρη φάση του κοµµουνισµού, θα το
δούµε παρακάτω.

Πρώτα πρέπει να εξετάσουµε τις
δύο φάσεις της κοµµουνιστικής κοι-
νωνίας, την κατώτερη και την ανώτε-
ρη, όπως τις διαχωρίζει ο Μαρξ και να
δούµε ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της πρώτης φάσης της
κοµµουνιστικής κοινωνίας.
Ο Μαρξ γράφει:

«Μέσα στη συντροφική κοινωνία,
τη θεµελιωµένη στην κοινοκτηµοσύ-
νη των µέσων παραγωγής, οι παρα-
γωγοί δεν ανταλλάσσουν τα προϊό-
ντα τους. Το ίδιο και η εργασία που
έχει ξοδευτεί για την παραγωγή προϊ-
όντων δεν παρουσιάζεται εδώ σαν
αξία αυτών των προϊόντων, σαν µια
εµπράγµατη ιδιότητα που έχουν,
γιατί τώρα σε αντίθεση µε την κεφα-
λαιοκρατική κοινωνία, οι ατοµικές
εργασίας υπάρχουν άµεσα και όχι πια
έµµεσα σαν συστατικά στοιχεία της
συνολικής εργασίας» (σ. 12).
Εδώ πρόκειται ξεκάθαρα για µια κοι-

νωνία όπου τα µέσα παραγωγής απο-
τελούν κοινή ιδιοκτησία των παρα-
γωγών και όπου δεν υπάρχουν πλέον
εµπορεύµατα, αλλά προϊόντα, όπου
οι εµπορευµατοχρηµατικές σχέσεις
και ο νόµος της αξίας έχουν καταργη-
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θεί. Αλλά ποια είναι αυτή η κοινωνία;
Είναι ολοφάνερα η πρώτη φάση της
κοµµουνιστικής κοινωνίας. Ο Μαρξ
είναι σαφής όταν αµέσως σε συνέ-
χεια µε το παραπάνω απόσπασµα
γράφει:

«Εδώ έχουµε να κάνουµε µε µια
κοµµουνιστική κοινωνία, όχι όπως
έχει εξελιχθεί πάνω στη δική της
βάση, µα αντίθετα όπως ακριβώς
προβάλλει από την κεφαλαιοκρατική
κοινωνία, µε µια κοµµουνιστική κοι-
νωνία, λοιπόν, που από κάθε άποψη,
οικονοµικά, ηθικά, πνευµατικά, είναι
γεµάτη µε τα σηµάδια της παλιάς κοι-
νωνίας, που από τους κόλπους της
βγήκε» (σ. 13).

Αυτή η περικοπή θα µπορούσε να
αφήσει στον απρόσεκτο αναγνώστη
την εντύπωση ότι ο Μαρξ τοποθετεί
αυτή την κοινωνία στο αµέσως διά-
στηµα µετά την επαναστατική ανα-
τροπή και την κατάκτηση της εργατι-
κής εξουσίας. Αλλά δεν είναι καθόλου
έτσι! Ο Μαρξ αφού ασχοληθεί για
λίγο µε τα ζητήµατα διανοµής σ’
αυτή την κοινωνία, θα επανέλθει
αµέσως παρακάτω για να πει:
«Μα αυτές οι ελλείψεις δεν µπορούν

να αποφευχθούν στην πρώτη φάση
της κοµµουνιστικής κοινωνίας, όπως
έχει ακριβώς βγει ύστερα από τα
µακρόχρονα κοιλοπονήµατα, (η
έµφαση δική µας) από την κεφαλαιο-
κρατική κοινωνία» (σ. 14).

Αυτά τα µακρόχρονα κοιλοπονήµα-
τα είναι ακριβώς η περίοδος µετάβα-
σης, το κράτος της οποίας είναι η
δικτατορία του προλεταριάτου. Η
πρώτη φάση της κοµµουνιστικής κοι-
νωνίας δεν προκύπτει αµέσως µετά

την ανατροπή του καπιταλισµού
αλλά ως αποτέλεσµα µιας ολόκληρης
µεταβατικής περιόδου επαναστατι-
κών µετασχηµατισµών, όπου η ιδιω-
τική ιδιοκτησία αρχικά καταργείται
και µετατρέπεται σε ιδιοκτησία του
εργατικού κράτους για να εξαφανι-
στεί µετασχηµατιζόµενη σε κοινή
ιδιοκτησία των παραγωγών. Όπου οι
τάξεις οδηγούνται στην εξάλειψή
τους και το µεταβατικό κράτος της
δικτατορίας του προλεταριάτου στην
απονέκρωσή του.
Με την ανατροπή της αστικής τάξης

και την εγκαθίδρυση της εργατικής
εξουσίας η κοµµουνιστική κοινωνία
στην πρώτη της φάση (ο σοσιαλι-
σµός) δεν είδε ακόµα το φως της
ηµέρας, δεν γεννήθηκε ακόµα, βρί-
σκεται σε εµβρυακή κατάσταση που,
όπως και στη φύση, είναι µια µεταβα-
τική κατάσταση.
Ώστε, η πρώτη φάση της κοµµουνι-

στικής κοινωνίας είναι αταξική, ακρα-
τική, βασίζεται στην κοινοκτηµοσύνη
και έχουν καταργηθεί οι εµπορευµα-
τοχρηµατικές σχέσεις και ο νόµος της
αξίας. Στην περιγραφή των χαρακτη-
ριστικών αυτής της πρώτης φάσης
είναι αφιερωµένος ο βασικός όγκος
της «Κριτικής…». Ο Μαρξ πολύ λίγα
λέει εδώ για την περίοδο µετάβασης
και «για την ανώτερη φάση της κοµ-
µουνιστικής κοινωνίας».

Ας δούµε συγκεκριµένα:

1) Η βάση της πρώτης φάσης
της κοµµουνιστικής κοινωνίας

Ο Μαρξ γράφει ότι η πρώτη φάση
είναι µια κοµµουνιστική κοινωνία όχι

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΚΟΤΑ...
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___________________
*Αναλυτική αναφορά για την κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής, για την
κρατική ιδιοκτησία της µεταβατικής περιόδου, την κοινή ιδιοκτησία της
κοµµουνιστικής κοινωνίας και όλα τα συναφή προβλήµατα του επαναστατικού
µετασχηµατισµού και της ίδιας της κοµµουνιστικής κοινωνίας στις δύο της φάσεις,
στο βιβλίο µου “Επαναστατική µετάβαση στο σοσιαλισµό-κοµµουνισµό” που θα
κυκλοφορήσει προσεχώς.

όπως έχει εξελιχθεί πάνω στη δική
της βάση. Για αυτήν «τη δική της
βάση» αναφέρει απλά ότι είναι
«θεµελιωµένη στην κοινοκτηµοσύνη
των µέσων παραγωγής» (σ. 12).
Αναφέρει επίσης στα πεταχτά ότι σ’
αυτή την κοινοκτηµοσύνη µετατρέ-
πονται τα µέσα παραγωγής κατά τη
µεταβατική περίοδο των επαναστατι-
κών µετασχηµατισµών. Στο σηµείο 3
του σχεδίου προγράµµατος που
µιλούσε για «ανύψωση των µέσων
εργασίας σε κοινό κτήµα της κοινω-
νίας» κάνει µια σύντοµη µόνο παρα-
τήρηση, όταν γράφει:
«”Ανύψωση των µέσων εργασίας σε

κοινό κτήµα” θα πρέπει βέβαια να
σηµαίνει τη “µετατροπή τους σε
κοινό κτήµα”. Όµως αυτό µόνο έτσι
στα πεταχτά».(σ.10).

∆εν αναλύει παραπέρα την αντίλη-
ψή του για την οικονοµική βάση της
πρώτης φάσης της κοµµουνιστικής
κοινωνίας, µιας βάσης που παραµένει
η ίδια και στην ανώτερη φάση του
κοµµουνισµού και είναι η κοινοκτη-
µοσύνη, η κοινή ιδιοκτησία των
µέσων παραγωγής από τους άµεσους
παραγωγούς, η ιδιοκτησία των ισότι-
µων συνεταιρισµένων παραγωγών.
∆εν θεωρεί σκόπιµο να επαναλάβει
όλα όσα είχε πει σχετικά στο προη-
γούµενο έργο του.
Σ’ όλο το προηγούµενο έργο τους οι

Μαρξ και Ένγκελς είχαν ξεκαθαρίσει
ότι η «κοινή ιδιοκτησία των ισότιµων
συνεταιρισµένων παραγωγών»* είναι
το τέρµα της κοινωνικοποίησης των
µέσων παραγωγής, είναι η κοινωνική
ιδιοκτησία µε την πλήρη έννοια της.
∆εν είναι πλέον η κοινωνική ιδιοκτη-
σία µε την κρατική της µορφή. Η
κρατική ιδιοκτησία της µεταβατικής
περιόδου, είναι έµµεσα κοινωνική, τα
µέσα παραγωγής έχουν µεταφερθεί
στα χέρια του κράτους που τα διαχει-
ρίζεται στο όνοµα της κοινωνίας. Η
κοινή ιδιοκτησία είναι άµεσα κοινωνι-
κή ιδιοκτησία, ανήκει άµεσα στους
παραγωγούς. Στην πρώτη φάση της
κοµµουνιστικής κοινωνίας, όπως και
στην ανώτερη, οι παραγωγοί έχουν
µεταξύ τους ισότιµες σχέσεις ως
προς τα µέσα παραγωγής. ∆εν υπάρ-
χουν εκεί ταξικές διαφορές, όλοι τους
είναι µόνο εργάτες, µόνο παραγωγοί.
Αλλά για να είναι ισότιµοι ως προς τα
µέσα παραγωγής δεν αρκεί µόνο
αυτό. Πρέπει να µην υπάρχουν δια-
φορές και στον τεχνικό καταµερισµό
εργασίας, να µην υπάρχουν διαφορές
στη θέση τους στην οργάνωση της
παραγωγής, να µην υπάρχουν δηλα-
δή διευθύνοντες και διευθυνόµενοι
ούτε φυσικά διοικούντες και διοικού-
µενοι.

∆ιοικούντες και διοικούµενοι, διευ-
θύνοντες και διευθυνόµενοι υπάρ-

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ τ.33



13

______________________
2Λένιν : “Κράτος και Επανάσταση”, Άπαντα τ.33, σ.116 εκδ. Σύγχρονη Εποχή

χουν αναγκαστικά στη µεταβατική
περίοδο. Στην πρώτη φάση της κοµ-
µουνιστικής κοινωνίας (σοσιαλισµό)
δεν υπάρχουν πλέον διοικούντες και
διοικούµενοι καθώς αυτές οι κατηγο-
ρίες υποδηλώνουν την ύπαρξη πολι-
τικού κράτους και αυτό έχει πλέον
απονεκρωθεί. Αλλά δεν υπάρχουν
πλέον ούτε µόνιµοι διευθύνοντες και
διευθυνόµενοι. Όλοι µπορούν να
κάνουν τη δουλειά του διευθυντή και
όλοι µπορούν τη µια στιγµή να
ασκούν διευθυντική δουλειά και την
άλλη «να σύρουν το καρότσι». «Στο
σοσιαλισµό όλοι θα διοικούν εναλλάξ
και κανένας πια δεν θα διοικεί»2 λέει
ο Λένιν στο «Κράτος και Επανάστα-
ση». Η ποιοτική διαφορά της «κοινής
ιδιοκτησίας των ισότιµων παραγω-
γών» από την «ιδιοκτησία του εργα-
τικού κράτους» είναι τεράστια και
θεµελιακής σηµασίας.

Αυτό δεν το κατανοούσε ο Στάλιν
και δεν τον κατανοούν και σήµερα
όσοι εκλαϊκεύουν και προπαγανδί-
ζουν τους σταλινικούς θεωρητικούς
ακροβατισµούς. Και επειδή η πραγ-
µατική κίνηση της κοινωνικής ζωής
δεν συµβάδιζε µε τις αντεπιστηµονι-
κές κατασκευές του, έφτασε στο
σηµείο (αυτή η θεωρητική αυθεντία)
να εκστοµίσει κατά των ιδρυτών του
µαρξισµού κατάπτυστες κατηγορίες
περί συγχύσεων και µη ακριβολογη-
µένων διατυπώσεων!!Ας αναφερθού-
µε σε ορισµένες από αυτές :

Όταν στη Σοβιετική Ένωση διακη-

ρύχθηκε πανηγυρικά η οριστική νίκη
του σοσιαλισµού-πρώτης φάσης της
κοµµουνιστικής κοινωνίας, αυτό
έγινε στο όνοµα του µαρξισµού και
εν µέσω βροντόφωνων και παρατε-
ταµένων ΖΗΤΩ στο Μαρξισµό-Λενινι-
σµό. Φυσικά, και µετά τη φυσική
εξόντωση βασικών στελεχών της
µαρξιστικής και λενινιστικής πτέρυ-
γας του κόµµατος, δεν σταµάτησαν
να υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζο-
ντας τα έργα των Μαρξ-Ένγκελς δια-
πίστωναν ότι «ο σοσιαλισµός που
είχε νικήσει» δεν συµβάδιζε µε όσα
εκείνοι είχαν πει για το σοσιαλισµό.
Έτσι διαπίστωναν ότι ο µαρξικός
σοσιαλισµός δεν προέβλεπε εµπο-
ρευµατικές σχέσεις και την ύπαρξη
του νόµου της αξίας. Αντί να αναρω-
τηθούν µήπως ήταν λάθος η ίδια η
διακήρυξη περί νίκης του σοσιαλι-
σµού, αυτοί ζητούσαν να καταργη-
θούν οι εµπορευµατικές σχέσεις. Ο
Στάλιν απέδωσε παρόµοιες αντιλή-
ψεις στην ανεπαρκή µόρφωση των
στελεχών και ανέλαβε να τους δια-
φωτίσει.

«Κάθε χρόνο», γράφει στα Οικονο-
µικά Προβλήµατα του Σοσιαλισµού
στην ΕΣΣ∆ στις αρχές της δεκαετίας
του 1950, «έρχονται χιλιάδες και-
νούργια νεαρά στελέχη, που φλέγο-
νται από την επιθυµία να µας βοηθή-
σουν, που φλέγονται από την επιθυ-
µία να δείξουν την αξία τους, όµως
δεν έχουν επαρκή µαρξιστική διαπαι-
δαγώγηση, δεν ξέρουν πολλές αλή-

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΚΟΤΑ...



θειες που είναι πολύ γνωστές σ’ εµάς,
και είναι αναγκασµένοι να περιπλανι-
ούνται στα σκοτάδια»3 . Ανέλαβε λοι-
πόν να τους οδηγήσει στο φως, ανέ-
λαβε να τους αποκαλύψει «τις πολλές
αλήθειες που είναι γνωστές σε εµάς»
και γράφει για την εµπορευµατική
παραγωγή στο σοσιαλισµό:

«Μερικοί σύντροφοι υποστηρίζουν
ότι το κόµµα δεν έκανε σωστά που
διατήρησε την εµπορευµατική παρα-
γωγή ύστερα από την κατάληψη της
εξουσίας και την εθνικοποίηση των
µέσων παραγωγής στη χώρα µας.
Έχουν τη γνώµη πως το κόµµα έπρε-
πε από τότε κιόλας να βάλει τέρµα
στην εµπορευµατική παραγωγή. Για
το ζήτηµα αυτό αναφέρονται στον
Ένγκελς που λέει:

“Μόλις η κοινωνία πάρει στα χέρια
της τα µέσα παραγωγής, θα καταρ-
γηθεί η εµπορευµατική παραγωγή και
µαζί µ’ αυτήν και η κυριαρχία των
προϊόντων πάνω στους παραγωγούς
(βλ. Αντι-Ντύριγκ)”. Οι σύντροφοι
αυτοί κάνουν σοβαρό λάθος.

Ας αναλύσουµε τη διατύπωση του
Ένγκελς. ∆εν µπορούµε τη διατύπω-
ση αυτή να τη θεωρήσουµε εντελώς
καθαρή και ακριβόλογη, γιατί δεν µας
ξεκαθαρίζει, αν πρόκειται να πάρει
στα χέρια της η κοινωνία όλα τα
µέσα παραγωγής είτε µονάχα ένα
µέρος των µέσων παραγωγής, αν,
δηλαδή, θα γίνουν κοινωνική ιδιοκτη-

σία όλα τα µέσα παραγωγής είτε
µονάχα ένα µέρος των µέσων παρα-
γωγής. Αυτό σηµαίνει ότι τη διατύ-
πωση του Ένγκελς µπορεί κανείς να
την καταλάβει και µε τους δύο τρό-
πους.

Σ’ άλλο σηµείο του Αντι-Ντύριγκ ο
Ένγκελς µιλάει για κυριαρχία πάνω σε
“όλα τα µέσα παραγωγής”, για
κυριαρχία πάνω σε “όλο το σύνολο
των µέσων παραγωγής”. Αυτό σηµαί-
νει ότι ο Ένγκελς, στη διατύπωσή
του αυτή, έχει υπόψη του την εθνι-
κοποίηση όχι ενός µέρους των µέσων
παραγωγής, αλλά όλων των µέσων
παραγωγής όχι µονάχα στη βιοµηχα-
νία αλλά και στην αγροτική οικονο-
µία»4 .
Αυτό, βέβαια, σηµαίνει, ότι ο Στάλιν

δεν κατάλαβε απολύτως τίποτα γι’
αυτό που εννοούσε ο Ένγκελς, λέγο-
ντας «Μόλις η κοινωνία πάρει στα
χέρια της τα µέσα παραγωγής». Από-
δειχνε έτσι, ότι ποτέ δεν ξεπέρασε
την καουτσκική αντίληψη περί κοινω-
νικοποίησης. Η «κοινωνικοποίησή»
του των µέσων παραγωγής έφτανε
όπως και εκείνη του Κάουτοκι ως την
εθνικοποίηση, ως την κρατικοποίησή
τους, δεν πήγαινε παραπέρα. Και
επειδή δεν κατανοούσε τη µαρξική
έννοια της πλήρους κοινωνικοποίη-
σης των µέσων παραγωγής, φυσικό
ήταν να εφευρίσκει αντιφάσεις, συγ-
χύσεις, µη ακριβολογηµένες διατυ-

14 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ τ.33

________________
3 Ι.Β. Στάλιν : “Οικονοµικά Προβλήµατα του Σοσιαλισµού στην ΕΣΣ∆”
εκδ Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1998, σ.34
4 Ι.Β. Στάλιν : ό.π. σ.35-36
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πώσεις στα κείµενα των ιδρυτών του
µαρξισµού.
Ο Ένγκελς, όταν έλεγε, «η κοινωνία

παίρνει στα χέρια της τα µέσα παρα-
γωγής», εννοούσε φυσικά µια κατά-
σταση πέρα από την «εθνικοποίη-
ση», πέρα από το «πέρασµα όλων
των µέσων παραγωγής στα χέρια του
προλεταριακού κράτους». Αυτό το
πέρασµα όλων των µέσων παραγω-
γής στα χέρια του κράτους το θεω-
ρούσε ως την τελευταία πράξη του
κράτους ως κράτους. Από εκεί και
πέρα οι κρατικές λειτουργίες αποκοι-
µούνται στον ένα µετά τον άλλο
τοµέα και φθάνουµε στην ακρατική,
αταξική κοινωνία όπου τα µέσα
παραγωγής ανήκουν άµεσα στους
ισότιµους παραγωγούς. Τότε και
µόνο τότε «η κοινωνία», όχι «το
προλεταριακό κράτος στο όνοµα της
κοινωνίας», παίρνει στα χέρια της τα
µέσα παραγωγής και η διαδικασία
κοινωνικοποίησης τους φτάνει στο
νικηφόρο τέρµα της. Και αυτό το
νικηφόρο τέρµα είναι ο σοσιαλισµός
– α΄ φάση της κοµµουνιστικής κοι-
νωνίας που σηµατοδοτεί το τέλος της
µεταβατικής περιόδου των επανα-
στατικών µετασχηµατισµών και την
αρχή της κοµµουνιστικής κοινωνίας.
Τώρα ανοίγεται διάπλατα ο δρόµος
για τη σοσιαλιστική οργάνωση της
εργασίας. Η σοσιαλιστική οργάνωση
της εργασίας στην ολοκληρωµένη
της µορφή δεν είναι πριν απ’ αυτό το
σηµείο δυνατή κατά το Μαρξ: «Η

σοσιαλιστική οργάνωση της εργασίας
ξεπηδά από την επαναστατική πορεία
µετατροπής της κοινωνίας» (σ. 21).

Ο Στάλιν, βιάστηκε να πανηγυρίσει
την έλευση αυτής της πρώτης φάσης
της κοµµουνιστικής κοινωνίας πρόω-
ρα, όταν τα πραγµατικά καθήκοντα
της µετάβασης έµπαιναν στην ηµε-
ρήσια διάταξη, επιβεβαιώνοντας έτσι
πλήρως τον Ένγκελς, που πριν ακόµη
από το 1848, είχε κατηγορήσει ορι-
σµένους εκπροσώπους του µικροα-
στικού σοσιαλισµού ότι συµφωνούν
µεν µε τα µέτρα µετάβασης, τα ταυ-
τίζουν όµως µε την τελική νίκη της
επανάστασης και έτσι µετατοπίζονται
στο στρατόπεδο της αντεπανάστα-
σης!*
(Εδώ πρέπει βέβαια να πούµε ότι
παρά το γεγονός ότι οι θεωρητικές
επιδόσεις του Στάλιν ήταν µέτριες
έως κάτω του µετρίου, δεν ήταν
αυτές που κυρίως ευθύνονται για την
προδοσία του επιστηµονικού σοσια-
λισµού των Μαρξ-Ένγκελς – Λένιν,
όπως αυτή συντελέστηκε µετά το
θάνατο του Λένιν. Το γνωσιολογικό
στοιχείο έπαιξε ασφαλώς το δικό του
ρόλο, αλλά το καθοριστικό δεν ήταν
αυτό, ήταν οι ταξικοί συσχετισµοί. Ο
Στάλιν µετά το 1924 προσαρµόστηκε
στις επιθυµίες των διοικητικών και
διευθυντικών στρωµάτων της σοβιε-
τικής κοινωνίας που έπαιρναν το
πάνω χέρι, στη γνωστή µας γραφειο-
κρατία, και µετατράπηκε βαθµιαία σε
θεωρητικό εκπρόσωπο και πολιτικό

____________________________

*περισσότερα στο υπό έκδοση βιβλίο µου
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εκφραστή τους, από εκπρόσωπο του
προλεταριάτου, που ήταν τα πρώτα
χρόνια της επαναστατικής του δρά-
σης. Ο Στάλιν δεν ήταν εντελώς µαρ-
ξιστικά αµόρφωτος. Γνώριζε π.χ. τα
βασικά, και ήξερε ως το 1924 και
υπερασπιζόταν τη θέση ότι ο σοσια-
λισµός είναι µία αταξική και ακρατική
κοινωνία, µια κοινωνία που µπορεί να
επιτευχθεί µόνο παγκόσµια.

Το 1924 µιλούσε ακόµα τη µπολσε-
βίκικη γλώσσα, όταν έλεγε: “Η δικτα-
τορία του προλεταριάτου δεν είναι
αυτοσκοπός. Η δικτατορία είναι το
µέσο, ο δρόµος προς το σοσιαλισµό.
Και τι είναι σοσιαλισµός; Σοσιαλισµός
είναι το πέρασµα από την κοινωνία
µε δικτατορία του προλεταριάτου
στην κοινωνία χωρίς κράτος”5 . Και
το Γενάρη του 1926 θα αναφέρει ως
ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρί-
σµατα της δικτατορίας του προλετα-
ριάτου τη «χρησιµοποίηση της εξου-
σίας του προλεταριάτου για την
οργάνωση του σοσιαλισµού, για την
εξάλειψη των τάξεων, για το πέρα-
σµα στην αταξική κοινωνία, στη
σοσιαλιστική κοινωνία»6.

Όταν ο Στάλιν διακήρυττε την
πλήρη νίκη του σοσιαλισµού – πρώ-
της φάσης της κοµµουνιστικής κοι-
νωνίας, εκπροσωπούσε απολύτως τα
συµφέροντα της γραφειοκρατίας.

Αυτή ήταν ικανοποιηµένη µε αυτό
που ήδη υπήρχε και ένας σοσιαλι-
σµός όπως τον εννοούσαν οι Μαρξ-
Ένγκελς και Λένιν, δηλαδή µια αταξι-
κή και ακρατική κοινωνία σήµαινε και
την καταστροφή των διοικητικών και
διευθυντικών στρωµάτων. Την ταξι-
κή άποψη αυτών των στρωµάτων
εκπροσωπούσε ο Στάλιν και όταν
λίγο αργότερα, το 1939 διατύπωνε
την άποψη ότι όχι µόνο στην πρώτη
φάση αλλά και στην ανώτερη, στον
πλήρη κοµµουνισµό, θα έχουµε κρά-
τος!!

«Εµείς προχωράµε παραπέρα,
µπροστά, προς τον κοµµουνισµό»,
γράφει ο Στάλιν το 1939 και διερωτά-
ται: «Θα διατηρηθεί άραγε στη χώρα
µας το κράτος µας και στην περίοδο
του κοµµουνισµού;» Ναι! απαντάει:
«Ναι, θα διατηρηθεί, αν δεν έχει εξα-
λειφθεί η καπιταλιστική περικύκλωση
αν δεν έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος
στρατιωτικών επιθέσεων από τα έξω.
Και µάλιστα είναι ευνόητο ότι οι µορ-
φές του κράτους µας θα αλλάζουν
και πάλι, ανάλογα µε τις αλλαγές της
εσωτερικής κατάστασης. Όχι, δεν θα
διατηρηθεί και θα απονεκρωθεί, αν
εκλείψει η καπιταλιστική περικύκλω-
ση, αν θα αντικατασταθεί από µια
σοσιαλιστική περικύκλωση»7. Ώστε
λοιπόν όχι µόνο σοσιαλισµό αλλά και
πλήρη κοµµουνισµό θα έχουµε σε
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5Ι.Β. Στάλιν : “Ερωτήσεις και απαντήσεις” (οµιλία στο Πανεπιστήµιο Σβερντλόφ),
Άπαντα τοµ. 7, σελ.175-176 εκδ. ΚΕ του ΚΚΕ.
6Ι.Β. Στάλιν : “Πάνω στα ζητήµατα του Λενινισµού” Άπαντα τοµ.8 σ.36
7Ι.Β Στάλιν : “Απολογισµός στο 18ο συνέδριο του κόµµατος” Άπαντα τ.14, σ.441,
εκδ. Σύγχρονη Εποχή 2004.



µια χώρα!!
Εφάρµοζε στην πράξη, δηλαδή, την

ταξική προσταγή των ανεξέλεγκτων
διοικητικών και διευθυντικών στρω-
µάτων, της σοβιετικής κοινωνίας,
που απαιτούσαν να τεθεί τέρµα στις
µαρξιστικολενινιστικές φλυαρίες των
µπολσεβίκων περί αταξικής και ακρα-
τικής κοινωνίας.)

Σε αντίθεση µε ότι νόµιζε ο Στάλιν
και νοµίζουν και σήµερα οι σύγχρονοι
οπαδοί του, σύµφωνα µε τον Μαρξ
και τον Ένγκελς, η βάση της πρώ-
της φάσης της κοµµουνιστικής
κοινωνίας (σοσιαλισµός) είναι
όχι η ιδιοκτησία του εργατικού
κράτους αλλά η κοινή ιδιοκτησία
των άµεσων παραγωγών!

Πάνω σ’ αυτή τη βάση η εργασία
γίνεται άµεσα κοινωνική, οι εµπορευ-
µατοχρηµατικές σχέσεις και ο νόµος
της αξίας µπαίνουν οριστικά στο µου-
σείο της ιστορίας.

2) Η διανοµή στο σοσιαλισµό

Ο Μαρξ θα αφιερώσει σχετικά µεγά-
λο κοµµάτι της «Κριτικής…» στο
πρόβληµα της διανοµής. Το κάνει για
να ξεδιαλύνει τη σύγχυση του σχεδί-
ου επ’ αυτού του ζητήµατος, που
εκλαΐκευε τις λασσαλικές ιδέες και
χρησιµοποιούσε λασσαλικές διατυ-
πώσεις περί «δίκαιης κατανοµής του
εσόδου εργασίας».

Ξεκαθαρίζει, ότι το ζήτηµα της δια-
νοµής στο σοσιαλισµό (όπως και σε
κάθε άλλο τρόπο παραγωγής) δεν
είναι το βασικό, καθώς αποτελεί
«µονάχα συνέπεια της κατανοµής
των ίδιων των όρων παραγωγής» και

κατατάσσει στο ρεύµα του «χυδαίου
σοσιαλισµού» την αντίληψη που
θεωρεί και χειρίζεται τη διανοµή ανε-
ξάρτητα από τον τρόπο παραγωγής
και έτσι «παρουσιαζεί το σοσιαλισµό
σαν να περιστρέφεται κυρίως γύρω
στη διανοµή».
Γράφει, κριτικάροντας τους συντά-
κτες του σχεδίου:

«Ήταν γενικά λάθος να δώσουν
τόση σηµασία στη λεγόµενη διανοµή
και να τονίζουν κυρίως αυτήν.

Η κάθε φορά διανοµή των µέσων
κατανάλωσης είναι µονάχα συνέπεια
της κατανοµής των ίδιων των όρων
παραγωγής. Αυτή πάλι η κατανοµή
εκφράζει το χαρακτήρα του ίδιου του
τρόπου παραγωγής. Ο κεφαλαιοκρα-
τικός τρόπος παραγωγής λ.χ. στηρί-
ζεται στο ότι οι εµπράγµατοι όροι
παραγωγής είναι µοιρασµένοι σε µη
εργαζόµενους µε τη µορφή ιδιοκτη-
σίας στο κεφάλαιο και µε τη µορφή
γαιοκτησίας, ενώ η µάζα είναι µονάχα
ιδιοκτήτης του προσωπικού όρου
παραγωγής, της εργατικής δύναµης.
Εφόσον τα στοιχεία της παραγωγής
έχουν κατανεµηθεί έτσι, προκύπτει
από µονάχη της η σηµερινή διανοµή
των µέσων κατανάλωσης. Αν οι
εµπράγµατοι όροι είναι συνεταιριστι-
κή ιδιοκτησία των ίδιων των εργα-
τών, τότε προκύπτει επίσης µια δια-
φορετική από τη σηµερινή διανοµή
των µέσων κατανάλωσης. Ο χυδαίος
σοσιαλισµός (κι απ’ αυτόν πάλι ένα
µέρος από τους δηµοκράτες) κληρο-
νόµησε από τους αστούς οικονοµο-
λόγους την αντίληψη να θεωρεί και
να χειρίζεται τη διανοµή ανεξάρτητα
από τον τρόπο παραγωγής, και έτσι
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να παρουσιάζει το σοσιαλισµό σαν να
περιστρέφεται κυρίως γύρω στη δια-
νοµή» (σ. 15).

Ο Μαρξ κατηγορεί τους συντάκτες
ότι παρά το ότι αυτά τα ζητήµατα
έχουν λυθεί προ πολλού από το µαρ-
ξισµό, αυτοί γυρίζουν το κόµµα προς
τα πίσω: «Αφού όµως από πολύ
καιρό έχει αποσαφηνιστεί η πραγµα-
τική σχέση, γιατί να γυρίζουµε ξανά
προς τα πίσω;» (σ. 16).

Ποια είναι, λοιπόν, η αρχή της δια-
νοµής στο σοσιαλισµό – α΄ φάση της
κοµµουνιστικής κοινωνίας; Στην κοι-
νωνία δηλαδή όπου οι εµπράγµατοι
όροι είναι συνεταιριστική ιδιοκτησία,
έχει εποµένως καταργηθεί ο κοινωνι-
κός καταµερισµός εργασίας που
χαρακτήριζε τον καπιταλισµό.

Ο Μαρξ αφού θα ξεκαθαρίσει ότι
στο σοσιαλισµό δεν διανέµεται το
«ακέραιο έσοδο της εργασίας» µιας
και απ’ αυτό πρέπει να αφαιρεθούν
α) όσα χρειάζονται για την αντικατά-
σταση των µέσων παραγωγής που
καταναλώθηκαν β) ένα πρόσθετο
µέρος για την επέκταση της παραγω-
γής, γ) ένα εφεδρικό απόθεµα για
καταστροφές από φυσικές αιτίες.

Από το υπόλοιπο που θα µείνει πρέ-
πει πάλι να αφαιρεθούν:
1) Τα γενικά διαχειριστικά έξοδα που
δεν ανήκουν στην παραγωγή.
2) Αυτό που προορίζεται για την ικα-
νοποίηση κοινωνών αναγκών (σχο-
λεία, ιδρύµατα υγείας κλπ.)
3) Αποθέµατα για τους ανίκανους
προς εργασίαν.
Το υπόλοιπο από το «έσοδο εργα-
σίας» µοιράζεται στους παραγωγούς
Πως; Ο Μαρξ είναι σαφής: «ανάλογα
µε την προσφερόµενη εργασία»!! *

Τι ακριβώς σηµαίνει η µαρξική
σοσιαλιστική αρχή διανοµής “ανάλο-
γα µε την εργασία” και τι σχέση έχει
µε την αρχή της γραφειοκρατίας
“ανάλογα µε την ποσότητα και ποιό-
τητα της εργασίας;”
Κατ’ αρχήν η µαρξική διανοµή “ανά-

λογα µε την εργασία” δεν είναι ισότι-
µη διανοµή καθώς “το ίσο δίκαιο
µπαίνει πάντα σε έναν αστικό περιο-
ρισµό”. Ο Μαρξ γράφει: «Το δίκαιο
των παραγωγών είναι ανάλογο µε
την προσφερόµενη εργασία.** Η
ισότητα βρίσκεται στο ότι µετρούν
µε το ίδιο µέτρο, µε την εργασία»
(σ.14) Μετρούν δηλαδή µε τις ώρες
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_____
* Οι Μαρξ - ‘Ενγκελς στο αρχικό τους έργο, όταν αναφέρονται στη διανοµή στη
µελλοντική κοινωνία έκαναν λόγο για διανοµή ανάλογα µε τις ανάγκες. Ο Μαρξ
όταν επεξεργαζόταν το Κεφάλαιο διαπίστωσε ότι αυτή η αρχή δεν είναι δυνατή στα
πρώτα στάδια της κοµµουνιστικής κοινωνίας. Γι’αυτό έκανε εκεί στο “Κεφάλαιο”
λόγο για την αρχή µε βάση την προσφερόµενη εργασία στα πρώτα βήµατα του
κοµµουνισµού. Περισσότερα βλ. στο υπό έκδοση βιβλίο µου.
**Η µετάφραση στα ∆ΙΑΛΕΧΤΑ είναι εδώ επηρεασµένη από την αρχή που πρόβαλε
η σοβιετική γραφειοκρατία. Γράφει : “Το δίκαιο των παραγωγών είναι ανάλογο µε
την απόδοση της εργασίας”. Ο Μαρξ γράφει “είναι ανάλογο µε την προσφερόµενη
εργασία”. (Das Recht der Produzenten ist ihren Arbeitslieferungen proportionell)



εργασίας !! Έτσι, στις 6-8 ώρες εργα-
σίας που στην εποχή του Μαρξ θα
έπρεπε να εργάζονται οι παραγωγοί
(αν υπήρχε σοσιαλιστική κοινωνία -
σήµερα θα αρκούσαν 2-3 ώρες εργα-
σίας του καθενός αν παγκόσµια είχα-
µε σοσιαλιστική κοινωνία), σ’αυτές
λοιπόν τις 6-8 ώρες ή τις 2-3 σήµερα,
οι παραγωγοί δεν θα απολάµβαναν
ισότιµη διανοµή ! ∆ιότι στον ίδιο
αυτό χρόνο εργασίας “ο ένας υπερέ-
χει από τον άλλον φυσικά ή πνευµα-
τικά, προσφέρει λοιπόν στον ίδιο
χρόνο πιο πολύ δουλεία” και το “ίσο
δίκαιο είναι άνισο δίκαιο για άνιση
εργασία” (σ.14)
Στην πρώτη φάση της κοµµουνιστι-

κής κοινωνίας (σοσιαλισµός) λοιπόν,
µια κοινωνία που δεν έχει ακόµα
«εξελιχθεί πάνω στη δική της βάση»,
µια κοινωνία που «είναι γεµάτη µε τα
σηµάδια της παλιάς κοινωνίας, που
από τους κόλπους της βγήκε»
(ύστερα από τα κοιλοπονήµατα
της µεταβατικής περιόδου) «ο
κάθε ατοµικός παραγωγός – ύστερα
από τις κρατήσεις – παίρνει πίσω,
ακριβώς ότι της δίνει. Ατό που της
έδωσε είναι η ατοµική του ποσότητα
εργασίας» (σε ώρες!!) (σηµ.Κ.Μπ.)
«Π.χ. η κοινωνική εργάσιµη µέρα
αποτελείται από το άθροισµα των
ατοµικών ωρών εργασίας. Ο ατοµι-
κός εργάσιµος χρόνος του κάθε
παραγωγού είναι το τµήµα της κοι-
νωνικής εργάσιµης µέρας που πρό-
σφερε ο ίδιος, είναι το µερτικό του σ’
αυτή. Παίρνει από την κοινωνία µια
απόδειξη ότι πρόσφερε τόση και
τόση εργασία (ύστερα από αφαίρεση
της εργασίας του για κοινά αποθέµα-

τα) και µ’ αυτή την απόδειξη παίρνει
από την κοινωνική παρακαταθήκη
µέσων κατανάλωσης τόσα, όσα αντι-
στοιχούν στη δουλειά που ξόδεψε.
Την ίδια ποσότητα εργασίας, που
έδωσε στην κοινωνία µε µια µορφή
την παίρνει πίσω µε άλλη µορφή» (σ.
13).
Ο Μαρξ εδώ, φροντίζει να διαλευκά-

νει και το ζήτηµα «τι γίνεται αν στις
ίδιες ώρες δουλειάς υπάρχει ίση ποι-
ότητα εργασίας. Χρησιµοποιεί εδώ
(σε αντίθεση µε παραπάνω που
έκανε λόγο για την αρχή «ανάλογα
µε την προσφερόµενη εργασία»
(Ihren Arbeitslieferungen propor-
tionel) τον όρο «ίση απόδοση της
εργασίας» (bei gleicher Arbeitsleistung) ,
για να πει ότι και στην περίπτωση
ίσης απόδοσης της εργασίας, πάλι η
διανοµή είναι άνιση. ∆ιότι, «ο ένας
εργάτης είναι παντρεµένος, ο άλλος
όχι, ο ένας έχει περισσότερα παιδιά
από τον άλλο κλπ., κλπ. Με ίση από-
δοση της εργασίας και εποµένως µε
ίση συµµετοχή στο κοινωνικό κατανα-
λωτικό απόθεµα (Konsumtionsfonds) ,ο ένας
παίρνει στην πραγµατικότητα περισ-
σότερα από τον άλλο, ο ένας είναι
πλουσιότερος από τον άλλο κλπ. Για
να αποφευχθούν όλες αυτές οι ελλεί-
ψεις, θα έπρεπε το δίκαιο να είναι
µάλλον άνισο, αντί να είναι ίσο» (σ.
14).

Αλλά αυτές οι ελλείψεις δεν µπο-
ρούν να αποφευχθούν στην πρώτη
φάση της Κοµµουνιστικής Κοινω-
νίας!Μόνο στην ανώτερη φάση του
κοµµουνισµού η διανοµή θα γίνεται
µε βάση την αρχή “στον καθένα ανά-
λογα µε τις ανάγκες του”.
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Τι σχέση, λοιπόν, έχει η µαρξική
σοσιαλιστική αρχή διανοµής «ανάλο-
γα µε την εργασία» µε τη γραφειο-
κρατική «ανάλογα µε την ποσότητα
και ποιότητα της εργασίας»; ΚΑΜΙΑ
ΑΠΟΛΥΤΩΣ!!

Το «ανάλογα µε την ποσότητα και
την ποιότητα της εργασίας» εφευρέ-
θηκε για να δικαιολογήσει την κλοπή
του κοινωνικού πλούτου από τα διοι-
κητικά και διευθυντικά στρώµατα
(προφανώς η ποιότητα της εργασίας
τους κατατάσσονταν σε ανώτερα
επίπεδα απ’ αυτήν του τορναδόρου,
του µηχανουργού, του δάσκαλου
κλπ., για να µην πούµε της καθαρί-
στριας, της µαγείρισσας κλπ.).

Εµείς, βέβαια, δεν κατηγορούµε
τους γραφειοκράτες γιατί δεν εφάρ-
µοσαν τη σοσιαλιστική αρχή διανο-
µής στη µεταβατική περίοδο. Αυτό
δεν µπορούσε να γίνει (!!) τουλάχι-
στον στα αρχικά στάδια της µεταβα-
τικής περιόδου!

Τους κατηγορούµε όµως ότι νόθευ-
σαν τη µαρξιστική αρχή για να δικαι-
ολογήσουν την παρασιτική τους
ύπαρξη και για να σφετεριστούν τις
επαναστατικές κατακτήσεις της εργα-
τικής τάξης!

Ο Μαρξ δεν πρόβλεψε για τη µετα-
βατική περίοδο τη σοσιαλιστική αρχή
της διανοµής! Στη µεταβατική περίο-
δο οι εργαζόµενοι πληρώνονται,
όπως και στον καπιταλισµό, µε
µισθό. Εκείνο, όµως, που ο Μαρξ και
ο Ένγκελς είπαν ρητά και κατηγορη-
µατικά για τη µεταβατική περίοδο
είναι, ότι οι διοικούντες και διευθύνο-
ντες, όλοι οι εκπρόσωποι στο εργατι-
κό κράτος και την οργάνωση της

παραγωγής πρέπει να είναι «αιρετοί
και ανά πάσα στιγµή ανακλητοί,
να πληρώνονται µε το µέσο
µισθό του εργάτη, και οι πράξεις
τους να είναι σε πλήρη διαφά-
νεια και δηµοσιότητα»!!

Μόνο σ’ αυτή την περίπτωση, κατά
τους ιδρυτές του µαρξισµού, οι διοι-
κούντες και διευθύνοντες της µετα-
βατικής περιόδου δεν θα µπορέσουν
να µετατραπούν σε όργανα πάνω
από την κοινωνία, σε δυνάστες του
λαού, σε γραφειοκράτες. Αλλά η
σοβιετική γραφειοκρατία που µπόρε-
σε να ξεφύγει από τον έλεγχο της
εργατικής τάξης, να µετατραπεί σε
όργανο έξω και πάνω από την κοινω-
νία, είχε ανάγκη από τη διαστρέβλω-
ση των µαρξιστικών και λενινιστικών
αρχών (πάντα βέβαια στο όνοµα του
µαρξισµού και του λενινισµού) για να
δικαιολογήσει την παρασιτική και
αντεπαναστατική της ύπαρξη.

Το σύγχρονο επαναστατικό προλε-
ταριάτο οφείλει να θέσει τέρµα στις
αστικές γραφειοκρατικές διαστρε-
βλώσεις, αν θέλει να κάνει ξανά
ελκυστικό στις πλατιές µάζες το
σοσιαλισµό, που οι αντεπαναστατικές
δυνάµεις του έφτιαξαν ένα στρεβλό
πρόσωπο! Απ’ αυτή την άποψη, όλοι
όσοι βλέπουν το σοσιαλισµό-α΄
φάση της κοµµουνιστικής κοινωνίας
όπως την έβλεπε ο Στάλιν, όλοι όσοι
κάνουν λόγο για µια σοσιαλιστική
κοινωνία µε βάση την κρατική ιδιο-
κτησία, µε εµπορευµατοχρηµατικές
σχέσεις και το νόµο της αξίας σε
ισχύ, ένα σοσιαλισµό µε πολιτικό
κράτος, όλοι όσοι φλυαρούν περί
διανοµής µε βάση «την ποσότητα και
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ποιότητα της εργασίας», το θέλουν
είτε όχι τοποθετούνται στο στρατό-
πεδο της αντεπανάστασης!! Και
φυσικά παρά τις διακηρύξεις, καµιά
σχέση δεν έχουν µε το µαρξισµό και
το λενινισµό!!

3) Ο σοσιαλισµός είναι αταξική
κοινωνία

Στην πρώτη φάση της κοµµουνιστι-
κής κοινωνίας (σοσιαλισµός) δεν
υπάρχουν πλέον ταξικές διακρίσεις,
ούτε τάξεις. Πρόκειται για µια αταξι-
κή κοινωνία. Ο Μαρξ είναι σαφής
στην «Κριτική…»
Το ότι κατά το Μαρξ η πρώτη φάση

της κοµµουνιστικής κοινωνίας
(σοσιαλισµός) είναι µια κοινωνία
χωρίς τάξεις, δεν βγαίνει µόνο απ’
όσα λέει για τη «συντροφική κοινω-
νία» κλπ. Εκεί που κάνει λόγο για τη
διανοµή και για το «ίσο δίκαιο των
παραγωγών» που «είναι άνισο,
δίκαιο για άνιση εργασία», προσθέτει
ότι αυτό το δίκαιο «δεν αναγνωρί-
ζει ταξικές διαφορές, γιατί ο
καθένας είναι µόνο εργάτης
όπως κι ο άλλος» (σ. 14).

4) Το κράτος στην πρώτη φάση
της Κοµµουνιστικής κοινωνίας

Στο σχέδιο του Προγράµµατος, το
οποίο ο Μαρξ υποβάλλει σε κριτική,
υπήρχε µια διατύπωση που έλεγε ότι
«το Γερµανικό Εργατικό Κόµµα, επι-
διώκει µε όλα τα νόµιµα µέσα να
πετύχει το ελεύθερο κράτος» (σ. 19)
και επιπλέον γινόταν λόγος για
«πνευµατική και ηθική βάση του

κράτους» (σ. 26).
«Ελεύθερο κράτος – τι είναι αυτό;»

απορεί ο Μαρξ και γράφει:
«∆εν είναι καθόλου σκοπός των

εργατών…να κάνουν το κράτος ελεύ-
θερο. Στη γερµανική αυτοκρατορία
το “κράτος” είναι σχεδόν τόσο “ελεύ-
θερο”, όσο και στη Ρωσία. Ελευθερία
είναι να µεταβάλλουµε το κράτος
από όργανο που στέκεται πάνω από
την κοινωνία, σε όργανο πέρα για
πέρα υποταγµένο στην κοινωνία» (σ.
23).

Ο Μαρξ κατηγορεί τους συντάκτες
του σχεδίου για «ξώπετσες σοσιαλι-
στικές ιδέες», αφού βλέπουν το κρά-
τος ως «ανεξάρτητη οντότητα», έξω
από την κοινωνία που αποτελεί κάθε
φορά τη βάση του κράτους. Γράφει:
«Το Γερµανικό Εργατικό Κόµµα –
τουλάχιστον αν υιοθετήσει το πρό-
γραµµα αυτό - δείχνει πόσο οι
σοσιαλιστικές ιδέες του είναι ξώπε-
τσες, όταν εξετάζει το κράτος πιο
πολύ σαν ανεξάρτητη οντότητα, που
έχει τις δικές του “πνευµατικές, ηθι-
κές, ελεύθερες βάσεις”, αντί να θεω-
ρεί την υπάρχουσα κοινωνία (κι αυτό
ισχύει για κάθε µελλοντική κοινωνία)
σα βάση του υπάρχοντος κράτους (ή
του µελλοντικού κράτους όταν πρό-
κειται για µελλοντική κοινωνία)» (σ.
23).

Βάση του σηµερινού κράτους είναι
«η σηµερινή κοινωνία, είναι η κεφα-
λαιοκρατική κοινωνία». Στη βάση της
κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας το Κρά-
τος στις διάφορες χώρες παίρνει δια-
φορετικές µορφές, αλλά έχει παντού
κοινά χαρακτηριστικά.

«Ωστόσο, τα διάφορα κράτη των
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διαφόρων πολιτισµένων χωρών, παρ’
όλη τους την πολυποίκιλη διαφορά
στη µορφή, έχουν τούτο το κοινό,
ότι στέκονται στο έδαφος της σύγ-
χρονης αστικής κοινωνίας, που είναι
µόνο περισσότερο ή λιγότερο κεφα-
λαιοκρατικά εξελιγµένη. Και γι’ αυτό
έχουν κοινά µερικά ουσιαστικά χαρα-
κτηριστικά» (σ. 24).

Μόνο µε βάση αυτά τα κοινά χαρα-
κτηριστικά µπορούµε να συγκρίνου-
µε το σηµερινό κράτος της αστικής
κοινωνίας µε το κράτος του µέλλο-
ντος.«Μ’ αυτήν την έννοια µπορεί
κανενάς να µιλάει για “σηµερινό κρά-
τος” (Staatswesen)σε αντίθεση µε το
µέλλον, όπου θα έχει απονεκρωθεί η
σηµερινή του ρίζα, η αστική κοινω-
νίας» (σ.24).
Ο Μαρξ, λοιπόν, κάνει λόγο για το

σηµερινό αστικό κράτος και για το
µελλοντικό κράτος στην κοµµουνι-
στική κοινωνία. Αλλά θυµίζει ότι
υπάρχει και ένα άλλο κράτος, το κρά-
τος της µεταβατικής περιόδου από
την καπιταλιστική στην κοµµουνιστι-
κή κοινωνία. Σ’ αυτή τη µεταβατική
περίοδο αντιστοιχεί µια πολιτική
µεταβατική περίοδος, το κράτος
της οποίας είναι η δικτατορία του
προλεταριάτου.
Ο Μαρξ κατηγορεί την ηγεσία του

Γερµανικού κόµµατος γιατί κινείται
µέσα στα πλαίσια του “σηµερινού
εθνικού κράτους”. Τους κατηγορεί
επίσης, όπως είδαµε παραπάνω, ότι
στο συµβιβαστικό σχέδιο προγράµ-
µατος που συµφώνησαν µε τους
λασσαλικούς, δεν ασχολούνται καθό-
λου ούτε µε το κράτος της δικτατο-
ρίας του προλεταριάτου, ούτε µε το

κράτος στη µελλοντική κοµµουνιστι-
κή κοινωνία.
Επρόκειτο για πλήρη εγκατάλειψη

του µαρξισµού, για αγνόηση του
µαρξιστικού προγράµµατος όπως το
είχαν εκπονήσει οι Μαρξ-Ένγκελς
από την εποχή του «Κοµµουνιστικού
Μανιφέστου» και όπως το επεξεργά-
στηκαν και το συµπλήρωσαν στα
µετέπειτα έργα τους, ως το 1875.
Και ποια καθήκοντα καθόριζε για το

επαναστατικό προλεταριάτο το µαρ-
ξιστικό αυτό πρόγραµµα;

«∆εν αρκεί το προλεταριάτο να
πάρει στα χέρια του την εξουσία,
πρέπει να τσακίσει το αστικό κρά-
τος». Αυτή την προοπτική προέβλεπε
για το “σηµερινό κράτος”.
Με την ανατροπή της αστικής τάξης

και το τσάκισµα του αστικού κρά-
τους, το προλεταριάτο οδηγεί την
προλεταριακή επανάσταση ως τη
«νίκη της στην πρώτης της πράξη»
και εγκαινιάζει έτσι τη µεταβατική
περίοδο των επαναστατικών µετα-
σχηµατισµών. Σ’ αυτή τη µεταβατική
περίοδο, υπάρχει ακόµα µια πολιτική
µεταβατική περίοδος (σε αντίθεση µε
την κοµµουνιστική κοινωνία όπου η
πολιτική, το κράτος, η δηµοκρατία,
έχουν απονεκρωθεί). Υπάρχει ακόµα
πολιτικό κράτος, το κράτος τη δικτα-
τορίας του προλεταριάτου.
Τι ακριβώς είναι αυτό το κράτος της

δικτατορίας του προλεταριάτου; Ο
Μαρξ το περιέγραψε µε σαφήνεια
και λεπτοµερώς, όταν ανέλυε την
εµπειρία της παρισινής κοµµούνας.
Είναι ένας ανώτερος τύπος κράτους,

η ανώτατη και τελευταία βαθµίδα
πολιτικού κράτους. Είναι η ανώτατη
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και τελευταία βαθµίδα της πολιτικής
δηµοκρατίας. Οι αρχές συγκρότησής
του είναι: α) αιρετότητα όλων των
κρατικών οργάνων, β) ανακλητότη-
τα, γ) πλήρης δηµοσιότητα των πρά-
ξεων των υπεύθυνων κρατικών
υπαλλήλων, δ) πληρωµή τους µε
βάση το µέσο µισθό του εργάτη!!

Αυτό είναι το πολιτικό κράτος που
µεταβλήθηκε από «όργανο που στέ-
κει πάνω από την κοινωνία, σε όργα-
νο πέρα για πέρα υποταγµένο στην
κοινωνία» (σ. 23), για το οποίο
µιλούσε ο Μαρξ στην «Κριτική…»
του. Είναι ένα «µισοκράτος», το
µόνο που µπορεί να απονεκρωθεί.
Και απονεκρώνεται, όταν οι επανα-
στατικοί µετασχηµατισµοί φτάσουν
στο νικηφόρο τέρµα τους, όταν η
δικτατορία του προλεταριάτου έχει
νικήσει παγκόσµια ή τουλάχιστον
στις βασικότερες χώρες του κεφαλαί-
ου, και όταν αυτό το κράτος της
δικτατορίας του προλεταριάτου µε τη
διευρυµένη διεθνική του βάση έχει
πάρει στα χέρια του όλα τα µέσα
παραγωγής. Αυτό ακριβώς το σηµείο
της κοινωνικής εξέλιξης θεωρεί ο
Ένγκελς ως την τελευταία πράξη του
κράτους, ως κράτους.

Έτσι φτάνουµε στην κοµµουνιστική
κοινωνία, όπου το κράτος έχει απονε-
κρωθεί, όπου η πολιτική δηµοκρατία
παραχωρεί την θέση της στην αυτο-
διοίκηση των παραγωγών.

Η κοµµουνιστική κοινωνία είναι µια
ακρατική κοινωνία. Αυτό το υποστη-
ρίζουν οι ιδρυτές του µαρξισµού από
την πρώτη στιγµή που άρχισαν να
«γίνονται µαρξιστές». Και θα το υπο-
στηρίξουν σε όλο το µετέπειτα έργο

τους.
Τι όµως καινούργιο φέρνει ο Μαρξ

στην «Κριτική του Προγράµµατος
της Γκόττα»;

Είπαµε παραπάνω ότι ο Μαρξ είχε
υπαινιχθεί στο προηγούµενο έργο
του µια σειρά διαφοροποιήσεις στην
πρώτη φάση της κοµµουνιστικής κοι-
νωνίας σε σχέση µε την ανώτερη, µε
τον ολοκληρωµένο κοµµουνισµό. Το
ίδιο έγινε και µε τα ζητήµατα του
κράτους. Είπαµε παραπάνω ότι είχε
υπαινιχτεί στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» ότι η
διανοµή δεν µπορεί να είναι ίδια στην
πρώτη και στην ανώτερη φάση, και
είδαµε πως καθόρισε τη διανοµή στις
δύο φάσεις της κοµµουνιστικής κοι-
νωνίας.
Το ίδιο συνέβηκε και µε το ζήτηµα

του κράτους.
Στην «Κριτική…» ο Μαρξ θέτει το

ερώτηµα: «Ποιες µεταβολές θα υπο-
στεί το κράτος στην κοµµουνιστική
κοινωνία; Μ’ άλλα λόγια, ποιες κοινω-
νικές λειτουργίες αποµένουν εκεί που
να είναι ανάλογες µε τις σηµερινές
κρατικές λειτουργίες;» (σ. 24). Είναι
σίγουρος ότι στην κοµµουνιστική κοι-
νωνία πολιτικό κράτος δεν θα υπάρ-
χει πια. Αλλά διερωτάται µήπως
υπάρχουν ακόµα κάποιες λειτουργίες
που να θυµίζουν «σηµερινές κρατικές
λειτουργίες». Και απαντάει: «Σ’ αυτό
το ερώτηµα µπορεί να απαντήσει
κανείς µόνο επιστηµονικά και δεν
πλησιάζουµε ούτε κατά ένα δαχτυλά-
κι στο πρόβληµα όσες χιλιάδες φορές
κι αν συνθέσουµε τη λέξη λαός µε τη
λέξη κράτος» (σ. 24).

Και επιστηµονικά αντιµετωπίζει το
ζήτηµα: Στην πρώτη φάση της κοµ-
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µουνιστικής κοινωνίας όπου πρέπει
ακόµα να επιτηρηθεί η άνιση διανοµή
δηλαδή το «ίσο δίκαιο που εξακολου-
θεί να είναι κατ’ αρχήν αστικό
δίκαιο», θα υπάρξει ένα υπόλειµµα
κράτους, ένα διαχειριστικό (όχι πολι-
τικό) κράτος µε το οποίο οι αυτοδιοι-
κούµενοι παραγωγοί θα επιτηρούν τη
διανοµή, που µιας και δεν έχουµε
ακόµα αφθονία αγαθών, πρέπει να
γίνεται στη βάση συγκεκριµένων
κανόνων (ανάλογα µε την εργασία),
και θα ρυθµίζουν την κατανοµή των
όρων εργασίας στην παραγωγική δια-
δικασία.
Αυτό το υπόλειµµα κράτους θα απο-

νεκρωθεί στην ανώτερη φάση της
κοµµουνιστικής κοινωνίας «όταν µε
την ολόπλευρη ανάπτυξη των ατό-
µων θα έχουν αναπτυχθεί και οι
παραγωγικές δυνάµεις και θα ανα-
βλύζουν πιο άφθονα όλες οι πηγές
του κοινωνικού πλούτου, τότε µόνο
θα µπορεί να ξεπεραστεί ολότελα ο
στενός ορίζοντας του αστικού δικαί-
ου και θα γράψει η κοινωνία στη
σηµαία της:

«Από τον καθένα ανάλογα µε τις
ικανότητές του, στον καθένα ανάλο-
γα µε τις ανάγκες του» (σ. 14-15).

Αυτή τη µαρξιστική θέση έκφραζε
επακριβώς ο Λένιν όταν έγραφε στο
«Κράτος και Επανάσταση»:
«Στη σοσιαλιστική κοινωνία, το κρά-
τος απονεκρώνεται… όµως δεν έχει
ακόµα απονεκρωθεί εντελώς, γιατί
παραµένει η περιφρούρηση του
«αστικού δικαίου» που καθαγιάζει

την πραγµατική ανισότητα. Για την
ολοκληρωτική απονέκρωση του κρά-
τους χρειάζεται ο ολοκληρωµένος
κοµµουνισµός».8

Συνοψίζουµε :

Η πρώτη φάση της κοµµουνιστικής
κοινωνίας (σοσιαλισµός), όπως την
παρουσιάζει ο Μαρξ στην Κριτική του
Προγράµµατος της Γκότα είναι µια
κοινωνία που βασίζεται στην κοινή
ιδιοκτησία των ισότιµων συνεταιρι-
σµένων παραγωγών. Είναι µια κοινω-
νία όπου δεν υπάρχουν ταξικές δια-
κρίσεις, καθώς οι τάξεις έχουν καταρ-
γηθεί. Εϊναι µια κοινωνία όπου η
εργασία έγινε άµεσα κοινωνική, οι
εµπορευµατοχρηµατικές σχέσεις και
ο νόµος της αξίας έχουν καταργη-
θεί.Μια κοινωνία όπου το πολιτικό
κράτος έχει απονεκρωθεί και το µόνο
που αποµένει ακόµα είναι ένα υπό-
λειµµα διαχειριστικού “κράτους” µε
το οποίο οι αυτοδιοικούµενοι παρα-
γωγοί ρυθµίζουν την κατανοµή των
όρων εργασίας στην παραγωγή και
επιτηρούν την άνιση διανοµή µιας και
δεν υπάρχει ακόµα αφθονία αγαθών
που να επιτρέπει την εφαρµογή της
αρχής της διανοµής ανάλογα µε τις
άναγκες.

Ο σοσιαλισµός-πρώτη φάση της
κοµµουνιστικής κοινώνιας του Μαρξ
(όπως και του Ένγκελς και του
Λένιν) είναι το νικηφορό τέλος των
επαναστατικών µετασχηµατισµών
της µεταβατικής περιόδου, αρχίζει
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΚΟΤΑ... 25

εκεί που, και όταν, τελειώνει η επα-
ναστατική πορεία µετάβασης, µια
πορεία που εκτυλίσσεται και ολοκλη-
ρώνεται σε παγκόσµιο επίπεδο. ∆εν
πρόκειται για τη µεταβατική περίοδο
από τον καπιταλισµό στον κοµµουνι-
σµό, είναι ήδη κοµµουνισµός, ανολο-
κλήρωτος κοµµουνισµός.

Είναι στην ευχέρεια του καθενός να
δεχτεί ή να απορρίψει την επιστηµο-
νική αυτή αντίληψη των κλασικών
του Μαρξισµού περί σοσιαλισµού. Ο
καθένας µπορεί να ισχυριστεί ότι οι
κλασικοί έσφαλαν, τότε όµως πρέπει
µε επιστηµονικά επιχείρηµατα να
αποδείξει τα σφάλµατα τους. Σε
καµία όµως περίπτωση δεν είναι επι-
τρεπτό να επικαλούνται κάποιοι τον
Μαρξισµό και να τον διαστρέβλω-
νουν παρουσίαζοντας τον µικροαστι-
κό ως επιστηµονικό σοσιαλισµό,
εκλαµβάνοντας την σταλινική αντίλη-
ψη ως γνήσιο µαρξισµό και λενινι-
σµό. Αυτά που ο Στάλιν θεώρησε ως
σοσιαλισµό, δεν είναι - στην καλύτε-

ρη περίπτωση - παρά ορισµένα στοι-
χεία της µεταβατικής περιόδου. Ο
σοσιαλισµός του Στάλιν είναι ο
σοσιαλισµός του Κάουτσκι και όχι
αυτός του Μαρξ-Ενγκελς και του
Λένιν. Η αποκατάσταση της µαρξιστι-
κής αντίληψης στα θεµελιώδη αυτά
ζητήµατα είναι ζωτικής σηµασίας για
τον σύγχρονο εργατικό κίνηµα και
αποτελεί αναγκαίο όρο για µια νικη-
φόρα αντεπίθεση του.

Χωρίς µια πλήρη διαλεύκανση, µια
εκ θεµελίων αποκατάσταση του µαρ-
ξισµού στα κεφαλαιώδη ζητήµατα
της επανάστασης , της µεταβατικής
περιόδου και της ίδιας της κοµµουνι-
στικής κοινωνίας, ούτε ένα βήµα δεν
θα µπορέσει να κάνει το εργατικό
κίνηµα στην κατεύθυνση της κοινω-
νικής απελευθέρωσης της εργατικής
τάξης. Ο σοσιαλισµός θα παραµένει
ένα µακρινό και ουτοπικό όραµα, ένα
νεφελώδες και άπιαστο όνειρο ή µια
παντελώς δυσφηµισµένη υπόθεση.





A. Εισαγωγή

90 χρόνια από την Οκτωβριανή
Επανάσταση, φίλοι και εχθροί, εκ
νέου πήραν θέση µάχης.

Αναµφίβολα η ζυγαριά παγκοσµίως
έχει γείρει προς την επικράτηση µιας
εχθρικής θεώρησης στους κύκλους
των υποτιθέµενων ειδικών,
ιστορικών και πολιτικών αναλυτών. Η
Οκτωβριανή κατ' αυτούς ούτε
έπρεπε να γίνει ούτε φυσικά διατηρεί
την επικαιρότητα της στο σήµερα. Το
παράδοξο φυσικά για αστούς
διανοούµενους θα ήταν να
ισχυρίζονταν κάτι το διαφορετικό.
∆ιότι στις διάφορες σοβιετολογικές
και ιστορικές σχολές όπου γης κάθε
άλλο παρά προϋπόθεση είναι η
γνώση ή αποδοχή του µαρξισµού και
λενινισµού. Τουναντίον το πέταγµα
τους ως µιας καλοπροαίρετης πλην
όµως ουτοπικής ιδεολογίας που
οδηγεί στον ολοκληρωτισµό για τον
µαρξισµό και µιας αντιδηµοκρατικής
τακτικής και πονηρής προπαγάνδας
για τον λενινισµό τους είναι µάλλον
επιβεβληµένη και επαρκής.

Στην αντίπερα όχθη, επ' αφορµή
της 90χρονης επετείου, στους
κόλπους της αριστεράς

παρατηρήθηκε οργασµός
εκδηλώσεων και άρθρων. Οι εν λόγω
δραστηριότητες διέπονταν κατά
µεγάλο βαθµό από γνωστές
προβληµατικές αναλύσεις και
διαστρεβλώσεις, που ενώ
ανακυκλώνονται εσαεί βαπτίζονται
ως νέες.

Υπήρξαν οι αναλύσεις που
αρνούνταν την ύπαρξη της
γραφειοκρατίας επί περιόδου Στάλιν
και εµµένουν στο ότι η διαρκής
επανάσταση ήταν αντιµαρξιστικό
κατασκεύασµα. Παραλλαγές της
παρουσίαζαν µια εν πολλοίς άκριτη
αποδοχή της περιόδου ως το 1956
και την µετέπειτα αναθεώρηση του
“ορθού δρόµου” µε έναν σχεδόν
µεταφυσικό τρόπο από τον
Χρουτσώφ.

Επίσης υπήρξαν οι αναλύσεις που
κινούνταν στα πλαίσια ενός
θεωρητικού συνονθυλεύµατος, µιας
κατά κύριο λόγο αριστερίστικης
οπτικής που επικαλείται όµως τον
µαρξισµό και εν µέρει τον Λενινισµό
και εντόπιζαν την απαρχή και ρίζα
ενός “ιδιότυπου εκµεταλλευτικού
καθεστώτος” στον ίδιο τον λενινισµό.

Πρόκειται για µια ανάλυση που
διασταυρώνει έναν υποτιθέµενο

Ήταν ο Λένιν υπεύθυνος για την κυριαρχία της
γραφειοκρατίας στην ΕΣΣΔ ;

Κριτική στις “νέες” αντιλενινιστικές επινοήσεις

του Ο.Π.



ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ τ.33

εγγενή σπόρο του κακού στον
Μπολσεβικισµό µε τις εξωγενείς (ως
προς τον πρώτο) ασφυκτικές
αντικειµενικές καταστάσεις του
καπιταλισµού της εποχής στην Ρωσία
και παγκοσµίως, τον εµφύλιο, την
καταστροφή κτλ.

Το άρθρο δεν επιχειρεί να
απαντήσει γενικώς ούτε στις αστικές
θέσεις ούτε στους απολογητές της
σοβιετικής κυρίαρχης
γραφειοκρατίας.

Επιχειρεί να αποτελέσει µια
αναίρεση διαδεδοµένων κριτικών ως
προς τα πρώτα χρόνια της Σοβιετικής
Ρωσίας που αποτέλεσαν κατά
µεγάλο κοµµάτι της αριστεράς την
αρχική στρέβλωση της µετέπειτα
πορείας της ΕΣΣ∆. Το άρθρο
χωρίστηκε σε ενότητες που κάθε µια
της φέρει συνοπτικά ως τίτλο µια από
αυτές τις κριτικές για την
µετεπαναστατική πορεία της
Σοβιετικής Ρωσίας:

β.1. Οι θεωρητικές “αδυναµίες”
των Μαρξ και Λένιν

∆ιαβάζουµε στις προσφάτως
επανεκδοθείσες αποφάσεις του 1ου
συνεδρίου των συντρόφων του ΝΑΡ:

[“Οι κλασσικοί Μαρξ-
Ενγκελς...αναγκαστικά όσον αφορά
τη µεταβατική περίοδο κατέφυγαν σε
άκρως αφηρηµένα σχήµατα, σε
γενικές έννοιες και εκφράσεις”...“Ο
Λένιν και οι
Μπολσεβίκοι...απλοποίησαν όµως τα
γενικά και αφηρηµένα
συµπεράσµατα των κλασικών για
τους νόµους που διέπουν τον

κοινωνικό οικονοµικό χαρακτήρα της
µετάβασης...”]

Ευθύς εξαρχής φωτογραφίζονται οι
“ένοχοι” λοιπόν ... ήταν που ήταν
γενικά και αφηρηµένα αυτά που
γράφανε οι Μαρξ-Ενγκελς ήρθαν και
οι Μπολσεβίκοι και τα απλοποίησαν
περαιτέρω και απόγινε το κακό!

Ο ισχυρισµός όµως ότι οι Μαρξ-
Ενγκελς έγραφαν αφηρηµένα για την
µεταβατική περίοδο γίνεται µάλλον
στην βάση της µη µελέτης ή
κατανόησης τους. Όχι µόνο είχαν
µελετήσει τις ιστορικές µεταβατικές
περιόδους µεταξύ των διαφορετικών
τρόπων παραγωγής-κοινωνιών(π.χ.
φεουδαρχίας στον καπιταλισµό) αλλά
είχαν επίσης µελετήσει όλες τις
επαναστάσεις παρελθοντικές και
σύγχρονες τους. Μελέτησαν την
Γαλλική το 1789, τις επαναστάσεις
του 1830, του 1848 και πρωτίστως
την Κοµµούνα του Παρισιού το 1871.
Καθόλου τυχαία ή αφελώς κατέληξαν
, και έγραφαν για την “δικτατορία
του προλεταριάτου” και την “διαρκή
επανάσταση”, ήταν το προϊόν µιας
ενδελεχούς µελέτης και άντλησης
συµπερασµάτων.

Το αυτό ισχύει και για τον Λένιν
που συν τοις άλλοις είχε και την
ιστορική εµπειρία της επανάστασης
του 1905 στην Ρωσία.
Συµπερασµατικά παρόλο του
οµολογουµένως κοσµοϊστορικά
πρωτόγνωρου της νικηφόρας
σοσιαλιστικής επανάστασης το 1917
υπήρχε ήδη µια σηµαντική
παρακαταθήκη επαναστατικής
θεωρίας ως προς την µεταβατική
περίοδο.1
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Όπως και αν έχει η εντύπωση που
αποκοµίζει κανείς είναι ότι οι
Μπολσεβίκοι “καλά µας τα λέγαν,
άλλα όµως κάναν” ως σαν να
πρόδωσαν τις ίδιες τους τις
αντιλήψεις.

Ο Λένιν δεν είχε καµία αυταπάτη
ότι η µεταβατική περίοδος θα είναι
µια εύκολη και ευθεία γραµµή,
αντιθέτως ήταν ιδιαίτερα δηκτικός σε
όσους κατέφευγαν σε φωνασκίες
περί αντιφάσεων-προδοσιών στο
δύσκολο αυτό έργο.

[“Χοντροκέφαλοι Μενσεβίκοι
πρώτης κλάσεως , που περίµεναν να
φέρουν τον “πλήρη” σοσιαλισµό
οµαλά, ευγενικά , εύκολα και απλά”]2

Η µεταβατική περίοδος στην Ρωσία
εµπεριέχει κατά τον Λένιν ανοησίες-
λάθη, υποχωρήσεις-θυσίες,
επαναστατική και µεταρρυθµιστική
δράση από την πολιτική ηγεσία της
επανάστασης.

∆εκάδες φορές ανέφερε και
διαπίστωσε λάθη στην οικοδόµηση
µετά την κατάληψη της εξουσίας,
ειδικότερα ως προς τον “πολεµικό
κοµµουνισµό”.

[“Ας υπάρξουν λάθη ,θα είναι τα
λάθη µιας νέας τάξης που θα
δηµιουργεί ένα νέο τρόπο ζωής”]3

[“Όταν αναλάβαµε τη
διακυβέρνηση της χώρας, δεν ήταν
δυνατό, βέβαια παρά να κάνουµε
πολλά λάθη...Εµείς όµως λέµε : από
τα λάθη
διδασκόµαστε...διδασκόµαστε µε την
αυτοκριτική”]4

Συνυφασµένη µε το παραπάνω
σηµείο είναι άλλη µια ορθή εκτίµηση,
γνωστή πολύ πιο πριν την

Οκτωβριανή επανάσταση, που
επιβεβαιώθηκε πλήρως και στην
περίπτωση της Ρωσίας. Η
σοσιαλιστική επανάσταση έχει να
αντιµετωπίσει τα “σηµάδια” 5, τις
“βροµιές”6 τον “σταύλο του Αυγεία”7

της παλιάς κοινωνίας που
εξακολουθούν να υπάρχουν σε όλα
τα επίπεδα της υπό διαµόρφωση
νέας κοινωνίας.“Σταύλος” µάλιστα,
που περιείχε κόπρο για την
περίπτωση της Ρωσίας όχι τόσο ενός
αστικοδηµοκρατικού καθεστώτος
αλλά και ενός φεουδαρχικού όπως
αναφέρει ο Λένιν.

Είχαµε λοιπόν µια αναγκαία
υποχώρηση που µάλιστα
βαπτίζονταν ως τέτοια µε το όνοµα
της από τον Λένιν, και όχι αντίφαση.

β.2. Ο “οικονοµιστής”+
βολονταριστής + καουτσκιστής

Λένιν !

[“κάτω από το βάρος των
κυρίαρχων οικονοµίστικων-
παραγωγιστικων αντιλήψεων τέθηκε
το επείγον ζήτηµα της οργάνωσης
της οικονοµίας”...
“Η πολιτική αυτή που δίνει το
προβάδισµα στην οικονοµική-
παραγωγική αποτελεσµατικότητα και
στην τεχνική της βάση εντείνεται
ακόµη περισσότερο καθώς ο Λένιν
καλεί σε εφαρµογή “των
πολυάριθµων επιστηµονικών και
προοδευτικών στοιχείων που περιέχει
το σύστηµα Ταιηλορ” ...

“επηρεάστηκε σε σηµαντικό βαθµό
αρνητικά από τις γενικές τάσεις για
φετιχοποίηση του “αυτόνοµου”

29ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ “ΝΕΕΣ” ΑΝΤΙΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΕΣ...
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αποφασιστικού ρόλου της πολιτικής
και ειδικά για φετιχοποίηση της
“κοµµατικής” πολιτικής.
Αποσπάστηκε από την “πολιτική” των
οικονοµικοπαραγωγικών σχέσεων και
την αντίστοιχη επαναστατική δράση
της τάξης, στο καθοριστικό πεδίο της
παραγωγής...οι τάσεις αυτές
κυριαρχούσαν στο
σοσιαλδηµοκρατικό κίνηµα, ειδικά
της Γερµανίας... και της γενικότερης
επίδρασης της αστικής πολιτικής”.

“Οι αντιφάσεις στην πρακτική και
στη σκέψη του Λένιν και των
Μπολσεβίκων, που προϋπήρχαν και
εµφανίστηκαν δραµατικά στην Α'
φάση της Οκτωβριανής
Επανάστασης... αποτέλεσαν µια
βάση για το µετέπειτα εκφυλισµό της
επαναστατικής κατεύθυνσης”]
(ΝΑΡ, Θέσεις 1ου συνεδρίου)

Η ανάλυση των υποχωρήσεων της
Οκτωβριανής Επανάστασης συχνά
πυκνά καταφεύγει σε υιοθέτηση
διαφόρων -ισµων που ενώ αξιώνουν
δάφνες λενινιστικής ή µαρξιστικής
εγκυρότητας τοποθετούνται σε
πλήρη αναντιστοιχία µε αυτό που
διακηρύττουν.

Κλασική περίπτωση είναι η στρεβλή
και αυθαίρετη χρήση της έννοιας του
“οικονοµισµού” από διανοούµενους
στις παρυφές του ΓΚΚ (Αλτουσέρ-
Μπετελέµ) που υιοθετείται επίσης
από σηµερινές οργανώσεις της
αριστεράς (ΑΡΑΣ-ΑΡΑΝ).

Κατά τον Αλτουσέρ “οικονοµισµός”
ορίζεται η επιρροή της αστικής
ιδεολογίας εντός του κοµµουνιστικού
κινήµατος (µε κύριο εκπρόσωπο την

∆εύτερη ∆ιεθνή, τον Κάουτσκι και
τον Στάλιν σε αντίθεση µε τον Λένιν
και τον Μάο) που θέλει τα πάντα να
εξαρτώνται σε τελική ανάλυση απ' τις
παραγωγικές δυνάµεις.8
Κατά τον Λένιν στο “Τι να κάνουµε”

οικονοµισµός ήταν µια οργανωµένη
τάση του εργατικού κινήµατος, που
περιόριζε θεωρητικά τις φιλοδοξίες
της εργατικής τάξης στην οικονοµική
πάλη δηλαδή στην αύξηση των
µισθών και τις καλύτερες συνθήκες
εργασίας. Ισχυριζόµενοι ότι η
πολιτική πάλη είναι υπόθεση της
φιλελεύθερης αστικής τάξης. Οι
Ρώσοι οικονοµιστές αρνούνταν τον
πρωτοπόρο ρόλο του κόµµατος µαζί
µε την εργατική τάξη, θεωρώντας ότι
το κόµµα απλώς θα παρατηρούσε
την αυθόρµητη διαδικασία του
κινήµατος. Από σεβασµό στο
αυθόρµητο του εργατικού κινήµατος,
οι οικονοµιστές ήταν ενάντιοι στην
σηµασία της επαναστατικής θεωρίας
και της ταξικής συνείδησης,
αντιπαραθέτοντας ότι η σοσιαλιστική
ιδεολογία θα ανέκυπτε µέσα από το
αυθόρµητο κίνηµα.

Αυτό περιέγραφε ο Λένιν ως
οικονοµισµό το 1902 9. Μετέπειτα θα
χρησιµοποιήσει τον όρο
“ιµπεριαλιστικός οικονοµισµός” για
έναν νέο οικονοµισµό που
εµφανίστηκε κατά την δεύτερη
δεκαετία του 20ου αιώνα ως προς
την άρνηση υιοθέτησης του
αιτήµατος της αυτοδιάθεσης των
εθνών (από σειρά στελεχών του
κοµµουνιστικού κινήµατος µεταξύ
αυτών του Μπουχάριν και της Ρόζας)
και άλλων πολιτικών αιτηµάτων µε το
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πρόσχηµα ότι ο “παγκόσµιος
καπιταλισµός” αποτελεί µια ενιαία
οικονοµικό-κοινωνική δοµή10.

Βάσει των παραπάνω η πρώτη
επισήµανση είναι ότι άλλο περιγράφει
σαν οικονοµισµό ο Λένιν κι άλλο ο
Αλτουσέρ ! Μια δεύτερη επισήµανση
είναι ότι αυτό που ακροθιγώς πλην
λανθασµένα βαπτίζει ως οικονοµισµό
ο Αλτουσέρ είναι η µηχανιστική
ντετερµινιστική αντίληψη της Β'
∆ιεθνούς όπως εκφράστηκε και στην
Οκτωβριανή Επανάσταση κυρίως από
τους Μενσεβίκους. Μια απίστευτα
τυπολατρική σύλληψη του
µαρξισµού που συµπυκνωνόταν στην
αέναη κλάψα “ότι δεν είµαστε
ώριµοι για τον σοσιαλισµό, ότι το
αντικειµενικό οικονοµικό υπόβαθρο
για τον σοσιαλισµό δεν υπάρχει στην
χώρα µας”. Εξου και οι µενσεβίκοι
διαφωνούσαν µε την Οκτωβριανή
επανάσταση ως µια πρόωρη
επανάσταση.

Παίρνοντας οι Μενσεβίκοι το
απόσπασµα του Μαρξ:

[“Καµία κοινωνική τάξη πραγµάτων
δεν πεθαίνει, προτού όλες οι
παραγωγικές δυνάµεις για τις οποίες
υπάρχει χώρος ακόµη έχουν
αναπτυχθεί, και νέες, υψηλότερες
σχέσεις παραγωγής ποτέ δεν
εµφανίζονται προτού οι υλικές
συνθήκες της ύπαρξης τους δεν
έχουν ωριµάσει στην µήτρα της ίδιας
της παλιάς κοινωνίας”]11

Το ερµήνευαν για την Ρωσία, ως
εξής : Αφού η Ρωσία δεν έχει
αναπτύξει πλήρως τον καπιταλισµό
δεν είναι ώριµη µια σοσιαλιστική
επανάσταση άρα δεν έπρεπε να πάνε

πέρα από την επανάσταση του
Φλεβάρη.

Ο µηχανιστικός οικονοµικός
ντετερµινισµός όπως παρουσιαζόταν
από τον Κάουτσκι και τους
Μενσεβίκους ουδέποτε ήταν η ουσία
του µαρξισµού. Ενδεικτικά, για µια
µερική αποσαφήνιση του θέµατος
παραθέτουµε ένα απόσπασµα του
Ένγκελς πάνω στην επίδραση που
µπορούν να έχουν µη οικονοµικά
στοιχεία :
[“Σύµφωνα µε την υλιστική αντίληψη
της ιστορίας, το καθοριστικό σε
τελική ανάλυση στοιχείο στην
ιστορία είναι η παραγωγή και
αναπαραγωγή της υλικής ζωής. Ο
Μαρξ και εγώ δεν ισχυριστήκαµε
τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Αν
όµως, κάποιος διαστρεβλώνει αυτό
λέγοντας ότι το οικονοµικό στοιχείο
είναι το µόνο καθοριστικό, τότε
µεταµορφώνει αυτή την θέση σε µια
άνευ νοήµατος, αφηρηµένη , και
παράλογη φράση. Η οικονοµική
κατάσταση είναι η βάση, αλλά τα
διάφορα στοιχεία της υπερδοµής –
πολιτικές µορφές της ταξικής πάλης
και τα αποτελέσµατα της, κτλ.
νοµικές µορφές, και ακόµα και οι
αντανακλάσεις όλης αυτής της
πραγµατικής πάλης στα µυαλά των
συµµετεχόντων, πολιτικές, νοµικές,
φιλοσοφικές θεωρίες, θρησκευτικές
απόψεις και η µετέπειτα ανάπτυξη
τους σε δογµατικά συστήµατα –
επίσης ασκούν την επίδραση τους
στον ρου της ιστορικής πάλης και σε
πολλές περιπτώσεις υπερέχουν στον
καθορισµό της µορφής της. Υπάρχει
µια αλληλεπίδραση όλων αυτών των
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στοιχείων στην οποία, εν µέσω των
ατελείωτων συµβάντων (αυτό
σηµαίνει, καταστάσεις και γεγονότα
που η εσωτερική τους
αλληλεπίδραση είναι απόµακρη ή
τόσο αδύνατη µιας εξήγησης που
µπορεί να τα θεωρούµε ως µη-
υπαρκτά, ως ασήµαντα), η
οικονοµική κίνηση εν τέλει
παρεµβαίνει δυναµικά ως
απαραίτητη. Ειδάλλως η εφαρµογή
της θεωρίας για οποιαδήποτε περίοδο
της ιστορίας θα ήταν ευκολότερη και
από µια λύση µιας απλής εξίσωσης
πρώτου βαθµού.”]12

Ας επανέλθουµε όµως στην κριτική
επί του Λένιν.

Ο Αλτουσέρ θα περιορίσει τα πυρά
του στον Στάλιν µε την λαθροχειρία
του ορισµού του “οικονοµισµού”
του. Ανέφερε ότι ο Στάλιν ήταν η
µεταθανάτια εκδίκηση της Β'
∆ιεθνούς θέτοντας το αποκλειστικό
πρωτείο στην ανάπτυξη των
παραγωγικών δυνάµεων έναντι των
παραγωγικών σχέσεων. Γεγονός που
κατά τον ίδιο αποτέλεσε την κύρια
αιτία στρέβλωσης του
κοµµουνιστικού κινήµατος. ∆εν θα
επεκταθούµε περαιτέρω µε την
εγκυρότητα του ισχυρισµού του
Αλτουσέρ, παρόλο του
ενδιαφέροντος του ισχυρισµού, µιας
και σκοπό έχουµε να
επικεντρωθούµε στις κριτικές επί της
περιόδου Λένιν.

Οι σύντροφοι του ΝΑΡ από την
µεριά τους όµως, όχι µόνο υιοθετούν
την λανθασµένη χρήση του όρου
“οικονοµισµός” κατά Αλτουσέρ αλλά
την προεκτείνουν για να την

χρεώσουν και στον Λένιν
ανασύροντας πρότυπα του κλασικού
αριστερισµού. Έτσι για το ΝΑΡ δεν
ήταν µόνο οι αντικειµενικές ειδικές
συνθήκες της καθυστερηµένης
Ρωσίας και η υπαρκτή κολοσσιαία
καταστροφή παραγωγικών δυνάµεων
στον Α’ παγκόσµιο πόλεµο που
έθεσαν ως επιτακτικό καθήκον
µετεπαναστατικά την ανάπτυξη των
παραγωγικών δυνάµεων. Αλλά
επιπρόσθετα ήταν µια αστική
επίδραση µέσω του Γερµανικού
Σοσιαλδηµοκρατικού κινήµατος πάνω
στον ίδιο τον Λένιν.

Αξιοσηµείωτη είναι η ειρωνεία της
ιστορίας , ενώ η κύρια κριτική που
δεχόταν (από τους Μενσεβίκους και
την Σοσιαλδηµοκρατία) ο Λένιν και η
σοσιαλιστική επανάσταση ήταν ότι
παρέκαµψε και αγνόησε την
ανάπτυξη των παραγωγικών
δυνάµεων στην Ρωσία, 8 δεκαετίες
αργότερα από το ΝΑΡ µέµφεται ότι
έδωσε υπερβολική έµφαση σε αυτές
! Καταφέρνει δηλαδή ο Λένιν να είναι
και βολονταριστής και
“οικονοµιστής” ταυτόχρονα!
Ειρωνεία που ταυτόχρονα
αναδεικνύει µια ιδιότυπη σύγκλιση,
την αντίληψη ότι η Οκτωβριανή
Επανάσταση ήρθε να αναιρέσει τις
θέσεις του Μαρξ.13

Έχοντας ερµηνεύσει την
“οικονοµίστικη αντίληψη”
καταφεύγοντας στην Αλτουσεριανή
ορολογία, απορίας άξιον είναι τι
συνιστά την “παραγωγιστικη
αντίληψη” της οργάνωσης της
οικονοµίας που υπάρχει επίσης στις
θέσεις του ΝΑΡ ; Υπαινίσσεται ότι

32



υπήρχε µια υπέρµετρη έµφαση στην
παραγωγή ως προς την οργάνωση
της οικονοµίας ; (!) Είναι κάτι
παραπάνω από αυτονόητο ότι
οργάνωση της οικονοµίας εκτός της
παραγωγής είναι παραλογισµός. Ο
παραλογισµός παίρνει κολοσσιαίες
διαστάσεις για την περίπτωση της
Σοβιετικής Ρωσίας που είχε βιώσει
µια τεράστια καταστροφή
παραγωγικών δυνάµεων(µαζί και της
κύριας παραγωγικής δύναµης, της
εργατικής δύναµης, µε τον θάνατο
εκατοµµυρίων ανθρώπων) µετά τον
4ετή Α' παγκόσµιο πόλεµο και αλλά 4
περίπου χρόνια εµφυλίου.
Χαρακτηριστικότερο όλων ως προς
την κατάσταση ήταν η πείνα που
ήταν ανάλογη της σύγχρονης
υποσαχάριας Αφρικής, µε
εκατοµµύρια λιµοκτονούντες
Ρώσους.

Εν τέλει µόνο ως ανέκδοτο και δη
κακόγουστο µπορεί να ακουστεί αν
κάποιος σύγχρονος άσπονδος εχθρός
του ”οικονοµισµού” (αλά Αλτούσερ)
και του “παραγωγισµού”
(αλά...πλήρης µπουρδολογίας) σε µια
υποθετική διαρκή επανάσταση στην
υπο-σαχάρια Αφρική (βλ.Ρωσία
1921) αρνούνταν την σηµασία της
ανάπτυξης των παραγωγικών
δυνάµεων. Το πιο πιθανό θα ήταν να
τον ...παίρναν µε τις πέτρες οι
λιµοκτονούντες.
Αφήνουµε τον περαιτέρω σχολιασµό
ως προς την µαρξιστική εγκυρότητα
του “παραγωγισµού”, όσο και να
ψάξαµε τον βρήκαµε µόνο στον
Μπετελέµ (µαθαίνοντας και αυτός
την “τέχνη” της κοπτοραπτικής του

µέντορα του, Αλτουσέρ) και στον
“τρίτο δρόµο” της νέας
σοσιαλδηµοκρατίας του Γκίντενς.

β.3 Καουτσκισµός και Λένιν

∆ιαδεδοµένη αντίληψη ιδιαίτερα σε
αριστεριστές θεωρητικούς είναι η
κριτική του Λένιν ως ενός συνεπή
καουτσκιστή. Φυσικά κανείς δεν
αµφισβητεί ότι ο Λένιν και οι
µπολσεβίκοι ήταν κοµµάτι για αρκετό
χρονικό διάστηµα της 2ης ∆ιεθνούς
της οποίας “πατριάρχης” ήταν ο
Κάουτσκι. Όπως και γεγονός είναι ότι
κείµενα του µέχρι µια περίοδο
µεταφράζονταν, προλογίζονταν και
παρουσιάζονταν και από τον ίδιο τον
Λένιν.
Με παρεµφερή µε τους αριστεριστές
τρόπο οι σύντροφοι του ΝΑΡ
παρουσιάζουν τις προαναφερθείσες
αντιλήψεις “οικονοµισµού”-
παραγωγισµού” και “φετιχοποίησης
της κοµµατικής πολιτικής” να
προκύπτουν ως επίδραση από το
Γερµανικό Σοσιαλδηµοκρατικό
κίνηµα, εµµέσως πλην σαφώς από
τον Κάουτσκι.

Η πλέον κρυστάλλινη έκφραση
αυτής της τοποθέτησης γίνεται από
τον Γάλλο αριστεριστή Γκυ Ντεµπόρ:

[“Ο Λένιν, σαν µαρξιστής
στοχαστής, δεν υπήρξε παρά ένας
πιστός και συνεπής καουτσκιστής
που εφάρµοσε την επαναστατική
ιδεολογία αυτού του “ορθόδοξου
µαρξισµού” στις ρώσικες συνθήκες,
οι οποίες δεν επέτρεπαν τη
ρεφορµιστική πρακτική που αντίθετα
ακολουθούσε η Β' ∆ιεθνής...Η
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οργάνωση του προλεταριάτου ,
σύµφωνα µε το µπολσεβίκικο
µοντέλο...συνάντησε, επίσης µέσα
στη ρώσικη καθυστέρηση όλες τις
συνθήκες που οδηγούσαν αυτή τη
µορφή οργάνωσης στην
αντεπαναστατική αντιστροφή που
περιέκλειε ασυνείδητα µέσα στο
αρχικό της σπέρµα..”]14

Προς αποκατάσταση της ιστορικής
αλήθειας και ενάντια στις διαφόρων
λογής συγχύσεις περί καουτσκισµού
του Λένιν ή αστικής επιρροής από το
Γερµανικό Σοσιαλδηµοκρατικό
κίνηµα ας αναφέρουµε κοµβικά τα
εξής : Ο Λενινισµός προέκυψε µέσω
µιας πορείας προεπαναστατικά και
µετεπαναστατικά ως ρήξη και
υπέρβαση του Καουτσκισµού και των
αντιλήψεων της Γερµανικής
Σοσιαλδηµοκρατίας.
Αρχής γενοµένης µε την κριτική του

Ένγκελς το 1891 στο πρόγραµµα της
Ερφούρτης του Γερµανικού
Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος που
ως προς το σκέλος του κράτους,της
δικτατορίας του προλεταριάτου και
των πολιτικών αιτηµάτων που
αγνοήθηκαν από τον Κάουτσκι,
περνώντας στον σχηµατισµό του
µπολσεβίκικου κόµµατος, της
ανάλυσης του ιµπεριαλισµού ενάντια
στις αντιλήψεις περί
υπεριµπεριαλισµού, στην θέση για
τον Α' παγκόσµιο πόλεµο ενάντια
στον σοσιαλσοβινισµό, στην
εφαρµογή της µαρξιστικής διαρκούς
επανάστασης στην Ρωσία ενάντια σε
µια µηχανιστική θεωρία των
σταδίων, και καταλήγοντας µε τον
πλέον κρυστάλλινο τρόπο στο

ζήτηµα του κράτους, της δικτατορίας
του προλεταριάτου, και της
προλεταριακής δηµοκρατίας.

Αν δεν υπήρχε αυτή η
επαναστατική θεωρία όπως
εµφανίστηκε στο έργο του Λένιν,
δηλαδή αυτή η υπέρβαση, δεν θα
υπήρχε και το νικηφόρο
επαναστατικό κίνηµα του Οκτώβρη.
Η παρακαταθήκη αυτή δεν ήταν
αποκλειστικά εφαρµόσιµη και ορθή
µόνο για τις συνθήκες της Ρωσίας,
ούτε ο Λένιν παράπαιε µεταξύ του να
είναι επαναστάτης και καουτσκιστής
και ως από τύχη κατάφερε και
καθοδήγησε µια επανάσταση στην
Ρωσία. Αντιθέτως, ήταν η ανυπαρξία
µιας τέτοιας θεωρητικής
παρακαταθήκης και εµπειρίας που
οδήγησε στην ήττα της
σοσιαλιστικής επανάστασης σε σειρά
από άλλες χώρες την περίοδο εκείνη
µεταξύ αυτών και της Γερµανίας.

β.4. Η εφαρµογή του
Τεηλορισµού και η

µονοπρόσωπη διεύθυνση.

Η εν λόγω κριτική κάθε άλλο παρά
νέα είναι, είχε ήδη χρησιµοποιηθεί
από τους Μενσεβίκους
καταγγέλλοντας τον Λένιν για
συµβιβασµό µε την αστική τάξη,
αντεργατική ταξική πολιτική αλλά και
από µερίδα των µπολσεβίκων, τους
“Αριστερούς Κοµµουνιστές” του
Μπουχάριν από την άνοιξη του 1918.

Ως εκ τούτου ούτε η απάντηση του
Λένιν είναι νέα :
[“...κατ' αρχήν , όταν θέτουµε την
“διεύθυνση” στα χέρια των
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καπιταλιστών η Σοβιετική Εξουσία
αναθέτει Κοµισάριους των εργατών ή
επιτροπές εργατών που επιβλέπουν
κάθε βήµα του διευθυντή, που
µαθαίνουν από την εµπειρία του
στην διεύθυνση και που όχι µόνο
έχουν το δικαίωµα να εναντιωθούν
στις διαταγές του, αλλά µπορούν να
εξασφαλίσουν την αφαίρεση του
µέσω τον οργάνων της Σοβιετικής
εξουσίας. ∆εύτερον, η “διεύθυνση”
ανατίθεται στους καπιταλιστές µόνο
για εκτελεστικές λειτουργίες κατά
την εργασία, οι συνθήκες της οποίας
καθορίζονται από την Σοβιετική
εξουσία, από την οποία µπορούν να
καταργηθούν ή να αναθεωρηθούν.
Τρίτον, η “διεύθυνση” ανατίθεται
από την Σοβιετική εξουσία στους
καπιταλιστές όχι ως καπιταλιστές,
αλλά ως τεχνικούς και οργανωτές για
υψηλούς µισθούς. Και οι εργάτες
ξέρουν πολύ καλά ότι 99% των
οργανωτών και των πρωτοκλασάτων
τεχνικών των πραγµατικά µεγάλης-
κλίµακας και τεραστίων
επιχειρήσεων, τραστ, και άλλων
εγκαταστάσεων ανήκουν στην
καπιταλιστική τάξη. Αλλά είναι αυτά
ακριβώς τα άτοµα που εµείς, το
προλεταριακό κόµµα, πρέπει να
διορίσουµε να “διευθύνουν¨της
εργασιακή διαδικασία, και την
οργάνωση της παραγωγής, γιατί δεν
υπάρχουν καθόλου άλλα άτοµα µε
πρακτική εµπειρία σε αυτό το
ζήτηµα”]15

Ο Λένιν θα αναφερθεί ότι λόγω της
καθυστέρησης της Ρωσίας η “τέχνη
της διοίκησης” αρχικώς θα
χρησιµοποιηθεί από αυτούς που την

γνωρίζουν (δηλαδή από τους
εκπρόσωπους του παλιού
καθεστώτος) µιας και δεν υπάρχουν
πουθενά αλλού. Σε αυτό το
πρόβληµα θα επανέλθει αρκετές
φορές µέχρι το τέλος της ζωής του
προτείνοντας µέτρα για την
υπέρβαση και οριστική εξάλειψη του.
Έχοντας βέβαια την πεποίθηση ότι η
µετάβαση σε όλα τα επίπεδα (της
επίτευξης κράτους τύπου κοµµούνας
και το ανεβάσµατος της πολιτιστικής
και διοικητικής ικανότητας του
προλεταριάτου) δεν συντελείται στο
κενό και µε επαναστατικές επικλήσεις
αλλά αποτελεί µια ενιαία διαδικασία
που γίνεται σε συνάρτηση της
οικοδόµησης κατάλληλης
οικονοµικής βάσης

Όπως επίσης γνώριζε ότι είχε
καταστραφεί τεράστιο µέγεθος των
παραγωγικών δυνάµεων στην Ρωσία
στο τέλος του πολέµου, όπως
γνώριζε ότι το πολιτιστικό επίπεδο
της χώρας δεν είχε ακόµη ούτε καν
φθάσει στο αστικοδηµοκρατικό
σηµείο. Υπό το βάρος αυτών των
ειδικών χρονικών και εθνικών
ιδιαιτεροτήτων θα καταφύγει στην
ιστορική εµπειρία των πρότερων
επαναστάσεων, θα χρησιµοποιήσει
τους εκπροσώπους του παλιού
καθεστώτος. Η καταφυγή στην
πρότερη εµπειρία έρχεται να
συνηγορήσει ότι οι Μπολσεβίκοι δεν
είχαν παντελή άγνοια µιας θεωρίας
της µετάβασης.

[“...η τέχνη της διοίκησης δεν
κατεβαίνει από τον ουρανό, δεν
έρχεται ως επιφοίτηση του Αγίου
Πνεύµατος. Και το γεγονός ότι µια
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τάξη είναι η πρωτοπόρα τάξη δεν την
κάνει και ικανή για την διοίκηση.
Έχουµε ένα παράδειγµα από αυτό:
όταν η αστική τάξη εδραίωνε την
νίκη της πήραν για την εργασία της
διοίκησης µέλη µιας άλλης τάξης, της
φεουδαρχικής τάξης, δεν υπήρχε
πουθενά αλλού απ 'όπου να µπορούν
να τους πάρουν. Πρέπει να είµαστε
νηφάλιοι και να αντιµετωπίσουµε την
αντικειµενική πραγµατικότητα. Η
αστική τάξη κατέφυγε στην παλιά
τάξη , και εµείς, επίσης, είµαστε
αντιµέτωποι µε το καθήκον να
πάρουµε την γνώση και εκπαίδευση
της παλιάς τάξης, να τα υποτάξουµε
στις ανάγκες µας, και να τα
χρησιµοποιούσαµε για τον θρίαµβο
της τάξης µας. Για αυτό, λέµε ότι η
νικηφόρα τάξη πρέπει να ωριµάσει
και η ωριµότητα δεν πιστοποιείται µε
ένα έγγραφο ή µε ένα δίπλωµα, αλλά
µε την εµπειρία και µε την εφαρµογή
στην πράξη...

Αν δεν θέλουµε να είµαστε ένοχοι
ενός σκέτου ουτοπισµού και µιας
ανόητης φρασεολογίας , πρέπει να
πούµε ότι πρέπει να λάβουµε υπόψη
την εµπειρία του παρελθόντος, ότι
πρέπει να διασφαλίσουµε το
Σύνταγµα που κατακτήθηκε από την
επανάσταση, αλλά για την δουλειά
διοίκησης, της οργάνωσης του
κράτους, χρειαζόµαστε άτοµα που
είναι εντριβείς στην τέχνη της
διοίκησης, που έχουν κρατική και
επιχειρηµατική εµπειρία, και ότι δεν
υπάρχει πουθενά αλλού που να
στραφούµε εκτός από την παλιά
τάξη.”]16

β.5 Τα “κενά” της Λενινιστικής
αντίληψης περί του κόµµατος

[“Αποτέλεσµα...είναι η
γραφειοκρατικοποίηση του (σηµ. του
κόµµατος) και η απονέκρωση της
πολιτικής λειτουργίας της εργατικής
βάσης του. Η εξέλιξη αυτή
υποβοηθείται από τα κενά της
Λενινιστικής αντίληψης περί του
κόµµατος σαν “πρωτοπορία-
αντιπρόσωπος-καθοδηγητής” της
τάξης. Από την αναπαραγωγή µέσα
στο κόµµα ενός µοντέλου ιεραρχίας
και κοµµατικού καταµερισµού που
παραπέµπουν στην οργάνωση της
καπιταλιστικής παραγωγής” ... “Τις
αντιφάσεις αυτές αξιοποίησαν στην
συνέχεια οι αντεπαναστατικές
δυνάµεις”] (ΝΑΡ, Θέσεις 1ου
συνεδρίου)

Το µπολσεβίκικο κόµµα ήταν
αναπόσπαστο κοµµάτι της
Οκτωβριανής επανάστασης, ως
συµπύκνωση και εγγύηση της
περάτωσης της επανάστασης. Χωρίς
το Μπολσεβίκικο κόµµα και δη της
παρέµβασης του Λένιν τον Απρίλη η
Οκτωβριανή επανάσταση δύσκολα
θα επικρατούσε. Από αυτήν την
σκοπιά ήταν σαφέστατα η
πρωτοπορία και ο καθοδηγητής της
εργατικής τάξης και ως τέτοια και
µόνο, νοείται ως επαναστατική .
Ειδάλλως άλλες αντιλήψεις
(µενσεβικικές ή µισό-µενσεβικικές
σαν αυτές του Τρότσκι το 1904 στο
βιβλίο του “Τα καθήκοντα µας” ) περί
διάχυσης ή κατάργησης του
κόµµατος στην εργατική τάξη θα
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σήµαινε ένα πράγµα... την
αιµατοβαµµένη παρέλαση του
στέµµατος των Ροµανόφ στους
δρόµους της Πετρούπολης πάνω στα
πτώµατα του Λένιν και άλλων
µπολσεβίκων µαζί µε αυτά της Ρόζας
και του Λίµπκνεχτ. Περνώντας δια
πυρός και σιδήρου το µπολσεβίκικο
κόµµα καθοδήγησε και έγραψε την
εποποιία της πρώτης νικηφόρας
σοσιαλιστικής επανάστασης.

Το να το κατηγορεί κάποιος για
“αυτονόµηση” (!) εν µέσω της
εµπλοκής 14 ξένων χωρών, 3
µετώπων του εµφυλίου πολέµου και
εκατοµµυρίων λιµοκτονούντων
αποτελεί το ελάχιστο µικροαστική
αντίληψη των πραγµάτων.
Παρεµφερής αντίληψη µε αυτές που
καταπολέµησε στις
µετεπαναστατικές κριτικές της
Γερµανικής Σοσιαλδηµοκρατίας. Σε
µια από αυτές ο Λένιν θα αναφέρει
ότι: “επειδή η Ρωσία στέκεται στο
µεταίχµιο µεταξύ των πολιτισµένων
χωρών και των χωρών που αυτός ο
πόλεµος για πρώτη φόρα έφερε στην
τροχιά του πολιτισµού...µπορούσε
και ήταν, όντως, προορισµένη να
αποκαλύψει µερικά διακριτά
χαρακτηριστικά”.17

Συν τοις άλλοις αποτελεί
διαστρέβλωση του ίδιου του έργου
του Λένιν. Ο Λένιν µέχρι το τέλος της
ζωής του έδωσε µάχη ενάντια στην
γραφειοκρατία, την ολοένα και
µεγαλύτερη συµµετοχή των
εξωκοµµατικών εργατών και
αγροτών στην οικοδόµηση, δεν
αιθεροβατούσε ούτε για την
ποιότητα του κράτους ούτε

αρνούνταν ότι υπήρχε δουλειά ακόµη
να γίνει.

Το ότι το Μπολσεβίκικο κόµµα δεν
αυτονοµήθηκε πάνω και ενάντια από
τις µάζες καταµαρτυρά και η ίδια η
ιστορική πραγµατικότητα µε την
γεωµετρική πρόοδο της αύξησης των
µελών του µπολσεβίκικου κόµµατος
και του Κόκκινου στρατού καθ όλη
την διάρκεια του εµφυλίου.
Τουναντίον τα άλλα µικροαστικά
ρεύµατα (Σοσιαλεπαναστάτες,
Μενσεβίκοι, Αναρχικοί) είτε
παραγκωνίστηκαν στην καλύτερη
των περιπτώσεων, ή οδηγήθηκαν σε
ανοιχτή αντεπαναστατική κατρακύλα
στην χειρότερη.

Γ. Η κατασταλτική δράση του
σοβιετικού κράτους επί Λένιν

Τεράστιο κοµµάτι της βιβλιογραφίας
(αστικής και µη) πάνω στην
Σοβιετική επανάσταση ασχολείται µε
την απόδειξη ότι η γραφειοκρατική
κατασταλτική διάσταση της περιόδου
Στάλιν και η παγίωση της στο
κοµµουνιστικό κίνηµα είχε τις
απαρχές στον εγγενή αντι-
δηµοκρατικό και αυταρχικό
χαρακτήρα των µπολσεβίκων και του
Λενινισµού. Οι πλέον διάσηµες και
“πολυφορεµένες” κριτικές γίνονται
για την δράση της µυστική
σοβιετικής αστυνοµίας (Τσέκα) και
της κόκκινης τροµοκρατίας , την
καταστολή της ανταρσίας της
Κρονστάνδης το 1921 , της διάλυσης
της Συντακτικής Συνέλευσης και της
απαγόρευσης των άλλων κοµµάτων.
∆υστυχώς δεν είναι µόνο οι
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αναµενόµενοι κονδυλοφόροι της
αστικής τάξης που έχουν συνδράµει
σε αυτό το έργο αλλά ακόµα και
εκπρόσωποι του µαρξιστικού χώρου.

∆εν έχουµε σκοπό να ισχυριστούµε
ότι η Σοβιετική επανάσταση ήταν µια
εύκολη και ανώδυνη γέννα. Στόχος
µας είναι να δώσουµε το ιστορικό
πλαίσιο όπως ακριβώς ήταν, χωρίς
υπερβολές χωρίς υστερίες και χωρίς
µυθοπλασίες που κρύβουν πολιτικές
σκοπιµότητες και εκπτώσεις. Να
παρουσιάσουµε βάσει των ιστορικών
πηγών µαζί και την άποψη των ίδιων
των Μπολσεβίκων και πρώτα και
κύρια του Λένιν.

Η Οκτωβριανή επανάσταση
συνάντησε την λυσσαλέα αντίδραση
της Ρώσικης και διεθνής
µπουρζουαζίας και την απέκρουσε,
ως όφειλε. Η τραγική κατάληξη της
Γερµανικής επανάστασης µε την
δολοφονία της Ρόζας Λούξεµπουργκ
και του Λίµπκνεχτ ήταν µια ένδειξη
του τι περίµενε τους επαναστάτες
µπολσεβίκους αν δεν αντιµετώπιζαν
µε όλην την αναγκαία βία και
καταστολή όσους είχαν αγκιστρωθεί
στο δικαίωµα τους στην
εκµετάλλευση και την καταπίεση της
εργατικής τάξης, δικαίωµα που
προκάλεσε το πρώτο παγκόσµιο
µατοκύλισµα του Α' παγκόσµου
πολέµου. Ο ληστρικός
ιµπεριαλιστικός πόλεµος διαδέχτηκε
από έναν νέο, εµφύλιο πόλεµο. Οι
απώλειες του Κόκκινου στρατού και
των επαναστατών ήταν τεράστιες και
υπολογίζονται από µισό ως ένα
εκατοµµύριο ενώ οι απώλειες των
µελών του κόµµατος σε πενήντα

χιλιάδες, συν τα εκατοµµύρια νεκρών
από λιµό λόγω των παρατεταµένων
πολέµων και κακουχιών.

Αυτές ήταν οι τραγικές συνθήκες
που γέννησαν τις κατασταλτικές
όψεις των πρώτων χρόνων της
Σοβιετικής εξουσίας. Η έκταση της
και η στοχοθεσία της θα σχολιασθεί
παρακάτω ακροθιγώς για να
αποδειχθεί η ποιοτική και ποσοτική
διαφορά µε την κατασταλτική
πρακτική της µετέπειτα
γραφειοκρατίας εξουσίας σε εντελώς
µάλιστα διαφορετικές συνθήκες.

γ.1. Η “κόκκινη τροµοκρατία”
και η δηµιουργία και δράση της
µυστικής σοβιετικής αστυνοµίας

(ΤΣΕΚΑ)

Η ίδρυση της “Πανρωσικής
Έκτακτης Επιτροπής για την
Καταπολέµηση της Αντεπανάστασης
και του Σαµποτάζ” (ΤΣΕΚΑ) στα τέλη
του 1917 και η έναρξη της Κόκκινης
Τροµοκρατίας τον Σεπτέµβριο του
1918, αποτελούν ένα από τα
“αγαπηµένα” θέµατα αστών
ιστορικών και µια από τις πλέον
συζητήσιµες πτυχές της
µετεπαναστατικής Ρωσίας. Ούτε
αυτή η κριτική είναι νέα στους
κόλπους της αριστεράς , η πλέον
σηµαντική κριτική έγινε από τον
πάλαι ποτέ “πατριάρχη” του
Μαρξισµού της Β' ∆ιεθνούς, τον Καρλ
Κάουτσκι. Και όπως συνέβη αρκετές
φορές η αντιπαράθεση του µε τους
Μπολσεβίκους γέννησε δύο
καταπληκτικά κείµενα επαναστατικής
παρακαταθήκης. Στο βιβλίο του

38



Κάουτσκι “η ∆ικτατορία του
Προλεταριάτου” (1918) ο Λένιν
απάντησε µε το έξοχο η
“Προλεταριακή Επανάσταση και ο
Αποστάτης Κάουτσκι” (1918) ,
αντίστοιχα το βιβλίο του Κάουτσκι
“Τροµοκρατία και
Κοµµουνισµός”(1919) γέννησε µια
οµώνυµη απάντηση από τον
Τρότσκι.18

Σύγχρονες κριτικές µε παρεµφερή
θεµατολογία θα κάνει ο Ε.Μαντέλ
στο βιβλίο του “Επανάσταση ή
πραξικόπηµα ;” εκεί µεταξύ άλλων θα
σηµειώσει :
[“η δηµιουργία της Τσέκα ήταν
αναµφισβήτητα ένα λάθος”] (19)

Παρόλες τις όποιες ενστάσεις προς
αυτά που γράφει ο Μαντέλ , πρέπει
να επισηµάνουµε ότι στο βιβλίο του
δεν θέτει αυτές τις εξελίξεις εκτός
ιστορικού πλαισίου και παραθέτει
µεγάλο αριθµό στοιχείων που
καταρρίπτουν διάφορες απόψεις για
την εγγενή αυταρχικότητα του
Μπολσεβικισµού στην γενική
υπεράσπιση του.
Η κυρίαρχη θέση του δεν είναι τόσο

ότι παντελώς αδικαιολόγητα και
αυθαίρετα οι Μπολσεβίκοι
χρησιµοποίησαν “κόκκινη
τροµοκρατία” τα πρώτα χρόνια αλλά
ότι αυτή δεν αναιρέθηκε/αµβλύνθηκε
κυρίως µετά το 1921, έτος-τοµή κατ'
αυτόν. Και αυτή όµως η εκτίµηση
είναι κατά κύριο λόγο παραπλανητική
αλλά περισσότερα επ' αυτού
παρακάτω.
Στις πρώτες µέρες της επανάστασης

προτού ξεσπάσει η Λευκή αντίδραση
και ο Εµφύλιος, ο Λένιν θα

συµπυκνώσει την θέση του ως προς
την επαναστατική τροµοκρατία :

[“Κατηγορούµαστε ότι
καταφεύγουµε στην τροµοκρατία,
αλλά δεν έχουµε καταφύγει, και
ελπίζω ότι δεν θα καταφύγουµε,
στην τροµοκρατία των Γάλλων
επαναστατών που έθεταν στην
γκιλοτίνα άοπλους άντρες. Εύχοµαι
να µην καταφύγουµε σε αυτήν,
επειδή έχουµε δύναµη στο πλευρό
µας. Όταν συλλαµβάνουµε
οποιονδήποτε του λέγαµε ότι θα τον
αφήναµε να φύγει αν µας έδινε µια
γραπτή υπόσχεση ότι δεν
εµπλεκόταν σε σαµποτάζ. Τέτοιες
γραπτές υποσχέσεις έχουν δωθεί.”
]20

Σε γράµµα του στους Άγγλους
Εργάτες και τις φήµες που οργίαζαν
για την καταστολή που εξαπέλυαν οι
Μπολσεβίκοι ο Λένιν θα αναφέρει :

[“...η πραγµατική αιτία του τρόµου
είναι οι Άγγλοι ιµπεριαλιστές και οι
“σύµµαχοι” τους, που έχουν ασκήσει
και εξακολουθούν να ασκούν Λευκή
Τροµοκρατία στην Φινλανδία και την
Ουγγαρία, στην Ινδία και στην
Ιρλανδία, που έχουν υποστηρίξει τον
Γιούντενιτς, τον Κολτσάκ, τον
Ντενίκιν, τον Πιλσδούσκι και τον
Βρανγκελ. Η Κόκκινη τροµοκρατία
είναι µια άµυνα της εργατικής τάξης
ενάντια στους εκµεταλλευτές, την
συντριβή της αντίστασης των
εκµεταλλευτών µε τους οποίους οι
Σοσιαλ-επαναστάτες, οι Μενσεβίκοι
και ένας ασήµαντος αριθµός φιλο-
Μενσεβίκων εργατών έχει συνταχθεί.
Η ελευθερία του τύπου και του
συνέρχεσθαι υπό την αστική
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δηµοκρατία είναι µια ελευθερία για
τους πλούσιους να συνωµοτούν
ενάντια στους εργαζόµενους,
ελευθερία για τους καπιταλιστές να
δωροδοκούν και να εξαγοράζουν τον
τύπο...”]21

Στο 2ο συνέδριο της
Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς το 1919
στις κριτικές των Γερµανών
σοσιαλδηµοκρατών :

[“Εναντίον ανθρώπων, πού
συµπεριφέρθηκαν όπως οι γερµανοί
αξιωµατικοί στη δολοφονία του
Λίµπκνεχτ και τής Ρόζας
Λούξεµπουργκ, εναντίον ανθρώπων
τύπου Στίννες και Κρούπ, πού
εξαγοράζουν τον Τύπο, εναντίον
τέτοιων ανθρώπων είµαστε
υποχρεωµένοι να βάζουµε µπρος τη
βία και την τροµοκρατία. Εννοείται
ότι δεν είναι ανάγκη να δηλώσουµε
από τώρα ότι θα προσφύγουµε
οπωσδήποτε στην τροµοκρατία. Αν
όµως οι γερµανοί αξιωµατικοί και οι
άνθρωποι του Κάππ παραµείνουν οι
ίδιοι όπως είναι τώρα, τότε θα
αποδειχθεί αναπόφευκτη ή
εφαρµογή τής τροµοκρατίας.”]22

Η κριτική περί αυτονόµησης της
δράσης της Τσέκα υποδηλώνει ότι η
κατασταλτική όψη του
µετεπαναστατικού κράτους
διαγράφει µια γραµµική ανοδική
πορεία µιας ολοένα αύξησης της
έντασης της καταστολής. Αυτή όµως
η θεώρηση αφήνει να αιωρείται ότι
πρωτίστως εδράζεται σε µια
αυτόνοµη βουλησιαρχική βάση της
πολιτικής ηγεσίας άσχετη από τα
ιστορικά πλαίσια και τις αντιθέσεις
της εποχής. Πρόκειται για µια

ιστορικά ανακριβή εκτίµηση τόσο για
τα πρώτα χρόνια επί Λένιν όσο και
για τα µετέπειτα χρόνια τουλάχιστον
ως το 1927.(Η µετέπειτα
κατασταλτική φύση της ΕΣΣ∆ χρήζει
περαιτέρω ανάλυση στην βάση του
µαρξισµού προς αναίρεση των τόνων
µυθοπλασίας που έχουν ριχθεί ως
σήµερα).

Ως προς µόνο µια µερική αναίρεση
της αυτονόµησης να τονιστεί ότι η
Τσέκα ετεροκαθορίζονταν από την
δράση της αντεπανάστασης .

Η θανατική ποινή είχε καταργηθεί
µε διάταγµα του Οκτώβρη του 1917.
Η ίδρυση της Τσέκα θα την
επαναφέρει µε τα πρώτα σκιρτήµατα
του εµφυλίου πολέµου και της
Λευκής τροµοκρατίας τον Σεπτέµβριο
του 1918 (απόπειρα δολοφονίας του
Λένιν, ένοπλη εξέγερση των πρώην
σύµµαχων και συγκυβερνούντων
Αριστερών Εσέρων, δολοφονίες 2
στελεχών των Μπολσεβίκων κ.α.).

Τον Ιανουάριο του 1920 που
φαινόταν ότι τελείωνε ο εµφύλιος οι
εκτελέσεις καταργήθηκαν, πλην
όµως η εκ νέου αναζωπύρωση του
εµφυλίου επανέφερε την
αναγκαιότητα της, ώσπου στο τέλος
του 1921 ο ίδιος ο Λένιν θα ζητήσει
τον σηµαντικό περιορισµό της
αρµοδιότητας της ΤΣΕΚΑ23 . Σε
τελική ανάλυση η ΤΣΕΚΑ και η
Κόκκινη τροµοκρατία είχε τον
χαρακτήρα που της προσέδωσαν, µια
“έκτακτης” κατάστασης. Το 1922 θα
καταργηθεί η ΤΣΕΚΑ σε µια
προσπάθεια να περάσουν σε µια
“επαναστατική νοµιµότητα” µέσω
εκλεγµένων εργατικών δικαστηρίων,
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στην θέση της θα φτιαχτεί το
“Κρατικό Πολιτικό
∆ιευθυντήριο”(GPU).

γ.2. Η καταστολή της ανταρσίας
της Κρονστάνδης το 1921

Ίσως καµία άλλη εκστρατεία
συκοφάντησης, καµία άλλη κριτική
από όσες αναφέρονται στο παρόν
άρθρο δεν έλαβε τέτοια έκταση και
εύρος φάσµατος όσο η ανταρσία της
Κρονστάνδης την άνοιξη του 1921
και η αντιµετώπιση της από το
Σοβιετικό κράτος.

Εντελώς επιγραµµατικά24 , η
ένοπλη ανταρσία θα λάβει χώρα στο
νησί - ναύσταθµο της Κρονστάνδης
(λίγα χιλιόµετρα έξω από την
Πετρούπολη) από σηµαντική µερίδα
του στόλου Συντελείται εν µέσω κι
άλλων µικροαστικών αγροτικών
ανταρσιών. Το χαρακτηριστικό της
ανταρσίας είναι ότι ηγεµονεύεται από
ένα ευρύ φάσµα αντιµπολσεβίκικων
πολιτικών χώρων από την “δεξιά” ως
τους αναρχικούς, που στα αιτήµατα
τους θα παρουσιαστούν ως
υπέρµαχοι των Σοβιέτ
κατακεραυνώνοντας τους
Μπολσεβίκους ως προδότες τους και
µαζί και της επανάστασης. Με αυτόν
τον τρόπο η ανταρσία προβλήθηκε
αντιθέτως µε άλλα αντεπαναστατικά
κινήµατα που ήταν εµφανώς
φιλοµοναρχικά και αντιδραστικά, να
προέρχεται “εκ των έσω”, από την
πλευρά δηλαδή του επαναστατικού ή
δηµοκρατικού µετώπου. Ήταν η
ύστατη έκφανση της
αντεπανάστασης να νικήσει, αφού

όλα τα άλλα απέτυχαν (η επίκληση
του Τσάρου, της Συντακτικής
Συνέλευσης και της καθαρής
δηµοκρατίας) , η αντεπανάσταση δεν
είχε παρά να δοκιµάσει πιο
προσεκτικά αυτή την φορά να
µιλήσει στην γλώσσα των ίδιων των
µπολσεβίκων ώστε να βρει
πρόσφορο έδαφος. Για πάρα
πολλούς ιστορικούς και
σοβιετολόγους αποτέλεσε το σηµείο
µη-επιστροφής για την Σοβιετική
Ρωσία , σηµατοδοτώντας το τέλος
µιας “τρίτης επανάστασης” (µε την
πρώτη αυτή του Φλεβάρη το 17 και
την δεύτερη αυτή του Οκτώβρη)
ρίχνοντας την µάσκα και
αποκαλύπτοντας το υποτιθέµενο
αυταρχικό πρόσωπο των
Μπολσεβίκων.

Η κύρια αιτία εµφάνισης αυτής της
µικροαστικής δυσαρέσκειας κατά τον
ίδιο τον Λένιν προσδιορίζεται ως ο
“πολύ εσπευσµένος, άκαµπτος και
απροετοίµαστος “κοµµουνισµός” µας
που επιβαλλόταν από τον πόλεµο και
την µη δυνατότητα είτε να
αποκτήσουµε εµπορεύµατα είτε να
τεθούν σε οµαλή λειτουργία τα
εργοστάσια”25. Αναφέρεται στην
πολιτική του “πολεµικού
κοµµουνισµού” (1918-αρχές 1921)
που περιλάµβανε την επίταξη του
πλεονάσµατος της αγροτικής
παραγωγής.

Με την χαλάρωση της έντασης του
εµφυλίου ήδη από τα τέλη
Νοεµβρίου του 1920, πολύ π ιο
π ρ ι ν α π ό τ η ν α ν τ α ρ σ ί α ,
ο Λένιν προτείνει την αντικατάσταση
της επίταξης του πλεονάσµατος της
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αγροτικής παραγωγής µε έναν φόρο
σε είδος(ΝΕΠ) ώστε να
αποκατασταθεί και να ενισχυθεί η
εργατο-αγροτική συµµαχία και µε
την µεσαία αγροτιά26.
Ο Λένιν θα περιγράψει την ανταρσία

ως εξής :
[«Η άνοιξη του 1921 έφερε κύρια

σαν συνέπεια της κακιάς σοδειάς και
της επιδηµίας στα ζώα, µια ραγδαία
όξυνση στην κατάσταση της
αγροτιάς που ήταν ήδη εξαιρετικά
δύσκολη εξαιτίας του πολέµου και
του αποκλεισµού. Επακόλουθο αυτής
της όξυνσης ήταν πολιτικές
αµφιταλαντεύσεις, που, σε γενικές
γραµµές ανταποκρίνονται στην
εσωτερική "φύση" του
µικροπαραγωγού. Η πιο χοντρή
έκφραση αυτών των
αµφιταλαντεύσεων ήταν η ανταρσία
στην Κρονστάνδη.”
...

“Το χαρακτηριστικότερο στα
γεγονότα της Κρονστάνδης είναι
ακριβώς οι ταλαντεύσεις του
µικροαστικού στοιχείου. Τίποτε
σχεδόν διαµορφωµένο, ξεκάθαρο,
συγκεκριµένο δεν υπάρχει.
Νεφελώδη συνθήµατα όπως
«ελευθερία», «ελεύθερο εµπόριο»,
«απελευθέρωση από το ζυγό»,
«σοβιέτ χωρίς µπολσεβίκους», ή
«επανεκλογή των σοβιέτ» ή
«λύτρωση από τη δικτατορία του
κόµµατος» κλπ. Τόσο οι µενσεβίκοι
όσο και οι σοσιαλεπαναστάτες
διακηρύσσουν ότι το κίνηµα της
Κρονστάνδης είναι "δικό τους"
κίνηµα... Ολόκληρη η συµµορία των
λευκοφρουρών κινητοποιείται

αστραπιαία για την Κρονστάνδη, µε
ταχύτητα, µπορεί να πει κανείς
τηλεγράφου... Πάνω από µισή
εκατοντάδα ρωσικές εφηµερίδες των
λευκοφρουρών που κυκλοφορούν
στο εξωτερικό, επιδίδονται σε µια
λυσσαλέα καµπάνια "για την
Κρονστάνδη". Οι µεγάλες τράπεζες,
όλες οι δυνάµεις του χρηµατιστικού
κεφαλαίου διοργανώνουν εράνους
για την υποστήριξη της
Κρονστάνδης. Η δήλωση του
Μάρτοφ στη βερολινέζικη εφηµερίδα
του ότι η Κρονστάνδη δε διακήρυξε
µόνο µενσεβικικά συνθήµατα, αλλά
κι απέδειξε ακόµα, ότι είναι δυνατό
ένα αντιµπολσεβίκικο κίνηµα, που να
µην υπηρετεί εντελώς τους
λευκοφρουρούς, τους καπιταλιστές
και τους γαιοκτήµονες, η δήλωση
αυτή αποτελεί κλασικό παράδειγµα
ενός αυτάρεσκου µικροαστού
ναρκίσσου. Ας κλείσουµε λοιπόν τα
µάτια µπρος στο γεγονός, ότι όλοι οι
γνήσιοι λευκοφρουροί
χειροκροτούσαν τους αποστάτες της
Κρονστάνδης και ότι συγκέντρωναν
χρήµατα για την υποστήριξή της από
τις τράπεζες”.
...
“Ο Μιλιούκοφ έχει δίκιο σε σύγκριση

µε τον Τσέρνοφ και τον Μάρτοφ,
όταν αποκαλύπτει ποια είναι η
πραγµατική τακτική της πραγµατικής
δύναµης των λευκοφρουρών, της
δύναµης των καπιταλιστών και
γαιοκτηµόνων: Ας υποστηρίξουµε
οποιονδήποτε, όποιος κι αν είναι,
ακόµα και τους αναρχικούς και
οποιαδήποτε σοβιετική εξουσία,
αρκεί µονάχα να ανατραπούν οι
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µπολσεβίκοι, αρκεί µονάχα να
επιτευχθεί µια µετατόπιση της
εξουσίας...!! Μόνο µια µετατόπιση
της εξουσίας, µακριά από τους
µπολσεβίκους, αδιάφορο αν θα είναι
λίγο προς τα δεξιά ή λίγο προς τ'
αριστερά, τα υπόλοιπα θα βρεθούν!!
- σ' αυτό ο Μιλιούκοφ έχει πέρα ως
πέρα δίκιο. Αυτή είναι µια ταξική
αλήθεια που επιβεβαιώνεται απ'
ολόκληρη την ιστορία των
επαναστάσεων όλων των χωρών, απ'
ολόκληρη την περίοδο της νεότερης
ιστορίας από τον Μεσαίωνα κι εδώ.
Τους κατακερµατισµένους
µικροπαραγωγούς, τους αγρότες,
τους αφοµοιώνει οικονοµικά και
πολιτικά είτε η αστική τάξη είτε το
προλεταριάτο... για κάποιον "τρίτο"
δρόµο, για κάποια "τρίτη" δύναµη
µπορούν να φλυαρούν και να
ονειρεύονται µόνο αυτάρεσκοι
ναρκισσιστές»27

...
"Γίναµε µάρτυρες του περάσµατος

της εξουσίας από τους Μπολσεβίκους
σε µια αόριστη συµµαχία
ποικιλόχρωµων στοιχείων υποθετικά
λίγο δεξιά ίσως ακόµη και λίγο
"αριστερά" από τους Μπολσεβίκους,
τόσο αόριστο είναι το σύνολο των
πολιτικών οµαδοποιήσεων που έχουν
επιχειρήσει να πάρουν την εξουσία
στα χέρια τους στην Κρονστάνδη.
Είναι πέρα από κάθε αµφιβολία ότι
συγχρόνως ο Λευκοφρουρός
Στρατηγός όπως όλοι ξέρετε , έπαιξε
σηµαντικό ρόλο σε αυτό. Αυτό έχει
αποδειχθεί πλήρως. ∆ύο βδοµάδες
πριν τα γεγονότα της Κρονστάνδης,
ο Παριζιάνικος Τύπος είχε ήδη

µεταδώσει τα νέα ότι υπήρχε µια
εξέγερση στην Κρονστάνδη."]28

Στο ίδιο µήκος κύµατος θα
τοποθετηθεί και ο Λ.Τρότσκι :

[“Η εξέγερση της Κροστάνδης ήταν
µονάχα ένα επεισόδιο στην ιστορία
των σχέσεων ανάµεσα στην
προλεταριακή πόλη και το
µικροαστικό χωριό. Αυτό το
επεισόδιο µπορεί να κατανοηθεί µόνο
σε σύνδεση µε τη γενική πορεία
ανάπτυξης της ταξικής πάλης στη
διάρκεια της επανάστασης.

Η Κρονστάνδη διέφερε από µια
ολόκληρη σειρά άλλων µικροαστικών
κινηµάτων και εξεγέρσεων µονάχα
από την άποψη του µεγαλύτερου
εξωτερικού αντίκτυπού της.”]29

Το µόνο νέο σε αυτή την ατέρµονη
εδώ και δεκαετίες σπέκουλα από τον
µικροαστικό σοσιαλισµό (αναρχισµός
και σοσιαλδηµοκρατία) και τους
ψυχροπολεµικούς αστούς ιστορικούς
είναι η όψιµη αποδοχή της δυστυχώς
και από µαρξιστές. Και ποιος δεν
ανέβηκε στο τρένο αυτής της
συκοφάντησης κα ι
µυθοπλασ ίας ; Είναι τέτοιας
ποικιλόχρωµης έκτασης η επίκληση
της ανταρσίας (ο Λ.Τρότσκι εύστοχα
θα αναφερθεί σε ένα “λαϊκό µέτωπο”
επικριτών) που κάποιος θα
συµπέρανε ότι και να µην υπήρχε η
ανταρσία οι αντιµπολσεβίκοι όπου
γης θα την εφηύραν...!

Χύθηκε άπλετο µελάνι πρώτα από
τους αναρχικούς µετά από τους
ίδιους τους αστούς. Γράφτηκαν
ποιήµατα για να παρουσιαστεί µια
ολίγον τι πιο ειδυλλιακή και τραγική
εκδοχή των γεγονότων30. Έγιναν
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κρατικά ντοκιµαντέρ και βγήκαν
ταινίες που παρουσίαζαν τον Τρότσκι
να τον κυνηγάνε οι Ερινύες για αυτό
που έκανε και να αποδέχεται λίγο
πολύ µοιρολατρικά την αξίνα ως
λύτρωση(!). Στήθηκαν αγάλµατα του
Γιέλτσιν προς αποκατάσταση και
µνηµόνευση το 1994.

Τέλος άνοιξαν και τα σοβιετικά
αρχεία για να επιβεβαιώσουν εκ νέου
την Μπολσεβίκικη πλευρά.
Αντιγράφω-µεταφράζω ένα
απειροελάχιστο κοµµάτι (αν και το
ζήτηµα χρήζει περαιτέρω ανάλυσης)
ως συµπέρασµα ενός ιστορικού όχι
και τόσο φιλοκοµµουνιστή κατόπιν
µελέτης των αρχείων : [“Τα
πρόσφατα δηµοσιευµένα
ντοκουµέντα αποκαλύπτουν ότι η
Σοβιετική εκδοχή ήταν πιο κοντά
στην αλήθεια απ' ότι οι δυτικοί
συγγραφείς ήταν πρόθυµοι ή ικανοί
να παραδεχτούν : ήταν και αυτοί πιο
δεκτικοί στο να δεχτούν τις
µαρτυρίες των εµιγκρέδων
διασωθέντων της εξέγερσης έναντι
των Σοβιετικών εκδοχών και
στερούνταν της πρόσβασης στα
απαιτούµενα αρχεία”]31.

Το πλήρωµα του χρόνου έµελλε να
µας φέρει δυστυχώς και µια
τροτσκιστική “κριτική επανεξέταση”
εν είδει προσθήκης αντεξουσιαστικής
γαρνιτούρας ότι δεν έπρεπε να γίνει
η καταστολή της (!)32 . Η πλέον
όµως αναπάντεχη πληροφόρηση (σε
εκδήλωση της ΟΚ∆Ε-Σπάρτακος/
LCR) ήταν ότι η Αριστερή
Αντιπολίτευση του Τρότσκι πήρε
χοντρικά το πρόγραµµα της από την
Προσωρινή “Επαναστατική”

Επιτροπή της Κρονστάνδης και το
προβληµατικό της υπόθεσης ήταν ότι
το υιοθέτησε µέτα την καταστολή
της !

γ.3. Η “φίµωση” της πολιτικής
αντιπαράθεσης.

Επιπρόσθετη κριτική , για να
αποδειχθεί ότι το 1921 ήταν η
χρονιά-τοµή όπου τα πάντα
τελείωσαν ανεπιστρεπτί για την τύχη
της επανάστασης είναι η απόφαση
του 10ου συνεδρίου του
Μπολσεβίκικου κόµµατος.

Έχουµε ήδη αναφέρει ότι ο Λένιν
ζήτησε τον ∆εκέµβριο του 1921 την
χαλάρωση των έκτακτων
κατασταλτικών µέτρων και σε αυτήν
την κατεύθυνση έγινε και η διάλυση
της ΤΣΕΚΑ. Παρόλο των δεδοµένων
δυσκολιών διοίκησης ενός
νεοσύστατου κράτους αυτή ήταν η
καταγεγραµµένη πρόθεση του ιδίου
του Λένιν, κάτι που µάλλον ξεχνιέται
κάπως εύκολα από τους επικριτές της
υποτιθέµενης “µαύρης χρονιάς” του
1921.

Το 10ο συνέδριο του
Μπολσεβίκικου κόµµατος (1921)
αποφασίζει την απαγόρευση φραξιών
κατόπιν πρότασης του Λένιν. Αυτό
παρουσιάζεται από ιστορικούς ως
άλλη µια απόδειξη ότι ο Λένιν ήθελε
να επιβάλλει την προσωπική του
κυριαρχία στο κόµµα και να
καταργήσει τις όποιες διαφωνίες.
Πρόκειται για µια ακόµη
χονδροειδέστατη διαστρέβλωση των
προθέσεων του Λένιν.

Ο καταγεγραµµένος σκοπός του



Λένιν µε την απόφαση του 10ου
συνεδρίου δεν ήταν αυτός της
φίµωσης κανενός ούτε της επιβολής
της δικής του άποψης αλλά της
προσπάθειας να ξεπεραστεί η κρίση
που είχε εµφανιστεί στο κόµµα την
περίοδο εκείνη.
Αυτό που φοβόταν ο Λένιν ήταν ότι

οι προσυνεδριακές θέσεις για το 10ο
συνέδριο και η προβολή και εµµονή
σε λανθασµένες θέσεις πάνω στον
ρόλο των συνδικάτων εφόσον δεν
αντιµετωπιστούν µπορούσαν να
δηµιουργήσουν διάσπαση στο
κόµµα. Ποιος λοιπόν ήταν ο τρόπος
αντιµετώπισης αυτών των διαφωνιών
κατά τον Λένιν ; i) το πέρασµα των
διαφωνιών σε χαµηλότερες
οργανώσεις “...αυτή είναι η µια
µετάβαση από την πάλη µεταξύ
φραξιών , από τα πάνω, στην
παρέµβαση των χαµηλότερων
οργανώσεων. Αυτό είναι ένα µεγάλο
βήµα για την αποκατάσταση” II) η
ενδελεχής και κοπιαστική µελέτη της
ουσίας των διαφωνιών και της
κοµµατικής πάλης απ' όλα τα µέλη
του κόµµατος, παραθέτοντας το
σύνολο των γραπτών απόψεων των
διαφόρων πλευρών iii) της
ενσωµάτωσης των ορθών
επισηµάνσεων από διαφορετικές και
αντιπαραθετικές πλατφόρµες στην
τελική απόφαση.33

Αυτές ήταν οι προτάσεις για την
προσυνεδριακή αποφυγή µιας
διάσπασης του κόµµατος. Όπως
κατανοεί κανείς απέχει χιλιόµετρα
από τον γραφειοκρατικό
συγκεντρωτισµό και την επίλυση των

διαφορών µε διοικητικό ως και
δολοφονικό τρόπο όπως συνέβη
αρκετά αργότερα στο κόµµα. Η
απόφαση του 10ου συνεδρίου ήταν
απόρροια όλης αυτής της ανοιχτής
και έντιµης δουλείας που είχε γίνει
χωρίς να λαµβάνει εκδικητικό τρόπο
έναντι των µειοψηφικών τάσεων
στην καταληκτική συνεδριακή
απόφαση.34

Την ίδια ειλικρινή ανησυχία του
Λένιν να µην διασπαστεί το κόµµα και
το εκµετάλλευτει η αντεπανάσταση
για µια νέα εισβολή την συναντά
κανείς ως το τέλος της ζωής του. Ο
ίδιος πρότεινε κι άλλα µέτρα για την
αποφυγή ενός τέτοιου ενδεχοµένου,
µε πλέον γνωστά αυτά που έγραψε
στην λεγόµενη “διαθήκη” του.

γ.4. Η απαγόρευση των άλλων
Σοβιετικών κοµµάτων

Αντίστοιχης µεταχείρισης τυγχάνει
και η απαγόρευση των άλλων
Σοβιετικών κοµµάτων. Ως προς τα
άλλα κόµµατα οι Μπολσεβίκοι είχαν
µια ασταθή στάση κατά την διάρκεια
του Εµφυλίου προς αυτά. ∆εν ήταν
απριόρι κάθετοι και πλήρως αντίθετοι
µε άλλα πολιτικά ρεύµατα του
µικροαστικού σοσιαλισµού
(Εσέροι,Μενσεβίκοι,Αναρχικοί).Ήταν
µια θέση που ετεροκαθοριζόταν από
την στάση των ίδιων των κοµµάτων
ως προς την Σοβιετική εξουσία. Λόγω
και του γεγονότος ότι κάθε ένα
ρεύµα δεν ήταν και ενιαίο, οι
Μπολσεβίκοι περνούσαν από την
συνεργασία, µε κοµµάτια τους ως
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την πλήρη αντιπαράθεση µαζί τους.
Τα εν λόγω κόµµατα-ρεύµατα ήταν

ικανά να δηλώνουν την µια στιγµή
ότι δεν θα ανατρέψουν την σοβιετική
εξουσία και την αµέσως εποµένη
τοποθετούσαν βόµβες στα γραφεία
των Μπολσεβίκων, συνεργάζονταν
µε την αστική αντεπανάσταση,
διεξήγαγαν ένοπλες εξεγέρσεις,
δολοφονίες στελεχών των
Μπολσεβίκων, ακόµα και τον Λένιν
αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν .
Θα πρέπει να γίνει πλήρως
κατανοητό ότι δεν είχαµε να κάνουµε
µε λεκτικές διαφωνίες, αλλά µε
ένοπλες απόπειρες ανατροπής του
ίδιου του σοβιετικού καθεστώτος και
φυσικά ένοπλη αντιµετώπιση τους.
Ούτως ή άλλως αντικειµενικά η
µορφή της πολιτικής αντιπαράθεσης
σε όλους τους εµφύλιους πολέµους
της ιστορίας οξύνεται στο έπακρο,
και ο Ρώσικος Εµφύλιος δεν ήταν
καθόλου η εξαίρεση. Οι εξελίξεις του
εµφυλίου έφεραν τους
Μπολσεβίκους ως το µοναδικό κόµµα
που υπερασπιζόταν την σοβιετική
εξουσία και την Οκτωβριανή
Επανάσταση.

Εν τέλει η τρίχρονη
αµφιταλάντευση των άλλων
κοµµάτων στον εµφύλιο πόλεµο
έµελλε να είναι καθοριστική ως προς
την ιστορική ετυµηγορία και το
ελάχιστο πλέον έρεισµα τους. Τα
άλλα σοβιετικά κόµµατα έθεσαν
εαυτούς εκτός σοβιετικής εξουσίας
παύοντας τα ίδια να είναι υπέρµαχα
των σοβιέτ και δρώντας τελικώς ως
αντεπαναστατικά.

Ο Λένιν θα γράψει για αυτήν την

αµφιταλάντευση εκφράζοντας µια
γενικευµένη διαπίστωση:

[“Πολύ συχνά θα χρειαστεί να
αλλάξουµε τη στάση µας πράγµα που
στον επιπόλαιο παρατηρητή µπορεί
να φανεί παράξενο και ακατανόητο.
“Πως γίνεται θα πει αυτός, µέχρι χθες
να δίνετε υποσχέσεις στους
µικροαστούς και σήµερα ο
Ντζερζίνσκυ να δηλώνει ότι οι
µενσεβίκοι και οι αριστεροί
σοσιαλεπαναστάτες θα στηθούν
στον τοίχο. Πρόκειται για µεγάλη
αντίφαση!” Ναι πρόκειται για
αντίφαση. Αντιφατική είναι όµως και
η συµπεριφορά των ίδιων των
µικροαστών αυτών δηµοκρατών οι
οποίοι δεν ξέρουν µε τίνος το µέρος
να ταχθούν, προσπαθούν να
καθίσουν ανάµεσα σε δύο καρέκλες,
πηδούν από τη µια στην άλλη
παράταξη και στρέφονται άλλοτε
προς τα δεξιά και άλλοτε προς τα
αριστερά... Εµείς τους λέµε : “∆εν
είστε εχθροί µας. Εχθρός µας είναι η
αστική τάξη, Αν όµως συνεργάζεστε
µ' αυτήν είµαστε υποχρεωµένοι να
εφαρµόσουµε εναντίον σας τα µέτρα
της προλεταριακής δικτατορίας”]35

∆. Μια σύγκριση µεταξύ του
κράτους και της καταστολής επί

Λένιν και επί Στάλιν

Απεδείχθη πιο πάνω ότι η
κατασταλτική διάσταση του
νεογέννητου σοβιετικού κράτους
νοούνταν από τον Λένιν ως µια
απόρροια ιδιαίτερων και έκτακτων
καταστάσεων που υποβάλλονταν
από τις συνθήκες του εµφυλίου
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πολέµου και της ιµπεριαλιστικής
εκστρατείας που ενέπλεκε 14 κράτη.

δ.1.το σοβιετικό κράτος επί και
κατά τον Λένιν

Ταυτόχρονα ο Λένιν θα επισηµάνει
τον µεταβατικό χαρακτήρα του ιδίου
του κράτους και την ύπαρξη
γραφειοκρατικών παραµορφώσεων
και την ανάγκη να καταπολεµηθούν.
Ουδέποτε θα εξιδανικεύσει ή θα
υποκρύψει καταστάσεις.

Ήταν απόλυτα ακριβής όταν
αναφερόταν στην ύπαρξη των
γραφειοκρατικών παραµορφώσεων
όσο και στην ανάγκη καταπολέµησης
τους:

[“Αν υπάρχουν µερικές
γραφειοκρατικές παραµορφώσεις σε
αυτήν την διοίκηση, δεν
συγκαλύπτουµε αυτό το κακό , το
εκθέτουµε, το πολεµάµε. Αυτοί που
αφήνουν να συσκοτιστεί το
περιεχόµενο της πάλης ενάντια στις
παραµορφώσεις του νέου
συστήµατος και ευθύνονται να
ξεχαστεί ότι η εργατική τάξη έχει
δηµιουργήσει και καθοδηγεί ένα
κράτος Σοβιετικού τύπου είναι
ανίκανοι να σκεφθούν, και απλώς
εκστοµίζουν λόγια του αέρα”]36

[“Κάτω από το µεταβατικού τύπου
προλεταριακό κράτος σαν το δικό
µας, όµως, ο ύψιστος σκοπός κάθε
πράξης που γίνεται από την εργατική
τάξη µπορεί να µόνο η
περιφρούρηση του προλεταριακού
κράτους και της κρατικής εξουσίας
της εργατικής τάξης µε το να
καταπολεµούν τις γραφειοκρατικές

παραµορφώσεις, λάθη και ελλείψεις
σε αυτό το κράτος, και µε το να
κάµπτουν την ταξική πείνα των
καπιταλιστών που προσπαθούν να
φύγουν από το έλεγχο της κτλ. Ως εκ
τούτου, το Κοµµουνιστικό κόµµα, η
Σοβιετική κυβέρνηση και τα
συνδικάτα δεν πρέπει ποτέ να
ξεχάσουν και δεν πρέπει ποτέ να
κρύψουν από τους εργάτες και τις
µάζες των εργαζόµενων ανθρώπων
ότι η απεργιακή πάλη σε ένα κράτος
όπου του προλεταριάτο κατέχει την
πολιτική εξουσία µπορεί να εξηγηθεί
και να δικαιολογηθεί µόνο από τις
γραφειοκρατικές παραµορφώσεις
του προλεταριακού κράτους και από
όλων των ειδών των κατάλοιπων του
παλιού καπιταλιστικού συστήµατος
στα κυβερνητικά γραφεία από την
µια , και από την πολιτική
ανωριµότητα και πολιτιστική
καθυστέρηση των µαζών των
εργαζοµένων από την άλλη.”]37

[“Ένα κράτος των εργατών είναι µια
αφαίρεση. Αυτό που στην
πραγµατικότητα έχουµε είναι ένα
κράτος εργατών , µε αυτήν την
ιδιαιτερότητα, πρώτα, ότι δεν είναι η
εργατική τάξη αλλά ο αγροτικός
πληθυσµός που υπερτερεί σε αριθµό
στην χώρα, και, δεύτερον, ότι είναι
ένα εργατικό κράτος µε
γ ρ α φ ε ι ο κ ρ α τ ι κ έ ς
παραµορφώσεις.”]38

δ.2 το σοβιετικό κράτος επί και
κατά τον Στάλιν

Κατά τον Στάλιν το σοβιετικό
κράτος από το 1936 και µετέπειτα
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όπως θα δηλώσει στο προσχέδιο για
το Σύνταγµα της ΕΣΣ∆ προκύπτει ως
επιστέγασµα της επίτευξης της
κατώτερης φάσης της
κοµµουνιστικής κοινωνίας.

[“Η Σοβιετική κοινωνία έχει ήδη,
κατά κύριο λόγο, καταφέρει να
κατορθώσει τον σοσιαλισµό , έχει
δηµιουργήσει ένα σοσιαλιστικό
σύστηµα δηλ. έχει φέρει αυτό που οι
Μαρξιστές λένε µε άλλα λόγια, την
πρώτη, την κατώτερη φάση του
κοµµουνισµού. Άρα, εν πολλοίς,
έχουµε ήδη επιτύχει την πρώτη φάση
του κοµµουνισµού, τον
σοσιαλισµό.”]39

Ο Στάλιν όµως δεν θα µείνει εκεί...
Αφού ήδη από το 1936 είχαµε
φθάσει στην κατώτερη φάση της
κοµµουνιστικής κοινωνίας, την
σοσιαλιστική, δεν έµελλε παρά να
προχωρήσουν προς την ανώτερη,
τον κοµµουνισµό. Ως εκ τούτου το
1939 στο 18ο συνέδριο θα αστράψει
και θα βροντήξει ... ενδέχεται και
είναι δυνατό να φθάσουµε στον
κοµµουνισµό και µε κράτος σε µια
χώρα!

[“Όπως βλέπετε, έχουµε τώρα ένα
εντελώς νέο, σοσιαλιστικό κράτος,
ένα χωρίς ιστορικό προηγούµενο και
που διαφέρει σηµαντικά στην µορφή
και στις λειτουργίες από το
σοσιαλιστικό κράτος της πρώτης
φάσης.
Αλλά η ανάπτυξη δεν µπορεί να
σταµατήσει εκεί. Προχωράµε εµπρός,
προς τον κοµµουνισµό. Θα
παραµείνει το κράτος µας και στην
περίοδο του κοµµουνισµού ;

Ναι, θα παραµείνει, αν η

καπιταλιστική περικύκλωση δεν έχει
εξαλειφθεί, και αν ο κίνδυνος
εξωτερικής στρατιωτικής επίθεσης
δεν εκµηδενιστεί, αν και φυσικά, οι
µορφές του κράτους µας θα αλλάξει
ξανά σε συµφωνία µε την αλλαγή
στην κατάσταση στο εσωτερικό και
το εξωτερικό.
Όχι, δεν θα παραµείνει και θα
απονεκρωθεί αν η καπιταλιστική
περικύκλωση εξαλειφθεί και
αντικατασταθεί από µια σοσιαλιστική
περικύκλωση.”]40

Το πέρασµα του Στάλιν στην
ανώτερη κοµµουνιστική κοινωνία θα
αναβληθεί µερικά χρόνια λόγω του β'
παγκόσµιου πολέµου. Με την λήξη
του θα δηλώσει ξανά και
κατηγορηµατικά ότι είναι δυνατός ο
κρατικός κοµµουνισµός σε µια
χώρα(!), ως εκ τούτου µετέπειτα τα
γραφειοκρατικά κλιµάκια του ΚΚΣΕ
θα προκηρύξουν µε το 5ο
πεντάχρονο πλάνο (1951-) ως σκοπό
την οικοδόµηση του Κοµµουνισµού
!41

Ποια ήταν όµως η έκταση της
καταστολής (κατά τον Λένιν) στο
µεταβατικό κράτος µε τις
γραφειοκρατικές παραµορφώσεις
και ποια για το κράτος της
ολοκληρωµένης κατώτερης
κοµµουνιστικής κοινωνίας του Στάλιν
που είχε µάλιστα βάλει πλώρη και για
τον κοµµουνισµό ;

Από το 1918 ως το
1920(υπενθυµίζουµε ότι
αναφερόµαστε για περίοδο εµφυλίου
πολέµου!) τα επίσηµα σοβιετικά
στοιχεία αναφέρονται σε 12.733
εκτελέσε ις από την Τσέκα42. Άλλες
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εκτιµήσεις αστών ιστορικών
ανεβάζουν το νούµερο χωρίς
οποιαδήποτε επιστηµονική
εγκυρότητα, απλώς κάνοντας
υποθέσεις (π.χ. W.H. Chamberlin σε
50.000)43. Αυτό το νούµερο δεν
περιλαµβάνει τους νεκρούς στα
µέτωπα του εµφυλίου πολέµου. Αλλά
όπως και να έχει κατά κοινή οµολογία
όλων των ιστορικών οι απώλειες των
Κόκκινων ήταν πολλαπλάσιες από
αυτές των Λευκών.

Την περίοδο ακριβώς µετά την
ανακήρυξη της επίτευξης της
κατώτερης κοµµουνιστικής κοινωνίας
από τον Στάλιν, επί ηγεσίας της
NKVD του Γιέζωφ (1937-1938)
είχαµε βάσει των σοβιετικών αρχείων
681.692 καταδίκες γ ια θάνατο
(100.000 εκτιµά ο φιλοσταλινικός
Mario Sousa χωρίς να το στηρίζει σε
κάποια έρευνα ή στοιχεία). Πέρα από
τις καταδίκες σε θάνατο την 1η
Ιανουαρίου 1939 µετά την µεγάλη
εκκαθάριση υπήρχαν περίπου 2
εκατοµµύρια κατάδικοι µε στέρηση
ελευθερίας (από αυτόυς 1,3 εκ. στα
στρατόπεδα εργασίας, τα γνωστά ως
γκούλαγκ µε 1/3 να έχουν
καταδικαστεί ως αντεπαναστάτες,
350 χιλ. σε αποικίες εργασίες και
άλλες 350 χιλ. σε φυλακές)44. Αυτά

τα νούµερα είναι οµολογουµένως
πολύ χαµηλότερα από τις
εξωφρενικές εκτιµήσεις των
λυσσασµένων ψυχροπολεµικών
αστών ιστορικών. Πλήν όµως κατά
πόσο αυτό είναι αντίστοιχο της
απονέκρωσης του κράτους και της
πρώτης φάσης της κοµµουνιστικής
κοινωνίας για την οποία έγραφε ο
Μαρξ ... το αφήνουµε στην κρίση
του καθενός.

E. Ως επίλογος

Σκοπός του άρθρου δεν είναι να
εξιδανικεύσει την Λενινική
µετεπαναστατική περίοδο, ούτε να
ισχυριστεί ότι δεν έγιναν λάθη και
αυτό γιατί ο πρώτος που θα τα
επισηµάνει αυτά ήταν ο ίδιος ο Λένιν.
Ίσως οι πιο γνωστές και υπαρκτές
λανθασµένες εκτιµήσεις που εν τέλει
οδήγησαν σε λάθος πολιτικές ήταν η
Πολωνική εκστρατεία και ο
“πολεµικός κοµµουνισµός”.
Λανθασµένη ήταν και η εκτίµηση ότι
η υποστήριξη από το εξωτερικό θα
πάρει µια άµεση και απευθείας
µορφή της επικράτησης της
παγκόσµιας επανάστασης.

Θα αδικούσαµε κατάφωρα τον
Λένιν αν τον παρουσιάζαµε ως έναν

49ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ “ΝΕΕΣ” ΑΝΤΙΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΕΣ...



αιθεροβάµων, µιας και µε περρίσεια
ειλικρίνεια κατονόµαζε καταστάσεις
και πράγµατα όπως ακριβώς ήταν :

[“Κατόπιν ο Κρίσπιν άρχισε να
µιλάει για υψηλό µεροκάµατο. Στη
Γερµανία, λέει, είναι τέτοιες οι
συνθήκες, ώστε οι εργάτες σε
σύγκριση µε τούς Ρώσους εργάτες
και γενικά µε τούς εργάτες τής
ανατολικής Ευρώπης ζουν
καλούτσικα.

Η επανάσταση, σύµφωνα µε τα
λόγια του, µπορεί να γίνει µόνο στην
περίπτωση πού δεν θα χειροτερέψει
«πολύ» την θέση των εργατών, θέτω
το ερώτηµα αν είναι επιτρεπτό να
µιλάει κανείς µέσα στο
κοµµουνιστικό κόµµα µε τέτοιο τόνο.
Είναι αντεπαναστατικό. Αναµφίβολα
το βιοτικό επίπεδο σε µας στη Ρωσία
είναι χαµηλότερο απ' δ,τι στη
Γερµανία και όταν εγκαθιδρύσαµε τη
δικτατορία, ή συνέπεια ήταν να
πεινάσουν περισσότερο οι εργάτες
και να πέσει ακόµα πιο χαµηλά το
βιοτικό τους επίπεδο. Ή νίκη των
εργατών είναι αδύνατη δίχως θυσίες,
δίχως προσωρινή επιδείνωση τής
θέσης τους. Οφείλουµε να λέµε
στους εργάτες το αντίστροφο απ'
αυτό πού είπε ο Κρίσπιν.”]45

Οι όποιες υποχωρήσεις στην
Σοβιετική Ρωσία ως προς τα µέτρα
της Κοµµούνας τα πρώτα χρόνια δεν
αποτελούσαν µια αντίφαση ή
προδοσία των προεπαναστατικών
αντιλήψεων του Λένιν (βλ.“Κράτος
και Επανάσταση” και τις θέσεις περί
κράτος τύπου κοµµούνας) και των
µπολσεβίκων. Ήταν κοµµάτι της
προσπάθειας επίλυσης των

προβληµάτων αυτής της “γέννας” και
όχι µέρος του ίδιου του
προβλήµατος. Οι υποχωρήσεις ήταν
εντελώς αναγκαίες για την
κατάσταση που βρέθηκε η
Οκτωβριανή Επανάσταση, δεν
αποτελούν φυσικά νοµοτέλεια για
κάθε προλεταριακή επανάσταση, και
δεν αποτελούν την αιτία για την
τελική έκβαση της υπόθεσης της
µετάβασης στη Σοβιετική Ένωση.
Ούτε ήταν όµως ιστορικά ανέκδοτες,
δυσκολίες στην “γέννα” είχαν κι όλες
οι αστικές επαναστάσεις. Εκείνο
όµως που έπαιξε καταλυτικό ρόλο
δεν ήταν οι αναγκαίες υποχωρήσεις
αυτές καθ' εαυτές αλλά η
µονιµοποίηση τους και η θεώρηση
τους ως κανονική νοµοτέλεια της
προλεταριακής επανάστασης από τις
ηγεσίες του ΚΚΣΕ µετά το Λένιν.

...Ίσως εν τέλει το µεγαλύτερο
λάθος , το πλέον ασυγχώρητο λάθος
του Λένιν για την αστική τάξη ήταν
ότι τόλµησε να νικήσει, τόλµησε και
κατάφερε να µην πέσει από τις
ξιφολόγχες και τα κανόνια της
αντίδρασης όπως µε τραγικό τρόπο
άλλοι επαναστάτες (Ρόζα-Λίµπκνεχτ,
Γκεβάρα) ... τόλµησε και άνοιξε µια
νέα περίοδο την περίοδο των
σύγχρονων προλεταριακών
επαναστάσεων δείχνοντας για πάντα
και ανεξίτηλα τον δρόµο στην
εργατική τάξη... αυτήν την
επαναστατική κληρονοµιά ουδέποτε
του την συγχώρεσε η
µπουρζουαζία...
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έκανε στον Τρότσκι και στο έργο του επισηµαίνοντας τις διαφορές προεπαναστατικά
µε τον Λένιν και τον Μπολσεβικισµό, αποκαλεί αυτό το έργο ως “λαµπρή στιγµή”.
(19) Ε. Μαντέλ, “Οκτώβρης 1917, Πραξικόπηµα ή κοινωνική επανάσταση” εκδ. Πρω-
τοποριακή Βιβλιοθήκη σ.109
(20) Β.Ι. Λένιν, “Οµιλία σε κοινή συνάντηση του Σοβιέτ Πετρούπολης Εργατών και
Στρατιωτών από το µέτωπο” 4-11-1917
(21) Β.Ι. Λένιν “Γράµµα στους Άγγλους εργάτες”, 30-5-1920
(22) Β.Ι. Λένιν “Θέσεις, Εισηγήσεις στα συνέδρια της Κοµ. ∆ιεθνούς” , εκδ. Καζαντζα
σ.140
(23) Β.Ι. Λένιν “Προσχέδιο απόφασης του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΡ (µπ) για την Τσέκα” 1-

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ “ΝΕΕΣ” ΑΝΤΙΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΕΣ...



ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ τ.33

12-1921
Επίσης γράφει ο ιστορικός Ε. Καρρ :
[“Τον Ιανουάριο 1920, όταν ο Ντενικιν και ο Κολτσάκ είχαν και οι δύο ηττηθεί και ο

εµφύλιος πόλεµος φαινόταν ότι τελείωνε , η Τσέκα δηµοσίευσε µια απόφαση για την
κατάργηση όλων των εκτελέσεων και πυροβολισµών... αλλά η εισβολή του Πιλσου-
ντσκι(ο Πολωνός ηγέτης του νεοσύστατου κράτους) στην Ουκρανία τον Μάη του
1920 γρήγορα τερµάτισε την όποια κίνηση η απόφαση µπορούσε να αντιπροσωπεύει
στην κατεύθυνση της ηπιότητας ή της νοµικής κανονικότητας”.]
EH Carr, “The origin and status of the Cheka”, Soviet Studies,Vol.10, no.1, 1958
(24)βλ. για περαιτέρω στοιχεία στην ελληνική βιβλιογραφία: , Ι.Μεττ “η Κοµµούνα της
Κρονστάνδης”, εκδ. ∆ιεθνής βιβλιοθήκη, “Οι Ιζβέστιες της Κρονστάνδης”, εκδ. Ελεύ-
θερος Τύπος, Α.Μπερκµαν “Η ρώσικη τραγωδία, εκδ. Άρδην, Α.Αλεξάνδρου “η εξέ-
γερση της Κρονστάνδης” εκδ.Φυτράκης.
(25) Β.Ι. Λένιν, “Σηµειώσεις για οµιλία στο 10ο συνέδριο για την αντικατάσταση της
επίταξης τροφίµων µε φόρο σε είδος”, Μάρτιος 1921
(26) Β.Ι. Λένιν, “προσχέδιο απόφασης για το Συµβούλιο Λαϊκών Κοµισάριων” 30-11-
1920
(27) Β.Ι. Λένιν , “Φόρος σε είδος” , 21 -4 - 1921
(28) Β.Ι. Λένιν , ”Οµιλία στο 10ο Συνέδριο του Ρ.Κ.Κ. (µπ.)”, 8-3-1921
(29) Λ.Τρότσκι, “Για τον αναρχισµό”, εκδ.Αλλαγή
(30) Ν.Καρούζος, “Η νεολιθική νυχτωδία στην Κρονστάνδη” (1987) , ανεξαρτήτως της
καλλιτεχνικής µαεστρίας το ποίηµα καταπιάνεται µε ιστορικά και πολιτικά ζητήµατα
που είναι δυστυχώς εκτός της απεικόνισης της ιστορικής πραγµατικότητας. Ουδείς
φυσικά αναιρεί ότι ένας µύθος µπορεί να παράγει υπέροχα έργα τέχνης.
Το άρθρο του Σ.Μιχαήλ για τον ποιητή “Νίκος Καρούζος κατακείµενος όρθιος” περισ-

σότερο επιτείνει αυτήν την λανθασµένη οπτική της ανταρσίας παρά διορθώνει το
λάθος. Γράφει µεταξύ άλλων: [“Αναζήτησε όλα τα γιατί και πως, γύρισε ξανά και ξανά
στο έπος και την τραγωδία της Οκτωβριανής Επανάστασης, ανοίχτηκε προς όλα τα
ρεύµατα του εργατικού κινήµατος, προς όλες τις επαναστατικές εµπειρίες και τους
αγώνες, όλες τις περιπέτειες του ανθρώπου και του ανθρώπινου πνεύµατος. Έζησε µε
τον Σαιν Ζύστ και τον Κουτόν, µε τον Ροβεσπιέρο και τον Μακρυγιάννη, µε τον Σολω-
µό και τον Παπαδιαµάντη, µε τον Ηράκλειτο και τον Κάφκα, µε τον Λένιν και τον Τρό-
τσκυ, τους µπολσεβίκους, τους ναύτες της Κρονστάνδης, τον Γκουεβάρα, τον δολο-
φονηµένο απ τους φασίστες του Σαλβαντορ αρχιεπίσκοπο Ροµέρο, τους µακρονησιώ-
τες και τους εξόριστους της Ικαρίας, τους ταπεινούς και τους εξεγερµένους όπου
γης.”]
Αυτό που συνάγει κανείς είναι ότι η µερίδα των ναυτών που συµµετείχαν στην ανταρ-
σία το 1921 ήταν εφάµιλλοι µε τους Μπολσεβίκους, τον Γκουεβάρα κτλ. πιστοί και
αυτοί στην επανάσταση , κοµµάτι των ταπεινών και εξεγερµένων όπου γης(!). Για το
σε ποιο στρατόπεδο και πως εκφράστηκε η επανάσταση και σε ποιο η αντεπανάστα-
ση στο συγκεκριµένο γεγονός εµείς µάλλον θα συµφωνήσουµε µε τον Τρότσκι :
[“Γυµνά έκθετοι έπρεπε να προχωρήσουµε πάνω στον πάγο και το χιόνι ενάντια στο
φρούριο αρκετά εξοπλισµένοι µε πυροβολικό και αυτόµατα όπλα. Στραφήκαµε στην
νεολαία. Στους εργάτες και στους αγρότες που λάµβαναν στρατιωτική εκπαίδευση
στις στρατιωτικές µας σχολές. Και στο κάλεσµα µας , µε σθένος απάντησαν
“Παρών!”Και παρέλασαν στα ανοιχτά χωρίς καµιά προστασία ενάντια στο πυροβολικό
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και τα αυτόµατα της Κρονστάνδης. Και όπως πριν, πέρα από την Πετρούπολη , έτσι
και τώρα στο Βαλτικό χιόνι υπήρχαν πολλά πτώµατα νέων Ρώσων εργατών και αγρο-
τών. Πάλεψαν για την επανάσταση, πάλεψαν ώστε το σηµερινό Συνέδριο να καλε-
στεί”]

Λ.Τρότσκι, Αναφορά στο 2ο συνέδριο της ∆ιεθνούς Κοµµουνιστικης Νεολαίας.
14 Ιουλίου 1921.

Όπως δεν θα µπορούσαµε παρά να συµφωνήσουµε µε τα µετέπειτα λόγια του : [“Η
σταλινική παραχάραξη της ιστορίας δεν είναι η µοναδική στον τοµέα της Ρώσικης
Ιστορίας. Όντως, προέρχεται ως ένα βαθµό από την συντήρηση ορισµένων µύθων
κατασκευασµένων πάνω στην άγνοια και τον συναισθηµατισµό, όπως τα σκοτεινά
παραµύθια που αφορούν την Κρονστάνδη, τον Μάχνο και άλλα επεισόδια της Επανά-
στασης. Αρκεί να αναφέρουµε ότι αυτό που απρόθυµα έκανε η Σοβιετική κυβέρνηση
στην Κρονστάνδη ήταν µια τραγική αναγκαιότητα, φυσικά η επαναστατική κυβέρνη-
ση δεν θα µπορούσε να “παραχωρήσει” ενα φρούριο της Πετρούπολης στους εξεγερ-
θέντες ναύτες επειδή µερικοί αµφιλεγόµενοι αναρχικοί και εσέροι παρακινούσαν µια
χούφτα αντιδραστικών αγροτών και στρατιωτών σε εξέγερση”] Λ.Τρότσκι, “Στάλιν”
κεφάλαιο 11, 1940 (αγγλικό κείµενο , στην ελληνική µετάφραση των εκδ.∆ωδώνη το
παραπάνω απόσπασµα δεν υπάρχει).
Ο Τρότσκι δεν έµελλε να ζήσει να δει το πως αυτή η άγνοια και ο συναισθηµατισµός

πήρε κολοσσιαίες εκτάσεις αγγίζοντας ακόµα και Τροτσκιστές, ούτε αρχειακές µελέτες
που αποδείκνυαν περισσότερο απ' όσο µπορούσε να φανταστεί ο ίδιος το “αµφιλεγό-
µενο” των πρωταγωνιστών της ανταρσίας.
Ως προς την απροθυµία της Σοβιετικής κυβέρνησης να καταφύγει στην Κόκκινη Τρο-

µοκρατία έχουµε ήδη αναφέρει την θέση του Λένιν από τις πρώτες µέρες της επανά-
στασης [βλ. σηµ. (21)]. Το ξεδίπλωµα της ιστορίας της Ρώσικης επανάστασης όµως
γέννησε αδίστακτες αντιθέσεις που απαιτούσαν µορφές της πλέον σκληρής (και υπό
µια έννοια τραγικής) άρσης τους. Το ζητούµενο είναι που τοποθετεί κανείς µε ευκρί-
νεια και πίστη στην ιστορική πραγµατικότητα και αλήθεια πέρα από µυθοπλασίες και
πολιτικά “ανοίγµατα” το στρατόπεδο της προοπτικής της επανάστασης και που της
αντεπανάστασης, παρουσιάζοντας τα γεγονότα ως πραγµατικά είχαν και όχι όπως θα
ήθελε κάποιος να έχουν ...
(31) N.Croll, “The role of M.N. Tukhachevskii in the Suppression of the Kronstadt
Rebellion”, Revolutionary Russia, Vol.17, No.2 , ∆εκ.2004
(32) Σ.Μιχαήλ, ”Το «Πριν» και η Οκτωβριανή Επανάσταση”, Νέα Προοπτική, 25-11-
2006
(33) Β.Ι. Λένιν, “Η κρίση του κόµµατος” 19-1-1921
(34) [“Το 10ο συνέδριο, το 1921, που απαγόρευσε τις φράξιες και τις πλατφόρµες, επ'
ουδενί λόγω διανοήθηκε να θέσει εκτός νόµου την αντιπαράθεση και συζήτηση δια-
φορετικών απόψεων. Το αντίθετο µάλιστα: το συνέδριο αποφάσισε να κυκλοφορήσει
ένα περιοδικό ∆ελτίο Συζητήσεων και να οργανωθούν ειδικές συγκεντρώσεις για να
διευκολυνθεί η διεξαγωγή τους. Επιπλέον, και µε την επιµονή του Λένιν, όχι µόνο επα-
νεξέλεξε στην κεντρική επιτροπή τον Τρότσκι, τον Μπουχάριν και άλλους που η πλατ-
φόρµα τους για το ζήτηµα των συνδικάτων είχε ηττηθεί στο συνέδριο, πρόσθεσε στα
µέλη της και δύο ηγέτες της “Εργατικής Αντιπολίτευσης”, τον Σλιάπνικωφ και τον Κου-
τούζωφ, όπως επίσης και τον Β.Β. Οσίνσκι ηγέτη µιας άλλης αριστερής αντιπολιτευο-
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µένης οµάδας...”]
Μόντυ Τζονστοουν, “Σοσιαλισµός,δηµοκρατία και µονοκοµµατικό σύστηµα” εκδ.

Αγώνας σελ.49
(35) Β.Ι. Λένιν , “8ο συνέδριο του Ρώσικου Κοµµουνιστικού Κόµµατος (µπ.)” , 18/23-
3-1919
(36) Β.Ι. Λένιν, “Νέοι καιροί και παλιά λάθη µε νέο µανδύα.” 20 -8- 1921
(37) Β.Ι. Λένιν, “Ρόλος και λειτουργίες των συνδικάτων στην Νέα Οικονοµική Πολιτι-
κή” Απόφαση της ΚΕ του Ρ.Κ.Κ (µπ) 12-1-1922
(38) Β.Ι. Λένιν, “Η κρίση του Κόµµατος”, 19-1-1921
(39) Ι.Στάλιν , “για το προσχέδιο Συντάγµατος της ΕΣΣ∆, Αναφορά στο έκτακτο 8ο
συνέδριο των Σοβιέτ της ΕΣΣ∆.” 25 – 11 – 1936
(40) Ι.Στάλιν, Αναφορά στο 18ο συνέδριο του ΚΚΣΕ (µπ) για το έργο της Κεντρικής
Επιτροπής,10-3-1939
(41) (α) Γ.Μαλένκοφ “Ο Σύντροφος Στάλιν, ηγέτης της προοδευτικής ανθρωπότητας”
άρθρο στην Πράβντα για τα γενέθλια του Στάλιν :
[“Τον Σεπτέµβριο του 1946 , ο ανταποκριτής των Sunday Times της Μόσχας,
κ.Alexander Wreth , ρώτησε τον Σύντροφο Στάλν : Πιστεύετε... είναι ο “κοµµουνισµός
σε µια χώρα” δυνατός ; Ο Σύντροφος Στάλιν απάντησε : ... ο “κοµµουνισµός σε µια
χώρα” είναι απόλυτα δυνατός, ειδικά σε µια χώρα όπως η Σοβιετική Ένωση”] , 21-12-
1949. ,
(β) M.Saburov , “Report on the directives of the party XIX congress relating to the

fifth five-year plan for the development of the U.S.S.R. In 1951-1955” : [“Σύντροφοι
, υποβάλλεται εδώ προς γνώση σας οι οδηγίες σχετικά µε το 5ο πεντάχρονο πλάνο για
την Ανάπτυξη της ΕΣΣ∆ των χρόνων 1951-1955...η εκπλήρωση του θα σηµάνει ένα
σηµαντικό στάδιο στην σταδιακή µετάβαση της χώρας µας από τον σοσιαλισµό στον
κοµµουνισµό”]
(42) Α.Ροθσταϊν, “Ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης” σελ.126, εκδ.Historia ,WH
Chamberlin “The Russian Revolution”, εκδ.Princeton , τοµ.2 σελ.75
(43) WH Chamberlin “The Russian Revolution”, εκδ.Princeton , τοµ.2 σελ.75
(44) J.Arch Getty – O.Naumov “the Road to Terror” Yale University Press (ο J.A.Getty
είναι ο κύριος µελετητής των σοβιετικών αρχείων ως προς την εκκαθάριση του 37-38
και τα γκούλαγκ και τα έργα του αποτελούν πήγη ακόµη και για φιλοσταλινικούς) /
J.Arch Getty, Gаbor T. Rittersporn, και V. N. Zemskov "Victims of the Soviet Penal
System in the Prewar Years: A First Approach on the Basis of Archival
Evidence,"American Historical Review, 98:4, Οκτ. 1993 / Mario Sousa “Ψέµατα σχετι-
κά µε την ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης” / Λ.Μάρτενς “Μια άλλη µατιά στον Στάλιν”
(45) Β.Ι. Λένιν “Θέσεις, Εισηγήσεις στα συνέδρια της Κοµ.∆ιεθνούς” , εκδ. Καζαντζα
σ.139
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Ο φαύλος κύκλος του αριστερού εθνικισμού:
Μενσεβικισμός – Σταλινισμός - «Μαρξ»

του Χρήστου Βλόσιου

Τε. φονέα σε φηµί τάνδρός ού ζητείς κυρείν.1

Τειρεσίας:Ο δολοφόνος του ανδρός, σε διαβεβαιώνω, εσύ που τον αναζητάς, είσαι.

Ο όρος εθνικισµός (γαλλ. Nationalisme) είναι πολύσηµος, µε ποικίλη, θετι-
κή και αρνητική, αξιολογική φόρτιση .Συνήθως, ο όρος εθνικισµός χρησιµο-
ποιείται για να δηλώσει ιδέες και προσπάθειες που υψώνουν σε µεταφυσικά
απόλυτα τις εθνικές αξίες και υπηρετούν εθνικούς σκοπούς, όπως η δηµιουρ-
γία, η στερέωση και το µεγαλείο ενός εθνικού κράτους. Κατ’ εξοχήν αστική
ιδεολογία ο εθνικισµός, µε εξαιρετική εµβέλεια και διεισδυτικότητα απαρά-
µιλλη, συνδέθηκε µε ποικίλα πολιτικά ρεύµατα, κοινωνικά στρώµατα και
τάξεις. Έτσι έχουµε τον ανθρωπιστικό εθνικισµό του διαφωτισµού, το γιακω-
βίνικο, µικροαστικό και πληβειακό εθνικισµό (πατριωτισµό) της γαλλικής επα-
νάστασης, το συντηρητικό εθνικισµό της Παλινόρθωσης , το φιλελεύθερο
εθνικισµό των αστικών κινηµάτων του 19ου αιώνα , τον επιθετικό ρατσιστι-
κό εθνικισµό της εποχής του ιµπεριαλισµού (σωβινισµός, εθνικοσοσιαλισµός,
φασισµός), τον αµυντικό, σοσιαλίζοντα και µαρξίζοντα πολλές φορές, εθνι-
κισµό των εθνικοαπελευθερωτικών κινηµάτων. Εµάς ειδικά όµως, µας ενδια-
φέρει ο σύγχρονος αριστερός εθνικισµός, ο εθνικισµός όπως παρουσιάζεται
µέσα στο κίνηµα της εργατικής τάξης και των συµµάχων της: ο σοσιαλσωβι-
νισµός στις ιµπεριαλιστικές χώρες, στις χώρες του αναπτυγµένου, του µονο-
πωλιακού, καπιταλισµού ο µενσεβικισµός και οι σύγχρονες παραλλαγές του
(ο πατριωτισµός και ο µεταρρυθµιστικός αντιιµπεριαλισµός), ο εθνικός γρα-
φειοκρατικός σοσιαλισµός και οι παραλλαγές του (ο σταλινικός σοσιαλισµός
σε µια µόνο χώρα και η µετεξέλιξή του, ο σοσιαλισµός µε εθνικά χρώµατα)
κυρίως στις αποικιοποιηµένες, καθυστερηµένες, εξαρτηµένες, υποταγµένες
χώρες (ή στις απειλούµενες άµεσα µε υποταγή, εξάρτηση, και υποβάθµιση
αναπτυγµένες χώρες).
Κοινωνική βάση του σοσιαλσωβινισµού µέσα στο εργατικό κίνηµα είναι η
εργατική αριστοκρατία, η οποία κατανοεί ότι το υψηλό βιοτικό της επίπεδο
χρηµατοδοτείται, εν µέρει τουλάχιστον, µε τα υπερκέρδη που αποκοµίζει το



κεφάλαιο από την εκµετάλλευση των κατ’ ευφηµισµόν υπό ανάπτυξη χωρών.
Γι’ αυτό, η εργατική αριστοκρατία και οι πολιτικοί και ιδεολογικοί εκφραστές
της παρέχουν, µε εύσχηµα πάντα προσχήµατα, την αµέριστη υποστήριξή
τους στις ιµπεριαλιστικές εξορµήσεις της αστικής τους τάξης, είτε αυτή παίρ-
νει τη µορφή παγκόσµιου πολέµου, είτε τοπικής επέµβασης, είτε οικουµενι-
κής αντιτροµοκρατικής εκστρατείας. Όσο, λοιπόν, ο υπόλοιπος κόσµος συνε-
χίζει να πληρώνει το φόρο υποτέλειάς του στις ΗΠΑ, αγοράζοντας π.χ. αµε-
ρικανικά οµόλογα και µετοχές ή άχρηστα F-16, και όσο συνεχίζει να χρηµα-
τοδοτεί, γογγύζοντας ή µη, τη διατήρηση της παρασιτικής υπερκατανάλω-
σης του αµερικανικού πληθυσµού, θα είναι µάταιες οι ελπίδες για µια σοβαρή
αναγέννηση του πολιτικού εργατικού κινήµατος της κατ’ εξοχήν Αµερικής.
Στους αντίποδες, στις υπό ανάπτυξη ή στις υπό υποβάθµιση χώρες, κοινωνι-
κή βάση του µενσεβικισµού, του διαταξικού πατριωτισµού και αντιιµπεριαλι-
σµού, είναι τα πιεζόµενα στρώµατα της µικρής και µεσαίας αστικής τάξης και
τα κατεστραµµένα τµήµατά τους, τα οποία, πυκνώνοντας τις γραµµές της
εργατικής τάξης, ασκούν σηµαντική επιρροή πάνω στο προβιοµηχανικό προ-
λεταριάτο και µε τις εθνικιστικές αναθυµιάσεις τους θολώνουν την ταξική
όραση του βιοµηχανικού προλεταριάτου( του ηγεµονικού στρώµατος δηλ.
της εργατικής τάξης που είναι δεµένο αξεδιάλυτα µε την παγκόσµια αγορά,
τον επιστηµονικό σοσιαλισµό και τον προλεταριακό διεθνισµό). ∆έσµια των
τραγικών τους αυταπατών, τα µικροµεσαία κοινωνικά στρώµατα βαυκαλίζο-
νται µε την ιδέα ότι στην εποχή του ιµπεριαλισµού υπάρχουν ακόµα περιθώ-
ρια για µιαν κλασική κεφαλαιοκρατική ανάπτυξη τύπου δεκάτου ενάτου
αιώνα, όταν ήταν ακόµα δυνατόν να αναδυθούν αρτιωµένοι εθνικοί καπιταλι-
σµοί, σαν το γερµανικό ή τον ιαπωνικό καπιταλισµό. Γι’ αυτό, οι εκπρόσωποι
του παλιού και του σύγχρονου µενσεβικισµού, ακόµα και όταν δεν αρνούνται
την αναγκαιότητα να πραγµατοποιηθεί η προλεταριακή επανάσταση και να
εγκαθιδρυθεί η δικτατορία του προλεταριάτου, αναβάλλουν επ’ άπειρον την
πραγµάτωσή τους.

Στη Ρωσία του 1917, οι κλασικοί µενσεβίκοι ήταν αντίθετοι στην ιδέα και
στην πραγµατοποίηση, υπό την ηγεµονία του προλεταριάτου που θα στηρί-
ζεται στην αγροτιά, µιας διαρκούς επανάστασης, η οποία θα ξεκινούσε ως
αστικοδηµοκρατική και θα µετεξελισσόταν σε προλεταριακή. Προτιµούσαν
να στηρίζουν την κυβέρνηση του Λβόφ και του Κερένσκι, να συνεχίζει η
Ρωσία να συµµετέχει στον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο στο πλευρό της δήθεν
δηµοκρατικής Αντάτ και να τρενάρεται η λύση του αγροτικού ζητήµατος.
Στην Κίνα του µεσοπολέµου, οι σταλινικοί επίγονοι των µενσεβίκων παρέδω-
σαν τους Κινέζους κοµµουνιστές στο µαχαίρι του Κουόµιτανγκ. Στην Ελλάδα
του 1944 παρέδωσαν την εξουσία και το νικηφόρο επαναστατικό κίνηµα στα
νύχια της αστικής τάξης, για να µη διαταραχτεί η εθνική ενότητα και απειλη-
θεί η αστικοδηµοκρατική επανάσταση (που είχε λάβει χώρα εκατόν σαράντα
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περίπου χρόνια πριν, το 1821!) Με το παρεµφερές σόφισµα της αναγκαιότη-
τας µιας αντιµονοπωλιακής, αντιιµπεριαλιστικής, δηµοκρατικής επανάστασης
και την παρεµβολή πλήθους ενδιάµεσων σταδίων (πραγµατική αλλαγή
κάθαρση, διαρθρωτικές αλλαγές κλπ.) οι αριστεροί εθνικιστές σήµερα όχι
µόνο δεν αφήνουν τον Αχιλλέα της προλεταριακής επανάστασης να ξεπερά-
σει τη χελώνα των µίζερων δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων, αλλά και δεν του
επιτρέπουν καν να ξεκινήσει την κούρσα του.
Εθνικιστής εξ απαλών ονύχων ο µενσεβίκος, καθώς ενδόµυχα έχει εσωτερι-
κεύσει ως απόλυτη αξία, ως αποκορύφωµα της κοινωνικής εξέλιξης, το έθνος,
το εθνικό κράτος και την εθνική αγορά, είναι φυσικό να προχωράει αυθόρ-
µητα και σε µιαν εθνικιστική ανάγνωση του µαρξισµού. Η κεφαλαιοκρατική
οικουµένη είναι γι’ αυτόν το µωσαϊκό ή το άθροισµα των εθνικών κρατών που
τα ταυτίζει µε τους περισσότερο ή λιγότερο αναπτυγµένους εθνικούς καπιτα-
λισµούς- δεν είναι η από το συσχετισµό δυνάµεων ιεραρχηµένη παγκόσµια
αγορά και η παροµοίως ιεραρχηµένη παγκόσµια ιµπεριαλιστική αλυσίδα. Από
δω πηγάζει όχι µόνο η πεποίθησή του για τη διαρκή ανωριµότητα των υλι-
κών προϋποθέσεων της προλεταριακής επανάστασης στις µη αναπτυγµένες
χώρες, αλλά και η βεβαιότητά του για τη δυνατότητα πλήρους νίκης του
σοσιαλισµού σε µία µόνο χώρα .
Την εξέλιξη αυτή του µενσεβίκου σε σταλινικό οπαδό της πλήρους νίκης του
σοσιαλισµού σε µια µόνο χώρα, την είχε ,σε χρόνο ανύποπτο, προβλέψει η
Ρόζα Λούξεµπουργκ. Στα άρθρα της για τη Ρωσική Επανάσταση, στα οποία
µυκτήριζε τις απόψεις των Γερµανών και των Ρώσων οπορτουνιστών, σύµ-
φωνα µε τις οποίες η Ρωσία, σαν οικονοµικά καθυστερηµένη, κυρίως αγροτι-
κή χώρα, δεν ήταν ακόµη ώριµη για την κοινωνική επανάσταση και για τη
δικτατορία του προλεταριάτου, η κόκκινη Ρόζα έκανε την ειρωνική παρατή-
ρηση ότι θεωρητικά η άποψη των αντιπάλων της ανάγεται «στην πρωτότυ-
πη “µαρξιστική” ανακάλυψη πως ο σοσιαλιστικός µετασχηµατισµός είναι µια
εθνική, οικιακή ας πούµε, υπόθεση κάθε σύγχρονου κράτους ξεχωριστά.»2 Η
κατάδειξη αυτού του εσωτερικού δεσµού ανάµεσα στο µενσεβικισµό και το
σταλινισµό, η κατανόηση του γεγονότος ότι αποτελούν δυο αλληλοτροφο-
δοτούµενες και αλληλοµεταλλάξιµες µορφές εθνικισµού, δικαιώνει βέβαια και
εκ των υστέρων την αντιµενσεβίκικη ψύχωση του Λένιν. Ως την ώρα του
πρόωρου θανάτου του ο ηγέτης των µπολσεβίκων επέµενε φορτικά στην
ανάγκη (που δεν ικανοποιήθηκε ποτέ) να εκκαθαριστεί συστηµατικά το κοµ-
µουνιστικό κόµµα της Ρωσίας από τους χαµαιλέοντες µενσεβίκους.
Όταν, τέλος, η πλήρης νίκη του σοσιαλισµού σε µία χώρα αποδείχτηκε µια

αντιδραστική, αντιουµανιστική ουτοπία, πολλοί επαγγελµατίες θεράποντες
του εθνικού γραφειοκρατικού σοσιαλισµού µεταµορφώθηκαν σε λάτρεις του
κεφαλαιοκρατικού έθνους, σε υµνογράφους της επιχειρηµατικότητας, σε
χιλιαστές τής χιλιόχρονης βασιλείας της αγοράς. Αυτή η, µε το αζηµίωτο
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πάντα, µεταστροφή του σταλινικού Σαούλ σε νεοαστό Παύλο ήταν τόσο πιο
εύκολη, όσο πιο µεγάλα υπήρξαν τα κεφάλαια που επένδυσε ο ζηλωτής µας
(ή ο πάτρωνάς του) στην ιδιωτική του ασφάλιση, ενθυλακώνοντας κάποια
σεβαστά ποσά από τα έρµα που έτρωγε ο λύκος της πολυπλόκαµης γραφει-
οκρατικής µαφίας ,όσο ακόµα ευηµερούσε η κραταιά τρίτη Ρώµη του εθνι-
κού σοσιαλισµού.
Πλην των πονηρών όµως, που προσπορίστηκαν τα καλά και συµφέροντα

ταις επιχειρήσεσιν και τοις θυλακίοις αυτών, υπάρχουν και οι αγαθοί ψαρά-
δες/ π’ αφήσανε τα δίχτυα τους και πήρανε τα βήµατά Του/ …./ Κι όταν
Αυτός τους πρόδωσε αυτοί δεν αρνηθήκαν/…/… παρά το δρόµο παίρνουνε π’
άκρη δεν έχει/ χωρίς το βλέµµα τους να σκοτεινιάσει ή να λυγίσει/ όρθιοι και
µόνοι µες τη φοβερή ερηµία του πλήθους.3 Ένας τέτοιος αγαθός ψαράς, που
µπλέχτηκε ξανά σε δρόµο δίχως άκρη, είναι και η Έλλη Παππά µε τα πολιτι-
κοφιλοσοφικά της δοκίµια για την τακτική και τη στρατηγική του κοµµουνι-
στικού κινήµατος. Τα δοκίµια αυτά πρωτοδηµοσιεύτηκαν την αποφράδα
δεκαετία του 90 και επανεκδόθηκαν -µαζί µε άλλα αντισταλινικά , πολιτικο-
αισθητικά και αµιγώς φιλοσοφικά δοκίµια- σε µια καλαίσθητη(αλλά, όπως
πάντα, πολυτονική δυστυχώς) έκδοση από τον εκδοτικό οίκο Άγρα µε τον
γκροτέσκο, παραπειστικό τίτλο Μακιαβέλι ή Μαρξ.
Η Έλλη Παππά δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Γόνος αστικής οικογένειας
του Αϊδινίου, γεύτηκε το πικρό ψωµί της µικρασιατικής καταστροφής και της
προσφυγιάς στις συνοικίες του Πειραιά. Με καλές πανεπιστηµιακές και γλωσ-
σικές σπουδές, έλαβε µέρος στην Εθνική Αντίσταση, εντάχθηκε στο ΚΚΕ και
εξελίχθηκε σε στέλεχός του, αφοσιωµένο µέχρι θανάτου στον αγώνα.
Σύντροφος ζωής του αείµνηστου Νίκου Μπελογιάννη, διέφυγε το εκτελεστι-
κό απόσπασµα, γιατί το µετεµφυλιακό αστικό κράτος δεν ήθελε να εκτεθεί µε
την εκτέλεση µιας διάσηµης µωροµάνας θανατοποινίτισσας. ∆εκατρία χρόνια
φυλακές, και δεκαετίες σκληρής αλλά δόκιµης, βιοποριστικής, δηµοσιογραφι-
κής εργασίας, δε στόµωσαν τα ευρύτερα θεωρητικά ενδιαφέροντά της, δεν
απονεύρωσαν και δε στέγνωσαν το λόγο της. Τηρώντας την οικογενειακή
παράδοση (είναι αδελφή της ∆ιδώς Σωτηρίου), καλλιεργεί µε επιτυχία το γρα-
πτό λόγο. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια θητεύει στο δύσκολο και απαιτητι-
κό είδος του πολιτικού δοκιµίου.
Τα ιδεολογικά σοκ της χρουστσοφικής απο- και της µπρεζνιεφικής επαναστα-
λινοποίησης, όξυναν τη γενικότερη κριτική της στάση έναντι του εθνικού
γραφειοκρατικού σοσιαλισµού. Σκοπός, λοιπόν, των κριτικών παρεµβάσεων
της είναι η συµβολή στην ανανέωση του µαρξισµού. Μέσο η αναβάπτισή του
στη διαλεκτική σκέψη του Μαρξ. Στόχος της ο σταλινισµός. Από την κριτική
του σταλινισµού, πέρασε στην κριτική του Λένιν. Κατασταλάζει στη θέση ότι
ο υπαρκτός σοσιαλισµός ήταν µια σύγχρονη εφαρµογή της πλατωνικής Πολι-
τείας. Καθιστά υπεύθυνο το Λένιν για τη δηµιουργία των θεωρητικών και



πολιτικών προϋποθέσεων του σταλινισµού. Αφού παρεπιπτόντως, εν τη ρύµη
του λόγου της, απορρίψει και τον Τρότσκι, αφού πάρει τις αποστάσεις της
από τη θεωρία του Γκράµσι για το κόµµα της εργατικής τάξης (που την ταυ-
τίζει µε την αντίστοιχη θεωρία του Λένιν για το κόµµα νέου τύπου), τους
επιρρίπτει τη µοµφή του µακιαβελισµού. Μόνη οδός διαφυγής τής αποµένει
η αναδίπλωση στη µαρξική παράδοση - που τη διαβάζει όµως µε τη βοήθεια
του Πλεχάνοφ , φορώντας τους παραµορφωτικούς φακούς του εθνικισµού
στα µάτια της.
Η καταφυγή αυτή στο Μαρξ είναι µια στάση που πήρε τη µορφή επιδηµίας

ύστερα από την αυτοδιάλυση της ΕΣΣ∆ και την είσοδο της στην τελευταία
φάση της αντεπανάστασης, στη φάση της παλινόρθωσης του καπιταλισµού.
Καθώς κουρελιάζονταν όλα τα νοµιµοποιητικά και παραµυθητικά ιδεολογήµα-
τα της σταλινογενούς αριστεράς, πλήθος αγωνιστές που ο νους µας ήταν πια
ένας έρµος κόσµος που χαλιέται νιώσαµε την ανάγκη της εµφαντικής αποστα-
σιοποίησης από τον πλήρως χρεοκοπηµένο υπαρκτό σοσιαλισµό. Αν οι στέ-
ρεες και χονδροειδείς βεβαιότητες του µαρξισµού- λενινισµού είχαν διαψευ-
στεί πανηγυρικά, και η κινούµενη άµµος του σκεπτικισµού, του µηδενισµού,
του πολιτικού κυνισµού και του καιροσκοπισµού απειλούσε να µας καταπιεί,
ο θεωρητικός ογκόλιθος που λέγεται Μαρξ παρέµενε ακόµα το αρχιµήδειο
σηµείο στο οποίο µπορούσαµε να σταθούµε και να κινήσουµε τη γη. Αν η
πολυύµνητη οκτωβριανή επανάσταση είχε ένα τέλος τόσο άδοξο, τόσο
εξευτελιστικό, που γεννούσε αισθήµατα ταπείνωσης, ενοχής και ατίµωσης σε
όσους την είχαµε, λιγότερο ή περισσότερο, ταυτίσει µε το σταλινισµό και τα
παράγωγά του, η έφοδος των κοµµουνάρων στον ουρανό µπορούσε να µας
κάνει ακόµα περήφανους. Πίσω λοιπόν στα κανόνια µας! Πίσω ολοταχώς στο
Μαρξ! Πίσω ολοταχώς στην Κοµµούνα του Παρισιού! Κατανυκτική ολονυκτία
στο κοιµητήριο Περ Λεσέζ! Καταβύθιση στη νέα κολυµπήθρα του Σιλωάµ που
καθαρίζει τους λεπρούς, θεραπεύει τους παραλυτικούς, εξαγνίζει τους αµαρ-
τωλούς αυτοενοχικούς του εργατικού κινήµατος.
Είναι όµως έτσι τα πράγµατα; Είναι όλα αυτά µαρξισµός ή θεωρητικός πανι-

κός που µας σπρώχνει προς τα πίσω, στα χρόνια εκείνα της ανεπαρκούς, ανα-
ποτελεσµατικής αθωότητας, στην εποχή που οι εργάτες δεν ήξεραν βέβαια
ακόµα να νικούν, αλλά ήξεραν τουλάχιστον να θυσιάζονται ηρωικά για την
υπόθεσή τους; Μήπως στην τρέχουσα ιστορία µας έχει πάλι αρχίσει να εξυ-
φαίνεται µε τη συµµετοχή µας ένας καινούριο µακάβριος δόλος, αφού δεν
είδαµε ακόµα τα κοµβικά σηµεία της ιδεολογίας µας σαν ένα δίχτυ όπου µας
έχει ήδη πιάσει η αστική τάξη; Μήπως τελικά είµαστε το φίδι που δαγκάνει
την ουρά του, ο πνιγηρός φαύλος κύκλος του µενσεβικισµού που µεταµορ-
φώνεται σε σταλινισµό, για να µετασχηµατιστεί ξανά σε µενσεβικισµό- αντί
βέβαια να είµαστε η πυρακτωµένη αιχµή του βέλους που πετά και δεν πετά/
που ξακρίζει το χρόνο / και ανασπάει από την άβυσσο/ την όγδοην ηµέρα
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της δηµιουργίας; Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα µε τη σειρά.

B

Ο παραλληλισµός της σταλινικής θεωρίας και πρακτικής µε την πλατωνική
ουτοπία της Πολιτείας οπωσδήποτε είναι ένα δραστικότατο εύρηµα στην
υπηρεσία της αντισταλινικής προπαγάνδας. Οποιοσδήποτε προοδευτικός
άνθρωπος θα νιώσει αυθόρµητη αποστροφή προς οτιδήποτε θυµίζει υπαρκτό
σοσιαλισµό, µόλις συνειδητοποιήσει τις χτυπητές αναλογίες που πράγµατι
υπάρχουν ανάµεσα στην πλατωνική προσαρµογή ενός εξιδανικευµένου ασια-
τικού τρόπου παραγωγής στα πλαίσια της αρχαίας πόλεως και στην εθνικιστι-
κή γραφειοκρατική εκδοχή του σοσιαλισµού που οικοδοµήθηκε στη Σοβιετι-
κή Ένωση τη δεκαετία του 30, στην Ανατολική Ευρώπη και στην Ασία µετα-
πολεµικά. Όµως, κάθε παραλληλισµός παραµένει πάντοτε προβληµατικός,
όσο και να τον επεκτείνουµε και να τον καλλωπίσουµε και να τον βοστρυχί-
σουµε. Εξάλλου, µπορούµε να πολλαπλασιάσουµε κατά βούληση τους σχε-
τικούς παραλληλισµούς και τα ουτοπικά πρότυπα του µακαρίτη υπαρκτού
σοσιαλισµού. Με λίγη καλή θέληση, προς τούτο προσφέρονται π.χ. και Το
κλειστό εµπορικό κράτος του Φίχτε, και οι Βασικές γραµµές της φιλοσοφίας
του δικαίου του Χέγκελ – πράγµα που θα ερµήνευε ψυχολογικά και την απώ-
θηση που προκαλούσε ο γερµανικός ιδεαλισµός στους θεωρητικούς του στα-
λινισµού.
Έτσι, στη γωνία θα µας περιµένει πάντοτε η κριτική των αδυναµιών του υπο-
θετικού συλλογισµού: µόνο αν είναι µία η αιτία των πραγµάτων, µπορούµε
να ποριζόµαστε βέβαιη επιστηµονική γνώση για την ύπαρξη της αιτίας από
τη διαπίστωση ότι υπάρχει το αποτέλεσµα της. Αν πολλές και διαφορετικές
αιτίες έχουν το ίδιο αποτέλεσµα, αν ο σταλινισµός µπορεί να έχει και άλλες
φιλοσοφικές ρίζες πλην του Πλάτωνος, τα συµπεράσµατά µας για µαθητεία
των φιλοσόφων- βασιλέων του υπαρκτού σοσιαλισµού στον Πλάτωνα θα
παραµένουν λιγότερο ή περισσότερο αληθοφανείς εικασίες , όσο δεν προσκο-
µίζεται η φιλολογική τεκµηρίωση ότι οι υποτιθέµενοι σύγχρονοι µαθητές της
Ακαδηµίας είχαν έµµεση ή άµεση γνώση της πλατωνικής Πολιτείας. Όταν
µάλιστα θεωρείται άχρηστη ακόµα και η φιλολογική τεκµηρίωση αυτής της
γνώσης και από πάνω διακηρύσσεται ότι µια τέτοια γνώση δεν ήταν ανα-
γκαία για την ανάπτυξη των οµόλογων µε τις πλατωνικές θεωρίες πολποτι-
κών πρακτικών4, τότε µηδενίζεται από µόνη της η τιµή αληθείας της θεωρίας
ότι η φιλοσοφική ρίζα του σταλινισµού ήταν η πλατωνική Πολιτεία. Τέλος, η
‘θεωρία’ αυτή παραµένει επιστηµολογικά άγονη και ανεπαρκής, αφού δεν
µπορεί να ερµηνέψει το δεσπόζοντα ρόλο του εθνικισµού στη γένεση, στην
ακµή, την παρακµή και τη διάλυση της Σοβιετίας και του σοσιαλιστικού στρα-
τοπέδου. Υπενθυµίζουµε ότι η επιστηµολογικά ορθή µέθοδος κατά Μαρξ είναι
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η µελέτη της κίνησης των αντιθέσεων στην ουσία των πραγµάτων – και όχι
επιπόλαιοι επιφανειακοί παραλληλισµοί του τύπου ‘ο κύκλος είναι κάτι σαν
ολόγιοµο φεγγάρι’.
Αναφερθήκαµε παραπάνω στην προβληµατικότητα των συµπερασµάτων
που στηρίζονται σε παραλληλισµούς και αναλογίες. Και αυτά έχουν πιθανολο-
γικό χαρακτήρα. Ο βαθµός επαληθεύσιµότητάς τους είναι τόσο πιο χαµηλός
όσο πιο λίγες είναι οι οµοιότητες των αντικειµένων που συγκρίνονται, όσο πιο
εξαρτηµένες από άλλες είναι οι πλευρές των αντικειµένων που παραλληλίζο-
νται, όσο πιο µερική είναι η ισχύς των νοµοτελειακών ερεισµάτων της παρα-
βολής τους. Ο καθένας που θα καταπιαστεί µε µιαν εξονυχιστική σύγκριση
της πλατωνικής ουτοπίας και του εµπειρικού προτύπου του, του ασιατικού
τρόπου παραγωγής, µε τον ουτοπικό εθνικιστικό γραφειοκρατικό σοσιαλισµό
θα ανακαλύψει πλήθος ανοµοιότητες και στην οικονοµική τους βάση και στο
εποικοδόµηµά τους. Η πιο χτυπητή ίσως διαφορά τους είναι η αιωνόβια ύπαρ-
ξη του πρώτου και ο βραχύς ιστορικός βίος του δεύτερου, πράγµα που επι-
βεβαιώνει αντίστοιχα τον οργανικό και ανοργανικό χαρακτήρα τού καθενός
σε σχέση µε την κοινωνική εξέλιξη.
Τη χαριστική βολή ,ωστόσο, στον παροξυσµό των παραλληλισµών και των

συγκρίσεων θα τη δώσει ο Αριστοτέλης µε τη νηφάλια παρατήρησή του ότι
όλες αυτές οι παραβολές είναι σχολαστικές κενολογίες και ποιητικές µεταφο-
ρές. Γιατί για ποιο λόγο πρέπει να έχουν στρέψει οι σταλινικοί το βλέµµα
τους στην Πολιτεία σαν σε πρότυπο; Είναι ενδεχόµενο άλλωστε να είναι και
να γίνεται οτιδήποτε όµοιο προς ένα άλλο χωρίς να είναι και αντίτυπο αυτού
του άλλου, ώστε, και αν υπάρχει και αν δεν υπάρχει άνθρωπος σαν το Σωκρά-
τη, ηµπορεί να γίνει άνθρωπος σαν το Σωκράτη5.
Το σχολαστικό παιχνίδι της ανεύρεσης αναλογιών ανάµεσα στον υπαρκτό

σοσιαλισµό και την πλατωνική Πολιτεία δεν το επινόησε βέβαια πρώτη η
Έλλη Παππά. ∆εκαετίες πριν από τις σχετικές δικές της δηµοσιεύσεις, ο
Πόπερ6 και ο Βιτφόγκελ7 είχαν παρουσιάσει ανάλογες θεωρητικές προσεγγί-
σεις και αναγωγές. Όµως δε χρειαζόταν να καταφύγει κανείς στα φώτα της
ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, για να εντρυφήσει στον παραλληλισµό του
υπαρκτού σοσιαλισµού µε τα πλατωνικά αΐδια ουτοπικά σχεδιάσµατα και τα
φθαρτά εµπειρικά τους πρότυπα. Ένας αξιολογικά θετικός συσχετισµός της
ΝΕΠ µε τους Νόµους του Πλάτωνα και του νικηφόρου κατά Στάλιν σοσιαλι-
σµού µε την Πολιτεία υπάρχει σε ρητή και σε λανθάνουσα µορφή στη µελέ-
τη του ακαδηµαϊκού Κωνσταντίνου ∆εσποτόπουλου Πολιτική φιλοσοφία του
Πλάτωνος8, που πρωτοδηµοσιεύτηκε το 1957. ∆ύο χρόνια αργότερα, το
1959, εκδόθηκε Η γένεση του ολοκληρωτισµού9 του Κώστα Παπαϊωάννου,
µια πολύ πλούσια σε στοιχεία, µεταφυσική και σοφίσµατα ιστορική και κοι-
νωνιολογική µελέτη του γραφειοκρατικού σοσιαλισµού ,πολλά σηµεία της
οποίας τα διανθίζουν µειωτικοί παραλληλισµοί του σταλινοχρουστσωφικού
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κοινωνικού µορφώµατος µε την πολιτεία του Πλάτωνα, τον ανατολικό δεσπο-
τισµό και την οικονοµική του βάση, τον ασιατικό τρόπο παραγωγής. Το 1969
κυκλοφόρησε, επίσης, σε ελληνική µετάφραση το έργο του Τ. Α. Sinclair
Ιστορία της ελληνικής πολιτικής σκέψεως µε ρητό συσχετισµό της πλατωνι-
κής θεωρίας για το ρόλο της τέχνης µε τη ζντανοφική θεωρία του σοσιαλιστι-
κού ρεαλισµού- µε απ’ ευθείας µάλιστα αναφορά σε δηµοσίευµα της Πράβ-
ντας10. Τέλος στη δεκαετία του 70 ο Κολακόβσκι δηµοσιεύει στη Γαλλία την
Ιστορία τού µαρξισµού11 στην οποία συστηµατικά αναπτύσσεται η άποψη πως
ο µαρξισµός έχει ως µακρινό θεωρητικό του πρόγονο τον πλατωνισµό και την
αθεράπευτη τάση του τελευταίου για εγκαθίδρυση µιας µονολιθικής κοινω-
νίας από την οποία θα έχουν εξοβελιστεί οι ανταγωνισµοί.
Πρέπει τέλος να θυµηθούµε ότι, όταν οι µαρξιστές µιλούν για φιλοσοφικές
ρίζες των ιδεολογιών και των µορφών του εποικοδοµήµατος, δεν έχουν στο
µυαλό τους τόσο τη χοντροκοµµένη συσχέτιση προγενέστερων και µεταγε-
νέστερων θεωριών, όσο κυρίως τον εντοπισµό της φιλοσοφικής και γνωσε-
ολογικής ρίζας κάθε θεωρίας µέσα στη διαρκώς παρούσα αλλά σπάνια συνει-
δητοποιούµενη διαλεκτική της θεωρητικής οικείωσης του κόσµου. Αν θέλαµε
για παράδειγµα να επισηµάνουµε τις φιλοσοφικές ρίζες του σταλινισµού και
του µενσεβικισµού, θα υποδεικνύαµε ως τέτοιες το αντιφατικό και αλληλο-
τροφοδοτούµενο µεταφυσικό δίπολο µηχανιστικού ντετερµινισµού – βολο-
νταρισµού και θα κατατάσσαµε τον σταλινισµό και τα παράγωγά του θεωρη-
τικά ρεύµατα στις προχεγκελιανές θεωρίες της ιστορίας µε χυδαία υλιστικές
και ιδεαλιστικές τάσεις. Η θεωρία π.χ. της προσωπολατρίας είναι, όπως επι-
σηµαίνει και η Παππά, µια ιδεαλιστική θεωρία της ιστορίας , µια άλλη έκδο-
ση του ιστορικού ιδεαλισµού που αναθέτει εργολαβικά στις µυστικοποιηµένες
µεγάλες προσωπικότητες το ρόλο του δηµιουργού της ιστορίας. Λησµονεί,
όµως, να µας διευκρινίσει ότι ο περί ου ο λόγος ιδεαλισµός είναι ο υποκειµε-
νικός ιδεαλισµός- διότι υπάρχει και ο αντικειµενικός ιδεαλισµός που µετατρέ-
πει π.χ. το µεγάλο άνδρα σε µέντιουµ, σε θεοφόρο φερέφωνο και σε επίκαι-
ρη για την εποχή της ενανθρώπιση του απόλυτου πνεύµατος.
Αυτή η παράλειψη, κατά τη γνώµη µας, δεν είναι καθόλου αθώα παραδροµή,
lapsus calami, χωρίς σηµασία και χωρίς θεωρητικές συνέπειες. Ο µαρξισµός
δεν περιορίζεται να καταγγέλλει ως υποκειµενικό ιδεαλισµό τη θεωρία των
µεγάλων ανδρών που κατά βούληση δηµιουργούν εκ του µηδενός την ιστο-
ρία, αλλά, βαθαίνοντας την ανάλυσή του, αντιλαµβάνεται τις ιστορικές προ-
σωπικότητες ως εκφραστές των συµφερόντων, ως εντολοδόχους, αντιπρο-
σώπους και ηγέτες ορισµένων κάθε φορά κοινωνικών στρωµάτων και τάξε-
ων. Εργαλειακό και ταξικό χαρακτήρα αναγνωρίζει επίσης και στις ιδεολογίες
και στις άλλες µορφές του εποικοδοµήµατος µιας κοινωνίας. Η συστηµατική
, όµως, παράλειψη της Έλλης Παππά να κατονοµάσει έστω τις κοινωνικές
ρίζες του σταλινισµού, και η επιµονή της να συγκαλύψει το σταλινισµό µε
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τον παραπειστικό ιστό των φιλοσοφικών αναλογιών αφήνουν έξω από το
οπτικό µας πεδίο την κοινωνική ουσία και ρίζα του σταλινισµού, την αντεπα-
ναστατική εθνικιστική γραφειοκρατία, τις συνθήκες γέννησής της και τις συν-
θήκες που επέτρεψαν τη µοιραία µετάλλαξη αυτού του δύστροπου έστω
θεράποντα των εργατών και των αγροτών σε σατράπη και δεσπότη των
εργαζοµένων. Στο βαθµό που αυτό αληθεύει, η συγγραφέας µας βρίσκεται σε
αντίθεση µε το διακηρυγµένο στόχο της να επιστρέψει στο Μαρξ.
Λέµε στο βαθµό που αυτό συµβαίνει, γιατί, πράγµατι, η Έλλη Παππά κάνει
µιαν ισχνή προσπάθεια να εξηγήσει την παταγώδη χρεοκοπία του εθνικού
γραφειοκρατικού σοσιαλισµού, επικαλούµενη (µε αναφορές στον τρόπο µε
τον οποίο ερµήνευσε ο Ένγκελς την αποτυχία της Επανάστασης στη Γερµα-
νία το 1848) τις αναπόφευκτες ιστορικές συνθήκες, τη γενική κατάσταση και
τις συνθήκες ύπαρξης του κάθε – άρα και του ρωσικού- έθνους, τη µοιραία
ανωριµότητα των υλικών συνθηκών για την εγκαθίδρυση των σοσιαλιστικών
παραγωγικών σχέσεων στην τσαρική αυτοκρατορία. Όλα αυτά δεν επέτρε-
ψαν την ευόδωση της οκτωβριανής επανάστασης και µετέτρεπαν νοµοτελει-
ακά την πραγµατοποίηση της προλεταριακής επανάστασης στην τσαρική
αυτοκρατορία σε µπλανκιστικό τυχοδιωκτισµό και σε στυγνή δικτατορία της
µακιαβελικής πρωτοπορίας που θα αποτολµούσε µία τέτοια επανάσταση. Ο
Λένιν το αποτόλµησε αγνοώντας συνειδητά τις σχετικές µαρξικές θεωρητικές
επισηµάνσεις που περιέχονται στον Πρόλογο στην κριτική της Πολιτικής Οικο-
νοµίας. Αντίθετα µε τον επιπόλαιο Λένιν που επέτρεπε στον εαυτό του θεω-
ρητικές λαθροχειρίες σε βάρος της µαρξικής σκέψης και της υλιστικής αντίλη-
ψης της ιστορίας, ο συνετός Πλεχάνοφ, που τη φιλοσοφική του ορθοδοξία
ο Λένιν την αναγνώριζε στο έργο του Θεµελιώδη προβλήµατα του µαρξι-
σµού12 προσέφερε µιαν αυθεντική ερµηνεία των σχέσεων µεταρρύθµισης -
επανάστασης θεµελιωµένη στη γενικότερη θεωρία του Μαρξ για τη διαδοχή
και την κίνηση των τρόπων παραγωγής.
Όπου ακούς πολλά κεράσια, πάρε µικρό καλάθι. Ο Ένγκελς, για να εξηγήσει
την αποτυχία της επανάστασης στη Γερµανία του 1848, δεν επικαλείται
απλώς κάποιες νεφελώδεις ιστορικές συνθήκες ύπαρξης του γερµανικού
έθνους, αλλά προχωράει σε µιαν ενδελεχή ανάλυση αυτών των συνθηκών.
Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι η Γερµανία εκείνης της εποχής ήταν
κρατικά κατακερµατισµένη, ότι διατηρούσε ακόµα σε µεγάλες εκτάσεις της
τη δουλοπαροικία, ότι η προβιοµηχανική χειροτεχνία της και η νεαρή της βιο-
µηχανία είχαν µικρή συγκέντρωση και µεγάλη διασπορά ,ότι τον τόνο µέσα
στην εργατική τάξη δεν τον έδινε ακόµα το βιοµηχανικό προλεταριάτο αλλά
η προβιοµηχανική εργατική τάξη , ότι δεν υπήρχε πολιτική οργάνωση των
εργατών, ότι οι εργάτες στην πολιτική ακολουθούσαν ακόµα τα αφεντικά
τους κλπ13. Η συγκεκριµένη όµως ανάλυση της συγκεκριµένης πραγµατικότη-
τας δε φαίνεται να είναι το ισχυρό σηµείο της δοκιµιογράφου µας, γι’ αυτό



παραιτείται από κάθε ειδική ανάλυση των ρωσικών συνθηκών και αρκείται
στις γενικόλογες επισηµάνσεις του Ένγκελς, που ένας θεός ξέρει πώς τελικά
κολλάνε συγκεκριµένα µε τη Ρωσία του 1917. Κι αυτό συµβαίνει, γιατί η
Ρωσία σε πολλά σηµεία παρουσίαζε τα ακριβώς αντίθετα χαρακτηριστικά
από τη Γερµανία του 1848, αφού ήταν ένα κράτος, αφού είχε νοµικά καταρ-
γήσει τη δουλοπαροικία από το 1861, αφού η µεγάλη βιοµηχανία της ήταν
εδαφικά συγκεντρωµένη, αφού το βιοµηχανικό της προλεταριάτο έδινε τον
τόνο στο εργατικό κίνηµα χωρίς να ακολουθεί τους εργοδότες του, αφού
υπήρχε πολιτικό κόµµα των εργατών και, το κυριότερο, αφού η χώρα αντι-
µετώπιζε τον κίνδυνο του εθνικού καταποντισµού και οι µάζες βίωναν τη
συστηµατική τους σφαγή στα χαρακώµατα και την απόλυτη εξαθλίωσή τους
σε όλη τη χώρα .
Ίσως όµως η Έλλη Παππά φαντάζεται ότι αυτή η εξειδίκευση ή τέλος πάντων
η τεκµηρίωση της άποψής της µπορεί να γίνει µε υποκατάσταση της συγκε-
κριµένης ανάλυσης της συγκεκριµένης πραγµατικότητας µε απλές παραπο-
µπές στη γενική θεωρία του Μαρξ, µε τη διαµεσολάβηση του Πλεχάνοφ. Για
να τεκµηριώσει, λοιπόν, τη θέση της για το άκαιρο της οκτωβριανής επανά-
στασης και τον πρόωρο και θνησιγενή χαρακτήρα της, αναφέρεται στις γνω-
στές απόψεις του Μαρξ από τον Πρόλογο στην Κριτική της Πολιτικής Οικονο-
µίας, στις οποίες ο Μαρξ επισηµαίνει ότι ένας κοινωνικός σχηµατισµός δεν
εξαφανίζεται πριν να αναπτυχθούν µέσα του όλες οι παραγωγικές δυνάµεις
που έχει τη δυνατότητα ν’ αναπτύξει, ότι ποτέ δεν εµφανίζονται οι νέες ανώ-
τερες παραγωγικές σχέσεις πριν ωριµάσουν στους κόλπους της παλιάς κοινω-
νίας οι υλικές συνθήκες ύπαρξής τους, και γι’ αυτό ένα καθήκον εµφανίζεται
σαν τέτοιο µπροστά στην ανθρωπότητα µόνον όταν οι υλικές συνθήκες για
τη λύση του υπάρχουν ήδη ή τουλάχιστον βρίσκονται στην πορεία διαµόρ-
φωσής τους. ∆υστυχώς, όµως, για τη άποψή της η µέθοδος αυτή, που υπο-
καθιστά τη συγκεκριµένη ανάλυση της συγκεκριµένης πραγµατικότητας µε
την ξερή αναφορά γενικών θεωρητικών θέσεων είναι µαρξίζον νεοσχολαστι-
κισµός, δογµατισµός πατενταρισµένος, και όχι µαρξισµός. Εξάλλου τα σχετι-
κά αποσπάσµατα του Μαρξ που επικαλείται ο Πλεχάνοφ, δε λένε ακριβώς
αυτό που φαντάζεται η Έλλη Παππά και υποστηρίζει ο πράγµατι µεγάλος
ρώσος µαρξιστής. Το αντίθετο µάλιστα συµβαίνει.
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Στον Πρόλογο στην κριτική της πολιτικής οικονοµίας ο Μαρξ εξετάζει τη
διαδοχή και την κίνηση των τρόπων παραγωγής και των σύστοιχων οικονο-
µικών και κοινωνικών σχηµατισµών στο υψηλό και αφηρηµένο επίπεδο της
γενικής ιστορίας της ανθρωπότητας και του γενικού κοινωνικού σχηµατισµού
που τους αντιστοιχεί, και όχι στο πιο χαµηλό και συγκεκριµένο επίπεδο της
κίνησης των εθνικών κοινωνικών σχηµατισµών ή της ιστορίας των εθνοτή-
των. Γι’ αυτό εξάλλου και το µαρξικό σχήµα της διαδοχής των τρόπων παρα-
γωγής ισχύει µόνο στο επίπεδο της ιστορίας της ανθρωπότητας και δεν επα-
ληθεύεται από την ιστορική εξέλιξη όλων των λαών και όλων των εθνοτήτων,
αφού υπάρχουν λαοί, οι Ινδιάνοι της Αµερικής για παράδειγµα ή οι ιθαγενείς
της Αυστραλίας, οι οποίοι ,στο βαθµό που επιβίωσαν, πέρασαν από τον ασια-
τικό τρόπο παραγωγής ή από την κοινωνία των γενών απ’ ευθείας στον καπι-
ταλισµό. Οι γερµανικοί λαοί, επίσης, παρέκαµψαν και τον ασιατικό και τον
αρχαίο δουλοκτητικό τρόπο παραγωγής. Επίσης, οι σλαβικοί λαοί παρέκαµ-
ψαν το δουλοκτητικό τρόπο παραγωγής . Και στη σύγχρονη εποχή οι Ιάπω-
νες υπερπήδησαν ουσιαστικά το χειροτεχνικό καπιταλισµό ( µανουφακτούρα)
και πέρασαν πανηγυρικά από τις απαρχές του ιαπωνικού χειροτεχνικού καπι-
ταλισµού και τον ύστερο ιαπωνικό µεσαίωνα στην πρωτοπορία του βιοµηχα-
νικού καπιταλισµού.
Ο Μαρξ, λοιπόν, πουθενά στον Πρόλογο στην κριτική της πολιτικής οικονο-

µίας δεν ισχυρίζεται ότι για να πραγµατοποιηθεί η προλεταριακή επανάσταση
χρειάζεται να ωριµάσουν οι υλικές συνθήκες ύπαρξης των κοµµουνιστικών
σχέσεων παραγωγής µέσα σε κάθε χώρα, µέσα σε κάθε εθνικό κοινωνικό
σχηµατισµό. Αυτό το υποβάλλει αυθαίρετα και παραπειστικά στον αναγνώστη
η δοκιµιογράφος µας και ο Πλεχάνοφ. Το αντίθετο µάλλον µπορεί να κατα-
λάβει κανείς , αν λάβει υπόψη του τη διαπίστωση του Πλεχάνοφ ότι όσα λέει
ο Μαρξ στον Πρόλογο…,έχουν αλγεβρικό χαρακτήρα και κατά συνέπεια θα
πρέπει να αντικαταστήσουµε στους αφηρηµένους αλγεβρικούς τύπους του
Μαρξ τα γράµµατα µε συγκεκριµένους κάθε φορά αριθµούς, για να φτάσου-
µε σε αριθµητικές παραστάσεις και σε αριθµητικά αποτελέσµατα που θα
έχουν ισχύ για µιαν ορισµένη χώρα Στο βαθµό που ο Πλεχάνοφ δεν το επι-
χειρεί αυτό στο συγκεκριµένο του έργο, στο βαθµό που δεν κατέρχεται από
το γενικό επίπεδο του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής και του αντί-
στοιχου κοινωνικού σχηµατισµού, στο ειδικό επίπεδο του ρωσικού εθνικού
κοινωνικού σχηµατισµού, η ανάλυσή του δεν µπορεί να προσφέρει µαρξική
τεκµηρίωση στα µενσεβίκικα αντεπαναστατικά συµπεράσµατα. Αυτή η σύγ-
χυση των δύο διαφορετικών επιπέδων ανάλυσης της πραγµατικότητας και η
αναγωγή του πιο ειδικού και συγκεκριµένου επιπέδου στο πιο γενικό και αφη-

Ο ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ... 65



ρηµένο, καταλύει τη σχετική αυτονοµία του πρώτου, παραβλέπει την ποικι-
λία των µορφών πραγµάτωσης του γενικού µέσα στο ειδικό, αγνοεί τις προ-
σιδιάζουσες στο ειδικό νοµοτέλειες , αποτελεί ασυγχώρητο µεθοδολογικό και
λογικό σφάλµα, είναι αναγωγισµός και σόφισµα που στη Λογική λέγεται απο-
δεικτικό άλµα.
Τι αποδεικνύει τελικά ο Πλεχάνοφ για τη σχέση µεταρρύθµισης και επανά-
στασης στο επίπεδο του τρόπου παραγωγής γενικά και της ιστορίας όλης της
ανθρωπότητας - και όχι κάθε χώρας και έθνους χωριστά; Το πρόβληµα της
κοινωνικής επανάστασης αναφύεται όπου και όταν οι υλικές συνθήκες για την
πραγµατοποίησή της έχουν ήδη εµφανιστεί µέσα σους κόλπους του παλιού
τρόπου παραγωγής. Αντίθετα, όταν και όπου οι υλικές συνθήκες για την
πραγµατοποίηση της κοινωνικής επανάστασης δεν έχουν ήδη εµφανιστεί
παρά βρίσκονται στην πορεία της διαµόρφωσής τους, τότε στην ηµερήσια
διάταξη των κοινωνικών αλλαγών της ανθρωπότητας δε βρίσκεται η κοινωνι-
κή επανάσταση, το πέρασµα σε ένα νέο, ανώτερο τρόπο παραγωγής, αλλά η
µεταρρύθµιση, οι βαθµιαίες αλλαγές του υπάρχοντος τρόπου παραγωγής.
Απ’ αυτή την επανατοποθέτηση του προβλήµατος, πηγάζουν νέες απορίες.

Πότε παρουσιάστηκαν σε καθαρή µορφή οι δύο αυτές φάσεις στην ιστορία
του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής; Ποια ήταν τα χρονικά κλπ. όρια
τής κατ’ εξοχήν µεταρρυθµιστικής εποχής του κεφαλαιοκρατικού τρόπου
παραγωγής και πότε εισήλθε η ανθρωπότητα στη φάση που ωρίµασε το
αίτηµα του επαναστατικού περάσµατος από τον καπιταλισµό στο σοσιαλισµό,
στην πρώτη φάση της κοµµουνιστικής κοινωνίας –µε τη µεσολάβηση, βέβαια,
της µεταβατικής περιόδου της δικτατορίας του προλεταριάτου;
Φρονούµε ότι η κατ’ εξοχήν περίοδος των µεταρρυθµίσεων προς όφελος

των εργατών στην ιστορία του καπιταλισµού καλύπτει την εποχή από τη
γένεσή του ως την εποχή της πραγµατοποίησης της βιοµηχανικής επανάστα-
σης και του ξεσπάσµατος της πρώτης γενικής κρίσης του κεφαλαιοκρατικού
τρόπου παραγωγής14 (15ος/16ος αιώνας – 1825 µ. Χ.). Αυτή η γενική οικο-
νοµική κρίση φέρνει για πρώτη φορά στο φως τους λανθάνοντες αυτοπεριο-
ρισµούς της ανάπτυξης του κεφαλαίου, την ωρίµανση των εσώτερων αντιφά-
σεών του, και θέτει τέλος στην εποχή που οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγω-
γής ήταν προοδευτικές και ευνοούσαν την απρόσκοπτη ανάπτυξη των παρα-
γωγικών δυνάµεων της ανθρωπότητας στο εσωτερικό του κεφαλαιοκρατικού
τρόπου παραγωγής . Ταυτόχρονα, όµως, η κρίση του 1825 εγκαινιάζει την
εποχή που οι παραγωγικές δυνάµεις έρχονται σε αντίφαση µε τις καπιταλιστι-
κές παραγωγικές σχέσεις που τις δηµιούργησαν, εγκαινιάζει την εποχή που οι
κεφαλαιοκρατικές σχέσεις παραγωγής µετατρέπονται σε δεσµά των παραγω-
γικών δυνάµεων. Έτσι δίνεται το έναυσµα να ξεδιπλωθεί η κατ’ εξοχήν εποχή
της προλεταριακής σοσιαλιστικής επανάστασης, που είναι η ειδική µορφή
κοινωνικής επανάστασης µε την οποία µπορεί να πραγµατωθεί η υπέρβαση
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του καπιταλισµού.
Αυτό λέει, κατά την ταπεινή µας γνώµη, ο Μαρξ, αν επιλύσουµε τις αλγε-

βρικές κοινωνικές εξισώσεις του ως το επίπεδο του καπιταλιστικού τρόπου
παραγωγής γενικά και του σύστοιχού του κοινωνικού σχηµατισµού, στην κλί-
µακα δηλ. παγκόσµιας ιστορίας, όπως κάνει ο Πλεχάνοφ στα Θεµελιώδη προ-
βλήµατα του µαρξισµού. Και αυτό σωστά το υπενθυµίζει ο Πλεχάνοφ στον
Μπερνστάιν, το σωτήριο έτος 1908, όταν ο τελευταίος έχει πια αποκηρύξει
την αναγκαιότητα της προλεταριακής επανάστασης και αντιπαραθέτει στο
στρατηγικό στόχο της επανάστασης την ταχτική των µεταρρυθµίσεων. Ταυ-
τόχρονα, όµως, απευθύνει λάθος µοµφή στον επαναστατισµό των αναρχο-
συνδικαλιστών της Ιταλίας, γιατί αγνοεί την ειδική µορφή που παίρνει η δια-
λεκτική της µεταρρύθµισης και της επανάστασης την εποχή της προλεταρια-
κής επανάστασης.
Ο Πλεχάνοφ ήταν πρώην ναρόντνικος που µετεξελίχτηκε σε µαρξιστή. Ίσως
γι’αυτό ήταν βασιλικότερος του βασιλέως, πιο µαρξιστής και από τον ίδιο το
Μαρξ. Ο Μαρξ δεν απέκλειε την πραγµατοποίηση µιας ρωσικής επανάστασης
ικανής να εµποδίσει τη διάλυσή της ρωσικής αγροτικής κοινότητας από τους
αστούς, ‘από τους νέους στυλοβάτες της κοινωνίας’ όπως τους αποκαλούσε,
επαναλαµβάνοντας ειρωνικά τη γλοιώδη κολακευτική περίφραση µε την
οποία οι φιλολογικοί λακέδες της ρωσικής αστικής τάξης αναφέρονταν στους
εργοδότες τους. …Εδώ δεν πρόκειται πια για ένα πρόβληµα που πρέπει να
λυθεί, παρά για έναν εχθρό που πρέπει να παταχθεί. Αυτό δεν είναι πια ένα
θεωρητικό πρόβληµα` η σωτηρία της ρωσικής κοινότητας απαιτεί µια ρωσι-
κή επανάσταση. Άλλωστε η ρωσική κυβέρνηση και “ οι νέοι στυλοβάτες της
κοινωνίας’’ κάνουν ό,τι καλύτερο µπορούν για να προετοιµάσουν τις µάζες για
µια παρόµοια καταστροφή. Αν η επανάσταση συµβεί σε ευνοϊκή χρονική
περίοδο, αν συγκεντρώσει όλες της τις δυνάµεις για να εξασφαλίσει την ελεύ-
θερη πρόοδο της αγροτικής κοινότητας, αυτή θα εξελιχτεί γρήγορα σε ανα-
ζωογονητικό στοιχείο της ρωσικής κοινωνίας και σε στοιχείο υπεροχής επί
των χωρών που καταδυναστεύτηκαν από το καπιταλιστικό σύστηµα15.
Αυτή ήταν η γνώµη του ίδιου του Μαρξ προσωπικά, για τη Ρωσία του 1881.
Έτσι κλείνει το πρώτο ανεπίδοτο προσχέδιο µιας εκτεταµένης και ανολοκλή-
ρωτης επιστολής του προς τη ρωσίδα επαναστάτρια Βέρα Ζασούλιτς. Και
εδώ, ας µας επιτραπεί µια φιλολογική αλλά όχι άσχετη µε την ουσία του θέµα-
τος παρέκβαση. Το παραπάνω απόσπασµα είναι µεταφρασµένο από τα γερ-
µανικά, από έκδοση που ακολουθεί το κείµενο της MEW, η οποία µεταγλωτ-
τίζει στα γερµανικά το γαλλικό , πρωτοδηµοσιευµένο από το Ριαζάνοφ πρω-
τότυπο. Γι’ αυτό µας εκπλήσσει το γεγονός ότι η µετάφραση του ίδιου απο-
σπάσµατος στα ελληνικά από την Έλλη Παππά αποκλίνει πολύ από το κείµε-
νο της ΜΕW, αφού υποκείµενο του ρήµατος συγκεντρώσει στη δική της
µετάφραση είναι το ανύπαρκτο στο γερµανικό πρωτότυπο της µετάφρασής
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µας ονοµατικό σύνολο ‘η ρωσική ιντελλιγκέντσια’.16 Πρόκειται άραγε για
τυπογραφικό λάθος ή για λάθος της γαλλικής πηγής που χρησιµοποιεί η Έλλη
Παππά ή για παράλειψη της ΜΕW; To χειρότερο βέβαια θα ήταν να έχει βελ-
τιώσει κατά το δοκούν η ίδια η θεωρητικός µας το µαρξικό κείµενο του πρώ-
του σχεδιάσµατος της ανεπίδοτης επιστολής του Μαρξ προς τη Βέρα Ζασού-
λιτς. Αυτή την υποψία µας την υποβάλλει η έγκυρη γερµανική πηγή µας, η
οποία αντλεί το κείµενό της από το 19ο τόµο της MEW ,ενώ στις σηµειώσεις
και τα σχόλιά της περιέχει σε γερµανική µετάφραση και τις διαγραφείσες από
το χέρι του Μαρξ παραλλαγές του γαλλικού χειρογράφου, χωρίς ούτε σε
αυτές να συµπεριλαµβάνεται η παραλλαγή που επικαλείται η Έλλη Παππά, για
να τεκµηριώσει την άποψη ότι ο Μαρξ έβλεπε στο πρόσωπο της ρωσικής
διανόησης µια νέα κινητήρια δύναµη της ρωσικής επανάστασης.17

Επιστρέφοντας στο αρχικό µας θέµα, επισηµαίνουµε πως την ίδια άποψη για
το µέλλον τής ρωσικής αγροτικής κοινότητας εκφράζουν ο Μαρξ και ο
Ένγκελς, και το επόµενο έτος, το 1882, στον πρόλογό της ρωσικής έκδοσης
του Κοµµουνιστικού Μανιφέστου: η αγροτική ρωσική κοινότητα µπορεί να
σωθεί και να περάσει κατ’ ευθείαν στην ανώτερη, στην κοµµουνιστική µορφή
της κοινής γαιοκτησίας …αν η ρωσική επανάσταση αποτελέσει το σύνθηµα
για µια προλεταριακή επανάσταση στη ∆ύση18. Και γεννιέται από µόνο του
τώρα το ερώτηµα: τι λογής επανάσταση θα ήταν αυτή η ρωσική επανάστα-
ση που θα έπαιρνε µέτρα κοµµουνιστικά; Προφανώς, δε θα ήταν µια αστικο-
δηµοκρατική επανάσταση υπό την ηγεµονία της ψοφοδεούς ρωσικής αστικής
τάξης, γιατί τότε δε θα επιχειρούσε κοµµουνιστικούς πειραµατισµούς αλλά
σφαγές των κοµµουνιστών. Και µέληµά της δε θα ήταν η διατήρηση της κοι-
νής ιδοκτησίας της γης από τα µέλη της αγροτικής κοινότητας και η ανύψω-
ση αυτής της κοινότητας ως το επίπεδο σύγρονης κοµµουνιστικής οικονοµι-
κής µονάδας. Αντίθετα, το πρώτο µέληµα της νικηφόρας αστικής τάξης στη
Ρωσία θα ήταν η διάλυση της αγροτικής κοινότητας και η εµπέδωση της ατο-
µικής ιδιοκτησίας στο σύνολο της ρωσικής γης.
Άρα, η ρωσική επανάσταση στην οποία αναφέρεται ο Μαρξ θα ήταν µάλλον

κάτι σαν αυτό που υποστήριζε ο Λένιν και ο Τρότσκι είκοσι πέντε περίπου
χρόνια αργότερα, το 1905, κόντρα στις σοφιστείες των µενσεβίκων, κόντρα
στον Πλεχάνοφ (και κόντρα στην αρχική στάση µεγάλου µέρους των µπολ-
σεβίκων ηγετών αµέσως µετά την επανάσταση του Φλεβάρη του 1917): θα
ήταν µια αστικοδηµοκρατική επανάσταση της αγροτιάς και του προλεταριά-
του, υπό την ηγεµονία του προλεταριάτου, η οποία θα µετεξελίσσονταν σε
µια προλεταριακή επανάσταση (Λένιν) ή µια διαρκής επανάσταση του προλε-
ταριάτου που θα στηρίζονταν στην αγροτιά και θα επέλυε πρώτα πρώτα τα
αστικοδηµοκρατικά προβλήµατα (Τρότσκι). Και, αν σκεφτούµε πως στον
προαναφερθέντα πρόλογο του Κοµµουνιστικού Μανιφέστου ο Μαρξ ελπίζει
ότι η ρωσική επανάσταση θα δώσει το σύνθηµα για την επανάσταση στη
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∆υτική Ευρώπη, ότι η ρωσική επανάσταση θα είναι το προανάκρουσµα της
προλεταριακής επανάστασης στη ∆ύση, άρα θα ξεσπάσει πριν από την επα-
νάσταση στη ∆ύση, τότε βλέπουµε ότι η επιστροφή στο Μαρξ δικαιώνει τους
πρωτεργάτες της οκτωβριανής επανάστασης και όχι τον ευνοούµενο της
Έλλης Παππά, τον Πλεχάνοφ, που µέσα στο µενσεβικισµό του συµβούλευε
ουσιαστικά τους µπολσεβίκους να πάρουν το όπλο τους και να πάνε να σκο-
τωθούν µαζί µε τα εκατοµµύρια των φουκαράδων µουζίκων στο Ανατολικό
Μέτωπο για τη δόξα της Ρωσίας και τα υπερκέρδη του Κεφαλαίου.
Απορρίψαµε παραπάνω την άποψη του Πλεχάνοφ για τις σχέσεις µεταρρύθ-
µισης –επανάστασης, γιατί είναι µια σοβαρή παρανόηση της γενικής µαρξικής
θεωρίας για την κίνηση των τρόπων παραγωγής και την κίνηση του εποικο-
δοµήµατος που αντιστοιχεί γενικά σε αυτούς. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι την
κατ’ εξοχήν εποχή των προλεταριακών επαναστάσεων (που θεωρητικά
εγκαινιάζεται από το Μαρξ) οι επαναστάτες γιορτάζουν κάθε µέρα Πάσχα, δε
σηµαίνει δηλ. ότι κάθε ώρα και στιγµή µπορεί να πραγµατοποιηθεί η προλε-
ταριακή επανάσταση, ενώ οι µεταρρυθµίσεις είναι πια ανεπίκαιρες και ξεπε-
ρασµένες. Η διαλεκτική µεταρρύθµισης – επανάστασης καθορίζεται τώρα,
από το 1825 και δώθε, από την κίνηση του οικονοµικού κύκλου τής κεφαλαι-
οκρατικής παραγωγής και από τα συναφή µε αυτόν φαινόµενα. Γι’ αυτό και
ο Λένιν, που ζει και δρα ως επαγγελµατίας επαναστάτης θεωρητικός και όχι
ως ακαδηµαϊκός µαρξιστής στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου
αιώνα, παραλείπει συστηµατικά να αναφερθεί σε ένα απόσπασµα του Μαρξ
που κατά το ήµισυ ισχύει µόνο για το µακρινό πια παρελθόν τού καπιταλι-
σµού και είναι πάλι κατά το ήµισυ άσχετο µε τα προβλήµατα του παρόντος
και του άµεσου µέλλοντος, µε κίνδυνο να δηµιουργηθούν οι παρανοήσεις που
οδηγούν θεωρητικά στο µενσεβικισµό του Πλεχάνοφ. Η σύγχυση που δηµι-
ουργεί ακόµα και σήµερα το σχετικό µαρξικό απόσπασµα στη σκέψη της
Έλλης Παππά δείχνει ότι µάλλον καλά έκανε ο Λένιν και το παρέλειψε µέσα
στη συγκυρία της εποχής του που επέβαλλε να υπογραµµιστεί ως ζωτικό
καθήκον η επανάσταση και όχι η µεταρρύθµιση.
Είναι πασίγνωστο πια ότι ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής από το 1825
και δώθε κινείται µέσα σε ένα φαύλο οικονοµικό κύκλο κρίσης, ύφεσης (στα-
σιµότητας), αναζωογόνησης και φρενήρους ανόδου της παραγωγής, που
καταλήγει σε µια νέα κρίση. Για το Μαρξ η επανάσταση καθίσταται επίκαιρη
την εποχή της κρίσης. Μια νέα επανάσταση είναι δυνατή µόνο σαν επακόλου-
θο µιας νέας κρίσης. Είναι όµως τόσο βέβαιη όσο κι αυτή η κρίση19. Κατά
συνέπεια, οι φάσεις του οικονοµικού κύκλου που µεσολαβούν ανάµεσα σε
δύο κρίσεις είναι ο καιρός των µεταρρυθµίσεων.
Στην πράξη όµως τα πράγµατα είναι πιο περίπλοκα, γιατί επί του οικονοµικού
κύκλου αντεπιδρά η εθνικοκρατική θέσµιση του καπιταλισµού και η κοινωνι-
κή και οικονοµική µηχανική του κάθε αστικού κράτους. Το αποτέλεσµα είναι
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η ζώνη των προλεταριακών επαναστάσεων να παρουσιάζει (µια σχετική και
όχι απόλυτη) τάση µετατόπισης από τον αναπτυγµένο στον υπό ανάπτυξη
κόσµο, η επαναστατική κατάσταση να παίρνει τη µορφή συνολικής εθνικής
κρίσης, ενώ η εποχή των µεταρρυθµίσεων να τείνει να διευρύνεται χρονικά (
ο Μαρξ µιλάει για 20 χρόνια αργής ‘ειρηνικής’ ανάπτυξης του κινήµατος µε
ρυθµό χελώνας που ισοδυναµούν µε µια µέρα) και ο καιρός, ο διορισµένος
και κατάλληλος για µια επιτυχή προλεταριακή επανάσταση χρόνος να συµπυ-
κνώνεται και συρρικνώνεται δραµατικά (ο Μαρξ αναφέρεται σε µέρες από-
τοµης, ταχύρρυθµης, αλµατώδους ανάπτυξης του κινήµατος εντός των οποί-
ων συνοψίζονται 20 χρόνια). Αυτή είναι πάντως χονδρικά µετά το 1825 η
χρονική (και όχι η ποιοτική) διαλεκτική µεταρρύθµισης-επανάστασης που
ανασύρει ο Λένιν από την αλληλογραφία των θεωρητικών πατέρων του επι-
στηµονικού σοσιαλισµού.20

Η κατ’ εξοχήν εποχή των προλεταριακών επαναστάσεων χαρακτηρίζεται από
την ανάδυση ευάριθµων (σήµερα είναι επτά ή οκτώ) αρτιωµένων εθνικών
καπιταλισµών, καπιταλισµών δηλ. οι οποίοι έχουν αναπτύξει την ολότητα των
παραγωγικών µελών τους (παραγωγή µέσων παραγωγής και παραγωγή
µέσων κατανάλωσης) µέσα στα πλαίσια ενός εθνικού κράτους, και πολυάριθ-
µων ανολοκλήρωτων, ατελών, ‘εξαρτηµένων’, ‘υποτελών’, ‘µεταπρατικών’
καπιταλισµών που παράγουν κυρίως µέσα κατανάλωσης και πρώτες ύλες. Οι
τελευταίοι φυτοζωούν στην καταθλιπτική σκιά των αρτιωµένων εθνικών
καπιταλισµών, χωρίς κατά κανόνα να µπορούν να εξελιχτούν οι ίδιοι σε παρό-
µοιους εθνικούς καπιταλισµούς, γιατί ο ζωτικός για τον καπιταλισµό χώρος
της παγκόσµιας αγοράς κυριαρχείται από τους ήδη αρτιωθέντες εθνικούς
καπιταλισµούς και η ανταγωνιστική εισβολή παρεισάκτων στο χώρο αυτό
συνεπάγεται τεράστιες επενδύσεις και ρίσκα, αφού επισύρει τη µήνι και τα
αντίποινα των λιγοστών, ήδη καταξιωµένων από το διεθνή ανταγωνισµό επι-
κυρίαρχων, υποκυρίαρχων και ανθυποκυρίαρχων του πλανήτη, που συνεχί-
ζουν και θα συνεχίζουν να διαγκωνίζονται για την παγκόσµια πρωτοκαθεδρία
στην ισχύ. Οι ατελείς λοιπόν εθνικοί καπιταλισµοί αρκούνται στο ρόλο του
πολυτίµου υπηρέτη, του συµµάχου και του εταίρου των αρτιωµένων εθνικών
καπιταλισµών, πρόθυµοι να ακολουθήσουν τον κύριό τους, µε το αζηµίωτο
βέβαια, ακόµη και στις πιο ακραίες, στις πιο τυχοδιωκτικές και ανθρωποφαγι-
κές εκστρατείες του.
Κινητήρια δύναµη, πηγή αυτών των ανταγωνισµών, είναι η αδυσώπητη ανά-
γκη κάθε καπιταλισµού και κάθε καπιταλιστή για διαρκή επέκταση των αγο-
ρών του, η ενδόµυχη τάση κάθε κεφαλαίου προς το µονοπώλιο (µε την εκτό-
πιση των ανταγωνιστών του από την εθνική και την παγκόσµια αγορά και µε
την κατακυρίευση, ει δυνατόν, όλων των πηγών πρώτων υλών), η ζωτική
ανάγκη να αναβληθεί ή να αµβλυνθεί η επαπειλούµενη κυκλική κρίση υπερ-
παραγωγής µε την εξαγωγή της, µε την εξαγωγή των εµπορευµάτων και του
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πλεονάζοντος κεφαλαίου στο εξωτερικό, η διαρκής επιδίωξη να τιθασευτεί
το πάντα δυνάµει επαναστατικό βιοµηχανικό προλεταριάτο και η λοιπή εργα-
τική τάξη µε τη δηµιουργία µιας αστικοποιηµένης εργατικής αριστοκρατίας.
Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν για όλα αυτά, κάποιοι πρέπει να θυσιαστούν
για να επιβιώσουν οι άλλοι. Και αυτοί είναι όσοι αποδειχτούν πιο αδύναµοι
µέσα στην αέναη πάλη των τάξεων, η οποία, διά της ιστορικής εθνικοκρατι-
κής θέσµισης των καπιταλισµών, µεταµφιέζεται συχνά σε επιθετικό και αµυ-
ντικό εθνικισµό, σε διαρκή ανταγωνισµό εθνικών κρατών και εθνικών καπιτα-
λισµών για ισχύ, ηγεµονία και παγκόσµια κυριαρχία από τη µια, για εθνική
ανεξαρτησία και αξιοπρεπή ύπαρξη από την άλλη.
Και όταν οι πιο αδύναµοι εθνικοί καπιταλισµοί ηττηθούν, όταν αποδειχτεί

έµπρακτα η ταξική ιδιοτέλεια και η ανικανότητα της ιθαγενούς αστικής τάξης
να επιλύσει προς όφελος και των µαζών τα καυτά και επείγοντα προβλήµα-
τα της συλλογικής επιβίωσης, τότε ξεσπάει η ανοιχτή κρίση ηγεµονίας, η
πολιτική χρεοκοπία της εγχώριας αστικής τάξης και σηµαίνει η ώρα της προ-
λεταριακής επανάστασης. Αυτό διδάσκει η ιστορία της Κοµµούνας του Παρι-
σιού, αυτό διδάσκει αρνητικά η ιστορία των ηττηµένων επαναστάσεων του
20ου αιώνα, (η ιστορία της ρωσικής επανάστασης του 1905, της γερµανικής
επανάστασης του 1918, της ουγγρικής επανάστασης του1919, της ελληνικής
επανάστασης του 1944,) και αυτό επιβεβαιώνει θετικά η πείρα των νικηφό-
ρων επαναστάσεων του ίδιου αιώνα, η πολύτιµη πείρα της οκτωβριανής, της
κινεζικής, της γιουγκοσλαβικής ,της κουβανικής και της βιετναµικής επανά-
στασης: αρκεί να υπάρχει ένα απαραίτητο ελάχιστο όριο βιοµηχανικής ανά-
πτυξης µιας χώρας και ένα περιβάλλον συνολικής εθνικής κρίσης, για να εκκο-
λαφθεί µια προλεταριακή επανάσταση. Η νίκη της επανάστασης και η εγκαθί-
δρυση της δικτατορίας του προλεταριάτου εξαρτάται στη συνέχεια από την
ωριµότητα του υποκειµενικού παράγοντα, από τον τρόπο µε τον οποίο το
κόµµα του προλεταριάτου παρενέβαινε, παρεµβαίνει και θα παρεµβαίνει πολι-
τικά στα γεγονότα Το κόµµα, η πολιτική οργάνωση της εργατικής τάξης,
µπορεί τότε να χαντακώσει ή να σώσει την επανάσταση.
Αυτή τη διαλεκτική οικονοµικής κρίσης και προλεταριακής επανάστασης ο

Πλεχάνοφ την παραβλέπει για τις χώρες που ο καπιταλισµός τους δεν είναι
τόσο ώριµος, ώστε να επιτρέπει το άµεσο πέρασµα στο σοσιαλισµό. Έτσι
παρουσιάζεται το οξύµωρο σχήµα ένας διακηρυγµένος µαρξιστής να καλεί το
1917 τα µεγάλα θύµατα της κολοσσιαίας ρωσικής πανεθνικής κρίσης, τους
εργάτες και τους αγρότες, να χύσουν το αίµα τους στην αστικοδηµοκρατική
επανάσταση, να γκρεµίσουνε τον τσαρικό απολυταρχισµό, αλλά να µην
πάρουν οι ίδιοι την εξουσία, να µη δηµιουργήσουν το δικό τους κράτος, να
µην επιβάλλουν µε συνέπεια, ως το τέλος, τις ώριµες αστικοδηµοκρατικές
επαναστατικές αλλαγές - που συµπεριλαµβάνουν βέβαια και πολλά εργατικά
κλπ. δικαιώµατα, για τα οποία βέβαια καµιά αστική τάξη δεν ένιωσε ποτέ την



παραµικρή συµπάθεια. Και φυσικά να µη χρησιµοποιήσουν την εξουσία για να
προχωρήσουν στη βαθµιαία οικοδόµηση του σοσιαλισµού µετά το πέρας της
αστικοδηµοκρατικής επανάστασης. Αντίθετα, οι εργάτες και οι αγρότες θα
πρέπει να παραχωρήσουν στους αστούς ως αποκλειστικό τους προνόµιο την
εξουσία, την κατακτηµένη µε το αίµα τους. Όσο για τους µπολσεβίκους,
αυτοί οι απάτριδες θα πρέπει επιτέλους να πάρουν το όπλο τους και να πάνε
να πολεµήσουν και να σκοτωθούν µαζί µε τα εκατοµµύρια των φουκαράδων
µουζίκων στο Ανατολικό Μέτωπο για τη δόξα της Ρωσίας και τη µακροηµέ-
ρευση του νέου µη εστεµµένου τσάρου, του Κεφαλαίου, αντί να οργανώνουν
υπερεπαναστατικούς τυχοδιωκτισµούς.
Και πράγµατι, στην αρχή, οι εργάτες αυτό έκαναν. Με την ανοχή και τη

συναίνεση των σοβιέτ, οι εξιδανικευµένοι από τον Πλεχάνοφ αστοί κυβέρνη-
σαν τη Ρωσία εννιά ολόκληρους µήνες. Και δε στάθηκαν ικανοί να λύσουν
ούτε ένα από τα ώριµα προβλήµατα της αστικοδηµοκρατικής επανάστασης
(δεν αξιώθηκαν να καταργήσουν ούτε καν τη µοναρχία!), παρά µόνον ‘΄απο-
φάσιζαν και διέτασσαν,’’ ανήµερα την Πρωτοµαγιά του 1917, τη συνέχιση του
πολέµου µε τη Γερµανία, δηλ. τη συνέχιση της ακατάσχετης αιµορραγίας της
ρώσικης εργατιάς και αγροτιάς. Ώσπου οι εργάτες πείστηκαν από την ίδια
τους τη σκληρή πείρα για την ορθότητα της γραµµής του Τρότσκι, του Λένιν
και του µπολσεβίκικου κόµµατος - που είχε στο µεταξύ ξεπεράσει τις µετα-
φυσικές αγκυλώσεις ενός τµήµατος των ηγετών του και είχε κατακτήσει την
πλειοψηφία των συµβουλίων (σοβιέτ) των εργατών και των στρατιωτών (η
συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν επιστρατευµένοι αγρότες). Και
έτσι έγινε η µεγάλη οκτωβριανή επανάσταση από την πλειοψηφία των ενερ-
γών πολιτικά ρώσων εργατών και αγροτών. Και η πραγµατοποίησή της επι-
δοκιµάστηκε από την πλειοψηφία του ρωσικού λαού. Και επιδοκιµάστηκε όχι
τυπικά, σε κάποιο ξενέρωτο δηµοψήφισµα, αλλά ουσιαστικά, µέσα στην
αιµατηρή δοκιµασία του εµφύλιου και της ξένης επέµβασης. Όσοι συνεχίζουν
να αµφισβητούν ότι η οκτωβριανή επανάσταση και οι µπολσεβίκοι εξέφραζαν
τη συντριπτική πλειοψηφία του ρωσικού λαού, ας µας εξηγήσουν γιατί ο
αυτός ο συγκεκριµένος πάνοπλος λαός δεν τους ανέτρεψε κατά τη διάρκεια
του εµφύλιου πολέµου, όπως είχε ανατρέψει τον τσάρο, όπως είχε ανατρέ-
ψει την προσωρινή κυβέρνηση. Ας µας εξηγήσουν γιατί ο λαός αυτός κατέ-
βαλε οικειοθελώς τεράστιο φόρο αίµατος στον εµφύλιο πόλεµο, υπερασπίζο-
ντας µε νύχια και µε δόντια την επανάσταση του δικού του Οκτώβρη, µολο-
νότι την ίδια περίοδο οι µπολσεβίκοι µε τον πολεµικό κοµµουνισµό τους δια-
πράξανε µία από της µεγαλύτερες πολιτικές ηλιθιότητες που µπορούσαν να
διαπράξουν.
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Η διαφωνία του Πλεχάνοφ στο ζήτηµα της κατάληψης της εξουσίας από
το αριθµητικά σχετικά ισχνό ρωσικό προλεταριάτο και τη σύµµαχό του, την
πολυπληθέστατη ρωσική αγροτιά, στηριζόταν στο επιχείρηµα ότι στη Ρωσία
δεν έχουν στον απαιτούµενο βαθµό αναπτυχθεί, δεν έχουν ωριµάσει οι υλι-
κές προϋποθέσεις του σοσιαλισµού. Αλλά, αν δεχτούµε πως η οικοδόµηση
του σοσιαλισµού δεν είναι εθνική, οικιακή υπόθεση, καµιάς χώρας – ούτε και
της πιο αναπτυγµένης- και αν αναλογιστούµε ότι η οκτωβριανή επανάσταση
έγινε µέσα σε ένα κλίµα γενικής πανευρωπαϊκής κρίσης που κυοφορούσε επα-
ναστάσεις σε όλη την ηπειρωτική τουλάχιστον Ευρώπη, τότε δεν µπορούµε
παρά να θαυµάσουµε το υψηλό αίσθηµα ευθύνης που επέδειξαν οι µπολσε-
βίκοι έναντι του ευρωπαϊκού και του παγκόσµιου προλεταριάτου, εγκαινιάζο-
ντας και πυροδοτώντας συνάµα την παγκόσµια επανάσταση. Κατά τα άλλα,
ο Πλεχάνοφ έχει κι αυτός το δίκιο του- έναντι του Στάλιν όµως και όχι ένα-
ντι του Λένιν.

Ο Λένιν καταδίκασε ως λαθεµένη και ουτοπική την πολιτική του άµεσου
περάσµατος στο σοσιαλισµό, την πολιτική του πολεµικού κοµµουνισµού.
Επεξεργάστηκεν, επίσης, τη ΝΕΠ ως την πλέον πρόσφορη πολιτική οικοδόµη-
σης των υλικών προϋποθέσεων του σοσιαλισµού σε µια µικροαγροτική χώρα,
και ως πολιτική βαθµιαίας και µακρόχρονης µετάβασης της στο σοσιαλισµό.
Η πολιτική της ΝΕΠ, σύµφωνα µε τον εµπνευστή της, θα κάλυπτε τουλάχι-
στον ολόκληρο τον 20ο αιώνα, εφόσον η επανάσταση στο εγγύτατο µέλλον
δε νικούσε σε µία ή περισσότερες αναπτυγµένες χώρες.21 Η πρόωρη αποκή-
ρυξη της ΝΕΠ από το Στάλιν, το λανσάρισµα της γραφειοκρατικής ουτοπίας,
της εθνικιστικής αντεπαναστατικής θεωρίας του σοσιαλισµού σε µία µόνο
χώρα και η οπισθοδρόµηση της κρατικής πολιτικής στις βάρβαρες πρακτι-
κές και µεθόδους του πολεµικού κοµµουνισµού οδήγησαν στην τερατογένε-
ση του εθνικού γραφειοκρατικού σοσιαλισµού. Για να αντιληφθούν όµως
όλοι, και οι σχετικοί και οι άσχετοι, περί τίνος ακριβώς πρόκειται συνοψίζου-
µε και συστηµατοποιούµε τις ρωσικές εξελίξεις.

Η Ρωσία των αρχών του 20ου αιώνα διαθέτει µια απόλυτη µοναρχία, µια
µεγάλη γαιοκτησία, µια πολυπληθέστατη και άκρως δυσαρεστηµένη αγροτιά,
µιαν αργόσυρτη ανάπτυξη του καπιταλισµού στο σύνολο της χώρας και µιαν
εντυπωσιακή ταχύρυθµη ανάπτυξη της µεγάλης και της πολύ µεγάλης βιο-
µηχανίας που συγκεντρώνεται γύρω από λίγα , επίσης µεγάλα και νευραλγι-
κά αστικά κέντρα όπως π.χ. η πρωτεύουσα και η συµπρωτεύουσα του κρά-
τους.

Οι µαρξιστές της ρωσικής αυτοκρατορίας διχάζονται µε αφετηρία το χαρα-

Ο ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ... 73



ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ τ.3374

κτήρα της προλεταριακής επανάστασης και όχι µε αφετηρία το χαρακτήρα
της επικείµενης επανάστασης- που ως προς το περιεχόµενό της όλοι τη θεω-
ρούν αστική επανάσταση. Υπάρχουν εκείνοι που βλέπουν την προλεταριακή
επανάσταση σαν ένα µονόπρακτο δράµα που αρχίζει µε την κατάληψη της
κρατικής εξουσίας αποκλειστικά από το προλεταριάτο και τελειώνει σύντοµα
, σχεδόν ακαριαία, µε την άµεση οικοδόµηση του σοσιαλισµού (µενσεβίκοι,
Πλεχάνοφ). Είναι χαρακτηριστικό ότι η τάση αυτή υποτιµάει γενικά το ζήτη-
µα του εργατικού κόµµατος και το ζήτηµα της µεταβατικής περιόδου ανάµε-
σα στον καπιταλισµό και το σοσιαλισµό, την πρώτη δηλ. φάση της κοµµου-
νιστικής κοινωνίας, υποτιµάει το ζήτηµα της δικτατορίας του προλεταριάτου.
Επειδή, λοιπόν, ο βαθµός ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων συνολικά
στη ρωσική αυτοκρατορία δεν επιτρέπει το άµεσο πέρασµα στο σοσιαλισµό,
η τάση αυτή αρνείται, εντελώς ανιστόρητα, τη δυνατότητα του προλεταριά-
του να στηριχτεί σε µιαν εργατοαγροτική συµµαχία, να ηγηθεί της αστικο-
δηµοκρατικής επανάστασης και να καταλάβει την εξουσία.

Έτσι όµως καταδικάζει σε αποτυχία και την αστικοδηµοκρατική επανά-
σταση, γιατί σε παγκόσµιο επίπεδο, µετά το 1848, η αστική τάξη προτιµάει
να συµβιβαστεί µε τη µοναρχία και τους µεγάλους γαιοκτήµονες, αφού αρκεί-
ται σε µιαν αντιηρωική αστική επανάσταση από τα πάνω, η οποία την εξα-
σφαλίζει από το νοµοτελειακό, οχληρό και επικίνδυνο ανταγωνισµό του προ-
λεταριάτου. Ο ανταγωνισµός αυτός οξύνεται ιδιαίτερα στην περίπτωση µιας
αστικής επανάστασης από τα κάτω , στην περίπτωση δηλ. µιας κλασσικής
αστικοδηµοκρατικής επανάστασης σαν την αγγλική των ετών 1642- 1648 ή
σαν τη µεγάλη γαλλική επανάσταση που κοψοχόλιασε τους αστούς µε το για-
κωβινισµό, τους αβράκωτους, και την τροµοκρατία. Ως πρώτη έµπρακτη
απόδειξη αυτού του ιδιοτελούς και χλιαρού επαναστατισµού της ρωσικής
αστικής τάξης θεωρείται η επαίσχυντη στάση της στην επανάσταση του
1905, όταν εγκατέλειψε τις µαχόµενες µάζες στην τύχη τους και δήλωσε ικα-
νοποιηµένη µε το πρόγραµµα δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων που υποσχέ-
θηκε ο τσάρος- απογοητεύοντας οικτρά τον Πλεχάνοφ. Τη δεύτερη έµπρα-
κτη και τελειωτική απόδειξη της ηγετικής της ανικανότητας την αποκαλύπτει
η ταξικά προσδιορισµένη ολιγωρία της να λύσει έστω και κάποια από τα
καυτά προβλήµατα των µαζών από το Φεβρουάριο ως τον Οκτώβριο του
1917, όταν , µολονότι κατείχε την εξουσία, ακκιζόταν µε τη γαιοκτηµονική
αριστοκρατία και άφηνε όλα τα σηµαντικά προβλήµατα της αστικοδηµοκρα-
τικής επανάστασης, συν το πρόβληµα της επιβίωσης των λαϊκών µαζών, να
χρονίζουν.

Η δεύτερη τάση µέσα στους µαρξιστές της Ρωσίας βλέπει την προλεταρια-
κή επανάσταση σαν ένα έργο µε πολλές πράξεις που αρχίζει σε εθνικό επίπε-
δο και οδηγείται στην τελική του λύση στο επίπεδο της οικουµένης. Απορρί-
πτει τη συγχρονικότητα στην κίνηση των διαφόρων επιπέδων του εθνικού



κοινωνικού σχηµατισµού και σε σηµαντικό βαθµό διαχωρίζει χρονικά το
ζήτηµα της πολιτικής επανάστασης από το ζήτηµα της ολοκλήρωσης της κοι-
νωνικής επανάστασης. Η πολιτική επανάσταση , η κατάληψη της εξουσίας
από το προλεταριάτο που ηγείται και από την αγροτιά που το ακολουθεί, µπο-
ρεί να είναι το αφετηριακό σηµείο της αστικοδηµοκρατικής επανάστασης.
Μετά την κατάληψη της εξουσίας, η εργατοαγροτική κυβέρνηση επιλύει
πρώτα πρώτα τα ώριµα προς άµεση λύση προβλήµατα της αστικοδηµοκρατι-
κής επανάστασης ( µοναρχία, φεουδαρχικός χωρισµός των τάξεων, γαιοκτη-
σία και φεουδαρχικός τρόπος χρήσης γης, θέση γυναίκας, καταπίεση των
εθνοτήτων) και στη συνέχεια προχωράει στη βαθµιαία οικοδόµηση των υλι-
κών προϋποθέσεων του σοσιαλισµού και στη βαθµιαία επίσης οικοδόµηση
καθεαυτού του σοσιαλισµού.

Η επιτυχηµένη ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διαδικασίας θα έχει ως
επιστέγασµα την οικοδόµηση ενός ατελούς πρωτόλειου σοσιαλισµού, τοπικά
περιορισµένου, εκτεθειµένου στη διαλυτική αποσυνθετική επίδραση των
ανταλλαγών µε τον υπόλοιπο κεφαλαιοκρατικό κόσµο. Κατά συνέπεια, η τοπι-
κά περιορισµένη δικτατορία του προλεταριάτου δε χάνει ποτέ από το οπτικό
της πεδίο το ζωτικό γι’ αυτήν καθήκον να παρέχει βοήθεια για τη νίκη της
επανάστασης και σε άλλες χώρες. Τέλος, µόνον η νίκη της προλεταριακής
επανάστασης στις χώρες του αναπτυγµένου καπιταλισµού θα προσδώσει στις
χώρες της δικτατορίας του προλεταριάτου το πλεονέκτηµα της µόνιµης υπε-
ροχής στην παραγωγικότητα της εργασίας και θα σηµάνει την ώρα της ταχύ-
ρυθµης µετάβασης στον οικουµενικό σοσιαλισµό , δηλ. στην ολοκλήρωση τις
οικοδόµησης του επιστηµονικού σοσιαλισµού. Αυτή είναι η διαλεκτική της
διαρκούς επανάστασης τόσο σε εθνικό ρωσικό επίπεδο όσο και σε διεθνές επί-
πεδο.

Γι’ αυτό και η τάση αυτή της διαρκούς επανάστασης (Λένιν) αποδίδει εξαι-
ρετική σηµασία στον υποκειµενικό και συνειδητό παράγοντα της επανάστα-
σης, στο κόµµα του προλεταριάτου και στο κράτος της δικτατορίας του προ-
λεταριάτου. Και γι’ αυτό είναι και ικανή να πραγµατοποιήσει από τα κάτω την
αστικοδηµοκρατική επανάσταση και να την οδηγήσει ως την πλήρη νίκη της,
έτσι όπως έκαναν οι Γιακωβίνοι και οι Αβράκωτοι στη γαλλική επανάσταση.

Στ’ απόνερα αυτών των δύο βασικών τάσεων, ανάλογα µε την εξέλιξη των
γεγονότων, αναπτύσσονται διάφορες παραλλαγές τους: η τάση της Κεντρι-
κής Επιτροπής των µπολσεβίκων για επ’ αόριστον αναβολή της κατάληψης
της εξουσίας από το προλεταριάτο µετά την επανάσταση του Φλεβάρη του
1917, αφού η πρώτη φάση της αστικοδηµοκρατικής επανάστασης δεν έφερε
το προλεταριάτο στην εξουσία, στην οποία έµειναν µέχρι τέλους πιστοί ο
Ζηνόβιεφ και ο Κάµενεφ` η τάση των αριστερών κοµµουνιστών (Μπουχάριν)
που επιδιώκει την άµεση οικοδόµηση του σοσιαλισµού και ανακηρύσσει τον
πολεµικό κοµµουνισµό του εµφύλιου πολέµου σε επιστηµονικό σοσιαλισµό`
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η τάση της Εργατικής Αντιπολίτευσης που απαιτεί το άµεσο πέρασµα στη
σοσιαλιστική αυτοδιεύθυνση’ η δεξιά τάση υπέρ του ανεξέλεγκτου πλουτι-
σµού των κουλάκων’ η τάση της λεγόµενης πρωταρχικής σοσιαλιστικής συσ-
σώρευσης σε βάρος της αγροτιάς` και τέλος η τάση του σοσιαλισµού σε µία
µόνο χώρα ( Στάλιν) που επέβαλλε µε µεθόδους πολεµικού κοµµουνισµού
τον εθνικό γραφειοκρατικό σοσιαλισµό.

Η τελική επικράτηση της σταλινικής τάσης διευκολύνθηκε από τις θεωρη-
τικές ανεπάρκειες της τάσης της διαρκούς επανάστασης, από τις γραφειοκρα-
τικές παραµορφώσεις του εργατικού κράτους στη Ρωσία (πολιτειακά όργανα
προλεταριακά – τύπου Κοµµούνας του Παρισιού- αλλά γραφειοκρατική διοί-
κηση µε διατήρηση του συνόλου της τσαρικής γραφειοκρατίας, του µόνιµου
στρατού και των δυνάµεων ασφαλείας, χωρίς το αντίβαρο του ένοπλου λαού)
που συνδυάστηκαν µε την αποταξικοποίηση µεγάλου µέρους του προλετα-
ριάτου στη µετεµφυλιακή Ρωσία και τη συναφή βοναπαρτιστική αυτονόµη-
ση της γραφειοκρατίας και οδήγησαν στην εκπόνηση και στην πρακτική
εφαρµογής της πολιτικής ΄΄πλήρης νίκη του σοσιαλισµού σε µία µόνο χώρα’’
ως µέσου διαιώνισης της γραφειοκρατικής κυριαρχίας επί της σοβιετικής κοι-
νωνίας..

Ε

Όπως κάθε αντιδραστική ουτοπία, ο εθνικός γραφειοκρατικός σοσιαλισµός
δεν εξέφραζε την ιστορική αναγκαιότητα της εποχής, στην περίπτωσή µας τα
συµφέροντα της µοναδικής σύγχρονης κοσµοϊστορικής τάξης, του βιοµηχα-
νικού προλεταριάτου. Και γι’ αυτό, ήταν βέβαια υπαρκτός αλλά όχι και πραγ-
µατικός, για να θυµηθούµε το Χέγκελ, τον κατασυκοφαντηµένο από το στα-
λινισµό και τα υποπροϊόντα του γερµανό ιδεαλιστή φιλόσοφο. Και το λάθος
όλων των απολογητών και των επικριτών του υπαρκτού σοσιαλισµού, πλην
του Τρότσκι, είναι ότι ταυτίζουν τη γραφειοκρατική ουτοπία, αυτή την απο-
κρουστική καρικατούρα του επιστηµονικού σοσιαλισµού, µε τον επιστηµονι-
κό σοσιαλισµό. Το διττό φιλοσοφικό υπόβαθρο αυτού του λάθους είναι η
ταύτιση της αιτιότητας µε την αναγκαιότητα, ο φιλοσοφικά παρωχηµένος,
αντιδιαλεκτικός αποκλεισµός του συµπτωµατικού από την ιστορία, και η
µεταφυσική αντίληψη ότι ο επιστηµονικός σοσιαλισµός εξαλείφει όλες τις
κοινωνικές συγκρούσεις και τις κοινωνικές αντιθέσεις.
Η ταπεινή φιλοδοξία των ιδρυτών του επιστηµονικού σοσιαλισµού δεν ήταν

να µετατρέψουν τη γη σ’ έναν επίγειο παράδεισο της µεταφυσικής, από τον
οποίο θα έχει εξωστεί ο πονηρός όφις της διαλεκτικής και η θεµελιακή υλιστι-
κή διαλεκτική κατηγορία και ύπαρξη, η συγκεκριµένη ταυτότητα, η ταυτότη-
τα που εµπεριέχει τη διαφορά και την αναπτύσσει σε αντίθεση και αντίφαση,
για να γεννήσει µια νέα συγκεκριµένη ταυτότητα κ.ο.κ. Στόχος ζωής του



Μαρξ και του Ένγκελς ήταν να συµβάλλουν στην εξάλειψη µιας ειδικής κατη-
γορίας κοινωνικών αντιθέσεων, να συνεργήσουν θεωρητικά και πρακτικά στη
δηµιουργία µιας τάξης πραγµάτων στην οποία δεν υπάρχουν κοινωνικές
τάξεις και ταξικές αντιθέσεις, στην οποία οι κοινωνικές εξελίξεις θα πάψουν
να είναι πολιτικές επαναστάσεις.22

Ο κοµµουνιστικός τρόπος παραγωγής βασίζεται σε µια ειδική µορφή κοινο-
κτηµοσύνης των µέσων παραγωγής, σύµφωνα µε την οποία τα µέσα παρα-
γωγής ανήκουν σε όλους µαζί τους ανθρώπους της γης που έχουν µετατρα-
πεί σε εργάτες, και σε κανέναν άνθρωπο και σε καµιάν ανθρώπινη οµάδα
χωριστά. Στο πρώτο στάδιο της κοµµουνιστικής κοινωνίας, στο σοσιαλισµό,
τα µέσα παραγωγής δεν νοείται να ανήκουν δηλ. µόνο στους Ρώσους, µόνο
στους Κινέζους, µόνο στους Γερµανούς κλπ. ή µόνο στους εργάτες της
Ζάσταβα, στους αγρότες του τάδε κολχόζ κλπ., όπως παραπειστικά ισχυρίζο-
νταν οι θεωρητικοί του εθνικού σοσιαλισµού. Εφόσον αυτό συµβαίνει, δεν
είµαστε ακόµα στο σοσιαλισµό, στην πρώτη βαθµίδα της κοµµουνιστικής
κοινωνίας, αλλά σε µια αρχική, πρωτόγονη ακόµα, εθνική µορφή της δικτα-
τορίας του προλεταριάτου. Το συναρπαστικό και δηµιουργικό καθήκον των
κοµµουνιστών είναι να οργανώσουν έτσι την εθνική µορφή της δικτατορίας
του προλεταριάτου, ώστε να επιτρέπει, χωρίς µια νέα πολιτική επανάσταση,
το πέρασµα σε µία ανώτερη, πολυεθνική και στη συνέχεια παγκόσµια µορφή
της δικτατορίας του νικηφόρου προλεταριάτου- και όχι να µας γανώνουν το
κεφάλι µε αστικές και µικροαστικές παρά φύση παραλλαγές του εθνικού
σοσιαλισµού ή –επί το ποδοσφαιρικότερον- του σοσιαλισµού µε εθνικά χρώ-
µατα.
Η µετάβαση από την πρωτόγονη εθνικοκρατική µορφή στην ώριµη οικουµε-

νική µορφή της δικτατορίας του προλεταριάτου αποτελεί τη µία πλευρά της
διεθνιστικής συνισταµένης της διαρκούς επανάστασης. Η άλλη πλευρά είναι η
παροχή βοήθειας για την πραγµατοποίηση της προλεταριακής επανάστασης
και στις καπιταλιστικές χώρες. Είναι ανεπίτρεπτο να λησµονούµε ότι ο κοµ-
µουνιστικός τρόπος παραγωγής είναι ο µοναδικός τρόπος παραγωγής που
απαιτεί οικουµενική και όχι εθνικοτοπική θέσµιση. Και γι’ αυτό, σύν τοις
άλλοις, µπορεί να ενοποιήσει την πολυδιασπασµένη ως τα τώρα ανθρωπότη-
τα, µπορεί επι τέλους να παραγάγει, να υλοποιήσει και να εναθρωπίσει την
αφαίρεση του ανθρώπου στο πρόσωπο των συνεταιρισµένων παραγωγών
της κοµµουνιστικής κοινωνίας.
Οι συνεταιρισµένοι παραγωγοί της κοµµουνιστικής κοινωνίας δεν ανταλλάσ-

σουν τα προϊόντα της εργασίας τους που παύουν πια να είναι εµπορεύµατα ,
µολονότι τα προϊόντα αυτά δεν παύουν να απαιτούν για την παραγωγή τους
ένα ορισµένο κλάσµα, ένα άλφα µέγεθος κοινωνικής εργασίας ( ο καθορισµός
του αναγκαίου χρόνου εργασίας για την παραγωγή κάθε είδους προϊόντων
της επιτελείται και διαµεσολαβείται στον κοµµουνισµό από τον κοινωνικό
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σχεδιασµό που προηγείται της παραγωγής). Κατά συνέπεια, οι ποιοτικοί και
ποσοτικοί συντελεστές του κοινωνικού σχεδιασµού, οι παραγωγικές προτε-
ραιότητες και οι όροι υλοποίησής τους, η κατανοµή του κοινωνικού προϊόντος
σε κοινωνικά αποθέµατα και σε καταναλωτικά αγαθά που διανέµονται στους
παραγωγούς µε βάση την ποσότητα της ατοµικής τους εργασίας (ή αργότε-
ρα µε βάση της ανάγκες του καθενός παρά την ανισότητα της εργασιακής
τους προσφοράς), όλα αυτά είναι προβλήµατα τα οποία είναι αδύνατο να
λυθούν αυτόµατα. Αντίθετα, η ανεύρεση της βέλτιστης και της πιο αποδεκτής
κάθε φορά λύσης προϋποθέτει διαδικασίες δηµόσιου διαλόγου και προβληµα-
τισµού, διαφορισµό απόψεων ως την αντίθεση, σχηµατισµό ρευµάτων, πλει-
οψηφιών και µειοψηφιών, διαδικασία λήψης αποφάσεων µε βάση την αρχή
της υποταγής της µειοψηφίας στην πλειοψηφία, και διαδικασίες διορθωτικών
παρεµβάσεων στην προαποφασισµένη πορεία κάτω από την πίεση της µειο-
ψηφίας ή µε πρωτοβουλία της πλειοψηφίας. Όλα αυτά , µολονότι εµπεριέ-
χουν τη δυνατότητα ακόµα και οξύτατων, µη ένοπλων συγκρούσεων,
µολονότι για τους αστούς επιστήµονες είναι πολιτικά προβλήµατα, για τους
µαρξιστές είναι προβλήµατα κοµµουνιστικής αυτοδιεύθυνσης. Γιατί ο µηχα-
νισµός διεύθυνσης της κοινωνίας δεν µπορεί να κάνει χρήση ένοπλης βίας
εναντίον κοινωνικών τάξεων, πρώτον επειδή οι τελευταίες θα είναι ήδη
καταργηµένες και δεύτερον επειδή οι άνθρωποι ,ακόµα και αν δεν έχουν
ακόµη καταθέσει, κατά το παράδειγµα των αρχαίων Αθηναίων, τον σίδηρο,
θα σιδηροφορούν όλοι, ο ένοπλος λαός δηλ. θα ταυτίζεται µε το σύνολο των
ενόπλων της κοινωνίας.
Η επινόηση, η εφεύρεση ουσιαστικά του µηχανισµού διεύθυνσης της κοµ-

µουνιστικής κοινωνίας ξεκινάει µε την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του προ-
λεταριάτου. Οι πρωτόλειες µορφές αυτής της δικτατορίας, η λαοκρατική
δηµοκρατία τύπου γαλλικής επανάστασης και η Κοµµούνα του Παρισιού,
παρά την τεράστια προσφορά τους στην οικοδόµηση της ταξικής δικτατορίας
της εργατικής τάξης, παραµένουν µορφικά πιστές στην αρχή της εδαφικότη-
τας, στην αρχή της κοινότητας του εδάφους ως αρχής οργάνωσης της κοι-
νωνίας υπό την κυριαρχία του προλεταριάτου. Με τα σοβιέτ, τα συµβούλια
των εργατών, των στρατιωτών και των αγροτών (που δεν πρέπει να τα µπερ-
δεύουµε µε τα συνδικάτα, όπως έκανε η Εργατική Αντιπολίτευση) πρώτη η
οκτωβριανή επανάσταση υπέδειξε την αρχή της εργασίας ως οργανωτική
αρχή της νέας κοινωνίας, όπως το διαισθάνθηκε ο Λένιν και το θεωρητικοποί-
ησε ο Γκράµσι23. Και για να µην αγκυλωθεί και αυτοπαγιδευτεί ο οικοδοµού-
µενος και ατελής πρωτόλειος σοσιαλισµός µέσα στα ασφυκτικά για τις σύγ-
χρονες παραγωγικές δυνάµεις εθνικοκρατικά σύνορα ακόµα και µετά την προ-
λεταριακή επανάσταση σε άλλες χώρες, και για να µη µεταβληθούν οι χώρες
της δικτατορίας του προλεταριάτου σε ντυρινγκιανές κοµµούνες καταδικα-
σµένες να αποσυντεθούν από την ανάπτυξη των µεταξύ τους ανταλλαγών, η
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προλεταριακή δικτατορία και κατ’ επέκταση ο διευθυντικός µηχανισµός της
σοσιαλιστικής κοινωνίας που θα προκύψει από τη βαθµιαία απονέκρωση των
πολιτικών λειτουργιών του εργατικού κράτους, πρέπει ευθύς εξαρχής να
οργανωθεί µε βάση την αρχή της εργασίας και όχι µε βάση την αρχή των
εθνοτήτων (παραλλαγή της αιµατοσυγγένειας) και την αρχή της εδαφικότη-
τας Και αποτελεί την πρώτη αντεπαναστατική ενέργεια του Στάλιν και σοβα-
ρή θεωρητική ανεπάρκεια της µπολσεβίκικης ηγεσίας η οπισθοδρόµηση στην
αρχή των εθνοτήτων και της εδαφικότητας ως οργανωτικών αρχών της προ-
λεταριακή πολιτείας, που διευκόλυνε τους βοναπαρτιστικούς ελιγµούς της
εκκολαπτόµενης εργατοαγροτικής γραφειοκρατίας και έκανε δυνατό τον
πολιτικό πνιγµό της ολιγάριθµης ,αποδεκατισµένης από τον εµφύλιο και αφαι-
µαγµένης από τη γραφειοκρατία ρωσικής εργατικής τάξης µέσα στο πέλαγος
της µικροαστικής αγροτιάς.
Παρά την προµνηµονευθείσα ανεπάρκεια, ο Λένιν είναι, αν δε µε απατά η

µνήµη µου, ο µοναδικός ηγέτης των µπολσεβίκων που δε θεωρεί αντικειµε-
νικά αναγκαίο το γιγάντωµα της γραφειοκρατίας για την οικοδόµηση του
σοσιαλισµού και ακόµα και µπροστά στου µνήµατός του το ανοιχτό στόµα
τής κηρύσσει τον πόλεµο και εγκαινιάζει την αντιγραφειοκρατική πολιτική της
ρωσικής εργατικής τάξης . Εκτός από µέτρα που µειώνουν την αριθµητική
δύναµη της άχρηστης υπαλληλίας , που αναδιαπαιδαγωγούν τη γραφειοκρα-
τία και µακροπρόθεσµα τη θέτουν υπό το λαϊκό έλεγχο και την αντικαθιστούν
µε τον αυτοδιοικούµενο λαό, ο Λένιν παραµένει ο µοναδικός ίσως µπολσεβί-
κος ηγέτης που έχει έγκαιρα (και όχι κατόπιν εορτής) διατυπώσει µια συγκρο-
τηµένη και θεωρητικά συνεπή, διαλεκτική, δηλ. και συγκρουσιακή, αντίληψη
για τις σχέσεις της εργατικής τάξης µε το κράτος της. Ο Λένιν δεν απαιτεί τη
χωρίς όρους υποταγή τής εργατικής τάξης στο κράτος της, αλλά τη συνειδη-
τή και κριτική της νοµιµοφροσύνη, η οποία µπορεί να κορυφωθεί µε θεµιτούς
απεργιακούς αγώνες κατά των γραφειοκρατικών παραµορφώσεων του εργα-
τικού κράτους24.
Και, γιατί παρακαλώ, µπορεί να ρωτήσει ο καθένας, ο Λένιν που τα ήξερε όλα
αυτά, που ήξερε και τα αντιγραφειοκρατικά µέτρα της Κοµµούνας του Παρι-
σιού, δεν έκανε έκκληση στην εργατική τάξη, στους εργαζόµενους, στο λαό
να παρέµβουν, για να συντρίψουν τη γραφειοκρατία; Γιατί της επέτρεψε να
γίνει ανεξάρτητη από την εργατική τάξη, να αποποιηθεί το ρόλο του ταπει-
νού θεράποντα της ρωσικής µετεπαναστατικής κοινωνίας και να µετεξελιχτεί
στο βάρβαρο δυνάστη της, στη µάστιγα της ραγδαίας εκβιοµηχάνισης και της
βίαιης κολχοζνοποίησης, στο δεσµοφύλακα των στρατοπέδων συγκέντρω-
σης, στον εκτελεστή της παλιάς φρουράς των µπολσεβίκων, στο µειλίχιο
λάτρη των αφαιρέσεων άνθρωπος, λαός, προλεταριάτο που µε σιδηρά πυγµή
συνέτριψε τους πραγµατικούς ανθρώπους, τον πραγµατικό λαό, το πραγµα-
τικό προλεταριάτο στην Κροστάνδη, στην Ανατολική Γερµανία, στην Ουγγα-
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ρία, στην Τσεχοσλοβακία κλπ., ώστε να µπορεί ανεµπόδιστος σήµερα από
κλεπτοκράτης να µεταλλαχτεί σε νεοαστό;
Ο Λένιν ήταν αδύνατο να κάνει µια τέτοια έκκληση για δύο κυρίως λόγους,

έναν πολιτικό και έναν κοινωνικοοικονοµικό: ο πολιτικός λόγος ήταν η σχετι-
κή αποµόνωση των µπολσεβίκων από τις µάζες, εξαιτίας της πολιτικής του
πολεµικού κοµµουνισµού και εξαιτίας της διατήρησης του συνόλου σχεδόν
της τσαρικής υπαλληλίας στο σοβιετικό κρατικό µηχανισµό, ο κοινωνικοοι-
κονοµικός λόγος ήταν η καταστροφή της µεγάλης βιοµηχανίας από τις συνε-
χείς πολεµικές επιχειρήσεις και, συνεπώς, η µεγάλη αποσάθρωση και η ταξι-
κή έκπτωση του κοινωνικού στηρίγµατος των µπολσεβίκων, του κοινωνικού
υποκειµένου της σοσιαλιστικής επανάστασης, η συρρίκνωση και η αποταξικο-
ποίηση του βιοµηχανικού προλεταριάτου.
Η Έλλη Παππά χρησιµοποιεί τους όρους βιοµηχανικό προλεταριάτο και εργα-
τική τάξη ως ταυτόσηµες, ως λέξεις που έχουν την ίδια σηµασία, όπως συµ-
βαίνει για παράδειγµα µε τις λέξεις καλαµπόκι και αραποσίτι. Ίσως γι’ αυτό
περιπίπτει σε µιαν ανεπίτρεπτη ανακρίβεια και βάζει το Λένιν να ισχυρίζεται
ότι ύστερα από την επανάσταση και τον εµφύλιο πόλεµο, εργατική τάξη πια
δεν υπήρχε , κι ότι τη δικτατορία του προλεταριάτου την ασκούσε δικαιωµα-
τικά το Κόµµα – που συγκέντρωνε τα καλύτερα παιδιά της εργατικής τάξης25.
Ο Λένιν όµως ποτέ δε διατύπωσε αυτόν τον τερατώδη και ανυπόστατο ισχυ-
ρισµό για µετεπαναστατική και µετεµφυλιακή εξαφάνιση της εργατικής τάξης
και για υποκατάσταση της εργατικής τάξης από το µπολσεβίκικο κόµµα, που
ελαφρά τη καρδία τού αποδίδει η Έλλη Παππά. Και δω δυστυχώς αληθεύει
ξανά η λαϊκή παροιµία ‘΄άλλα λέει η θεια µου - κι άλλα ακούν τ’ αυτιά µου’’.
Άλλα γράφει ο Βλαδίµηρος και άλλα διαβάζει ή καταλαβαίνει η δοκιµιογράφος
µας.
Το κείµενο στο οποίο φέρεται ο Λένιν να διατυπώνει τα όσα φοβερά και τρο-
µερά του καταµαρτυρεί η Έλλη Παππά είναι το ‘Νέοι καιροί , παλιά λάθη µε
νέα µορφή’. Όποιος µπει στον κόπο να ανατρέξει σε αυτό, θα διαπιστώσει µε
τα ίδια του τα µάτια ότι ο Λένιν δεν κάνει λόγο για µετεπαναστατική και
µετεµφυλιακή ανυπαρξία της εργατικής τάξης, αλλά για έκπτωση, για ξεπε-
σµό ενός µεγάλου µέρους της εργατικής τάξης από την ταξική της θέση26.
Αν συνεχίσει την έρευνά του και θελήσει να καθορίσει ποιο είναι αυτό το
τµήµα της εργατικής τάξης που ξέπεσε από την ταξική του θέση, µπορεί να
ανατρέξει στην Εισήγηση στο Συνέδριο των Επιτρόπων Πολιτικής ∆ιαφώτι-
σης, όπου ο Λένιν διαπιστώνει ψυχρά και αντικειµενικά αυτό το γεγονός που
διαπιστώνουν όλοι οι µελετητές της σοβιετικής ιστορίας, ανεξάρτητα από την
ιδεολογική τους ένταξη. ∆ιαπιστώνει δηλ. ότι το βιοµηχανικό προλεταριάτο
στη χώρα µας από τον πόλεµο και την απίστευτη καταστροφή και την ερή-
µωση αποταξικοποιήθηκε δηλ. ξέφυγε από την ταξική του τροχιά και έπαψε
να υπάρχει σαν προλεταριάτο. Προλεταριάτο λέγεται η τάξη που ασχολείται
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µε την παραγωγή των υλικών αγαθών στις επιχειρήσεις της µεγάλης καπιτα-
λιστικής βιοµηχανίας. Αφού η µεγάλη καπιταλιστική βιοµηχανία έχει κατα-
στραφεί, αφού οι φάµπρικες και τα εργοστάσια έχουν σταµατήσει, προλετα-
ριάτο δεν υπάρχει. Τυπικά κάποτε θεωρούνταν προλεταριάτο, µα δεν ήταν
συνδεδεµένο µε οικονοµικές ρίζες…’ 27

Είναι δικαίωµα της Έλλης Παππά να έχει τη δική της γνώµη για τα γεγονό-
τα. Να θεωρεί π.χ. ότι οι βιοµήχανοι παραµένουν βιοµήχανοι, ακόµα και όταν
η βιοµηχανία τους χρεωκοπήσει’ ότι οι τραπεζίτες παραµένουν τραπεζίτες,
ακόµα και όταν έχουν χάσει την τραπεζά τους’ ότι οι προλετάριοι παραµένουν
προλετάριοι, ακόµα και όταν δεν εργάζονται στην κατεστραµµένη πια βιοµη-
χανία τους, αλλά στο οικογενειακό τους κτήµα ή σε µια δηµόσια υπηρεσία ή
είναι χρόνια άνεργοι και επιβιώνουν µε δουλειές του ποδαριού και λίγη µαύρη
αγορά.. Όλους αυτούς έχει το δικαίωµα να τους προσφωνεί βιοµηχάνους,
τραπεζίτες και προλετάριους αντίστοιχα, όπως οι άνθρωποι που έχουν καλούς
τρόπους προσφωνούν υπουργούς όλους όσους χρηµάτισαν κάποτε υπουργοί
και υφυπουργοί. Μπορεί µάλιστα να θεµελιώσει και φιλοσοφικά τη γνώµη
της, επικαλούµενη κάποια αναλλοίωτη ουσία που υπάρχει µέσα σε κάθε
άτοµο και κάνει το βιοµήχανο βιοµήχανο, τον τραπεζίτη τραπεζίτη, τον
υπουργό υπουργό και τον προλετάριο προλετάριο. Αλλά τότε τι τις θέλει τις
εκκλήσεις και τις επικλήσεις στον αδιόρθωτο Μαρξ που θεωρεί ότι η ουσία
του ανθρώπου (άρα και η ουσία του προλετάριου) δεν είναι αφαίρεση ενυ-
πάρχουσα σε κάθε µεµονωµένο άτοµο, αλλά η δραστικά ιεραρχηµένη ολότη-
τα (das Ensemble = die wirkungsvoll gruppierte Gesamtheit, κατά το έγκυρο
Duden) των κοινωνικών σχέσεων που αυτοκαθορίζονται (σε τελευταία ανά-
λυση βέβαια, αλλά πάντως αυτοκαθορίζονται) από τις παραγωγικές σχέσεις
µέσα στις οποίες εντάσσονται τα άτοµα;
∆εν έχει όµως το δικαίωµα ούτε η Έλλη Παππά ούτε κανένας άλλος να µην

αποδίδει ορθά, να διαστρεβλώνει τις γνώµες των άλλων για τα ιστορικά
γεγονότα. Όσο για τη διασκεδαστική προσπάθειά της να αρνηθεί την ύπαρ-
ξη αυτού καθεαυτού του γεγονότος της αποταξικοποίησης του ρωσικού προ-
λεταριάτου το 1921, προβάλλοντας τον ατυχή ισχυρισµό ότι η αποταξικοποί-
ηση αυτή του ρωσικού προλεταριάτου ήταν ένα σόφισµα του Λένιν,28 αυτό
πια είναι στρουθοκαµηλισµός- ένα σπορ στο οποίο λίγο πολύ έχει διαπρέψει
όλη η σταλινική και σταλινογενής αριστερά, που ό,τι µικρόµαθε δεν εννοεί να
το µεγαλοξεχάσει.
Όποιος, όµως, δε θήτεψε στην ψυχοβγαλτική εριστική διαλεκτική της εθνικι-
στικής αριστεράς και έχει στοιχειώδη λογική ικανότητα να κρίνει, θα µπει
πρώτα πρώτα στον κόπο ν’ ανοίξει µερικές έγκυρες ιστορίες που αναφέρονται
στη Σοβιετική Ένωση αυτής της εποχής. Και αβίαστα θα διαπιστώσει ότι τα
στοιχεία όλων αυτών των έγκυρων ιστορικών εγχειριδίων συγκλίνουν στην
παρακάτω ζοφερή εικόνα: µετά τον εµφύλιο η βιοµηχανία ήταν σε πλήρη διά-
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λυση. Η παραγωγή της είχε κατρακυλήσει στο ένα έβδοµο της προπολεµικής
της απόδοσης. Τα περισσότερα εργοστάσια δε λειτουργούσαν, πολλά µεταλ-
λεία και πηγάδια µεταλλείων ήταν κατεστραµµένα και λεηλατηµένα. Κατα-
στροφική ήταν η κατάσταση της µεταλλουργίας. Η παραγωγή ακατέργαστου
σιδήρου ανέρχονταν το έτος 1921 µόνο σε 3 % περίπου της προπολεµικής
παραγωγής. Τα αποθέµατα σε µέταλλο και βιοµηχανικά προϊόντα είχαν εξα-
ντληθεί 29 …Τον Ιούνιο του 1920 πάνω από το 60% των ατµοµηχανών ήταν
χαλασµένες (αρχές του 1917 16,5 %). Από αυτή την αιτία όλο και περισσό-
τερα εργοστάσια, χωρίς πρώτες ύλες και καύσιµα, υποχρεώθηκαν να κλεί-
σουν. Και η µεγάλη βιοµηχανία το 1920 παρήγαγε πια µόνο το 18% του προ-
πολεµικού της όγκου ( 1917 77%).30

Αφού διασταύρωνε ότι η καταστροφή τη βιοµηχανίας, και ιδιαίτερα της
µεγάλης βιοµηχανίας,(εργοστάσια, ορυχεία , µεταφορές) ήταν γεγονός εξα-
κριβωµένο και αναµφισβήτητο, κάθε φιλοµαθής άνθρωπος µε τη στοιχειώδη
λογική ικανότητα να κρίνει, θα άνοιγε το Κοµµουνιστικό Μανιφέστο και θα
διαπίστωνε ότι ο Ένγκελς ονοµάζει προλεταριάτο την τάξη των σύγχρονων
µισθωτών εργατών που, επειδή δεν έχουν µέσα παραγωγής, είναι αναγκασµέ-
νοι να πουλούν την εργατική τους δύναµη, για να µπορούν να ζήσουν.31 Και
επειδή για έναν άνθρωπο µε κρίση τίποτε δεν είναι αυτονόητο, ο φιλέρευνος
φίλος µας θα προβληµατίζονταν µε το επίθετο ‘σύγχρονων’ που προσδιορίζει
το ονοµατικό σύνολο ‘µισθωτών εργατών’. Και µετά από µια ενδελεχή ανά-
γνωση του κεφαλαίου ‘Αστοί και Προλετάριοι’ θα κατέληγε στο συµπέρασµα
ότι ,όπως και για το Λένιν, έτσι και για το Μαρξ, σύγχρονος µισθωτός εργά-
της είναι ο εργάτης που εργάζεται όχι στο µικρό εργαστήρι του πατριαρχικού
µάστορα αλλά στο µεγάλο εργοστάσιο του µεγάλου καπιταλιστή.32 Και αφού
στη Ρωσία του 1920/1921 τα περισσότερα µεγάλα εργοστάσια και το σηµα-
ντικότερο µέρος της µεγάλης βιοµηχανίας δε λειτουργούσαν, τότε δεν υπήρ-
χε και αριθµητικά αξιόλογο ενεργεία προλεταριάτο. Φυσικά υπήρχε η προ-
βιοµηχανική εργατική τάξη (οι εργάτες γης πιθανώς, οι τεχνίτες της οικοδο-
µής, οι εργάτες της βιοτεχνίας κλπ.). Η προβιοµηχανική, όµως, εργατική τάξη
µόνη της, χωρίς το βιοµηχανικό προλεταριάτο, δεν είναι επαναστατική αλλά
µεταρρυθµιστική, όπως έχουµε παραπάνω εξηγήσει..
Στη Ρωσία του 1921 υπήρχαν επίσης και οι δυνάµει προλετάριοι που δούλευ-
αν παλιότερα στη µεγάλη βιοµηχανία και ή ήταν άνεργοι ή είχαν επιστρέψει
στο χωριό τους για να πάρουν το µερίδιό τους από τη δηµευµένη γη των τσι-
φλικάδων ή υπηρετούσαν στον Κόκκινο Στρατό κλπ. Αυτούς τους βιοµηχανι-
κούς εργάτες που έπαψαν πια να είναι εργάτες , και ακόµα και αν το θέλανε
δε µπορούσαν πια ξαναγίνουν σύντοµα εργάτες, γιατί τα εργοστάσιά τους
,τα τρένα τους, τα ορυχεία τους είχαν καταστραφεί και δεν ήταν δυνατόν να
τεθούν γρήγορα ξανά σε λειτουργία , αυτούς τους εργάτες (που εµείς τους
αποκαλέσαµε επί το αριστοτελικότερον δυνάµει προλετάριους) ο Λένιν τους
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ονόµαζε αποταξικοποιηµένους, χωρίς να πάψει ποτέ όµως να τους συνυπο-
λογίζει και αυτούς, µαζί µε το κοµµουνιστκό κόµµα, µέσα στις πραγµατικές
αλλά εξαντληµένες από την ένταση της ταξικής πάλης δυνάµεις της ρωσικής
εργατικής τάξης.33 Όσο για τους εξυπνακιδισµούς του στυλ πώς είναι δυνα-
τόν οι καλύτεροι εκπρόσωποι του ανύπαρκτου ωστόσο προλεταριάτου να
κυβερνούν τη Ρωσία,34 έχουµε τη γνώµη ότι είναι χαρακτηριστικοί του χυδαί-
ου µαρξιστή που κρύβει µέσα του κάθε αριστερός εθνικιστής, ο οποίος νοµί-
ζει ότι η ιδεολογική αντιπροσώπευση της εργατικής τάξης είναι φυτό τρεφό-
µενο αποκλειστικά από εθνικές, ντόπιες κι όχι όποιες κι όποιες, ρίζες, και ότι
µεταξύ του εποικοδοµήµατος και της οικονοµικής βάσης ενός εθνικού κοινω-
νικού σχηµατισµού υπάρχει απόλυτος συγχρονισµός και αυτοµατισµός, ενώ
κάθε υστέρηση ή προδροµή του εποικοδοµήµατος έναντι της οικονοµικής
βάσης τιµωρείται αυστηρώς και δια ροπάλου35. Και όµως αυτή ακριβώς η χρο-
νική υστέρηση και η πολιτική προδροµή στην κίνηση του πολιτικού εποικο-
δοµήµατος της Ρωσίας που παρέµενε προλεταριακό µέσα σε µια κατεστραµ-
µένη µικροαγροτική χώρα, παρά τις γραφειοκρατικές του στρεβλώσεις και
παρά την αποσάθρωση της κοινωνικής του βάσης, παρά δηλ. την αποταξικο-
ποίηση µεγάλου µέρους του προλεταριάτου, αυτή η αναντιστοιχία του σοβιε-
τικού πολιτικού εποικοδοµήµατος έναντι της δεσπόζουσας στην οικονοµική
βάση µικρής αγροτικής παραγωγής, ήταν η µεγάλη ελπίδα της Ρωσίας και της
προλεταριακής επανάστασης. Κατά τα άλλα, θα παρακαλέσουµε την Έλλη
Παππά, αντί να υιοθετεί µε καθυστέρηση δεκαετιών τα ρετρό του αστικού
ιδεολογικού συρµού, να πραγµατοποιήσει κάποτε αυτή την αναγγελθείσα και
µηδέποτε πραγµατωθείσα επιστροφή στο Μαρξ, να εντρυφήσει λίγο στη 18η
Μπρυµέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη και ειδικά πάνω στην κατά Μαρξ σχέση
των πολιτικών και φιλολογικών εκπροσώπων των τάξεων προς την τάξη που
εκπροσωπούν.36 Και τότε, ίσως συνειδητοποιήσει ότι και η ίδια δεν ξεπέρασε
ποτέ το στενό εθνικό ορίζοντα των δεµένων κυρίως µε την τοπική και την
εθνική αγορά µικροαστών και προβιοµηχανικών εργατών.
Τότε ίσως συνειδητοποιήσει, επίσης, ότι η εθνικιστική γραφειοκρατική εκτρο-
πή στη νεαρή Σοβιετική Ένωση δεν ήταν νοµοτελειακή. Αυτή η εκτροπή
κατέστη δυνατή από τη µια λόγω της προσωρινής εξάντλησης του βιοµηχα-
νικού προλεταριάτου από τον πόλεµο και από την άλλη λόγω των θεωρητι-
κών ανεπαρκειών των επιγόνων του Λένιν που, παρά τους τελετουργικούς
όρκους πίστης στο µεγάλο ηγέτη της επανάστασης, δεν υιοθέτησαν ποτέ ως
στρατηγική τους το µετά την Κροστάνδη πολιτικό πρόγραµµα του Λένιν για
την οικοδόµηση του σοσιαλισµού σε µία µικροαγροτική χώρα, αλλά το απο-
δέχτηκαν µε κρύα καρδιά και το εφάρµοσαν κουτσά στραβά ως έναν τακτικό
ελιγµό ικανό να τους σώσει από τη δίκαιη λαϊκή εξέγερση και να τους συµφι-
λιώσει µε την κοινωνία που έβραζε από εύλογο µίσος εναντίον του πολεµι-
κού κοµµουνισµού. Γι’ αυτό διολίσθησαν στην αντιδραστική ουτοπία του
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εθνικού σοσιαλισµού και επέστρεψαν στα µουλωχτά στις θεωρητικά καταδι-
κασµένες πρακτικές του πολεµικού κοµµουνισµού- µιας έννοιας που για µας
παραµένει προβληµατική, γιατί τη διαµόρφωσε εκ των υστέρων η απολογη-
τική τάση των µπολσεβίκων.
Τότε ίσως επίσης συνειδητοποιήσει ότι το Κόµµα που υιοθέτησε τις µεθόδους
του Ηγεµόνα (και όχι του Μακιαβέλι) και του Νετσάγιεφ ήταν το κόµµα που
προέκυψε µετά τη γονυπετή ανταρσία της γραφειοκρατίας εναντίον του
Λένιν, µετά το πέταµα των οργανωτικών αρχών του Λένιν στον κάλαθο των
αχρήστων, µετά την εξόντωση των δεκάδων χιλιάδων κοµµουνιστών που
πραγµατοποίησαν την οκτωβριανή επανάσταση και έµεναν σε µεγάλο βαθµό
πιστοί στα ιδανικά της, µετά την αντικατάσταση των εσωκοµµατικών Φύλλων
∆ιαλόγου της εποχής του Λένιν από καταλόγους προγραµµένων διαφωνού-
ντων της Αριστερής Αντιπολίτευσης της εποχής του Στάλιν. Τα αισθήµατα
ενοχής του Αγαθούλη που υπηρέτησε από υψηλές στελεχικές θέσεις ένα
τέτοιο πολιτικό κτήνος δε δικαιολογούν την προσπάθεια θεωρητικής σπίλω-
σης ενός πολιτικού ανδρός µε το ανάστηµα του Λένιν, ο οποίος δε φέρει την
ευθύνη που του αποδίδεται για την ασύδοτη γραφειοκρατία της Σοβιετικής
Ένωσης, αφού δεν υλοποιήθηκε η δική του πολιτική για την οικοδόµηση του
σοσιαλισµού, για την περιφρούρηση του εύθραυστου προλεταριακού χαρα-
κτήρα του κόµµατος και την µετεπαναστατική οικοδόµηση ενός απαλλαγµέ-
νου από την περιττή γραφειοκρατία κρατικού µηχανισµού.

Ζ

∆εν υπάρχει τίποτε το µυστηριώδες στην άλωση του µπολσεβίκικου κόµµα-
τος από τους πατενταρισµένους γραφειοκράτες, τους αριβίστες, τους καριε-
ρίστες και τους καιροσκόπους χειροκροτητές του Στάλιν, στη µετεπαναστα-
τική και µετεµφυλιακή Ρωσία. Μέσα σε ένα κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον
κατάρρευσης της µεγάλης βιοµηχανίας, αποταξικοποίησης του βιοµηχανικού
προλεταριάτου, κούρασης και εξάντλησης των δυνάµεων της εργατικής
τάξης, γραφειοκρατικών παραµορφώσεων του εργατικού κράτους, αρκούσε
η πλειοψηφία της κοµµατικής ηγεσίας να αντιστρέψει τους κανόνες του Λένιν
για τη διαγραφή από το- και την εγγραφή στο κόµµα, για να πνίξει µέσα σε
µια θάλασσα νέων µελών την ευάριθµη προλεταριακή παλιά φρουρά του
κόµµατος- όσους από τους 24000 µπολσεβίκους των αρχών του 1917 επέζη-
σαν από τις θύελλες της επανάστασης και του εµφύλιου πολέµου. Αυτά τα
νέα µέλη στρατολογούνταν µαζικά στο κόµµα από την εποµένη του θανάτου
του Λένιν, µε πρωτοβουλία και υπό τον άγρυπνο οργανωτικό έλεγχο του
Γραµµατέα του κόµµατος, του Ιωσήφ Βησαριόνοβιτς Στάλιν. Όπως ήταν
λογικό και αναµενόµενο, ένα µεγάλο µέρος από αυτά τα νέα µέλη, η συντρι-
πτική τους ίσως πλειοψηφία , προσχωρούσαν στον αδιαµφισβήτητο πια νέο
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κυρίαρχο, στο κυβερνών κοµµουνιστικό κόµµα, όχι από άδολο επαναστατικό
ενθουσιασµό αλλά από ιδιοτελή κυνικό υπολογισµό για ευδόκιµη σταδιοδρο-
µία και άλλα ατοµικά τους οφέλη, που µόνο ο διαρκής συγχρωτισµός µε την
εξουσία και η προνοµιακή αυθαίρετη νοµή και άσκηση της διοίκησης τα προ-
σφέρει και τα εξασφαλίζει. Αν κοντά σ’ αυτά βοηθούσαν και στην πρόοδο του
σοσιαλισµού, αυτό δεν τους ΄΄χαλούσε’’ βέβαια. Αν όµως η πρόοδος του
σοσιαλισµού απαιτούσε να θυσιαστεί η βολή τους και η σταδιοδροµία τους ,
τόσο το χειρότερο για το σοσιαλισµό` ή ,καλύτερα, τόσο το χειρότερο γι’
αυτόν που µε τις ΄΄παράλογες’’ απαιτήσεις του για την πρόοδο του σοσιαλι-
σµού σκότιζε τους ίδιους και δηµιουργούσε προβλήµατα στον προϊστάµενό
τους.
Ο Λένιν όµως, εφάρµοζε την αντίθετη οργανωτική πολιτική: µε µεγάλη ευκο-
λία απαιτούσε και οργάνωνε µαζικές διαγραφές, µαζικές εκκαθαρίσεις του
κυβερνώντος κόµµατος από τα ταλαντευόµενα, διεφθαρµένα κλπ. µέλη του,
µε ανοιχτές µάλιστα κοµµατικές διαδικασίες στις οποίες συµµετείχαν µε δικαί-
ωµα λόγου και καταγγελίας και οι αδυσώπητες εξωκοµµατικές µάζες. Και,
µετά τον εµφύλιο, µε µεγάλη δυσκολία , µε ταξική απαιτητικότητα , µε προ-
νοητική αυστηρότητα, επέτρεπε µόνον ατοµικές εγγραφές νέων µελών, ύστε-
ρα από µακρόχρονη και σκληρή δοκιµασία των υποψηφίων.37

Η µοναδική, αν δεν κάνω λάθος, φορά που ο Λένιν επέτρεψε τη µαζική είσο-
δο νέων µελών στο κόµµα, ήταν το φθινόπωρο του 1919, όταν ο εµφύλιος
είχε πάρει δυσµενέστατη για την επανάσταση τροπή. Τότε, η είσοδος στο
κόµµα των µπολσεβίκων ισοδυναµούσε, κατά πάσα πιθανότητα, µε αυτοκτο-
νία, αφού η αντεπανάσταση θριάµβευε σε όλα τα µέτωπα και οι ώρες του
σοβιετικού καθεστώτος και των µπολσεβίκων φαίνονταν να είναι µετρηµέ-
νες.38 Αντίθετα, µετά τον εµφύλιο, ο Λένιν θεωρούσε υπερβολικό τον αριθ-
µό των 528000 µελών που απέµειναν στο κόµµα µετά την πρώτη µαζική
εκκαθάρισή του από το ένα τέταρτο περίπου των µελών του. Και απαιτούσε
µια νέα µαζική εκκαθάριση του κόµµατος, που θα διέγραφε άλλα εκατό µε
διακόσιες χιλιάδες µέλη του, για να αυξήσει το ειδικό βάρος της παλιάς φρου-
ράς µέσα στη σύνθεση του κόµµατος και να εξασφαλίσει µεγαλύτερες οργα-
νωτικές εγγυήσεις για τη διαφύλαξη του εύθραυστου προλεταριακού του
χαρακτήρα.
Ανιχνεύοντας αυθαίρετα και επιλεκτικά τις αιτίες γέννησης του σταλινισµού

ως το απώτατο παρελθόν της ανθρωπότητας και ως τους γεωγραφικούς αντί-
ποδες της Ρωσίας, την Ιταλία του Γκράµσι, γενικεύοντας τις ευθύνες για την
επικράτηση του σταλινισµού , επιρρίπτοντάς τες επί δικαίων και αδίκων,
αρνούµενη να κατονοµάσει την κοινωνική ρίζα του σταλινισµού και των
παραγώγων του, του εγκάρδιου χρουστσωφισµού, του στυφού µπρεζνιεφι-
σµού, του πανηγυρτζίδικου γκορµπατσωφισµού, του µαφιόζικου γιελτσινι-
σµού κλπ., η Έλλη Παππά µπορεί και κατατροπώνει την αστυνοµική αντίλη-
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ψη της ιστορίας που επιστρατεύει το Κ.Κ.Ε., όταν αποδίδει σε προδότες και
σε προδοσίες την καπιταλιστική παλινόρθωση στην Ανατολική Ευρώπη.
Ωστόσο, παρά το απεγνωσµένο υψηλό ηθικό πάθος που χαρακτηρίζει τα γρα-
φτά της για το τραυµατικό αυτό θέµα, οι σχετικές θεωρητικές της παρεµβά-
σεις είναι διάτρητες και ανεπαρκέστατες από λογική, ιστορική και θεωρητική
άποψη. Μολονότι µας υπόσχεται µια υστορικοϋλιστική ερµηνεία της ανόδου
και της πτώσης του ‘υπαρκτού σοσιαλισµού’’, αυτό αποµένει µια ιδεολογική
της φαντασίωση, γιατί στην πράξη είτε παρανοεί είτε αποσιωπά είτε παρα-
κάµπτει τις απόψεις του Μαρξ και τραβάει προς τον ιδεαλισµό και το νεοχε-
γκελιανισµό. Και έτσι, οι ιδεολογικές της παρεµβάσεις είναι όχι µόνον ακα-
τάλληλες να αντιµετωπίσουν την ανακάµπτουσα πολιτική δικαίωση του στα-
λινισµού ως αναγκαίου και µικρότερου κακού αλλά και προετοιµάζουν τον
αναγνώστη για την επικράτηση παρόµοιων απολογητικών θεωριών.
Έλλη Παππά:΄΄Τα τέλη του 20ου αιώνα διάλεξε η Ιστορία για να θέσει το

πιο δύσκολο, ή το πιο σκληρό πρόβληµά της κλπ.’’ Μαρξ: ΄΄ Η ιστορία δεν
κάνει τίποτε…Ο άνθρωπος είναι που τα κάνει όλα…Η ιστορία δεν είναι παρά
η δραστηριότητα του ανθρώπου, που επιδιώκει τους σκοπούς του.’’39 Αλλά
το ποιοι άνθρωποι, µε τη µαρξική έννοια το ποια κοινωνικά στρώµατα ή
τάξεις, δηµιούργησαν τον ΄΄υπαρκτό σοσιαλισµό,’’ η Παππά το αφήνει αδιευ-
κρίνιστο. Ή καλύτερα το διευκρινίζει επικαλούµενη µόνον την κακοποιό
δράση ορισµένων µεγάλων ανδρών και την κακοποιό επίδραση ορισµένων
δαιµονικών ιδεών.
Εάν ο αναγνώστης των δοκιµίων της Έλλης Παππά είναι αρκετά οξυδερκής

και φιλοσοφικά επαρκής, θα ανακεφαλαιώσει τη βίβλο γενέσεως του σταλινι-
σµού που του προσφέρει η συγγραφέας: η κακοδοξία του Μακιαβέλι εγέννη-
σεν την κακοδοξία του Μπακούνιν, η κακοδοξία του Μπακούνιν εγέννησεν
την κακοδοξία του Νετσάγεφ, η κακοδοξία του Νετσάγεφ εγέννησεν την
κακοδοξία του Πιοτρ Τκατσόφ, η κακοδοξία του Πιοτρ Τκατσόφ εγέννησεν
την κακοδοξία του Λένιν και η κακοδοξία του Λένιν εγέννησεν την κακοδο-
ξία του Στάλιν, που εµπλουτίστηκε και µε την κακοδοξία του Πλάτωνος. Και
αφού ο φιλοσοφηµένος αναγνώστης µας θυµηθεί κι αυτός τον Πλεχάνοφ
του, που υποστήριζε ότι οι Γάλλοι υλιστές πήραν µια καθαρά ιδεαλιστική θέση
ότι οι δοξασίες κυβερνάνε τον κόσµο,40 θα καταλάβει βέβαια ότι και οι κακο-
δοξίες είναι απλώς λαθεµένες δοξασίες και ότι η Έλλη Παππά του προσφέρει
µιαν ιδεαλιστική, φαταλιστική µάλιστα, ερµηνεία των λόγων για τους οποίους
απέτυχε η οικοδόµηση του σοσιαλισµού στη Ρωσία.

Η Έλλη Παππά έχει επίσης φροντίσει να κρατήσει τους αναγνώστες της
µακριά από τις µαρξικές αναλύσεις που δίνουν το θεωρητικό κλειδί για την
κατανόηση του εθνικού γραφειοκρατικού σοσιαλισµού ως µίας σύγχρονης
µορφής βοναπαρτισµού. Πουθενά στα σχετικά µε το σταλινισµό βιβλία της δε
γίνεται λόγος για το βοναπαρτισµό, για τη δυνατότητα του κράτους να
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αυτονοµηθεί για δικό του λογαριασµό από τις αλληλοεξισορροπούµενες
τάξεις µιας κοινωνίας, για την ικανότητα του αυτονοµηµένου κρατικού µηχα-
νισµού να ελίσσεται ανάµεσα σε αυτές τις κοινωνικές τάξεις, στρέφοντας τη
µια εναντίον της άλλης, ευνοώντας και χτυπώντας πότε τη µια και πότε την
άλλη, απειλώντας τες όλες µε εκµηδένιση προς ίδιον όφελος.41 Έτσι, ο Αγα-
θούλης αναγνώστης που θα εµπιστευτεί την ανάλυση της Παππά, µένει χωρίς
το µαρξικό µίτο της Αριάδνης που θα τον βοηθήσει από τη µια να µη χαθεί
µέσα στο λαβύρινθο των σχετικών γεγονότων και από την άλλη να τα ερµη-
νεύσει µε απαιτήσεις θεωρητικής επάρκειας.
Ακριβώς τώρα ο απληροφόρητος αναγνώστης µας είναι ώριµος να συναντή-

σει τον Περικλή Παυλίδη και τη σοφολογιότατη απολογία τού εθνικού γρα-
φειοκρατικού σοσιαλισµού που έχει ο τελευταίος εκπονήσει,42 ακολουθώντας
και απλουστεύοντας το Βαζιούλιν, ένα σηµαντικό σοβιετικό µαρξιστή φιλόσο-
φο, µε κάποια κλίση όµως προς έναν τεχνολογικό ντετερµινισµό της ιστο-
ρίας και του σοσιαλισµού, και θιασώτη της σταλινικής κωδικοποίησης των
τρόπων παραγωγής. Όλο το σχετικό βιβλίο του Παυλίδη στηρίζεται στο σόφι-
σµα που λέγεται ετεροζήτηση ή άγνοια ελέγχου. Υποκαθιστά το πρόβληµα
τού πώς η γραφειοκρατία έγινε ο δεσπότης και ο απόλυτος κύριος της σοβιε-
τικής κοινωνίας καθυποτάσσοντας και την εργατική τάξη και την αγροτιά, µε
το πρόβληµα της τεχνολογικής ρίζας του σοβιετικού γραφειοκρατισµού και
γενικότερα µε το πρόβληµα της τεχνολογικής ρίζας του γραφειοκρατισµού
στο σοσιαλισµό. Μαζί µε όλη τη σταλινογενή αριστερά, ο Παυλίδης και ο
Βαζιούλιν θεωρεί το µακαρίτη υπαρκτό σοσιαλισµό πρώιµο αλλά επιστηµονι-
κό σοσιαλισµό, κάτι σαν εφταµηνίτικο ατροφικό µωρό που από ανεπάρκεια
της παραµάνας πολιτικής γραφειοκρατίας έπαθε αναρρόφηση και απεβίωσε.
Αλλά, µας διαβεβαιώνουν, δε θα πρέπει να ανησυχούµε, γιατί η µήτρα της
ιστορίας παραµένει ακόµα γόνιµη. Οι µελλοντικές όψιµες σοσιαλιστικές επα-
ναστάσεις θα επισυµβούν επί οµόλογης αυτοµατοποιηµένης τεχνικής βάσεως
και γι’ αυτό η γραφειοκρατία θα είναι αµελητέα ποσότης και η παιδική θνη-
σιµότητα των όψιµων σοσιαλιστικών επαναστάσεων αναµένεται να είναι
µηδαµινή! Μετά από αυτή την ένεση της ολίγον µυστήριας και εσχατολογικής
για µας θεωρητικής αισιοδοξίας, που µεταµορφώνει σε κατ’ εξοχήν τεχνολο-
γικά προβλήµατα όλα τα πολιτικά προβλήµατα που έθεσε η νίκη της εθνικι-
στικής γραφειοκρατίας επί της σοβιετικής κοινωνίας, επί του κόµµατος του
προλεταριάτου και επί του ίδιου του σοβιετικού προλεταριάτου, ο ταλαίπω-
ρος αναγνώστης του είναι µάλλον έτοιµος να ενταχθεί στο ΠΑΜΕ και να αρχί-
σει να κινείται ξανά µέσα στο φαύλο κύκλο του αριστερού µενσεβικοσταλινι-
κού µαρξίζοντος εθνικισµού.
Όσο για µας, ας µας επιτραπεί να εκφράσουµε την πεποίθησή µας ότι η δυνα-
τότητα µιας νέας γραφειοκρατικής εθνικιστικής εκτροπής παραµένει πραγµα-
τική και σε ένα µελλοντικό κύµα προλεταριακών επαναστάσεων. Τέτοιες επα-
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ναστάσεις θα πρέπει να αναµένονται στον τρίτο και στον πρώην δεύτερο
κόσµο, καθώς και σε χώρες του πρώτου κόσµου που θα αντιµετωπίσουν το
φάσµα της απότοµης υποβάθµισής τους από τις επιχειρούµενες ανατροπές
στην ιεραρχία της ιµπεριαλιστικής αλυσίδας. Το συµπτωµατικό δεν είναι αναί-
τιο. Παρόµοιες αιτίες οδηγούν σε παρόµοια αποτελέσµατα. Η οξύτατη ταξική
πάλη µπορεί παντού να εξασθενίσει τις πραγµατικές δυνάµεις του πραγµατι-
κού προλεταριάτου. Οι γραφειοκρατικές παραµορφώσεις του εργατικού κρά-
τους είναι παντού δυνατές- και στις αναπτυγµένες κεφαλαιοκρατικές χώρες
µε τον κρατικιστικό µυστικισµό τους και την αιωνόβια πια παράδοση των
αυταρχικών κρατικοµονωπολιακών θεσµών τους, και στις υπό ανάπτυξη
χώρες µε τα εκατοµµύρια αναλφάβητους εργαζόµενους και την εθισµένη στο
µπαξίσι, στη διαφθορά, στην κλεψιά και στην κοµπίνα γραφειοκρατία τους
Ο γιος της σκύλας πέθανε, αλλά η κοινωνική και η ιδεολογική µήτρα που
τους γέννησε και τους δύο παραµένει ακόµα γόνιµη.
∆ίχως την κατάλληλη ιδεολογικοπολιτική θωράκιση( που σε σηµαντικό βαθµό
µπορεί να αντληθεί σε σχετικά επεξεργασµένη µορφή από το µαρξικό ‘Εµφύ-
λιο Πόλεµο στη Γαλλία’, από το ύστερο κυρίως έργο του Λένιν, από το αντι-
γραφειοκρατικό έργο του Τρότσκι , από τον πολιτειακό προβληµατισµό του
Γκράµσι κλπ), και δίχως µια περαιτέρω ανάπτυξη της αντιγραφειοκρατικής
θεωρίας και πολιτικής του προλεταριάτου, και η επανάσταση θα αργοπορεί
και οδυνηρότατες εκπλήξεις θα βιώσουµε, όταν διαπιστώσουµε πως ο Στά-
λιν και ο Βισίνσκι έχουν µιαν εκπληκτική δύναµη να µετεµψυχώνονται, όσο
υπάρχει η απαραίτητη γι΄αυτό κοινωνικοοικονοµική βάση. Η αντιγραφειοκρα-
τική πολιτική , λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσει από τον καπιταλισµό, από την
έµπρακτη σύγκρουση µε τις απόψεις και τις πρακτικές που εξωραϊζουν τον
ταξικό ρόλο της αστικής γραφειοκρατίας, του αστικού κράτους πρόνοιας και
δικαίου , που εξιδανικεύουν το ρόλο της εργατικής γραφειοκρατίας στην επα-
νάσταση και την οικοδόµηση του σοσιαλισµού, τις σταλινικές πρακτικές και
αντιλήψεις για το κόµµα της εργατικής τάξης, για το πρόγραµµα της σοσιαλι-
στικής οικοδόµησης κοκ.
Γι’ αυτό είµαστε αντίθετοι µε την ψυχαναγκαστική επιστροφή στο Μαρξ. ∆εν
είµαστε διατεθειµένοι να πραγµατοποιήσουµε βολονταριστικά άλµατα προς
τα µπρος, άλµατα πάνω από τη Ρόδο, πάνω από την παροιµιώδη αυτή νήσο
που συµβολίζει την πραγµατικότητα της παρούσας ιστορικής στιγµής. ∆εν
είµαστε επίσης διατεθειµένοι να αναλωθούµε σε δήθεν επαναστατικό επιτό-
πιο τροχάδην και βήµα σηµειωτόν. Αλλά, πάνω απ’ όλα, δεν είµαστε διατε-
θειµένοι να κάνουµε βολονταριστικά άλµατα πάνω από τη Ρόδο προς τα
πίσω. ∆ε θα µιµηθούµε τον Πλεχάνοφ που ζούσε στη Ρωσία της δεύτερης
βιοµηχανικής επανάστασης, στη Ρωσία της εποχής του ιµπεριαλισµού και του
µονοπωλιακού καπιταλισµού και µολαταύτα περίµενε να ορθωθεί µπροστά
του µια αστική τάξη εφάµιλλη σε επαναστατικότητα µε τη γαλλική αστική



τάξη της εποχής της µεγάλης γαλλικής επανάστασης, που ήταν ταυτόχρονα
η εποχή της πρώτης βιοµηχανικής επανάστασης, του λυκόφωτος της µανου-
φακτούρας και του λυκαυγούς του βιοµηχανικού καπιταλισµού και του ελεύ-
θερου ανταγωνισµού.(Αν και χωρίς τους γιακωβίνους και τους αβράκωτους
στη συνταγµατική µοναρχία θα ξέµενε και αυτή) ∆ε θα επιστρέψουµε από
την εποχή της τρίτης βιοµηχανικής επανάστασης, από την εποχή του ύστε-
ρου ιµπεριαλισµού και της χρηµατιστηριακής παγκοσµιοποίησης στην εποχή
της δεύτερης βιοµηχανικής επανάστασης, στην εποχή του περάσµατος από
τον καπιταλισµό του ελεύθερου ανταγωνισµού στο µονοπωλιακό καπιταλι-
σµό, στην εποχή του υπερώριµου Μαρξ. ∆ις εις τον αυτόν ποταµόν ουκ αν
εµβαίης. Η µαρξική θεωρία, όπως αναπτύχθηκε δηµιουργικά και στο έργο του
Λένιν, είναι που χρειάζεται περαπέρα ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό, ώστε να
ξαναγίνει µια επαναστατική θεωρία ικανή να βοηθήσει το σύγχρονο προλετα-
ριάτο να ανταποκριθεί µε επάρκεια στις επαναστατικές προκλήσεις και κατα-
στάσεις, που ήδη παράγει η εποχή µας.
Το άλµα µας θα το κάνουµε λοιπόν πάνω στη Ρόδο, πάνω στην παρούσα

ιστορική στιγµή. Και δω, ελπίζουµε ν’ αξιωθούµε ν’ αναγνωρίσουµε τη
Vernunft, την ανανεωµένη, εµπλουτισµένη και επαρκή επαναστατική θεωρία
και πράξη, ως ρόδο πολύ και κρίνο που ανθίζει κρυφά. πάνω στο σταυρό
του παρόντος. ∆εν εκκινούµε από την παγερή απελπισία που οµολογεί ,ότι σε
αυτή τη συγκυρία τα πάει άσκηµα ή το πολύ πολύ καλούτσικα, και, επειδή
ακριβώς δεν µπορεί να περιµένει τίποτε το καλύτερο, µόνο γι’ αυτό µπορεί να
συµβιώσει φιλικά µε την πραγµατικότητα. Εκκινούµε από τη θαλπωρή της
συµφιλίωσης µε την πραγµατικότητα, που µας την προσπορίζει η κατακτηµέ-
νη ως τώρα γνώση. Αυτή η γνώση στρεβλώνεται και διασύρεται συστηµατι-
κά από την Έλλη Παππά. Ακόµα και τώρα, που ο εθνικός γραφειοκρατικός
σοσιαλισµός έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία διαµόρφωσής του και έχει αυτο-
τελειωθεί

43
µε την επιστροφή στην αφετηρία του, στο µενσεβικισµό και στον

υπό παλινόρθωση καπιταλισµό, η εµµονή στον εθνικισµό δεν επιτρέπει στη
γλαύκα της Αθηνάς ν’ αρχίσει τη νυχτερινή της πτήση προς την ιδεατή, τη
θεωρητική επίγνωση του υπαρκτού σοσιαλισµού.
Αν η ΄Ελλη Παππά θέλει πράγµατι να συνεισφέρει στην ιδεολογικοπολιτική
θωράκιση του εργατικού κινήµατος έναντι του σταλινισµού, ας πάψει να δια-
βάζει το Μαρξ µε τους παραµορφωτικούς φακούς του εθνικισµού στα µάτια
της. Φυσικά, οι άτυχοι Αγαθούληδες που εισήχθησαν στο µαρξισµό- λενινι-
σµό έχοντας σαν ευαγγέλιο τα Ζητήµατα Λενινισµού του Στάλιν δεν είναι
εύκολο να απαλλαγούν από την καταστροφική για τη µαρξιστική θεωρία επί-
δραση αυτού του υπεραπλουστευτικού, ατελέστατου και ευήθους κάποτε
πνευµατικού πονήµατος. Και παρά τις αστοχίες της, όµως, τόσα που κατά-
φερε η ίδια η Έλλη Παππά, λίγα δεν είναι, αν συγκριθούν µάλιστα µε την
πολιτική και θεωρητική εξαχρείωση πάµπολλων συνοµηλίκων της και νεωτέ-
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ρων της. Υπάρχει ωστόσο ένας τοµέας στον οποίο η θεωρητική προσφορά
της Έλλης Παππά θα ήταν πιθανώς απαράµιλλη, αν η συγγραφέας µας παρα-
δειγµατιζόταν από το µεγάλο Νικολό Μακιαβέλι και εξέθετε σε ένα βιβλίο κάτι
που σίγουρα το κατέχει πολύ καλά: τις αποτελεσµατικές εξουσιαστικές τεχνι-
κές της σταλινικής και της σταλινογενούς γραφειοκρατίας. Θα µπορούσε να
δώσει σε αυτό το βιβλίο, που θα αποκάλυπτε στα εύπιστα µάτια των µαζών
τη διπλή ηθική της σταλινικής και της σταλινογενούς γραφειοκρατίας, τη
µορφή διαφωτιστικού µαθήµατος προς ένα φέρελπι γραφειοκράτη. Ένα
τέτοιο βιβλίο θα γινόταν το βιβλίο των κοµµουνιστών της εποχής µας, µε την
ίδια σηµασία που ο Ηγεµόνας του Μακιαβέλι έγινε , κατά το Ρουσό, το βιβλίο
των δηµοκρατών.
Αν όµως είναι πεπεισµένη για την πληρότητα και την ορθότητα των ατυχών

θεωρητικών παρεµβάσεων που ήδη επισηµάναµε, τότε δε µένει παρά να της
αφιερώσουµε ένα φιλοσοφικό απόσπασµα για το οποίο φαίνεται να τρέφου-
µε και οι δύο µιαν ιδιαίτερη αδυναµία.
Να συλλάβουµε εννοιακά (και όχι µε παροµοιώσεις Χ.Β.) αυτό που πραγµα-

τικά υπάρχει, αυτό είναι το καθήκον της φιλοσοφίας, γιατί αυτό που πραγµα-
τικά υπάρχει, είναι η διαλεκτική νόηση (Die Vernunft). Όσον αφορά ,λοιπόν,
τα άτοµα, έτσι ή αλλιώς ο καθένας είναι παιδί της εποχής του. Εποµένως και
η φιλοσοφία είναι η εννοιακή σύλληψη της ουσίας της εποχής της. Η φαντα-
σίωση ότι οποιαδήποτε φιλοσοφία υπερβαίνει το σύγχρονό της κόσµο, είναι
το ίδιο ανόητη µε τη φαντασίωση ότι ένα άτοµο κάνει άλµα πάνω από την
εποχή του ,ότι κάνει άλµα πάνω από τη Ρόδο. Αν η θεωρία κάποιου πράγµα-
τι ξεστρατίζει προς το επέκεινα, ο άνθρωπος αυτός οικοδοµεί για τον εαυτό
του έναν κόσµο σύµφωνo µε µια δεοντολογία.. Ο κόσµος αυτός πράγµατι
υπάρχει, αλλά µόνο στη φαντασία του ατόµου- σε ένα στοιχείο εύπλαστο στο
οποίο επιτρέπεται ανυπόθετα να έχουµε όλα όσα θέλουµε.44
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Συζήτηση για το σοσιαλισμό και την καπιταλιστική
παλινόρθωση

Στις 17/11/2007, η εφημερίδα του ΜΛ-ΚΚΕ “Λαϊκός Δρόμος” δημοσίευσε
ένα άρθρο όπου, ανάμεσα σ’άλλα, ασκούσε κριτική στις θέσεις της κομμουνι-
στικής οργάνωσης ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ για το σοσιαλισμό.
Η Κ.Ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ έστειλε στο “Λ.Δ.” ένα κείμενο που απαντούσε στην
κριτική και που η εφημερίδα δημοσίευσε στις 12.1.2008
Στις 26/1/2008 ο “Λ.Δ.” δημοσίευσε μια ανταπάντηση στο κείμενο της Κ.Ο.
ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ.
Το περιοδικό μας αναδημοσιεύει τα άρθρα αυτά.

Αντιµαρξιστικές-αντιλενινιστικές θεωρίες
για τo σοσιαλισµό και την παλινόρθωση

“Λαικός ∆ρόµος” 17/11/2007

Με αφορµή τα 90 χρόνια της Οχτωβριανής Επανάστασης, αναζωπυρώθηκαν οι
σχετικές συζητήσεις και προβλήθηκαν από τις διάφορες πολιτικές δυνάµεις, (από
το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ ως τις διάφορες οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αρι-
στεράς) µέσα από αρθρογραφία, εκδηλώσεις κ.λπ. οι αντιλήψεις τους για το
περιεχόµενο και το δρόµο του Οκτώβρη, για την εξουσία που εγκαθίδρυσε και
την κοινωνία που οικοδόµησε, για το σοσιαλισµό, την καπιταλιστική παλινόρθω-
ση κ.ο.κ.
∆εν θα σχολιάσουµε εδώ το ΣΥΡΙΖΑ, που η βασική «συνιστώσα» του, ο ΣΥΝ έχει
ως γνωστόν µετά µανίας αποκηρύξει και κατασυκοφαντήσει ό,τι σηµαίνει κι ό,τι
σηµατοδοτεί ο Οκτώβρης, και που όψιµα τώρα θυµήθηκαν την Οκτωβριανή Επα-
νάσταση και διοργάνωσαν εκδηλώσεις, ψαρεύοντας στα θολά νερά και δίνοντας,
µε αντιπαροχή, σχετική δουλειά στους συµµάχους-νεροκουβαλητές του ΣΥΝ.
Ούτε θα σταθούµε στις θέσεις του ΚΚΕ, (στις οποίες εξάλλου αναφέρεται συστη-
µατικά η κεντρική οµιλία του Μ-Λ ΚΚΕ για τα 90 χρόνια της Οκτωβριανής Επανά-
στασης, που δηµοσιεύεται στο σηµερινό φύλλο του «Λ.∆.»). Είναι γνωστή η δική
µας θέση απέναντι στη ρεβιζιονιστική αντίληψη που θεωρεί πως, απ' την εγκαθί-
δρυση του σοβιετικού κράτους ως την ώρα περίπου που η περεστρόικα διέλυε και
κατεδάφιζε τη Σοβ.Ένωση, «βρισκόταν σε εξέλιξη η σοσιαλιστική οικοδόµηση»
και συνεπώς άπο την αρχή ως το τυπικό τέλος της Σ.Ε. υπήρχε αδιάλειπτά εκεί
σοσιαλισµος! Αν η αντίληψη αυτή θεωρεί ότι είχαµε ως το τέλος σοσιαλισµό και
σοσιαλιστική οικοδόµηση, το αντίστροφο ακριβώς, ότι δηλ. δεν υπήρξε ποτέ



σοσιαλισµός, προβάλλουν ορισµένοι άλλοι της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς.
Στις θέσεις που προβάλλουν και στις αντιλήψεις που αυτοί διαδίδουν, θα σταθού-
µε ιδιαίτερα στο άρθρο αυτό.
∆εν πρόκειται µόνο, ούτε κυριότερα τώρα, για τις γνωστές απόψεις που ανέκα-
θεν πρόβαλλαν οι διάφορες οργανώσεις και οµάδες του «παραδοσιακού» τρο-
τσκισµού. Αυτές οι δυνάµεις, αν και οι απόψεις τους γνώρισαν κάποια νεκρανά-
σταση και είχαν πέραση στον καιρό της περεστρόικα και του κλίµατος εκείνης της
περιόδου, παραµένουν αναξιόπιστες καθώς µάλιστα ακραιφνείς εκπρόσωποι και
εκφραστές τους στη χώρα µας, (και όχι µόνο) εκτέθηκαν µάλλον υπερβολικά
προβάλλοντας µε ζήλο σα... σπουδαία «πολιτική επανάσταση» τη γκορµπατσοφι-
κή περεστρόικα και το έργο της, επιβεβαιώνοντας πόσο... µακριά έβλεπαν και
πόσο «επαναστατικά» καταλάβαιναν τι γίνεται γύρω τους. Πρόκειται για το γεγο-
νός ωστόσο ότι σε συνθήκες που καλλιεργήθηκε πλατιά η σύγχυση, µε θεωρητι-
κά εφόδια που είχαν συνήθως διαµορφωθεί κάτω απ' την επίδραση της πολύχρο-
νης κυριαρχίας του ρεβιζιονισµού, µε τη δυσπιστία καλλιεργηµένη συστηµατικά
και για χρόνια απέναντι στο µαρξιστικό-λενινιστικό κίνηµα και το Μάο, µε την
πίεση ενός αριστερίστικου κι αναρχικού ρεύµατος να ξεπηδάει και να εκδηλώνε-
ται σαν αναπόφευκτη τιµωρία και σαν αντίτιµο για τα δεξιά λάθη στο κίνηµα, και
µε τη διάδοση σ' ένα τέτοιο έδαφος διάφορων ψευτοµαρξιστικών θεωριών της
µόδας, ζητήµατα απαντηµένα από τη ζωή και την πράξη, ζητήµατα που τα έλυσε
η ιστορία και που βοούν, µπήκαν κι αυτά σε αµφισβήτηση.
Θέλοντας να δώσουν απαντήσεις στα µεγάλα ιδεολογικά-θεωρητικά και πολιτικά
ζητήµατα που ανέδειξε η απροσχηµάτιστη όσο και αναπάντεχη για πολλούς ανυ-
ποψία-στους κοµµουνιστές καπιταλιστική παλινόρθωση και ο παταγώδης τρόπος
µε τον οποίο έγινε, αρκετοί, αντί να ξεκινήσουν από τη µελέτη της πείρας των
αγώνων που προηγήθηκαν στο διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα για να αποτραπεί
ακριβώς η παλινόρθωση, ψάχνουν να βρουν απαντήσεις στις απόψεις και στα
ρεύµατα εκείνα που νικήθηκαν όχι γιατί ήθελαν να αποτρέψουν την παλινόρθω-
ση αλλά γιατί αρνούνταν ότι µπορεί να οικοδοµηθεί σοσιαλισµός στη σοβιετική
Ρωσία, και ήθελαν να αποτρέψουν και να φρενάρουν ευθύς εξ αρχής τη σοσιαλι-
στική οικοδόµηση!
Μια τέτοια προσπάθεια, που ψάχνει να βρει τις αιτίες της παλινόρθωσης στη
δεκαετία του '20, και τώρα πιο πριν, στα 1919, 1918, αύριο ίσως στα 1917 και
διαρκώς και πιο πίσω, τη µόνη κατάληξη που µπορεί να έχει δεν είναι άλλη παρά
η απόρριψη και η άρνηση του λενινισµού, η διαστρέβλωση και υποκατάσταση του
λενινισµού µε παλιές και νέες αντιµαρξιστικές-αντιλενινιστικές ψευτοθεωρίες.
Και αυτό πράγµατι συµβαίνει, αρκεί να ρίξουµε µια µατιά στις θέσεις που τώρα
προβάλλονται µε αφορµή τα 90 χρόνια της Οκτωβριανής Επανάστασης, ειδικά
εκείνες του NAP.
Μερικοί, προβάλλοντας τα συµπεράσµατα τους ότι ποτέ δεν οικοδοµήθηκε στη
Σοβ. Ένωση σοσιαλισµός, ισχυρζονται ότι τα συµπεράσµατα αυτά απορρέουν από
τη µαρξιστική - λενινιστική θεωρία.
Άλλοι πάλι, όπως το NAP, προβάλλουν τα παρόµοια συµπεράσµατα τους «υπερ-
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βαίνοντας» τη θεωρία αυτή, διορθώνοντας απερίφραστα τον Λένιν, και αντικαθι-
στώντας τη θεωρία του µε τη δική τους, διακηρύσσοντας ότι αποβλέπουν στη
«ριζική επαναθεµελίωση της κοµµουνιστικής θεωρίας».
Ας δούµε ορισµένες από τις βασικές απόψεις που προβάλλονται, ξεκινώντας από
αυτές που επικαλούνται τη µαρξιστική-λενινιστική θεωρία:

Αριστερή Ανασύνταξη και Εργατική Πολιτική
Στην Εφηµερίδα «Εργατική Πολιτική» (τεύχος 13, Μάης 2007) διαβάζουµε:
«..A. Στη Σοβιετική Ένωση και κατά προέκταση σε όλες τις χώρες του λεγόµενου
«υπαρκτού σοσιαλισµού» ουδέποτε οικοδοµήθηκε ο σοσιαλισµός, δηλ. η πρώτη
βαθµίδα της κοµµουνιστικής κοινωνίας. Ο σοσιαλισµός, ως ανώριµος κοµµουνι-
σµός, είναι αταξική κοινωνία και δεν είναι δυνατό για οικονοµικούς και πολιτικούς
λόγους να αναπτυχθεί σε µια χώρα ή µία µικρή οµάδα χωρών, παρά µόνο στο
µεγαλύτερο τµήµα του αναπτυγµένου κόσµου.
Β. Στην επαναστατική Ρωσία υπήρχαν όλα τα χαρακτηριστικά, στη βάση και το
εποικοδόµηµα, της πολιτικής µεταβατικής περιόδου από τον καπιταλισµό στο
σοσιαλισµό, της δικτατορίας του προλεταριάτου. Ωστόσο µετά από µια σύντοµη
περίοδο ανάπτυξης αυτών των χαρακτηριστικών περάσαµε σε µια παρατεταµένη
διαστρέβλωση τους και στην κοινωνική παρακµή.
Γ. Η γραφειοκρατία, τα διευθυντικά εκείνα στρώµατα που αυτονοµήθηκαν από το
προλεταριάτο και εναντιώθηκαν στην ανάπτυξη των σοσιαλιστικών στοιχείων
στην παραγωγή και την κρατική οργάνωση ήταν ο βασικός υπεύθυνος της παρακ-
µής των µεταβατικών αυτών κοινωνιών και της καπιταλιστικής παλινόρθωσης...».
Σοσιαλισµός, λοιπόν, σύµφωνα µε τα παραπάνω ουδέποτε οικοδοµήθηκε. Κι αυτό
γιατί ο σοσιαλισµός είναι «αταξική κοινωνία» και δεν είναι δυνατό «για οικονοµι-
κούς και πολιτικούς λόγους» να οικοδοµηθεί σε µια χώρα ή σε µια µικρή οµάδα
χωρών, παρά µόνο «στο µεγαλύτερο τµήµα του αναπτυγµένου κόσµου». Υπήρ-
χαν στην επαναστατική Ρωσία όλα τα «χαρακτηριστικά της πολιτικής µεταβατικής
περιόδου από τον καπιταλισµό στο σοσιαλισµό, της δικτατορίας του προλεταριά-
του» αλλά κι αυτά γρήγορα διαστρεβλώθηκαν. '
Υπήρχαν λοιπόν τα χαρακτηριστικά της πολιτικής µεταβατικής περιόδου από τον
καπιταλισµό στο σοσιαλισµό... µιας µετάβασης ωστόσο που όπως προκύπτει από
τα ίδια τα παραπάνω αποσπάσµατα δεν µπορούσε να γίνει και δεν είχε καµιά προ-
οπτική να γίνει, γιατί ο σοσιαλισµός δεν θα µπορούσε συµφωνά µ' αυτά τα
συµπεράσµατα να οικοδοµηθεί σε µια µόνο χώρα ή σε µερικές, παρά µόνο αν η
σοσιαλιστική επανάσταση νικούσε αν όχι σε όλες, τουλάχιστον στις περισσότερες
καπιταλιστικά αναπτυγµένες χώρες.
Το συµπέρασµα που βγαίνει είναι ότι όλα αυτά σε τίποτε ουσιαστικά δεν διαφο-
ροποιούνται από τις πιο τυπικές θεωρίες του τροτσκισµού και των άλλων αντιλε-
νινιστικών ρευµάτων που αρνούνταν τη δυνατότητα ανοικοδόµησης του σοσια-
λισµού στη Σοβ. Ένωση.
Βέβαια εδώ δεν γίνεται σαφής διάκριση και δεν προσδιορίζεται µε συγκεκριµένο
τρόπο ούτε ο ακριβής χρόνος, ούτε το ποιοι ήταν κάθε φορά οι φορείς και εκφρα-
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στές «της γραφειοκρατίας και των διευθυντικών εκείνων στρωµάτων που ενα-
ντιώθηκαν στην ανάπτυξη των σοσιαλιστικών στοιχείων στην παραγωγή και την
κρατική οργάνωση». Αλλά αυτό δεν αλλάζει σε τίποτε την ουσία του ζητήµατος.
Στα αποσπάσµατα που παραθέσαµε, υπάρχει µια διαδοχή προτάσεων που διατυ-
πώνονται αφοριστικά. Ο σοσιαλισµός, ενώ απ' τη µια χαρακτηρίζεται σαν πρώτη
βαθµίδα του κοµµουνισµού και σαν ανώριµος κοµµουνισµός, ταυτόχρονα χαρα-
κτηρίζεται σαν «αταξική κοινωνία», συγχέεται µε άλλα λόγια µε το ανώτερο στά-
διο του κοµµουνισµού. Αταξική κοινωνία, δηλ. κοινωνία στην οποία έχουν εξαλει-
φθεί όλες οι ταξικές διαφορές, σηµαίνει πέρασµα στο ανώτερο στάδιο του κοµ-
µουνισµού, και κάτι τέτοιο βέβαια ποτέ πράγµατι δεν υπήρξε. Κι όταν ο χρου-
στσωφικός ρεβιζιονισµός διαβεβαίωνε πως στη Σοβιετική1 Ένωση δεν υπήρχαν
πλέον ούτε τάξεις, ούτε ταξική πάλη, οι µαρξιστές-λενινιστές ξεσκέπασαν και
κατάγγειλαν τις ρεβιζιονιστικές επινοήσεις και τους αντισοσιαλιστικούς σκοπούς
τους. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτηµα. Όσο για την οικοδόµηση του σοσιαλισµού,
ποια είναι τα γεγονότα; Είναι ότι ακριβώς υλοποιώντας το λενινιστικό σχέδιο
µετάβασης από τον καπιταλισµό στο σοσιαλισµό, κάτω από το καθεστώς της
δικτατορίας του προλεταριάτου, και συντρίβοντας την αντίσταση των εκµεταλ-
λευτικών τάξεων, στη Σ.Ε. καταργήθηκε η καπιταλιστική ιδιοκτησία, εθνικοποιή-
θηκε η βιοµηχανία και εγκαθιδρύθηκε η σοσιαλιστική παλλαϊκή ιδιοκτησία, πραγ-
µατοποιήθηκε η κολεκτιβοποίηση της οικονοµίας και εγκαθιδρύθηκε η σοσιαλιστι-
κή συλλογική ιδιοκτησία και η σοσιαλιστική οικοδόµηση γνώρισε πράγµατι ανεξά-
λειπτης σηµασίας επιτεύγµατα, ξανανοίγοντας πλατιές προοπτικές για µια σηµα-
ντική ανάπτυξη των κοινωνικών παραγωγικών δυνάµεων.
Την έννοια «σοσιαλισµός» δεν µπορεί να την προσδιορίζουµε σχηµατικά, να την
ορίσουµε σαν µια µορφή τελειωµένη αλλά σαν µια αδιάκοπη επαναστατική διαδι-
κασία που αναπτύσσεται για µια µεγάλη ιστορική περίοδο κάτω από τις συνθήκες
της δικτατορίας του προλεταριάτου. Στη σοσιαλιστική κοινωνία η δικτατορία του
προλεταριάτου αντικαθιστά τη δικτατορία της αστικής τάξης, και η κοινωνική ιδιο-
κτησία των µέσων παραγωγής την ατοµική ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής.
Από καταπιεζόµενη και εκµεταλλευόµενη τάξη, το προλεταριάτο γίνεται κυρίαρχη
τάξη και επέρχεται ριζική αλλαγή στην κοινωνική θέση των εργαζόµενων µαζών.
Ωστόσο στη σοσιαλιστική κοινωνία .οι τάξεις και οι ταξικές αντιθέσεις εξακολου-
θούν να υπάρχουν και η ταξική πάλη δεν εξαλείφεται, ακόµα και µετά το σοσια-
λιστικό µετασχηµατισµό της ιδιοκτησιας των µέσων παραγωγής." Για να εξασφα-
λιστεί η συνεχής πρόοδος του σοσιαλισµού και να αποτραπεί η παλινόρθωση του
καπιταλισµού, είναι απαραίτητη η συνέχιση της σοσιαλιστικής επανάστασης σ'
όλους τους τοµείς, στο πολιτικό, οικονοµικό, ιδεολογικό, πολιτιστικό µέτωπο.
Εάν το συµπέρασµα είναι ότι ο «σοσιαλισµός δεν ήταν δυνατό για οικονοµικούς
και πολιτικούς λόγους να αναπτυχθεί σε µια χώρα ή µια µικρή οµάδα χωρών,
παρά µόνο στο µεγαλύτερο µέρος του αναπτυγµένου κόσµου», αυτό τίποτε άλλο
δεν σηµαίνει και σε τίποτε άλλο δεν θα µπορούσε να οδηγήσει, παρά µόνο στο
να φυτοζωεί και να µαραζώνει το πρώτο στον κόσµο σοσιαλιστικό κράτος, καινά
είχε γίνει η παλινόρθωση από τότε που πρωτοδιατυπώνονταν παρόµοιες µε αυτές
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ιδέες και ξεσηκώνονταν µανιασµένος αγώνας ενάντια στο δρόµο της σοσιαλιστι-
κής οικοδόµησης από τους φορείς των αντιλενινιστικών ρευµάτων, Τρότσκι,
Ζηνόβιεφ, Κάµενεφ, Μπουχάριν και οία. Κι αυτό θα σήµαινε επίσης ότι η Οκτω-
βριανή Επανάσταση που τόσο την τιµούµε και την υµνούµε, θα είχε µείνει µια
λαµπρή ανάµνηση ηρωικών προσπαθειών και υψηλών προθέσεων, αλλά που
περισσότερα θα είχε διακηρύξει απ' όσα θα είχε τελικά πραγµατώσει. Αν λοιπόν
θέλουµε να στεκόµαστε στις θέσεις της επαναστατικής θεωρίας, του µαρξισµού-
λενινισµού («µε την παυλίτσα που κάποιοι χλεύασαν, που δείχνει όµως ότι ο λενι-
νισµός είναι προέκταση του µαρξισµού όπως θα είναι και κάθε παραπέρα ανάπτυ-
ξη του») τότε οφείλουµε να δούµε ξανά και µε τόλµη τα ζητήµατα, προσπαθώ-
ντας µεταξύ άλλων να ελέγξουµε πραγµατικά πιο συστηµατικά τα γεγονότα, αξιο-
ποιώντας και τη γενίκευση της πείρας όλου του διεθνούς επαναστατικού κινήµα-
τος που έχει στο µεταξύ συσσωρευτεί, ειδικά µάλιστα στο ζήτηµα της ταξικής
πάλης στο σοσιαλισµό και του κινδύνου της παλινόρθωσης.

Το κείµενο απάντησης της Κ.Ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ
“Λαϊκός ∆ρόµος” 12/1/2008

Αγαπητοί σύντροφοι!
Στο άρθρο σας στο «Λ.∆.» «Αντιµαρξιστικές-αντιλενινιστικές θεωρίες για το
σοσιαλισµό και την παλινόρθωση» (17/11/2007) µας µέµφεστε για το γεγονός ότι
προβάλλουµε την άποψη ότι ποτέ στη Σοβιετική Ένωση δεν υπήρξε σοσιαλισµός
και µας κάνετε κριτική γιατί αυτό το θεωρούµε µαρξισµό-λενινισµό.
Κατ' αρχήν θεωρούµε πολύ θετικό να γίνεται διάλογος, κριτική και πολεµική ανά-
µεσα στις αριστερές οργανώσεις και τα αριστερά έντυπα, και εντελώς αναγκαίο
για να αποκαταστήσουµε τη µαρξιστικο-λενινιστική θεωρία και να την αποκαθά-
ρουµε από τα µικροαστικά επιστρώµατα που εναποτέθηκαν πάνω της στη διάρ-
κεια πολλών δεκαετιών-πράγµα που το χρειάζεται το σύγχρονο εργατικό κίνηµα,
αν πρόκειται να οργανώσει τη νικηφόρα αντεπίθεση του.
Πράγµατι, στα υλικά της συνδιάσκεψης µας, στις προγραµµατικές κατευθύνσεις
και τα άλλα κείµενα της κ.ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ διατυπώνεται η θέση ότι πουθενά
στον πλανήτη γη δεν υπήρξε ακόµα ο σοσιαλισµός - α' φάση της κοµµουνιστικής
κοινωνίας, και ότι αυτή η φάση της κοινωνικής εξέλιξης δεν µπορεί να επιτευχθεί
σε µια χώρα, επιτυγχάνεται µόνο παγκόσµια ή τουλάχιστον στις βασικότερες
χώρες. Αυτή µας τη θέση τη θεωρούµε όντως ως τη µοναδική, που είναι απόλυ-
τα σύµφωνη µε το µαρξισµό-λενινισµό.
Εµείς βλέπουµε το σοσιαλισµό - α' φάση της κοµµουνιστικής κοινωνίας - µε την
επιστηµονική έννοια του όρου, µε την έννοια που έδιναν σ' αυτή οι Μαρξ,
Ένγκελς και Λένιν, και όχι όπως τη διαστρέβλωσαν οι επίγονοι τους. Εκείνο που
υπήρξε στην ως τώρα ιστορία της ταξικής πάλης ήταν η µεταβατική περίοδος από
τον καπιταλισµό στο σοσιαλισµό και το κράτος που αντιστοιχεί σ' αυτή την περίο-
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δο, η δικτατορία του προλεταριάτου. Αυτή τη µεταβατική περίοδο εγκαινίασε η
Οκτωβριανή επανάσταση και αυτό το κράτος εγκαθίδρυσε, δηλαδή τη δικτατορία
του προλεταριάτου. Ήταν η µεγαλύτερη ως τώρα κατάκτηση της παγκόσµιας
εργατική τάξης, ένα γιγαντιαίο βήµα της κοινωνικής εξέλιξης προς τα µπρος, που
έβαλε τη σφραγίδα του στις παγκόσµιες εξελίξεις του 20ου αιώνα και εµπνέει και
σήµερα του πρωτοπόρους εργάτες όλου του κόσµου. Η Οκτωβριανή επανάστα-
ση ήταν η νίκη της σοσιαλιστικής επανάστασης στην πρώτη της πράξη, ήταν το
πρώτο βήµα αυτής της επανάστασης, όπως το περιέγραψαν οι ιδρυτές του µαρ-
ξισµού στο Κοµµουνιστικό Μανιφέστο.
Σύµφωνα µε το Μαρξ, µε τη νίκη της επανάστασης στην πρώτη της πράξη, µε το
πρώτο βήµα της επανάστασης, δεν φτάνουµε αµέσως στο σοσιαλισµό - α' φάση
της κοµµουνιστικής κοινωνίας. Ως εκεί υπάρχει ακόµα πολύς δρόµος, πρέπει να
µετασχηµατιστεί επαναστατικά η ιδιωτική ιδιοκτησία και όλες οι κοινωνικές σχέ-
σεις. Ο Μαρξ ως γνωστόν, θεωρούσε ότι ανάµεσα στην καπιταλιστική και στην
κοµµουνιστική κοινωνία υπάρχει η περίοδος µετάβασης της µιας στην άλλη. Αυτή
η περίοδος ήταν τα «µακρόχρονα κοιλοπονήµατα» για τα οποία µιλούσε ο Μαρξ
στην Κριτική του Προγράµµατος της Γκότα, ύστερα από τα οποία φτάνουµε στην
α' φάση της κοµµουνιστικής κοινωνίας, που είναι ήδη κοµµουνισµός, ανολοκλή-
ρωτος κοµµουνισµός. Η πρώτη φάση του κοµµουνισµού κατά το Μαρξ δεν είναι
πλέον µεταβατική περίοδος, είναι κοµµουνισµός. Είναι ήδη µια αταξική κοινωνία
όπου το πολιτικό κράτος έχει απονεκρωθεί, οι εµπορευµατικές σχέσεις έχουν
καταργηθεί. Βέβαια αυτή η κοινωνία στην πρώτη της φάση είναι ακόµα επιβαρη-
µένη από τα σηµάδια της παλιάς κοινωνίας, από τους κόλπους της οποίας βγήκε,
ύστερα από τα µακρόχρονα κοιλοπονήµατα της µεταβατικής περιόδου, καθώς δεν
έχει αναπτυχθεί ακόµα πάνω στην δική της βάση. Και δική της βάση δεν είναι η
κρατική ιδιοκτησία της µεταβατικής περιόδου, όπου τα µέσα παραγωγής δεν ανή-
κουν ακόµα άµεσα, αλλά έµµεσα στους παραγωγούς, ανήκουν στο κράτος τους,
που τα διαχειρίζεται στο όνοµα της κοινωνίας. Η δική της βάση είναι η κοινή ιδιο-
κτησία των ισότιµων συνεταιρισµένων παραγωγών. Καθώς βαδίζει στα πρώτα
βήµατα πάνω στη δική της βάση, διαφέρει από τον ολοκληρωµένο κοµµουνισµό,
δεν υπάρχει ακόµα αφθονία αγαθών και γι' αυτό δεν µπορεί να υπάρξει διανοµή
µε βάση τις ανάγκες.
Ο Λένιν όταν έγραφε το «Κράτος και Επανάσταση» αηδιασµένος από την προδο-
σία του Κάουτσκι, υπερασπίστηκε ακριβώς αυτές τις µαρξιστικές θέσεις σηµειώ-
νοντας τις 3 φάσεις της κοινωνικής εξέλιξης µετά το τσάκισµα του αστικού κρά-
τους και την κατάκτηση της προλεταριακής κυριαρχίας. Σηµείωνε: α) Μεταβατική
περίοδος (µακρά κοιλοπονήµατα), β) α' φάση της κοµµουνιστικής κοινωνίας, γ)
ολοκληρωµένος κοµµουνισµός. Την πρώτη φάση την ονόµασε και σοσιαλισµό.
Ο σοσιαλισµός λοιπόν, η πρώτη φάση της κοµµουνιστικής κοινωνίας, δεν είναι
αυτό που νοµίζετε «µια αδιάκοπη επαναστατική διαδικασία που αναπτύσσεται για
µια µεγάλη ιστορική περίοδο κάτω από τις συνθήκες της δικτατορίας του προλε-
ταριάτου». Είναι µια πολύ συγκεκριµένη έννοια στο µαρξισµό-λενινισµό, είναι η
κοµµουνιστική κοινωνία στην πρώτη της φάση, µια κοινωνία αταξική και ακρατι-
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κή.
Αυτή τη µαρξιστικολενιστική θέση τη γνώριζε ο Στάλιν και την υπερασπιζόταν ως
το 1925. Ο Στάλιν ως τότε µιλάει τη µπολσεβίκικη γλώσσα και υπερασπίζεται το
λενινισµό. Σε µια οµιλία του στο Πανεπιστήµιο Σβερντλόφ λέει: «Η δικτατορία
του προλεταριάτου δεν είναι αυτοσκοπός. Η δικτατορία είναι το µέσο, ο δρόµος
προς το σοσιαλισµό. Και τι είναι σοσιαλισµός; Σοσιαλισµός είναι το πέρασµα από
την κοινωνία µε δικτατορία του προλεταριάτου στην κοινωνία χωρίς κράτος» Το
Γενάρη του 1926 θα αναφέρει ως ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της
δικτατορία του προλεταριάτου τη «χρησιµοποίηση της εξουσίας του προλεταριά-
του για την οργάνωση του σοσιαλισµού, για την εξάλειψη των τάξεων, για το
πέρασµα στην αταξική κοινωνία, στη σοσιαλιστική κοινωνία» .
Όταν η δικτατορία του προλεταριάτου νικάει και αντικαθιστά την δικτατορία της
αστικής τάξης, δεν φτάνουµε ακόµα στη σοσιαλιστική κοινωνία. Εδώ έχουµε την
κοινωνία της µετάβασης, όπου οι τάξεις συνεχίζουν να υπάρχουν και η ταξική
πάλη δεν εξαλείφεται, όπως και εσείς λέτε, ταυτίζοντας όµως αυτή τη µεταβατι-
κή κοινωνία µε το σοσιαλισµό, ο οποίος όπως έλεγε και ο Στάλιν όταν ακόµα υπε-
ράσπιζε τις µαρξιστικολεντνιστικές θέσεις, είναι µια κοινωνία αταξική.
Αυτή η κοινωνία της µετάβασης, που βεβαίως, σύµφωνα µε τους Μαρξ - Ενγκελς
- Λένιν µπορεί να υπάρξει σε µια χώρα, όπως και το πρώτο στον κόσµο προλετα-
ριακό κράτος, δεν είναι καθόλου µοιραίο να φυτοζωεί, να µαραζώνει, ούτε και να
οδηγείται νοµοτελειακά στην παλινόρθωση. Καθήκον του προλεταριακού κράτους
είναι να προχωρήσει στους επαναστατικούς µεταβατικούς µετασχηµατισµούς και
αυτό ακριβώς σηµαίνει «σοσιαλιστική οικοδόµηση». Να κάνει δηλαδή ότι είναι
δυνατό να γίνει, όπως έλεγε ο Λένιν, και όχι µόνο να κρατήσει τα κεκτηµένα αλλά
να προχωρήσει στους µετασχηµατισµούς και να συµβάλει ώστε να δηµιουργη-
θούν οι παγκόσµιες προϋποθέσεις, όπου η κατάργηση των τάξεων και η απονέ-
κρωση του κράτους, δηλαδή η εγκαθίδρυση του σοσιαλισµού να γίνει δυνατή,
πράγµα που δεν είναι δυνατό πριν την κατάκτηση της παγκόσµιας δικτατορίας
του προλεταριάτου ή τουλάχιστον στις βασικότερες χώρες του κεφαλαίου.
Αυτή τη λενινιστική αλήθεια τη γνώριζε επίσης ο Στάλιν και την υπερασπιζόταν
ως το 1925. Να τι λέει το 1924: «Ο Λένιν εξέφρασε αυτή την ιδέα µε δύο λέξεις,
λέγοντας ότι καθήκον της νικήτριας επανάστασης είναι να πραγµατοποιήσει "το
ανώτατο όριο εκείνου που µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε µια χώρα για την ανά-
πτυξη, την υποστήριξη, το ξύπνηµα της επανάστασης, σε όλες τις χώρες"»3.
Η δικτατορία του προλεταριάτου στη Σοβιετική Ένωση προχώρησε αρκετά στην
πραγµατοποίηση των µεταβατικών επαναστατικών µέτρων και έφτασε ως το
πέρασµα των βασικών µέσων παραγωγής στα χέρια του κράτους και στη συνε-
ταιριστικοποίηση της αγροτιάς. Αυτά όµως τα µέτρα, ο Στάλιν και η ηγεσία του
ΚΚΣΕ τα θεώρησε ήδη σοσιαλισµό - α' φάση της κοµµουνιστικής κοινωνίας. Αλλά
αυτός ο σοσιαλισµός δεν είναι ο σοσιαλισµός του Μαρξ
του Ένγκελς και του Λένιν, είναι ο σοσιαλισµός του Κάουτσκι, που ως γνωστόν
τον έβλεπε ως εργατική εξουσία συν κρατική ιδιοκτησία συν συνεταιρισµοί, αγνο-
ώντας και προδίδοντας ότι είχαν πει οι κλασικοί για κατάργηση των τάξεων, απο-
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νέκρωση του κράτους κλπ.
Τέλος, είµαστε σύµφωνοι µαζί σας ότι, αν θέλουµε να στεκόµαστε στις θέσεις του
µαρξισµού-λενινισµού, τότε οφείλουµε να δούµε ξανά µε τόλµη τα ζητήµατα.
Όπως βλέπετε, ακριβώς αυτό προσπαθούµε να κάνουµε!.

κ.ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ

1 Στάλιν: «Ερωτήσεις και απαντήσεις» (Οµιλία στο Πανεπιστήµιο Σβερντλόφ).
Άπαντα 2.7 σ. 1-75-176 (εκδ. ΚΕ του ΚΚΕ)
2 Στάλιν: «Πάνω στα ζητήµατα του Λενινισµού», Άπαντα, τ. 8 σ. 36.
3 Στάλιν: «Οι βάσεις του λενινισµού». Άπαντα τ. 6, σ. 122.

Για τo ζήτηµα του σοσιαλισµού και της παλινόρθωσης
“Λαϊκός ∆ρόµος” 26/1/2008

Αγαπητοί σύντροφοι
Στο κείµενο της Κ.Ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ (που δηµοσιεύτηκε στο «Λαϊκό ∆ρόµο» της
12.1.2008) υπερασπιζόµενοι τις απόψεις σας για το ζήτηµα του σοσιαλισµού και
της παλινόρθωσης απέναντι στην κριτική που εµείς ασκήσαµε στις απόψεις αυτές,
σηµειώνετε πως θεωρείτε «πολύ θετικό να γίνεται διάλογος, κριτική και πολεµική
ανάµεσα στις αριστερές οργανώσεις και τα αριστερά έντυπα, και εντελώς ανα-
γκαίο για να αποκαταστήσουµε τη µαρξιστική - λενινιστική θεωρία και να την
αποκαθάρουµε από τα µικροαστικά επιστρώµατα που εναποτέθηκαν πάνω της
στη διάρκεια πολλών δεκαετιών, πράγµα που το χρειάζεται το σύγχρονο εργατι-
κό κίνηµα, αν πρόκειται να οργανώσει τη νικηφόρα αντεπίθεση του».
Συµµεριζόµαστε και προσυπογράφουµε τα παραπάνω, και µπορούµε να σας δια-
βεβαιώσουµε πως σ' ό,τι µας αφορά, οι στήλες του «Λαϊκού ∆ρόµου» είναι πάντα
διαθέσιµες για έναν υπεύθυνο δηµόσιο διάλογο, είτε πρόκειται για ζητήµατα σαν
αυτά που τώρα εξετάζονται είτε και για οποιαδήποτε άλλα από τα βασικά ζητή-
µατα που απασχολούν την αριστερά και το κοµµουνιστικό κίνηµα. Ένας τέτοιος
διάλογος, µπορεί αναµφισβήτητα να συµβάλλει στο φώτισµα και το ξεκαθάρισµα
των προβληµάτων. Και θα µπορεί ακόµα αποτελεσµατικότερα να συµβάλλει όταν
δεν µετατρέπεται σε παράλληλους µονολόγους, αλλά στέκεται στα ζητήµατα που
η κάθε πλευρά αναδεικνύει, στα συγκεκριµένα επιχειρήµατα που ο «άλλος» κάθε
φορά παραθέτει.
Στο άρθρο µας µε τον τίτλο «Αντιµαρξιστικές - αντιλενινιστικές θεωρίες για το
σοσιαλισµό και την παλινόρθωση» (που δηµοσιεύτηκε σε τρεις συνέχειες στο
«Λαϊκό ∆ρόµο») έχουµε κριτικάρει τα κυριότερα σηµεία που συνοψίζουν τη δική
σας άποψη, και θα ήταν άχαρο να επαναλάβουµε εδώ τα όσα ήδη έχουµε γρά-
ψει. Θα περιοριστούµε έτσι σε ορισµένες πρόσθετες επισηµάνσεις, παίρνοντας
υπόψη το απαντητικό σας κείµενο.
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1) Στο κείµενο αυτό υπερασπίζεστε τη θέση σας ότι «πουθενά στον πλανήτη γη
δεν υπήρξε ακόµα ο σοσιαλισµός -α' φάση της κοµµουνιστικής κοινωνίας, και ότι
αυτή η φάση της κοινωνικής εξέλιξης δεν µπορεί να επιτευχθεί σε µια χώρα, επι-
τυγχάνεται µόνο παγκόσµια ή τουλάχιστον στις βασικότερες χώρες». Και προσθέ-
τετε µε έµφαση: «Αυτή µας τη θέση τη θεωρούµε όντως ώς τη µοναδική που
είναι απόλυτα σύµφωνη µε το µαρξισµό-λενινισµό». Εµείς απορρίπτουµε σαν
τελείως αβάσιµη και λαθεµένη τη θέση αυτή.
Το ζήτηµα αν µπορεί να οικοδοµηθεί ο σοσιαλισµός στη Σοβιετική Ένωση, ήταν
το κύριο ζήτηµα πάνω στο οποίο διαφωνούσαν µε το Λένιν, µε το µπολσεβίκικο
κόµµα, όλες οι αντιπολιτευτικές αντιλενινιστικές φράξιες. Για να φανεί ξεκάθαρα
ποιες είναι οι λενινιστικές θέσεις, ποια είναι συνεπώς η «µαρξιστική - λενινιστική
θεωρία» για τη δυνατότητα νίκης του σοσιαλισµού σε µια χώρα και ποιες είναι οι.
θεωρίες που αντιπροσωπεύουν τη διαστρέβλωση και την άρνηση της, για να µπο-
ρεί κάθε καλόπιστος να ελέγξει πληρέστερα τους ισχυρισµούς και τους δικούς µας
και τους δικούς σας και του οποιουδήποτε, εµείς καταφύγαµε στην παράθεση στο
«Λαϊκό ∆ρόµο» πολυάριθµων σχετικών αποσπασµάτων από τα ίδια τα έργα του
Λένιν. Τα αποσπάσµατα αυτά, σια οποία θα µπορούσε ασφαλώς να προστεθούν
και πολλά άλλα, είναι κατά κανόνα απολύτως σαφή στο περιεχόµενο τους. Και
έρχονται σε ριζική αντί-θεση µε όσα εσείς ισχυρίζεστε. Πιστοποιούν ξεκάθαρα, σ'
όλους όσους θέλουν να βγάλουν απροκατάληπτα συµπεράσµατα, πόσο µακριά
βρίσκονται από τις λενινιστικές ιδέες, από τη µαρξιστική -λενινιστική θεωρία,
τέτοιες διαβεβαιώσεις όπως αυτές που διατείνονται ότι ο σοσιαλισµός δε µπορεί
να γίνει σε µια χώρα κ.λπ.
Ο Λένιν σε συνθήκες καπιταλιστικής περικύκλωσης, έθεσε µε νέο τρόπο το ζήτη-
µα των µορφών και των µέσων για τη µετάβαση από τον καπιταλισµό στο σοσια-
λισµό, και επεξεργάστηκε ένα επιστηµονικά θεµελιωµένο σχέδιο για την οικοδό-
µηση του σοσιαλισµού. Αυτό που έχει σηµασία εδώ από την άποψη της µαρξιστι-
κής - λενινιστικής θεωρίας, είναι ακριβώς η αναγνώριση της δυνατότητας να οικο-
δοµηθεί πλήρως ο σοσιαλισµός µε τις ίδιες εσωτερικές δυνάµεις της χώρας, χωρίς
την προκαταβολική νίκη της προλεταριακής επανάστασης σε άλλες χώρες. Όσο
για τη οριστική νίκη του σοσιαλισµού, µε την έννοια της πλήρους εξασφάλισης
από την ξένη πολεµική επέµβαση και την παλινόρθωση, αυτή πράγµατι δε θα
ήταν δυνατή χωρίς τη νίκη της επανάστασης τουλάχιστον σε µια σειρά από
χώρες.
Αγαπητοί σύντροφοι, δεν είδαµε να κάνετε την παραµικρή νύξη για τις πολύ
συγκεκριµένες θέσεις του Λένιν που παραθέτει ο «Λαϊκός ∆ρόµος». Τις θεωρείτε
σωστές ή τις θεωρείτε λαθεµένες; Αν τις θεωρείτε σωστές, τότε πώς αρνείστε τη
δυνατότητα να οικοδοµηθεί ο σοσιαλισµός σε µια χώρα; Αν τις θεωρείτε λαθεµέ-
νες, τότε πώς µπορεί να επικαλείστε τη µαρξιστική - λενινιστική θεωρία, αρνού-
µενοι τις τόσο καθοριστικές και αποφασιστικής σηµασίας για όλη την υπόθεση της
σοσιαλιστικής επανάστασης θέσεις του Λένιν;
2) «Σοσιαλισµός» έτσι όπως εσείς τον αντιλαµβάνεστε και τον. περιγράφετε, δηλ.
σαν κοινωνία «αταξική» και «ακρατική», φυσικά δεν υπήρξε «πουθενά στον πλα-
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νήτη γη».
Αλλά το ζήτηµα δεν είναι πώς αντιλαµβάνεστε εσείς το σοσιαλισµό, αλλά πώς τον
αντιλαµβάνεται, πώς σαφέστατα τον εννοεί και πώς —µε τρόπο που δεν παίρνει
αµφισβήτηση— τον ορίζει ο Λένιν και συνεπώς η θεωρία του µαρξισµού -λενινι-
σµού. Ο σοσιαλισµός που εσείς περιγράφετε, δεν είναι ούτε του Μαρξ και του
Ένγκελς, ούτε του Λένιν, είναι περισσότερο ένα παιχνίδι µε τις λέξεις που παίρνο-
ντας κάτι απ' τον Ζηνόφιεφ και τον τροτσκισµό και κάτι απ' τον Χρουστσώφ, ανε-
ξάρτητα απ' τις προθέσεις, µετασχηµατίζεται πραχτικά σε ολοκάθαρη υπεκφυγή.
Γράφετε στο κείµενο σας, αντικρούοντας το «Λαϊκό ∆ρόµο», πως «ο Μαρξ ως
γνωστόν, Θεωρούσε ότι ανάµεσα στην καπιταλιστική και στην κοµµουνιστική κοι-
νωνία υπάρχει η περίοδος µετάβασης της µιας στην άλλη. Αυτή η περίοδος ήταν
τα «µακρόχρονα κοιλοπονήµατα» για τα οποία µιλούσε ο Μαρξ στην κριτική τον
προγράµµατος της Γκότα, ύστερα από τα οποία φτάνουµε στην α' φάση της κοµ-
µουνιστικής κοινωνίας, που είναι ήδη κοµµουνισµός, ανολοκλήρωτος κοµµουνι-
σµός. Η πρώτη φάση τον κοµµοννισµού κατά το Μαρξ δεν είναι πλέον µεταβατι-
κή περίοδος, είναι κοµµουνισµός. Είναι ήδη µια αταξική κοινωνία όπου το πολιτι-
κό κράτος έχει απονεκρωθεί... Ο σοσιαλισµός λοιπόν, η πρώτη φάση της κοµµου-
νιστικής κοινωνίας δεν είναι (αυτό που νοµίζει ο «Λαϊκός ∆ρόµος») "µια αδιάκο-
πη επαναστατική διαδικασία που αναπτύσσεται για µια µεγάλη ιστορική περίοδο
κάτω από τις συνθήκες της δικτατορίας του προλεταριάτου". Είναι µια πολύ
συγκεκριµένη έννοια στο µαρξισµό - λενινισµό, είναι η κοµµουνιστική κοινωνία
στην πρώτη της φάση, µια κοινωνία αταξική και ακρατική».
Αυτά λέει το κείµενο της Κ.Ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ, πιστεύοντας πως υπερασπίζεται τη
µαρξιστική - λενινιστική θεωρία. Ας δούµε τι λέει για το ίδιο ζήτηµα ο Λένιν. Φωτί-
ζοντας καθαρά τη µαρξιστική θέση, για τη δικτατορία του προλεταριάτου, σαν
κράτους της µεταβατικής περιόδου από τον καπιταλισµό στον κοµµουνισµό, ο
Λένιν σηµειώνει πως: «Ο Μαρξ στην κριτική του για το πρόγραµµα της Γκότα,
γράφει: «ανάµεσα στην καπιταλιστική κοινωνία και στην κοµµουνιστική κοινωνία
τοποθετείται η περίοδος του επαναστατικού µετασχηµατισµού της µιας στην
άλλη. Σ' αυτή αντιστοιχεί µια µεταβατική πολιτική περίοδος όπου το κράτος δεν
µπορεί να είναι τίποτε άλλο από την επαναστατική δικτατορία του προλεταριά-
του». Μέχρι τώρα η αλήθεια αυτή ήταν εκτός συζήτησης για τους σοσιαλιστές
εποµένως επιβάλλει την αναγνώριση του κράτους ως την εποχή που ο νικηφόρος
σοσιαλισµός θα περάσει στον ολοκληρωµένο κοµµουνισµό» (Λένιν, «Έκθεση σχε-
τικά µε µια συζήτηση για το δικαίωµα των Εθνών»).
Όπως βλέπουµε, η ιστορική περίοδος που στη διάρκεια της υπάρχει το κράτος της
δικτατορίας του προλεταριάτου για την οποία µιλούν ο Μαρξ και ο Λένιν, δεν
καλύπτει µόνο την περίοδο του περάσµατος από τον καπιταλισµό στο πρώτο στά-
διο του κοµµουνισµού, αλλά αναφέρεται στην περίοδο του περάσµατος από το
σοσιαλισµό στον «ολοκληρωµένο κοµµουνισµό», όπου όλες οι ταξικές διαφορές
θα έχουν εξαλειφθεί κι όπου θα έχει εγκαθιδρυθεί η αταξική κοινωνία, δηλ. στην
περίοδο του περάσµατος από τον καπιταλισµό στο ανώτερο στάδιο του κοµµου-
νισµού.
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Σύµφωνα µε τον Λένιν: «Η διχτατορία (του προλεταριάτου) δε θα χρειάζεται όταν
εξαφανιστούν οι τάξεις. Οι τάξεις δε θα εξαφανιστούν χωρίς τη διχτατορία τον
προλεταριάτου»] {«Η οικονοµία και πολιτική της εποχής της διχτατορίας του προ-
λεταριάτου»}.
Σοσιαλισµός σηµαίνει εξάλειψη των τάξεων. Αλλά ο σοσιαλισµός (το πρώτο σκα-
λοπάτι της νέας κοινωνίας που αναπτύσσεται από τον καπιταλισµό σε διάκριση
από το πιο υψηλό παραπέρα σκαλοπάτι της, τον κοµµουνισµό) ή για να χρησιµο-
ποιήσουµε τα λόγια του Λένιν, η δηµιουργία του «νέου σοσιαλιστικού κοινωνικού
καθεστώτος», δεν αρχίζει µε την ολοκληρωτική κατάργηση όλων των τάξεων,
συµπεριλαµβάνοντας την εργατική : τάξη, την τάξη των αγροτών, τη διανόηση,
αλλά ολοκληρώνεται µε αυτήν, µε το πέρασµα έτσι στην «αταξική κοινωνία»,
στην κοινωνία χωρίς κράτος. Σύµφωνα µε τη διατύπωση του Λένιν, η ολοκληρω-
τική κατάργηση των τάξεων είναι «ο τελικός σκοπός του σοσιαλισµού».
3. Νοµίζοντας εσφαλµένα ότι θα βοηθούσε τους συλλογισµούς σας, στο κείµενο
της Κ.Ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ παραθέτετε ορισµένα αποσπάσµατα από οµιλίες του Στά-
λιν (το 1925 και 1926) ο οποίος, όπως λέτε, «ως τότε µιλάει τη µπολσεβίκικη
γλώσσα και υπερασπίζεται το λενινισµό». Έτσι π.χ. σε µια οµιλία του στο Πανε-
πιστήµιο Σβερντλόφ το 1925, ο Στάλιν λέει πως «η δικτατορία (του προλεταριά-
του) είναι το µέσο, ο δρόµος προς το σοσιαλισµό. Και τι είναι ο σοσιαλισµός;
Σοσιαλισµός είναι το πέρασµα από την κοινωνία µε δικτατορία του προλεταριά-
του στην κοινωνία χωρίς κράτος».
Εµείς δε βρίσκουµε κανενός είδους επιβεβαίωση της άποψης σας, στις παραπο-
µπές που κάνετε στα λόγια του Στάλιν. Αφού όµως θεωρείτε ότι στις οµιλίες αυτές
ο Στάλιν µιλάει τη µπολσεβίκικη γλώσσα και υπερασπίζεται το λενινισµό, θα πρέ-
πει να συµφωνήσετε και µε τα όσα λίγο παρακάτω, στην ίδια οµιλία στο Πανεπι-
στήµιο Σβερντλόφ, τονίζει ο Στάλιν, και πρόκειται σύντροφοι για την µπολσεβίκι-
κη ακριβώς κριτική, για την υπεράσπιση του λενινισµού απέναντι σε απόψεις σαν
αυτές που κι εσείς προβάλλετε! Ο Στάλιν, παραθέτει συνοπτικά το χρονικό της
αντιπαράθεσης ανάµεσα στο Λένιν και τον Τρότσκι, σχετικά µε το ζήτηµα αν µπο-
ρεί ή όχι νά οικοδοµηθεί ο σοσιαλισµός στη Σοβ. Ένωση.
Να τι λέει ο Στάλιν στην οµιλία αυτή:
«...Ένα χρόνο αργότερα (το 1922) αντιπαραθέτονται ξανά η µια στην άλλη, η
δήλωση τον Λένιν στην ολοµέλεια του Σοβιέτ της Μόσχας, ότι «η Ρωσία της ΝΕΠ
Θα γίνει σοσιαλιστική Ρωσία» και η δήλωση του Τρότσκι... ότι «µια αληθινή άνο-
δος της σοσιαλιστικής οικονοµίας στη Ρωσία, θα γίνει δυνατή µόνο ύστερα από
τη νίκη τον προλεταριάτου στις σπουδαιότερες χώρες της Ευρώπης».
Τέλος, ύστερα από άλλον ένα χρόνο, λίγο καιρό πριν από το θάνατο τον, ο Λένιν
ξαναέρχεται σ' αυτό το ζήτηµα µε το άρθρο τον «για το συνεταιρισµό» (Μάης
1923) δηλώνοντας ότι στη Σοβιετική Ένωση έχουµε «όλα όσα χρειάζονται για την
οικοδόµηση µιας πλέριας σοσιαλιστικής κοινωνίας»...
...Και µόνο απ' αυτή την ιστορική πληροφορία φαίνεται άτι το πρόβληµα της οικο-
δόµησης του σοσιαλισµού στη χώρα µας είναι ένα από τα σπουδαιότερα προβλή-
µατα της πρακτικής κοµµατικής µας δουλειάς. Είναι ζήτηµα αν χρειάζεται να απο-
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δείξουµε ότι ο Λένιν δε θα επανερχόταν επανειληµµένα σ' αυτό το ζήτηµα, αν δεν
το θεωρούσε το σπουδαιότερο ζήτηµα της πρακτικής µας δουλειάς... Πού βρίσκε-
ται η σπουδαιότητα αυτού τον ζητήµατος από την άποψη της πρακτικής δουλει-
άς του κόµµατος; Βρίσκεται στο ότι θίγει το ζήτηµα της προοπτικής της οικοδό-
µησης µας, των καθηκόντων και των σκοπών αυτής της οικοδόµησης. ∆ε µπορείς
να οικοδοµείς πραγµατικά, όταν δεν ξέρεις για ποιο σκοπό οικοδοµείς... Οικοδο-
µούµε άραγε στο όνοµα τον σοσιαλισµού, αποσκοπώντας στη νίκη της σοσιαλι-
στικής Οικοδόµησης, είτε οικοδοµούµε στην τύχη, στα τυφλά, για να λιπάνουµε
το έδαφος για µια αστική δηµοκρατία «περιµένοντας τη σοσιαλιστική επανάστα-
ση σ' όλο τον κόσµο» - αυτό είναι τώρα ένα από τα βασικά προβλήµατα...
Η µεγάλη σηµασία τον λενινισµού βρίσκεται, ανάµεσα στα άλλα, ακριβώς στοότι
δεν παραδέχεται οικοδόµηση στην τύχη, στα τυφλά, δεν εννοεί την οικδοµηση
χωρίς προοπτική και δίνει µια ξεκάθαρη και συγκεκριµένη απάντηση στο ζήτηµα
της προοπτικής της δουλειάς µας, δηλώνοντας ότι τα έχουµε όλα όσα χρειάζονται
για την οικοδόµηση της σοσιαλιστικής οικονοµίας στη χώρα µας, ότι µπορούµε
και πρέπει να χτίσουµε µια πλέρια σοσιαλιστική κοινωνία».
Η συζήτηση για το σοσιαλισµό και την παλινόρθωση, άνοιξε ανάµεσα µας, βοη-
θώντας ήδη να κατανοήσει, πιστεύουµε, καλύτερα ο καθένας, τις θέσεις του
άλλου... Τα ζητήµατα φυσικά παραµένουν. Εµείς, είµαστε πρόθυµοι, όποτε χρει-
αστεί να δώσουµε συνέχεια.


