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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  

 
 
Στο έργο αυτό δίνουµε µια όσο το δυνατόν ολοκληρωµένη εικόνα για το έργο 
και τις ιδέες του Λ. Τρότσκυ, ηγέτη του Σοβιέτ της Πετρούπολης το 1905, 
συναρχηγού του Λένιν στη Ρώσικη επανάσταση το 1917, ιδρυτή και αρχηγού 
του Κόκκινου Στρατού, κι’ επιπλέον υπεύθυνου της Αριστερής Αντιπολίτευσης 
στο σοβιετικό Κόµµα µετά τον θάνατο του Λένιν και ιδρυτή της 4ης ∆ιεθνούς. 
Πραγµατικά, όλες αυτές οι ιδιότητες καθόρισαν τον ρόλο του Τρότσκυ σαν 
µιας παγκόσµιας επαναστατικής φυσιογνωµίας του οποίου το έργο, όπως 
εκείνο των Μαρξ, Ένγκελς και Λένιν αποτελεί και σήµερα το πρόγραµµα, την 
ταχτική και τη στρατηγική της παγκόσµιας επανάστασης.  
 
Το έργο του Τρότσκυ είναι πολυσχιδές. Περιλαµβάνει τη θεωρία της ∆ιαρκούς 
Επανάστασης, τη θεωρία της παγκόσµιας επανάστασης σ’ αντίθεση µε τη 
σταλινική θεωρία του “σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα”, το πρόγραµµα του 
Ενιαίου Μετώπου σε αντίθεση µε τα σταλινικά υπερταξικά “λαϊκά µέτωπα”, 
το Μεταβατικό Πρόγραµµα διεκδικήσεων και πάλης στην εποχή του 
ιµπεριαλισµού. Επιπλέον ο Τρότσκυ µας άφησε µια µοναδική µαρξιστική 
ανάλυση του εργατικού κράτους της ΕΣΣ∆. Πίσω από τον σταλινικό 
εκφυλισµό της ΕΣΣ∆ ο Τρότσκυ διαπίστωσε µε καθαρότητα ότι τα θεµέλια 
του σοσιαλισµού (η κρατικοποιηµένη ιδιοκτησία, το µονοπώλιο του 
εξωτερικού εµπορίου, το κεντρικό τραπεζικό σύστηµα και ο σχεδιασµός) δεν 
είχαν καταρρεύσει στην ΕΣΣ∆ και ότι η σταλινική γραφειοκρατία δεν 
αποτελούσε µια νέα “κυρίαρχη τάξη” αλλά ένα παρασιτικό στρώµα που ήταν 
υποχρεωµένο ως ένα βαθµό να υπερασπιστεί αυτές τις καταχτήσεις.  
 
Ο µαρξισµός στηρίζεται στη διαλεχτική και ο Τρότσκυ κατανόησε ότι το 
εργατικό κράτος, κάτω από την µπότα της σταλινικής γραφειοκρατίας, ήταν 
ένα µεταβατικό καθεστώς που είτε θα πισωγύριζε στον καπιταλισµό (όπως και 
έγινε τελικά) είτε θα προχωρούσε προς τον σοσιαλισµό µε µια πολιτική 
επανάσταση της εργατικής τάξης, κάτω από τις εξελίξεις της παγκόσµιας 
επανάστασης.  
 
Για τους σταλινικούς του ΚΚΕ, το καταφύγιο βρέθηκε στην εποχή του Στάλιν 
και η παλινόρθωση του καπιταλισµού στην ΕΣΣ∆ αποδόθηκε στο 20ο 
Συνέδριο, τον Ν. Χρουτσώφ, τις κατοπινές µεταρρυθµίσεις στην οικονοµία και 
τελικά στην περεστρόικα του Γκορµπατσώφ. Οι επαναστάτες µαρξιστές, 
ακολουθώντας την παράδοση και τις βαθιές αναλύσεις του Τρότσκυ, 
κατανόησαν από πολύ νωρίς ότι τόσο το 20ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ όσο και οι 
µεταγενέστερες µεταρρυθµίσεις δεν ήταν παρά προσπάθειες της κυρίαρχης 
γραφειοκρατίας να λύσει τα άλυτα προβλήµατα που δηµιουργούσε η αντίθεση 
ανάµεσα στη σοσιαλιστική φύση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και τις 
αυθαιρεσίες της γραφειοκρατίας στους τοµείς της οικονοµίας, της κοινωνίας 
και της πολιτικής. Η κυριότερη αυθαιρεσία δεν ήταν παρά η ωµή κατάργηση 
της εξουσίας των συµβουλίων και της εργατικής δηµοκρατίας καθώς και η 
κατάργηση της εσωκοµµατικής δηµοκρατίας στο Μπολσεβίκικο κόµµα. 
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Οι κοινωνικές ρίζες αυτού του “κοινωνικού Θερµιδώρ”, της σταλινικής 
αντεπανάστασης αναλύθηκαν εκτενώς από τον Τρότσκυ στο έργο του 
“Προδοµένη Επανάσταση”, ένα απόσπασµα από το οποίο δηµοσιεύουµε στον 
τόµο αυτό. Οι βασικές αιτίες του γραφειοκρατικού εκφυλισµού της ΕΣΣ∆ 
µπορούν να βρεθούν, σε τελική ανάλυση, στην ιµπεριαλιστική αποµόνωση, 
την καθυστέρηση της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων, τις τεράστιες 
απώλειες και τον φόρο αίµατος που πλήρωσε η εργατική τάξη της Ρωσίας 
στον Α’ παγκόσµιο και τον εµφύλιο πόλεµο, καθώς και η καθυστέρηση της 
επανάστασης στη Γερµανία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, και 
την Κίνα. Για την καθυστέρηση της επανάστασης, ο Τρότσκυ έδειξε τις 
τεράστιες ευθύνες της Σταλινικής γραφειοκρατίας που πότε πήγαινε προς τα 
“δεξιά” όταν η επανάσταση ανερχόταν και προς τ’ “αριστερά” όταν πλέον είχε 
πρακτικά ηττηθεί. ΄ 
 
Αυτά τα ζικ – ζακ της σταλινικής ηγεσίας δεν ήταν παρά το αποτέλεσµα της 
πολιτικής της “σταθεροποίησης” του σοβιετικού καθεστώτος και της 
“ειρηνικής συνύπαρξης” µε τον ιµπεριαλισµό. Όταν πλέον ο Χίτλερ ανέβηκε 
στην εξουσία και χάθηκε για την παγκόσµια επανάσταση η Γερµανία, ο 
Τρότσκυ κατανόησε ότι τα σταλινικά ΚΚ είναι οριστικά χαµένα για την 
εργατική τάξη. Από την αρχή πρότεινε την πολιτική του Ενιαίου Μετώπου των 
εργατικών κοµµάτων κι’ οργανώσεων σε αντίθεση µε την πολιτική των 
“Λαϊκών Μετώπων” του Στάλιν που υπέτασσαν το προλεταριάτο στις 
διάφορες αστικο – φιλελεύθερες τάσεις της µπουρζουαζίας. Σαν αποτέλεσµα 
της πολιτική των “Λαϊκών Μετώπων” ήρθε στην εξουσία ο Χίτλερ.  
 
Η Ελληνική εκδοχή των “Λαϊκών Μετώπων”  ήταν το σύµφωνο Σκλάβαινα – 
Σοφούλη (19/2/1936). Στις 3 Απρίλη 1936 δηµοσιεύτηκε στον “Ριζοσπάστη” 
και τον αστικό τύπο το σχετικό συµφωνητικό που είχε υπογραφεί στις 19/2 
ανάµεσα στον αρχηγό της κοινοβουλευτικής οµάδας του Παλλαϊκού Μετώπου 
(KKE) Σκλάβαινα και τον αρχηγό των φιλελευθέρων Σοφούλη. Το 
αποτέλεσµα, όπως και στη Γερµανία, είναι γνωστό: Η δικτατορία της 4ης 

Αυγούστου. Παρόµοια η στάση του ΚΚΕ το 1989 οδήγησε στα σηµερινά 
αδιέξοδα και απέδειξε πανηγυρικά τα λόγια του Τρότσκυ στο Μεταβατικό 
Πρόγραµµα: “Η παγκόσµια πολιτική κατάσταση, στο σύνολό της, 
χαρακτηρίζεται, κυρίως, από την ιστορική κρίση της ηγεσίας του 
προλεταριάτου”. 
 
Ακόµα και σήµερα η εξοικείωση µε το έργο και τις ιδέες του Λ. Τρότσκυ είναι 
µικρή. Ο σταλινισµός, φυσικά, έκανε τα πάντα από τη δεκαετία του ’20  
κιόλας για να συκοφαντήσει τον Τρότσκυ, ν’ “αποδείξει” πως ήταν σε 
αντίθεση µε τον Λένιν κι’ ακόµη πως δεν είχε κανένα ρόλο στην Οχτωβριανή 
επανάσταση! Αλλά σήµερα όλα τα ντοκουµέντα δείχνουν ότι ο Τρότσκυ όχι 
µόνο υπήρξε ο οργανωτής και ιδρυτής του Κόκκινου Στρατού, που νίκησε τις 
ορδές του Χίτλερ, αλλά ότι ήταν ο συναρχηγός και σύντροφος του Λένιν τον 
Οχτώβρη. Η Οχτωβριανή επανάσταση ήταν το έργο των προλεταριακών 
µαζών κάτω από την καθοδήγηση και την πάλη του Μπολσεβίκικου Κόµµατος 
των Λένιν και Τρότσκυ. Αυτή η ιστορική αλήθεια δεν µπορεί πλέον να 
διαψευσθεί από τη σταλινική σχολή της πλαστογραφίας. 
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Τα ερωτήµατα σχετικά µε το έργο και τις ιδέες του Λ. Τρότσκυ είναι πολλά. 
Για παράδειγµα: Πως ο Στάλιν κατάφερε να νικήσει την Αριστερή 
Αντιπολίτευση και να επιβληθεί πάνω στον Τρότσκυ; Ήταν ο Τρότσκυ ένας 
προδότης που πήραν υπό την προστασία τους οι ιµπεριαλιστές ενάντια στην 
ΕΣΣ∆; Αν ο Τρότσκυ και οι ΤΡΟΤΣΚΥστές είχαν δίκιο γιατί δεν κατόρθωσαν 
να επιβιώσουν µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο; Με την άρνηση της σταλινικής 
θεωρίας του “σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα” ο Τρότσκυ εννοούσε ότι δεν 
έπρεπε να γίνει καµιά προσπάθεια για τη σοσιαλιστική οικοδόµηση στην 
ΕΣΣ∆;  Είχαν οι ΤΡΟΤΣΚΥστές µια προδοτική στάση στον Β’ Παγκόσµιο 
Πόλεµο και ειδικά απέναντι στο ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ; 
 
Ας δώσουµε µερικές σύντοµες απαντήσεις. Ο Στάλιν κατάφερε να νικήσει την 
Αριστερή Αντιπολίτευση και τον Τρότσκυ γιατί ο ίδιος ο Τρότσκυ ποτέ δεν 
είδε την αντιπαράθεση µε τον Στάλιν έξω από τα κοµµατικά πλαίσια και την 
πάλη των γραµµών. Ενώ ο Στάλιν οργάνωνε τον µηχανισµό του βασισµένος σε 
“πιστά µεσαία στελέχη” ο Τρότσκυ δεν έπαψε ποτέ να µιλά για αρχές και το 
πρόγραµµα της επανάστασης. Παρόλη την επιρροή του στον Κόκκινο Στρατό 
και τον κοµµατικό µηχανισµό ο Τρότσκυ έµεινε πιστός στη γραµµή του Λένιν 
–εκείνη του δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού, του διαλόγου και της 
δηµοκρατικής πάλης των ιδεών. Αλλά ο Στάλιν στην πορεία προς την εξουσία 
δεν είχε τις ίδιες αντιλήψεις. Όταν κάποτε ρωτήθηκε ο Τρότσκυ γιατί δεν 
χρησιµοποίησε την επιρροή του στον Κόκκινο Στρατό ώστε ν’ ανατρέψει τον 
Στάλιν µε στρατιωτικά µέσα απάντησε ότι το ζήτηµα δεν ήταν καθόλου ν’ 
αντικατασταθεί ένας βοναπαρτισµός µ’ έναν άλλον. Για τον Τρότσκυ, η 
πορεία της ΕΣΣ∆ και της παγκόσµιας επανάστασης ήταν έργο της εργατικής 
τάξης κι’ όχι των κοµµατικών ή στρατιωτικών µηχανισµών.  
 
Ο Τρότσκυ εξορίστηκε από τον Στάλιν αρχικά στο Καζακστάν κι’ από κει στην 
Τουρκία, τη Νορβηγία και το Μεξικό. Καµιά χώρα δεν ήταν διατεθειµένη να 
δώσει άσυλο στον Τρότσκυ κάτω από τις απειλές του Στάλιν αλλά και την 
επιρροή που ο Τρότσκυ ασκούσε στις µάζες. ∆ολοφονήθηκε το 1940 στο 
Κογιοακάν του Μεξικού από τον πράκτορα της GPU, Ραµόν Μερκαντέρ που 
αργότερα έλαβε το ανώτατο παράσηµο της ΕΣΣ∆. Είχαν προηγηθεί πολλές 
δολοφονικές απόπειρες εναντίον του, µια από τις οποίες ήταν οργανωµένη 
από τον Μεξικάνο καλλιτέχνη και µέλος του Μεξικάνικου ΚΚ, Σιγκέϊρος. Ο 
“Ριζοσπάστης” του αφιέρωσε ένα ένθετο το 2009, τιµώντας την τέχνη του και 
τις ιδέες του, αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στη δολοφονική απόπειρα που 
οργάνωσε ενάντια στον Τρότσκυ µε άλλα µέλη του ΚΚ ντυµένους σαν 
αστυνοµικούς µε πολυβόλα.  
 
Οι ΤΡΟΤΣΚΥστές κατόρθωσαν να επιβιώσουν µετά τον Β’ Παγκόσµιο 
Πόλεµο, µε τροµακτικές απώλειες στις τάξεις τους, σε µέλη και στελέχη, 
εκτελεσµένοι από την GPU, την ΟΠΛΑ και τους Γερµανούς και Ιταλούς 
φασίστες. Ο πρώην γραµµατέας του ΚΚΕ, Παντελής Πουλιόπουλος έπεσε στο 
Νεζερό ηρωϊκά. Μίλησε στους Ιταλούς φαντάρους στη γλώσσα τους για το 
παγκόσµιο προλεταριάτο και τον φασισµό, το µατοκύλισµα των λαών στο 
βωµό των ιµπεριαλιστών. Όταν οι Ιταλοί φαντάροι του αποσπάσµατος 
αρνήθηκαν να τον πυροβολήσουν, τον εκτέλεσε ο ίδιος ο διοικητής του 
εκτελεστικού αποσπάσµατος µε µια σφαίρα στο κεφάλι.  
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Όσοι κοµµουνιστές, ανάµεσά τους και οι ΤΡΟΤΣΚΥστές έκαναν προπαγάνδα 
στο αλβανικό µέτωπο το 1940 και τόνιζαν ότι δεν γίνεται αντιφασιστικός 
αγώνας κάτω από την ηγεσία του φασίστα Μεταξά, ότι “ο εχθρός βρίσκεται 
στη δική µας χώρα”, όπως έλεγε ο Λένιν, υπέστησαν φριχτά βασανιστήρια στο 
Καλπάκι. Είναι καιρός η ιστορία να γράψει γι’ αυτούς. 
 
Παρά τις προσπάθειές τους να µπουν στο ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ οι 
ΤΡΟΤΣΚΥστές δολοφονήθηκαν συστηµατικά από την ΟΠΛΑ και το ΚΚΕ. 
Είναι γνωστή η εκατόµβη των ΤΡΟΤΣΚΥστών του Αγρινίου καθώς και η 
εξόντωση ένοπλων οµάδων των ΤΡΟΤΣΚΥστών που προσπάθησαν να 
συνδράµουν τον ΕΛΑΣ. Από κει και πέρα η σταλινική ηγεσία του ΚΚΕ έκοψε 
κάθε δυνατότητα για τους ΤΡΟΤΣΚΥστές να µετάσχουν στον αγώνα και να 
τον εµπλουτίσουν µε τις ιδέες και το πρόγραµµα της σοσιαλιστικής 
επανάστασης, της καταδίκης της ταξικής συνεργασίας µε την “κυβέρνηση” 
της Μέσης Ανατολής ή τους ανύπαρκτους πλέον προπολεµικούς πολιτικούς 
όπως ο Σοφούλης. Αντίθετα το ΚΚΕ επέµενε σε µια γραµµή “εθνικής ενότητας 
από το βασιλιά µέχρι τον Ζέβγο”! 
 
Οι προδοσίες και οι δολοφονίες του ΚΚΕ ανάγκασαν τους ΤΡΟΤΣΚΥστές να 
επιµείνουν στην ταξική πάλη στις πόλεις, τονίζοντας ότι η αγροτιά που ήταν η 
βάση του ΕΛΑΣ ήταν µια ασταθής και ταλαντευόµενη δύναµη. Στα µεγάλα 
αστικά κέντρα οι ΤΡΟΤΣΚΥστές πήραν µέρος και οργάνωσαν πολλές απεργίες 
(πχ µπετά πλοιαρίων, απεργία κατά της επιστράτευσης, λαϊκά συσσίτια όπου 
κατήγγειλαν µ’ επιτυχία τις πολιτικές των σταλινικών, κ.ά.). Η πολιτική 
γραµµή των ΤΡΟΤΣΚΥστών, που ήταν η πολιτική του Λένιν, ότι “ο εχθρός 
είναι στη δική µας χώρα” δικαιώθηκε στα ∆εκεµβριανά και τη συµφωνία της 
Βάρκιζας (1945) µε την οποία µια νικηφόρα επανάσταση οδηγήθηκε στην 
ήττα µε την βλακώδη πολιτική των Σιάντου – Ιωαννίδη.  
 
Ένα άλλο ερώτηµα είναι αν µε την άρνηση της σταλινικής θεωρίας του 
“σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα” ο Τρότσκυ εννοούσε ότι δεν έπρεπε να γίνει 
καµιά προσπάθεια για τη σοσιαλιστική οικοδόµηση στην ΕΣΣ∆. Ο Τρότσκυ 
όχι µόνο ήταν υπέρ της  σοσιαλιστικής οικοδόµησης, αλλά έδειξε µε 
συγκεκριµένο τρόπο πως η γραφειοκρατία δηµιούργησε εισοδηµατικές 
ανισότητες, πως διαστρέβλωσε τον σχεδιασµό και την εργατική δηµοκρατία, 
πως εξασφάλισε προνόµια για τον εαυτό της και αστυνοµική τροµοκρατία για 
τον λαό. Ο Τρότσκυ είχε απ’ το 1920 κιόλας µια σαφή οικονοµική πολιτική που 
θα έπρεπε ν’ αντικαταστήσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που 
δηµιούργησε η ιµπεριαλιστική περικύκλωση και ο εµφύλιος πόλεµος στην 
ΕΣΣ∆. Άσκησε βαθιά κριτική στα πεντάχρονα πλάνα και τόνισε ότι ο Στάλιν 
µετέβαλλε τις απόψεις του από “κεντριστικές” σε ακραίες εφαρµόζοντας τη 
βίαιη κολλεκτιβοποίηση ενώ κατά τα άλλα προσπάθησε ν’ ακολουθήσει το 
πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής της Αριστερής Αντιπολίτευσης απέναντι 
στο οποίο αρχικά είχε µια “κεντριστική”, αγνωστικιστική και ταλαντευόµενη 
στάση.  
 
Όπως έγραφε ο Τρότσκυ: 
 

«Η αποστράτευση των πέντε εκατοµµυρίων του Κόκκινου Στρατού δεν 
έπαιξε µικρό ρόλο στο σχηµατισµό της γραφειοκρατίας. Οι νικηφόροι 
διοικητές απόκτησαν ηγετικά πόστα στα τοπικά Σοβιέτ, στην οικονοµία, 
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στην εκπαίδευση, και εγκαθίδρυσαν επίµονα παντού το καθεστώς που 
είχε εξασφαλίσει την επιτυχία στον εµφύλιο πόλεµο. Έτσι, απ’ όλες τις 
πλευρές, οι µάζες αποµακρύνονταν βαθµιαία από την πραγµατική 
συµµετοχή τους στην ηγεσία της χώρας. Η αντίδραση µέσα στο 
προλεταριάτο προκάλεσε µια ιδιαίτερη έξαψη στις ελπίδες και στην 
αυτοπεποίθηση των µικροαστικών στρωµάτων της πόλης και της 
υπαίθρου, που είχαν αφυπνιστεί σε µια νέα ζωή από τη ΝΕΠ, και 
γίνονταν τώρα ολοένα και πιο τολµηρά. Η νεαρή γραφειοκρατία, που 
στην αρχή είχε εµφανιστεί σαν ο πράκτορας του προλεταριάτου, άρχισε 
τώρα να αισθάνεται σαν διαιτητικό δικαστήριο ανάµεσα στις τάξεις. Από 
µήνα σε µήνα η ανεξαρτησία της µεγάλωνε. Η διεθνής κατάσταση 
έσπρωχνε προς την ίδια κατεύθυνση µε ισχυρές δυνάµεις. Όσο βαρύτερα 
ήταν τα πλήγµατα που καταφέρονταν ενάντια στην παγκόσµια εργατική 
τάξη, τόσο µεγάλωνε η αυτοπεποίθηση της σοβιετικής γραφειοκρατίας. 
Ανάµεσα στα δυο αυτά γεγονότα δεν υπήρχε µονάχα µια χρονολογική, 
αλλά και µια αιτιακή σύνδεση –µια σύνδεση που δρούσε προς δύο 
κατευθύνσεις. Οι ηγέτες της γραφειοκρατίας προωθούσαν τις ήττες του 
προλεταριάτου. Οι ήττες του προλεταριάτου προωθούσαν την άνοδο της 
γραφειοκρατίας. Η συντριβή της βουλγάρικης εξέγερσης και η άδοξη 
υποχώρηση του γερµανικού εργατικού κόµµατος το 1923, η κατάρρευση 
της απόπειρας για εξέγερση στην Εσθονία το 1924, η προδοτική διάλυση 
της Γενικής Απεργίας στην Αγγλία και η ανάξια συµπεριφορά του 
πολωνικού εργατικού κόµµατος στην εγκατάσταση του Πιλσούδσκι το 
1926, η τροµερή σφαγή της κινέζικης επανάστασης το 1927 και, τελικά, οι 
ακόµα πιο απαίσιες πρόσφατες ήττες στη Γερµανία και την Αυστρία –
αυτές είναι οι ιστορικές καταστροφές που σκότωσαν την πίστη των 
σοβιετικών µαζών στην παγκόσµια επανάσταση, και επέτρεψαν στη 
γραφειοκρατία να ανεβεί ολοένα και υψηλότερα σαν τη µόνη ελπίδα 
σωτηρίας».1 

 
Σήµερα, οι ιδέες του Τρότσκυ είναι πιο ζωντανές παρά ποτέ. Η θεωρία της 
∆ιαρκούς Επανάστασης υπογραµµίζει ότι οι διάφορες “δηµοκρατικές” και 
“σοσιαλιστικές” λύσεις δεν µπορούν να οδηγήσουν στον σοσιαλισµό παρά 
µόνο αν η εργατική τάξη οργανωθεί ανεξάρτητα, ορθώσει τους δικούς της 
θεσµούς και τα δικά της δηµοκρατικά όργανα ώστε να φέρει την επανάσταση 
στο λογικό της σκοπό, το εργατικό κράτος. Μετά την αποκάλυψη των 
βοναπαρτιστικών καθεστώτων στη Βολιβία του Μοράλες και τη 
Βενεζουέλα του Τσάβεζ αυτό το συµπέρασµα έχει σήµερα ζωτική 
σπουδαιότητα . Το ίδιο ισχύει φυσικά στην Κούβα, την Κίνα και τη Βόρεια 
Κορέα.  
 
Η σηµασία της παγκόσµιας επανάστασης έγκειται στη διαλεχτική της σύζευξη 
µε τους νόµους της ανισοµερούς και συνδυασµένης ανάπτυξης του 
καπιταλισµού, όπως έχει αναλύσει ο Τρότσκυ. Ο σοσιαλισµός είναι ώριµος 
συνολικά για την ανθρωπότητα, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι η επανάσταση θα 
εκραγεί στον “αδύναµο κρίκο” της ιµπεριαλιστικής αλυσίδας, όπως έλεγε ο 
Λένιν. Αυτό µε τη σειρά του, ωστόσο, καθιστά αναγκαία την οικοδόµηση του 
επαναστατικού κόµµατος σε παγκόσµια βάση, πάνω στα θεµέλια ενός 
παγκόσµιου κόµµατος της σοσιαλιστικής επανάστασης .  
 

                                                 
1 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 
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Σήµερα η αναγκαιότητα του Ενιαίου Μετώπου είναι µεγαλύτερη παρά ποτέ. 
Όπως έγραφε ο Τρότσκυ: 
 

«Στους πρώτους µήνες του 1917,το Μπολσεβίκικο Κόµµα αντιπροσώπευε 
πολύ πιο σηµαντικές δυνάµεις, απ’ ότι το Εργατικό Κόµµα τώρα. Εν 
τούτοις το Μπολσεβίκικο Κόµµα διατηρούσε στενές σχέσεις µε την 
αριστερή πτέρυγα των Μενσεβίκων κι ανάλογα µε την περίπτωση, 
κατέβαζε ακόµα και κοινά ψηφοδέλτια µε τους Αριστερούς Μενσεβίκους 
(οµάδα Λάριν) στις δηµοτικές εκλογές της Πετρούπολης. Ταυτόχρονα, 
παρέµενα -σε συµφωνία µε το Λένιν- στην οργάνωση των ∆ιεθνιστών για 
να τους φέρω σαν σύνολο προς τη συγχώνευση µε το Μπολσεβίκικο 
Κόµµα. Τον Ιούλη του 1917 συγκλήθηκε ένα ενωτικό συνέδριο. Τον 
Απρίλη, ο Λένιν µίλησε στη Μενσεβίκικη συνδιάσκεψη. Στο ενωτικό 
συνέδριο του Ιούλη, ένας αντιπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας της 
Μενσεβίκικης συνδιάσκεψης έκανε ένα συγχαρητήριο λόγο, κ.λπ. Η 
Μπολσεβίκικη αδιαλλαξία είναι αδιάσπαστα δεµένη µε την κατανόηση 
του πραγµατικού προτσές στις εργατικές οργανώσεις, µε την ικανότητα 
επηρεασµού αυτού του προτσές, µε την ευελιξία στο χειρισµό των 
οµαδοποιήσεων, ακόµα κι ατόµων. Αντίθετα, κάθε σεχταριστής θέλει να 
‘χει το δικό του εργατικό κίνηµα. Πιστεύει πως µε την επανάληψη 
µαγικών τσιτάτων µπορεί να εξαναγκάσει µια ολόκληρη τάξη να 
συσπειρωθεί γύρω του. Αλλά στο τέλος, αντί να µαζέψει το προλεταριάτο 
γύρω του καταλήγει στον εκφυλισµό και στη διάλυση της ίδιας του της 
µικρής σέχτας».2 

 

Το κρίσιµο ζήτηµα δεν είναι η αφηρηµένη «ιδεολογική καθαρότητα». Αυτή 
δεν διακυβεύεται τόσο πολύ από τη συµµετοχή σ’ ένα ρεφορµιστικό ή 
κεντριστικό κόµµα αλλά από το τι κάνεις µ’ αυτή τη συµµετοχή. Στη 
σηµερινή εποχή το ζητούµενο είναι οι  επαναστατικές δυνάµεις ν’  
αποκτήσουν επιρροή και να διευρυνθούν αριθµητικά και ποιοτικά . 
Στη βάση αυτή το Μεταβατικό Πρόγραµµα παρέχει µια γερή βάση πάνω στην 
οποία µπορεί να αναπτυχθεί η στρατηγική και το πρόγραµµα της Αριστεράς.  

 

Οι αφηρηµένες “εκκλήσεις” για “επιστροφή στον Μαρξ”, για το “πρόγραµµα 
της αριστεράς”, “τι σηµαίνει σήµερα αριστερά” κ.ά., δεν δείχνουν παρά το 
χαµηλό επίπεδο της µαρξιστικής σκέψης στη χώρα µας και την κυριαρχία του 
υποκειµενισµού πάνω σ’ ολόκληρη την ιστορία του εργατικού κινήµατος. 
Αυτές τις  “εκκλήσεις” τις έχει ήδη απαντήσει ο Τρότσκυ µαζί µε όλες τις 
παραµορφώσεις της σκέψης και των ιδεών του Λένιν από τον Στάλιν.  

 

Ορισµένοι πιστεύουν ότι “Ο Μαρξ γεννήθηκε νωρίς”. Αυτός είναι ο τίτλος ενός 
άρθρου του καθηγητή κ. Ρούση.3 Όπως γράφει σχετικά: 

«Με βάση την παραπάνω συλλογιστική αναλύεται και το τόλµηµα του 
1917 και ερµηνεύεται κυρίως µέσω της καθυστέρησης της Ρωσίας, και της 
µοναδικότητάς της, η πορεία που ακολουθήθηκε στη συνέχεια, ενώ 

                                                 
2 Λ.Τρότσκι, «Ένα καρκίνωµα στο Εργατικό Κόµµα. Προς την Εθνική Επιτροπή Εργατικού Κόµµατος 
των ΗΠΑ», 12/8/1935. 
3 Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 19/12/2010. 
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εκτιµάται ότι ο Οχτώβρης παρά την κατάληξή του αποτελεί την “πιο 
λαµπρή σελίδα της ιστορίας του 20ού αιώνα και γενικότερα του λαϊκού 
κινήµατος (που) άνοιξε δρόµους πολύτιµους για τη µελλούµενη πορεία 
της ανθρωπότητας”. Στη συνέχεια µε ακράδαντα στοιχεία αποδεικνύεται 
ότι εκείνο που ήταν αδύνατο τότε, είναι σήµερα όχι µόνον εφικτό, αλλά 
και η µοναδική λύση απέναντι στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, γι’ αυτό 
και εκτιµάται ότι “ο Μαρξ γεννήθηκε νωρίς”». 

Αυτό που ο κ. Ρούσης εκτιµά ότι «µε ακράδαντα στοιχεία αποδεικνύεται ότι 
εκείνο που ήταν αδύνατο τότε, είναι σήµερα όχι µόνον εφικτό, αλλά και η 
µοναδική λύση απέναντι στην καπιταλιστική βαρβαρότητα», δεν ήταν 
λιγότερο εφικτό όσο και η µοναδική απάντηση στα πρώτα κείµενα του Λένιν 
στις αρχές του 20ου αιώνα.4 Ο Λένιν ξεκίνησε από την επιστηµονική ανάλυση 
του ρώσικου καπιταλισµού ώστε να διατυπώσει µια σωστή επαναστατική 
στρατηγική.  

Τα επιχειρήµατά του έχουν την ίδια, αν όχι µεγαλύτερη σηµασία σήµερα. Οι 
υλικές προϋποθέσεις του σοσιαλισµού, η ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνάµεων, η αναγωγή όλων των κρατικών δραστηριοτήτων σε απλές 
εποπτικές λειτουργίες που µπορεί να εκτελέσει ο καθένας, ισχύουν από την 
εποχή του Ένγκελς που υιοθέτηση αυτή τη διατύπωση µέχρι την εποχή του 
Λένιν κι’ από κει µέχρι σήµερα. Στο σχετικό βιβλίο5 του ο καλοπροαίρετος κ. 
Ρούσης αναπτύσσει τα σχετικά επιχειρήµατα, αλλά του διαφεύγουν ορισµένα 
σηµαντικά ζητήµατα, όπως πχ ότι ο ίδιος ο Τρότσκυ απάντησε τέτοια 
ερωτήµατα από τις αρχές της δεκαετίας του ’30 κιόλας όπως φαίνεται από τα 
κείµενα του τόµου αυτού. 

Όπως έγραφε ο Λένιν: 

«Συµβαίνει πολύ συχνά σε µια απότοµη καµπή της ιστορίας, τα ίδια τα 
προχωρηµένα κόµµατα να µην µπορούν, για ένα χρονικό διάστηµα λίγο ή 
πολύ µεγάλο, να συνηθίσουν µε την καινούργια κατάσταση, 
επαναλαµβάνοντας τα ίδια συνθήµατα που, ενώ χτες ήταν σωστά, σήµερα 
έχουν χάσει κάθε νόηµα, κι αυτό τόσο “ξαφνικά” όσο ξαφνική ήταν η 
ιστορική καµπή».6 

 
Αλλά ορισµένα “προχωρηµένα κόµµατα” επιµένουν σε συνθήµατα που είναι 
αφηρηµένα και γενικά ενώ άλλα εκφράζουν µεσοβέζικες θέσεις που δεν είναι 
σε θέση να οργανώσουν την εργατική τάξη και εποµένως δεν είναι σε θέση να 
κινητοποιήσουν τα λαϊκά στρώµατα.  
 
Το ΚΚΕ απευθύνει «πρόταση συµµαχίας» προς τον ίδιο τον λαό ξεχνώντας 
την ίδια την έννοια και τη σηµασία του Ενιαίου Μετώπου, ότι δηλαδή µια 
πρόταση συµµαχίας πρέπει να απευθύνεται όχι µόνο στο λαό γενικά αλλά και 
στις πολιτικές του οργανώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει µια ορθότερη πολιτική προς 
αυτή την κατεύθυνση αλλά πρέπει να υιοθετήσει διαφορετικά αιτήµατα, να 

                                                 
4 Βλ. πχ «Η ανάπτυξη του καπιταλισµού στη Ρωσία».  
5 «Ο Μαρξ γεννήθηκε νωρίς – Η ετεροχρονισµένη επικαιρότητα της κοµµουνιστικής χειραφέτησης», 
Γκοβόστης. 
6 Λένιν: «Άπαντα», τόµ 14ος, σελ. 12 
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προτείνει –όπως πρέπει να το κάνει και το ίδιο το ΚΚΕ- ένα σαφές, 
µεταβατικό πρόγραµµα διεκδικήσεων και πάλης. 
 
Πρέπει µ’ άλλα λόγια να προταθεί µια σαφής και καθαρή ταχτική µε σκοπό 
µια ∆ηµοκρατική Κυβέρνηση των Εργαζοµένων που θα πάρει συγκεκριµένα 
µέτρα, εκείνα του µεταβατικού ή ενδιάµεσου προγράµµατος. Με βάση αυτά 
τα συγκεκριµένα αιτήµατα, η βάση πρέπει να απευθυνθεί προς τις ηγετικές 
οµάδες των εργατικών κοµµάτων και ν’ απαιτήσει τη λεγόµενη “εναλλακτική 
πρόταση” της αριστεράς. Η εναλλακτική πρόταση πρέπει να είναι σαφής και 
ξεκάθαρη προς την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα.  
 
∆εν µπορεί να είναι µια πρόταση που λέει “όλα θα τα λύσουµε στον 
σοσιαλισµό” ούτε µια µεσοβέζικη πρόταση που σταµατά στη µέση του δρόµου, 
που δεν προτείνει ούτε καν κατάργηση αλλά “µερική διαπραγµάτευση” του 
χρέους και που δεν σπάει τους δεσµούς µε την ευρωζώνη προς όφελος µιας 
∆ηµοκρατικής Κυβέρνησης των Εργαζοµένων. 
 
Πόσα απλά µέλη και στελέχη του ΚΚΕ ξέρουν ότι το ΚΚΕ δεν προτείνει καν 
διαγραφή του χρέους, έξοδο από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση; Όλα τα 
απλά µέλη το θεωρούν αυτονόητο ότι έτσι είναι αλλά η κ. Παπαρήγα φυλάει 
τέτοια συνθήµατα µόνο για τις κυριακάτικες συγκεντρώσεις ότι θα γίνουν 
“στον σοσιαλισµό”. Το µόνο σύνθηµά της είναι να πέσει ο καπιταλισµός που 
ευθύνεται για όλα. Αυτό είναι σωστό αλλά όποιος δεν βάζει τα σωστά 
συνθήµατα, και δεν προτείνει τον τρόπο που θα πραγµατοποιηθούν, αυτός 
δεν είναι κοµµουνιστής αλλά απατεώνας και λογοκόπος. 
 

Χωρίς µεταβατικά αιτήµατα πάλης, χωρίς ενδιάµεσες προτάσεις όπως µια 
∆ηµοκρατική Κυβέρνηση των Εργαζοµένων και των συµµάχων τους, λένε ότι 
τίποτα δεν λύνεται σήµερα κι’ όλα θα λυθούν στον “σοσιαλισµό”. Όλα τ’ 
αφήνει στους «σκληρούς ταξικούς αγώνες που έρχονται» (Ριζοσπάστης, 
17/12/2010) αλλά αδιαφορεί για το πώς θα τους οργανώσουµε. 

 

Έχει το ΚΚΕ µια σωστή αντίληψη του Ενιαίου Μετώπου; Ασφαλώς όχι. 
Χρησιµοποιεί τον όρο καταχρηστικά ενώ το Ενιαίο Μέτωπο είναι πάνω απ’ 
όλα µια κεντρική διάταξη µάχης της εργατικής τάξης.  Έχει η υπόλοιπη 
Αριστερά µια σωστή αντίληψη του Ενιαίου Μετώπου; Μάλλον δεν την 
ενδιαφέρει καν σαν πραχτική έννοια. Το ΚΚΕ έχει τουλάχιστον προτείνει και 
έχει θέσει σε κίνηση τις Λαϊκές Επιτροπές ενώ η υπόλοιπη Αριστερά απλώς 
αντιπαρέρχεται το όλο ζήτηµα. Αλλά εδώ δεν πρόκειται για το οποιοδήποτε 
ζήτηµα αλλά για το κεντρικό, ζωτικό ζήτηµα της σηµερινής εποχής.  

 

Ας θέσουµε το θέµα από µιαν άλλη σκοπιά: Πληθαίνουν οι φωνές, από 
πολλούς χώρους, οτι έχουµε ξένη κατοχή, νέο “χειµώνα του ’41” κ.ά. Λίγο 
θέλουν ορισµένοι να βγουν να φωνάξουν για ένα “νέο ΕΑΜ”. Τέτοιες απόψεις 
οφείλουµε να τις καταδικάσουµε µαζί µε το ΚΚΕ στη γέννησή τους κιόλας και 
ν’ αναδείξουµε τον σωστό χαρακτήρα της σηµερινής κρίσης σαν κρίσης του 
καπιταλιστικού συστήµατος στις ειδικές συνθήκες της Ελλάδας µέσα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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Αθήνα 

2 Γενάρη 2011 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ 
ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ 

 
του Παντελή Πουλιόπουλου7 

 
 

Ι  

ΤΡΟΤΣΚΥ, Ο ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ 

1. Απαράλλαχτα όπως κι ο Λένιν, ο Τρότσκυ έλεγε πάντα ότι είναι απλά και µόνο 
µαρξιστής, ένας γνήσιος µαθητής του Μαρξ. Πραγµατικά, δεν υπάρχει κανένας 
«λενινισµός» ούτε κανένας «ΤΡΟΤΣΚΥσµός» σαν ιδιαίτερες, νέες θεωρίες δίπλα στο 
µαρξισµό, που να τον διορθώνουνε ή να «συµπληρώνουνε τα κενά του». 

2. Οι γιγάντιες επιστηµονικές ανακαλύψεις που χρωστάµε στη µεγαλοφυΐα του Μαρξ 
και του Έγκελς: υλιστική αντίληψη της ιστορίας, οικονοµική και πολιτική θεωρία των 
νόµων της καπιταλιστικής κοινωνίας και της σοσιαλιστικής της µεταµόρφωσης –
απαρτίζουν ένα σφιχτοδεµένο σύνολο θεωριών. Θεµελιωµένες σε µιαν ιδιαίτερη 
κοσµοθεωρητική βάση, το διαλεκτικό µατεριαλισµό, δηµιουργούν για πρώτη φορά 
στην ιστορία της ανθρώπινης σκέψης µια πραγµατικά επιστηµονική θεωρία για το 
κοινωνικό γίγνεσθαι. Πηγάζουνε από µιαν ανώτερη δηµιουργική σύνθεση της 
κλασικής γερµανικής φιλοσοφίας, της αγγλικής πολιτικής οικονοµίας και του 
γαλλικού σοσιαλισµού στα µέσα του 19ου αιώνα. 

3. Κανένας µετά το θάνατο και του Έγκελς δεν πρόσθεσε στο οικοδόµηµα αυτό του 
µαρξισµού καµιά νέα βάση «συµπληρωµατική» δίπλα σε κείνες που είχε βάλει το 

                                                 

7
Γράφτηκε τον Αύγουστο του 1941 Πηγή: «∆ελτίο» του πυρήνα της ΕΟΚ∆Ε στην Ακροναυπλία / 
Προδοµένη Επανάσταση, 1945 / Αρθρα, Θέσεις, Πολεµικές, 1976.  
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ρηξικέλευθο πνεύµα των δυο ∆ιδασκάλων. Ούτε και να γκρεµίσουνε µπόρεσαν καµιά 
από κείνες. 

Η ρεβιζιονιστική απόπειρα του Ε. Μπέρνσταϊν στα τέλη του 19ου αιώνα να 
αναθεωρήσει την οικονοµική θεωρία του µαρξισµού, ειδικότερα τη θεωρία της 
συγκέντρωσης και της απαθλίωσης και οι απόπειρες των Μ. Άντλερ και Μπαζάροφ-
Μπογκντάνοφ στις αρχές του 20ου να «συγχωνεύσουνε» την κοσµοθεωρία του 
µαρξισµού µε το νεοκαντιανισµό και τον εµπειριοκριτικισµό, δεν στάθηκαν πρόοδες 
επιστηµονικές. Έµειναν εκλεκτικές αντιδραστικές προσπάθειες και λησµονηθήκανε 
νωρίς, αφού κάποτε κατάφεραν να σκορπίσουν προσωρινή σύγχυση. Ακόµα 
χειρότερα µε την παλιότερη απόπειρα του Λάβροφ να βρει τη γέφυρα µε τον 
αναρχισµό και το µπακουνικό ιδεαλισµό, και την κατοπινή του Κούνοφ να 
συµβιβάσει τη θεωρία του µαρξισµού µε το λιµπεραλισµό («Μαρξική θεωρία του 
κράτους κλπ.»). 

Του Κ. Κάουτσκι, ύστερα, η αξιοσηµείωτη προσπάθεια να δηµιουργήσει µια σύνθεση 
του µαρξισµού µε τα νεότερα πορίσµατα της εθνολογίας και της βιολογίας 
(δαρβινισµός και ιδίως νεολαµαρκισµός), µε σκοπό µιαν ενιαία εξήγηση του 
κοινωνικού µαζί και βιολογικού γίγνεσθαι µε τέτοιο πρίσµα θα ήτανε στην καλύτερη 
περίπτωση µια εµβαθυντική εργασία περιορισµένη στις ίδιες τις κοσµοθεωρητικές 
βάσεις του κλασικού µαρξισµού (Μαρξ-Έγκελς: «Αγία Οικογένεια», Έγκελς: 
«∆ιαλεκτική της Φύσης», «Λ. Φόιερµπαχ», «Αντι-Ντίριγκ» α΄ µέρος). Από την άλλη 
µεριά η βασική κριτική του καουτσκιανισµού στου Έγκελς την έκθεση για τη γένεση 
του κράτους είναι κατά βάθος µια εκλεκτική υποχώρηση από τις καταχτηµένες 
θεωρητικές θέσεις του µαρξισµού: «συγκρητισµός» του Μαρξ µε τον Γκούµπλοβιτς 
(«θεωρία για τις ράτσες» - «Rassentheorie». H θεωρητική εισφορά του 
µεταπολεµικού Κάουτσκι είναι ντροπαλή προσέγγιση στις θέσεις του 
µπερνσταϊνισµού που µε τόση επιτυχία τις είχε ανασκευάσει στα τέλη του αιώνα 
αυτός ο ίδιος ο θεωρητικός της 2ης ∆ιεθνούς. Από εδώ και η ασυµφιλίωτη πάλη του 
µε τη Ρόζα Λούξεµπουργκ, τον Λένιν και τον Τρότσκυ και µε τη θεωρία του 
µπολσεβικισµού γενικά. 

4. Από την ίδια την ουσία του ο µαρξισµός δεν είναι δόγµα κλειστό, ακίνητο. 
Προϋποθέτει ίσα-ίσα τη δυνατότητα και την αναγκαιότητα της κατοπινής του 
ανάπτυξης. Με τα δεδοµένα της ολοένα καινούργιας πείρας και µε τις νέες 
ανακαλύψεις της επιστήµης, ο µαρξισµός –η ίδια η µέθοδός του– το απαιτούσε 
εξαρχής όχι µόνο να ελέγχεται κάθε φορά για να επαληθευτεί, αλλά και να 
πλουτίζεται µε νέες θεωρητικές καταχτήσεις. Το δέντρο του µαρξισµού µε τις 
δυνατές του ρίζες χωµένες στο γόνιµο έδαφος της ιστορικής πραγµατικότητας, που 
τις απλώνει ολοένα βαθύτερα, ολοένα ψηλότερα τεντώνει τα κλαδιά του και ολοένα 
θα πλουτίζεται µε νέες διακλαδώσεις ξεπεταγµένες από τον ρωµαλέο κορµό της 
πηγαίας του διδασκαλίας. 

5. Είναι «αιώνια» αλήθεια ο µαρξισµός, αντίθετα µε όλες τις άλλες που καµιά τους 
δεν είναι απόλυτη, για πάντα δοσµένη; Αποκλείεται στο µέλλον η ιστορική πείρα να 
τον διαψεύσει στο σύνολό του ή σε µερικές από τις βάσεις του; 

Κριτήριο επαληθευτικό κάθε θεωρίας –η πράξη. «Ἐν ἀρχῇ ἦν ἡ πρᾶξις». Όλες οι 
νέες πραγµατικότητες που µετά το θάνατο των δυο ιδρυτών η εξέλιξη παρουσίασε ή 
η επιστήµη διακρίβωσε µε τα νέα τελειότερα εργαλεία παρατήρησης, πειραµατισµού 
και λογικής αφαίρεσης, δεν έκαµαν ως τώρα τίποτε άλλο παρά να επιβεβαιώνουνε 
την επιστηµονική ορθότητα των µαρξιστικών αναλύσεων. Από την άποψη αυτή, µόνο 
ένα είδος «αναθεώρηση» του µαρξισµού είναι δυνατό και αναγκαίο: η ανάπτυξη, ο 
πλουτισµός των επαληθευµένων του βάσεων µε τις νεότερες καταχτήσεις της 
κοινωνικής επιστήµης και της γενικής θεωρίας των επιστηµών. Όχι πίσω προς τον 
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Καντ ή τον Άγιο Αυγουστίνο, αλλά πιο µπρος, προς την καθολική επιστήµη της 
κοµµουνιστικής κοινωνίας, που θα επιστεγάσει τον πανανθρώπινο πολιτισµό. 

Τέτοιο είναι το προοδευτικό έργο που επιτελέσανε οι καλύτεροι µαθητές του Μαρξ 
και αναστηλωτές του επαναστατικού µαρξισµού από τον επίγονο Ρεφορµισµό –η 
Ρόζα Λούξεµπουργκ, ο Ν. Λένιν και ο Λ. Τρότσκυ. 

6. Ο µαρξισµός αποδείχτηκε εντελώς επαρκής για να εξηγήσει το κοινωνικό 
γίγνεσθαι µε βάση τα δεδοµένα της εµπειρίας στην εποχή του καπιταλισµού, της 
κατάρρευσής του και της σοσιαλιστικής επανάστασης. Οι µελλοντικές γενεές της 
κοµµουνιστικής κοινωνίας δίχως άλλο θα ανεβάσουνε πολύ ψηλότερα την ανθρώπινη 
γνώση µε την ασύγκριτα πλουσιότερη πείρα τους και τα ασύγκριτα τελειότερα 
γνωστικά τους όργανα. Στην ανυψωτική τους αυτή κίνηση θα χρειαστεί να 
πατήσουνε στο σκαλοπάτι του µαρξισµού πάνω απ’ όλα, απαράλλαχτα όπως άλλοτε ο 
Μαρξ και ο Έγκελς χρειάστηκε να πατήσουνε στις πρωτυτερινές τους βαθµίδες, από 
τον Αριστοτέλη ίσαµε το Σπινόζα. Το ίδιο και οι επιστήµες της Φύσης για να 
προσεγγίσουνε την πραγµατικότητα ανέβηκαν ως την κορυφή του Αϊνστάιν 
στηριγµένες στους ∆ηµόκριτους και στους Κοπέρνικους. Μ’ αυτή την έννοια ο 
µαρξισµός είναι «κτῆµα ἐσαεί». 

7. Η θεωρία του µαρξισµού δεν πρόφτασε να διατυπωθεί από τους ιδρυτές της µε 
συστηµατικό τρόπο. Έξω µόνο από την περιοχή της οικονοµικής επιστήµης, κι αυτή 
µερικά. Συχνά η έκθεση πάνω σε βασικότατους νόµους ή σε ολάκερο σύµπλεγµα από 
κεφαλαιώδεις ιδέες γίνεται σκόρπια ή διατυπώνεται σε συµπυκνωτικούς 
αφορισµούς. (Παράδειγµα: Ο ιστορικός υλισµός σε δυο σελίδες προλόγου 
στην Κριτική της Πολιτικής Οικονοµίας). ∆εν υπάρχει όµως ως τώρα καµιά, 
αναπτυγµένη απ’ τους συνεχιστές, βασική του θεωρία που να µη βρίσκουµε τον 
πυρήνα της ξάστερο και µε χηµική καθαρότητα στα έργα των δυο ιδρυτών του 
επιστηµονικού σοσιαλισµού. Πάνω σ’ αυτόν οικοδόµησαν έπειτα οι µεγάλοι 
καλλιεργητές της θεωρίας. 

8. Και µε τους τρεις νεότερους θεωρητικούς του επαναστατικού µαρξισµού, η πηγαία 
διδασκαλία ξεδιπλώνεται και πλουτίζεται από τα πορίσµατα νέας έρευνας πάνω σε 
νέα ιστορική πείρα µε όργανο την ίδια του µέθοδο. Έγινε µεγαλύτερη εµβάθυνση στη 
δουλειά των κινητήριων δυνάµεων και των νόµων της κίνησης από τον καπιταλισµό 
στο σοσιαλισµό, ξεχωριστά πάνω στους ιδιαίτερους νόµους της ιµπεριαλιστικής 
εποχής. Το δέντρο ριζοβόλησε βαθύτερα. Καινούργιοι λαµπροί κλάδοι ξεβλάστησαν 
απ’ τον κορµό του. 

Κατά ένα γενικό τρόπο η συµβολή της Λούξεµπουργκ είναι η ανάπτυξη της θεωρίας 
για τη συσσώρευση µε βάση τον πρώτο ιδίως τόµο και τους πίνακες του τρίτου τόµου 
του «Κεφαλαίου»: µια βαθυστόχαστη έρευνα µε σκοπό να δόσει ολοκληρωµένη 
µαρξιστική ερµηνεία για τα οικονοµικά ιδίως φαινόµενα του ιµπεριαλισµού στις 
αρχές του 20ου αιώνα. 

Η κύρια συµβολή του Λένιν είναι η πιο πέρα επεξεργασία της Μαρξικής θεωρίας για 
το κράτος, ιδιαίτερα της νεότερης δηµοκρατίας, για το αγροτικό και εθνικό 
πρόβληµα σαν πρόβληµα ιδίως των συµµάχων του επαναστατικού προλεταριάτου 
(εδώ περιλαµβάνεται και το αποικιακό ζήτηµα), της θεωρίας για την οικοδόµηση του 
επαναστατικού κόµµατος του προλεταριάτου και για τη στρατηγική του. 
Αξιοσηµείωτη είναι ακόµα του Ν. Λένιν η βασισµένη και στη µαρξιστική 
γνωσιοθεωρία του Joseph Dietzgen συµπληρωµατική προσπάθεια, ύστερ’ από τη 
σχετική του Γ. Πλεχάνοφ, για την αποκατάσταση του διαλεχτικού µατεριαλισµού 
από τις επιρροές του ρεύµατος «γυρισµός στον Καντ» και για τη σύνδεσή του µε τα 
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πορίσµατα από τις νεότερες πρόοδες των φυσικών επιστηµών («Εµπειριοκριτικισµός 
και Ματεριαλισµός»). 

9. Ξεχωριστή θέση στην ιστορία της µαρξιστικής θεωρίας κρατεί ο Λεόν 
Νταβίντοβιτς Τρότσκυ σαν συνεχιστής των Μαρξ - Έγκελς και, µετά το 1924, του 
Λένιν. 

Η έρευνα για το έργο του Τρότσκυ σαν θεωρητικού είναι καθήκον επίκαιρο και 
εξαιρετικής σηµασίας. 

Ο Τρότσκυ είναι ο θεωρητικός της «διαρκούς επανάστασης» στον 20ον αιώνα. Σαν 
τέτοιος εµβάθυνε και διατύπωσε µεγαλοφυώς τους νόµους της Μαρξικής θεωρίας 
όσους διέπουνε α) τη σχέση της αστικής µε την προλεταριακή επανάσταση, β) το 
πέρασµα της επανάστασης από το εθνικό στο διεθνικό πλαίσιο, γ) τη µετατροπή της 
διεθνικής επανάστασης σε παγκόσµια (αξιοσηµείωτη εδώ είναι η παραπέρα 
επεξεργασία της θεωρίας των κινητήριων δυνάµεων και της πορείας των 
επαναστάσεων στις καθυστερηµένες αποικιακές και µισοαποικιακές χώρες –Ρωσία 
1917, κινέζικη επανάσταση 1925-1927: νόµος της «συνδυασµένης ανάπτυξης» σαν 
λογική συνέπεια του νόµου της «ανισόµερης ανάπτυξης»), δ) την στρατηγική και 
ταχτική του σύγχρονου εµφύλιου πολέµου[1], ε) τις οικονοµικές και κοινωνιολογικές 
προϋποθέσεις στην κατάστρωση του σχεδίου της σοσιαλιστικής παραγωγής, στ) τους 
όρους και την πορεία του γραφειοκρατικού εκφυλισµού της προλεταριακής 
διχτατορίας σ’ ένα αποµονωµένο εθνικό κράτος. 

10. Την ιδέα για τη «διαρκή επανάσταση» τη συνέλαβαν και τη διατύπωσαν µε 
λακωνική συνοπτικότητα ο Μαρξ και ο Έγκελς απ’ αφορµή την επανάσταση του 
1848 (Επιστολές στον Κούγκελµαν, Αλληλογραφία Μαρξ-Έγκελς, Κοµµουνιστικό 
Μανιφέστο, Πολιτική ∆ιαθήκη του Έγκελς ). Η µελέτη της ρωσικής πείρας στις αρχές 
του 20ου αιώνα έδοσε τη δυνατότητα στον Λ. Τρότσκυ να εφαρµόσει τη θεωρία σε 
µια συγκεκριµένη εθνική περίπτωση και, το σπουδαιότερο, να την επεξεργαστεί σε 
αδιάσπαστη συνοχή µε όλα τα άλλα συστατικά της µαρξιστικής διδασκαλίας για τη 
σοσιαλιστική µεταµόρφωση της κοινωνίας: διεθνικότητα και παγκοσµιότητα του 
κοινωνικο-επαναστατικού προτσέσου («1905», «∆ιαρκής Επανάσταση», «Ιστορία 
της Ρωσικής Επανάστασης» ιδίως α΄ τόµος και δ΄). Το θεωρητικό κατόρθωµα του 
Τρότσκυ σαν µαχόµενου µαρξιστή είναι η απόλυτη ενότητα της κριτικής –αναλυτικής 
και συνθετικής– σκέψης σε ό,τι αφορά τις αλληλοδιάδοχες φάσεις του 
θερµιδωριανού - εθνικιστικού εκφυλισµού στην ΕΣΣ∆ και την Κ.∆. και της πάλης για 
την αναγέννηση του διεθνικού επαναστατικού κινήµατος (∆.Α.Α., Τέταρτη ∆ιεθνής): 
Ολάκερη η πολιτική φιλολογία του Τρότσκυ, σε κάθε της σηµείο, δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά ένα ξάστερο επιστηµονικό συµπέρασµα, βγαλµένο µε αδάµαστη συνέπεια 
από µιαν ε ν ι α ί α , ατόφια θεωρία για τη διαρκή επανάσταση, εθνική, διεθνική, 
παγκόσµια, πριν και µετά την κατάληψη της εξουσίας. 

11. Θεωρούνε συνήθως τον Τρότσκυ σαν τον θεωρητικό των φαινοµένων της 
παρακµής της προλεταριακής επανάστασης. Είναι εξίσου και ο θεωρητικός της 
ακµής. Κανένας ύστερ’ από το Λένιν δεν έσπρωξε σε τόσο βάθος τη θεωρητική 
έρευνα των προβληµάτων της ανοικοδόµησης όσο ο Λ. Τρότσκυ. Ξεχωριστή θέση 
παίρνει εδώ η σύλληψη, κατάστρωση και αρχή της εκτέλεσης του οικονοµικού 
σχεδίου («Που βαδίζει η Ρωσία», «Πλατφόρµα του 1927», «Αντι - Στάλιν», 
Εισηγητικές του εργασίες στην Επιτροπή του Κρατικού Σχεδίου απ’ το 1923). Καρποί 
της ΤΡΟΤΣΚΥκής έρευνας είναι οι νόµοι της «ψαλίδας» και της «σµίτσκας» που 
περάσανε στο διεθνές λεξιλόγιο. Ο Λένιν δεν έζησε για να επεξεργαστεί θεωρητικά 
τη νέα πείρα και ιδιαίτερα τις τόσο αντιφατικές µορφές που έµελλαν να πάρουν στην 
«αποµονωµένη και καθυστερηµένη» Ρωσία οι µεγαλοφυείς του διατυπώσεις για τη 



 19

συµµαχία εργατών και χωρικών σαν ένα από τα στηρίγµατα της προλεταριακής 
διχτατορίας. 

12. Στον Τρότσκυ χρωστάµε αναµφισβήτητα την πρώτη επιστηµονική κοινωνιολογία 
της µετεπαναστατικής γραφειοκρατίας και µια πραγµατικά επιστηµονική ανάλυση 
για τον προοδευτικό εκφυλισµό του κυβερνώντος προλεταριακού κόµµατος και του 
κράτους (στα διάφορα στάδιά τους): κεντρισµός – θερµιδόρ – βοναπαρτισµός. Εδώ 
η θεωρητική επεξεργασία της Μαρξικής διδασκαλίας, κεντρισµένη από το πάθος της 
πολιτικής δράσης, φτάνει στο κορύφωµα της δηµιουργίας της. Όλη η Μαρξική 
φιλολογία µετά το θάνατο του Έγκελς δεν έδοσε ακόµη άλλο έργο µε τόση ενότητα 
σκέψης, βάθος ανάλυσης και αποκαλυπτικό φως σαν την «Προδοµένη 
Επανάσταση». 

13. Μέσα στην Κοµµουνιστική ∆ιεθνή της Λενινικής περιόδου ο Λ. Τρότσκυ ήτανε 
γνωστός σαν ο «µεγάλος συγγραφέας» του «Τροµοκρατία και Κοµµουνισµός», που 
λογαριαζόταν το πιο δυνατό από όλα τα έργα του ως τότε. Η αντίκρουση του 
οµότιτλου τίτλου του Κάουτσκι έχει στο πεδίο της θεωρίας µια ιδιαίτερη αξία σαν 
σπουδαία ενίσχυση της Λενινικής ανάλυσης για την ιστορική χρεοκοπία των µεθόδων 
του αστικού κοινοβουλευτισµού και για τη στερέωση της νίκης της προλεταριακής 
εξουσίας («Οι εκλογές για τη Συντακτική Εθνοσυνέλευση», «Ο Αποστάτης 
Κάουτσκι», «Θέσεις για την αστική δηµοκρατία του 2ου Συνεδρίου της Κ.∆.»). Ο 
Τρότσκυ, ερευνώντας ειδικότερα τα πολιτικά προβλήµατα του εµφύλιου πολέµου, 
αναλύει τις γενικές συνθήκες που γεννούν αναπότρεπτα την ανάγκη της 
επαναστατικής τροµοκρατίας και οδήγησαν τη Ρωσία στη διάλυση των 
αντισοβιετικών κοµµάτων, µόλο που συµφερότερο θεωρητικά θα ήταν για τη 
σοσιαλιστική επανάσταση αν µπορούσε να στηριχτεί µόνο στις µεθόδους της 
δηµοκρατίας. Αυτό αποτελεί µια έµµεση απάντηση στις σχετικές κριτικές της Ρόζας 
Λούξεµπουργκ στα 1918. Το αίτηµα για την αποκατάσταση των «σοβιετικών 
κοµµάτων» στη νοµιµότητα σήµερα (Πρόγραµµα της Τέταρτης ∆ιεθνούς για την 
ΕΣΣ∆) πηγάζει από το ίδιο το πνεύµα της Λενινικής και ΤΡΟΤΣΚΥκής ανάλυσης 
εφαρµοσµένης στα νέα ιστορικά δεδοµένα της χώρας[2]. 

14. Ο Τρότσκυ εγενίκευσε θεωρητικά, όπως κανένας άλλος ως τώρα, τα ιδιαίτερα 
φαινόµενα της «κρίσης που ξεσπά µέσα στο προλεταριακό κόµµα την παραµονή του 
επαναστατικού πραξικοπήµατος», καθώς και τα συµπτώµατα της παθολογίας[3] του 
κοµµατικού οργανισµού γενικά και ειδικότερα στα χρόνια µιας µετεπαναστατικής 
παρακµής, δίνοντάς µας και την κατάλληλη θεραπευτική («∆ιδάγµατα του 
Οχτώβρη», «Νέο Ρεύµα»). 

15. Η διδασκαλία του Λένιν είναι ό,τι ανώτερο έδοσε ο µαρξισµός για την ίδια του 
αποκατάσταση από τη ρεφορµιστική διαστροφή, για την εξήγηση γενικά των 
φαινοµένων του ιµπεριαλισµού και των κοινωνικών επαναστάσεων του 20ού αιώνα, 
για την προετοιµασία, την πραγµατοποίηση, τη στερέωση της σοσιαλιστικής νίκης 
και για το πρώτο, «ηρωικό» στάδιό της. 

Η διδασκαλία του Τρότσκυ είναι ό,τι ανώτερο έδοσε ο µαρξισµός στον 20ου αιώνα 
για την αναστήλωσή του από τη ρεφορµιστική και εθνικοµπολσεβικική (σταλινική) 
διαστροφή του, για τα φαινόµενα του ιµπεριαλισµού και των κοινωνικών 
επαναστάσεων της εποχής µας, για την προετοιµασία της προλεταριακής νίκης, για 
το πρώτο και για το δεύτερο στάδιο ύστερ’ απ’ αυτή («σοβιετικό θερµιδόρ - 
βοναπαρτισµός»), τέλος για τις συνθήκες που καθορίζουνε τη λύση της 
µετεπαναστατικής κρίσης. Έτσι ο Τρότσκυ είναι συνεχιστής και αναστηλωτής όχι 
µόνο του Μαρξ αλλά και του Λένιν. 



 20

16. Στα τέλη της ζωής του ο πρωτεργάτης της Ρωσικής Επανάστασης έγινε κι ο 
ιστορικός της. Προοίµια της πολύτοµης «Ιστορίας» του έχοµε κιόλας από το 1918 και 
το 1923 («Από την Οχτωβριανή Επανάσταση ως τη Συνθήκη του Μπρεστ -Λιτόφσκ», 
«∆ιδάγµατα του Οχτώβρη»). Από ειδικούς στην «Critique Sociale» κ.ά. 
χαρακτηρίστηκε σαν µνηµειώδες έργο της παγκόσµιας ιστοριογραφίας, εφάµιλλο και 
ανώτερο από το ιστορικό έργο του Θουκυδίδη, η πρώτη µετά τα ιστορικά έργα του 
Μαρξ καθαρά επιστηµονική µελέτη µεγάλων ιστορικών γεγονότων. ∆εν είναι 
υπερβολή. Το ΤΡΟΤΣΚΥκό έργο µόνο µε την «18η Μπριµέρ του Λουδοβίκου 
Βοναπάρτη» του Καρλ Μαρξ και τον «Πόλεµο των Χωρικών» του Έγκελς µπορεί να 
συγκριθεί. Για πρώτη φορά από τότε µαρξιστής δίνει µε τόσο πλήρη τρόπο το µέτρο 
της δύναµης που έχει η ιστορικο-υλιστική µέθοδο στο να αποκαλύπτει µε τη λογική 
τους αλληλουχία όλες τις βαθύτερες ρίζες, αντικειµενικές και υποκειµενικές, του 
ιστορικού προτσέσου, χαράζοντας έτσι µια µεγαλειώδη συνθετική εικόνα της 
κρυµµένης στο σύµπλεγµα των συναφειών του ενότητας. Ο Τρότσκυ υπερέβαλε εδώ 
και αυτόν τον Κ. Κάουτσκι, που µ’ αυτόν ο µαρξισµός έχει δόσει ένα πραγµατικά 
κλασικό ιστορικό έργο, την «Καταγωγή του Χριστιανισµού». Ο Τρότσκυ σαν 
ιστορικός παρουσιάζει σε βαθµό ανυπέρβλητο τη βαθυστόχαστη επεξεργασία του 
υλικού και την ικανότητα στην εύρεση του ουσιώδους, την εκπληκτική πολυµέρεια 
των απόψεων για τη µελέτη του κάθε µερικότερου θέµατος και την ευχέρεια της 
σύλληψης του ιστορικού γίγνεσθαι σαν συνόλου, τη δωρική µεγαλοπρέπεια της 
ζωντανής απλότητας και την κρυστάλλινη διαύγεια στην έκθεση και τέλος την 
ακαταγώνιστη αποδεικτική δύναµη της διαλεκτικής του[4] που τα επιχειρήµατά της 
πέφτουνε σαν καταπέλτες για τις πατροπαράδοτες µέθοδες της αστικής 
ιστοριογραφίας. (Στον Κάουτσκι αντίθετα η έκθεση έχει συχνά φανερή σχολαστική 
τάση). 

17. Ο Τρότσκυ είναι ο πολυπλευρότερος µαρξιστής θεωρητικός που αγκάλιασε στο 
πεδίο των ερευνών του και τις ψηλότερες περιοχές του κοινωνικού εποικοδοµήµατος: 
φιλολογία, τέχνες, κουλτούρα γενικά (το πρώτο σχετικό έργο «Λογοτεχνία και 
Επανάσταση», οι πολεµικές του µε την µπουχαρινοσταλινική σχολή της 
«προλεταριακής τέχνης», τα πανφλέ του για τον Ουέλς κ.ά.). Εδώ ο Τρότσκυ είναι µε 
µια έννοια συνεχιστής του Πλεχάνοφ που από πολλές απόψεις κι αυτόν τόνε 
ξεπέρασε ιδίως στην οξύτητα της παρατήρησης, το πλάτος του ορίζοντα, την 
εγκυκλοπαιδική ευρυµάθεια και τη συναρπαστική γοητεία του συγγραφικού ύφους. 

Σαν συγγραφέας γενικά ο Τρότσκυ προσεγγίζει τα κλασικότερα µνηµεία του 
Μαρξικού ύφους δίνοντάς µας ταυτόχρονα έναν ολότελα νέο δηµιουργικό τύπο. 
Ιδιαίτερα τόνε χαρακτηρίζουνε: πολυµορφία της σύλληψης, σπάνια συµπύκνωση 
ιδεών σε πλοκή λόγου αττικά απέριττη, διάφανη και ρέουσα, επίµονο δούλεµα της 
φράσης, ίσαµε την καλλιτεχνική αρτιότητα, εκπληκτικός πλούτος των εικόνων που 
συνδυασµένος µε τη λακωνική συντοµία χύνει ξάφνου το άπλετο φως και στην πιο 
σύνθετη σκέψη για να την κάνει προσιτή και επαγωγό στον πιο απλό και στον πιο 
δύσκολο µαζί αναγνώστη. Συχνότατα οι σελίδες του Τρότσκυ µας θαµπώνουνε σαν 
πραξιτελικά ανάγλυφα, ενώ το λεπτό σκώµµα του πολεµικού του επιγράµµατος 
συντρίβει ανελέητα τον ιδεολογικό αντίπαλο µε την αυτοκυρίαρχη µόνο δύναµη της 
αλήθειας. (Πολύ νωρίς το Στάλιν τον είχε σκοτώσει το γελοίο, χάρη σε δυο - τρία 
πνευµατώδη επιγράµµατα του Τρότσκυ). 

18. Ο Τρότσκυ ύφος - φιλόσοφος - άνθρωπος πραγµατοποιεί τον νέο ανθρώπινο 
τύπο, το σοσιαλιστή νεοανθρωπιστή της αυριανής κοινωνίας. Ανήκει στους λιγοστούς 
αγωνιζόµενους εργάτες του πνεύµατος που έζησαν πέρα από την προϊστορία της 
ανθρωπότητας, πριν αυτή µπει στην καθαυτό ιστορία της. Για τη νέα προλεταριακή 
γενεά η «Ζωή µου» και ο «Λόγος στον Ιππόδροµο της Νέας Υόρκης» είναι 
αριστουργήµατα σοσιαλιστικής παιδαγωγίας. Την υποβλητική τους δύναµη την 
ανυψώνει σε µεγάλο βαθµό το άφθονο εκεί µέσα επικό και δραµατικό στοιχείο. 
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ΙΙ 

Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΤΣΚΥ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΤΑΛΙΣΜΟΥ 

19. Μια από τις σηµαντικότερες συµβολές του Λεόν Τρότσκυ στη θεωρία του 
µαρξισµού είναι η συγκεκριµένη, µε βάση τη ρωσική και διεθνική πείρα στον 20όν 
αιώνα, αναίρεση του φαταλισµού µε όλες τις θεωρητικές και πολιτικές του συνέπειες. 
Εδώ ο Τρότσκυ εχωρίστηκε αποφασιστικά από µια σειρά πραγµατικούς ή 
αµφίβολους φίλους της µαρξιστικής αντιπολίτευσης των µπολσεβίκων-λενι-νιστών 
και της Τέταρτης ∆ιεθνούς. 

20. Στην περιοχή του παρελθόντος κυριαρχεί ο αδυσώπητος νόµος της αιτιότητας. 
∆εν µπορούµε πια τίποτε να αλλάξουµε µε την ενεργή µας επέµβαση. Όπως και στα 
φαινόµενα της Φύσης τα ανεξάρτητα από τη θέλησή µας, έτσι κι εδώ δεν µας µένει 
άλλο παρά να το εξηγήσουµε, να βρούµε το «φυσικό νόµο» της αναπόφευγης 
εξέλιξής του (για να υποτάξουµε σ’ αυτόνε τη δική µας πράξη κατόπι). Στην περιοχή 
όµως του κοινωνικού αύριο έχοµε το βασίλειο της «σχετικής ελευθερίας», της 
ενσυνείδητής µας επέµβασης. Τούτη θά ’ναι τόσο πιο σκόπιµη και σίγουρη όσο 
ακριβέστερα γνωρίσαµε τους νόµους του χτες. Ελευθερία = η εγνωσµένη 
αναγκαιότητα (Έγκελς). Θα γίνει και το αύριο παρελθόν σε λίγο. Και δίχως άλλο η 
ενσυνείδητη επέµβασή µας θα είναι κι αυτή αναπόφευγα αιτιασµένη από 
πρωτύτερους και ταυτόχρονους όρους. Μα ώσπου το παρελθόν να ξεφύγει απ’ την 
κυριαρχία της «σχετικής ελευθερίας» µας, θα αληθεύει πάντα ο γνώµονας: «Οι 
φιλόσοφοι εξήγησαν έτσι ή αλλιώς τον κόσµο, το ζήτηµα για µας είναι να τόνε 
µεταβάλουµε» (Μαρξ). 

21. Όλες οι αναλύσεις του µαρξισµού πάνω στο ιστορικό τετελεσµένο γυρέψανε µέσα 
σ’ αυτό, πρωτίστως, το «φυσικό νόµο» των κατοπινών κοινωνικών εξελίξεων. Ο 
νόµος αυτός θα γινότανε κατόπιν «οδηγός για δράση» στην επαναστατική τάξη. 
Μυκτήρισαν ο Μαρξ και ο Έγκελς την από καθέδρας σχολαστική και συντηρητική 
µεταφυσική θεώρηση (Spekulation) και της αρνήθηκαν το όνοµα της επιστήµης. Όχι 
το νεκρό δόγµα αλλά το ζωντανό σύµπλεγµα της «θεώρησης» µε την πράξη είναι της 
επιστήµης το θεµέλιο. 

22. Όπως και οι άλλοι δυο µεγάλοι συνεχιστές, έτσι και ο Τρότσκυ κάθε θεωρητική 
του ανάλυση τήνε στήριξε στην αδιάσπαστη ενότητα θεωρίας και επαναστατικής 
πράξης. Ο Τρότσκυ είναι µαρξιστής στην πιο τέλεια σηµασία του όρου. 

23. Μια εκλεπτυσµένη παραλλαγή της ανατολίτικης µοιρολατρίας είναι όταν 
προβάλλουνε τον εξακριβωµένο µε τη µέθοδο των φυσικών επιστηµών 
(naturwissenschaftlich) νόµο της αναγκαίας αλληλοδιαδοχής των ιστορικών 
γεγονότων σαν επιχείρηµα για «ν’ αποδείξουνε» ότι είναι µάταιη και χιµαιρική η 
επαναστατική επέµβαση των ανθρώπων και των τάξεων για τη µεταµόρφωση του 
status quo κάθε φορά. Ο «νόµος» εδώ γίνεται µηχανικό σχήµα και ο επαναστατικός 
δυναµισµός της ζωής διαγράφεται µε µια µονοκονδυλιά. ∆ογµατισµός, µηχανική 
σχηµατική σκέψη και φαταλισµός είναι αλληλένδετα και συµπαρακολουθήµατα το 
ένα του αλλουνού. 

24. Ο φαταλισµός σαν νοοτροπία είναι από την ίδια του τη φύση ανίκανος να 
εγκλιµατιστεί στο επαναστατικό προλεταριακό κίνηµα. Γιατί είναι ασυµβίβαστος µε 
τις γενικές συνθήκες της ζωής και της δράσης της επαναστατικής τάξης του νεότερου 
προλεταριάτου. Απηχήσεις µόνο της ακινητικής αυτής «θεωρίας» µπορεί κατά 
καιρούς να φέρουνε στο προλεταριάτο πολιτικοί παρακµίες, συνοδοιπόροι 
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διανοούµενοι και µικροαστοί παραπλανηµένοι στις γραµµές του, ιδίως σε περίοδες 
αντίδρασης. 

25. Βαθύτατα αντιεπιστηµονική αντίληψη ο φαταλισµός είναι α ν τ ί π ο δ α ς  του 
επαναστατικού µαρξισµού. Έµεινε φιλοσοφία ουσιωδώς συντηρητική ακόµη κι όταν 
θέλησε να ντύσει τον εαυτό του µε επαναστατικές φράσεις. 

Σε τελευταία ανάλυση εκείνο που χώρισε τη σοσιαλδηµοκρατία από το µαρξισµό 
είναι ο φαταλισµός της. Αντίκρισε το νόµο της αναπότρεπτης σοσιαλιστικής 
µετατροπής σαν µοιραία ανεπαίσθητη συσσώρευση των στοιχείων της νέας 
κοινωνίας στους κόλπους της παλιάς απλά και µόνο, ενώ απ’ την προοπτική της 
χάθηκε η κινητήρια δύναµη της αναπότρεπτης αυτής πορείας, η θέληση και η 
ενσυνείδητη πραχτική επιδίωξη της κοινωνικής επανάστασης. Αν έλειπε αυτός ο 
παράγοντας «δεν υπάρχει καµιά απόλυτα αδιέξοδη κατάσταση για τον καπιταλισµό» 
(Λένιν, Τρίτο Παγκόσµιο Συνέδριο της Κ.∆.). 

Την πειστικότερη ανασκευή του φαταλισµού στα χρόνια µας την έδοσε η 
ΤΡΟΤΣΚΥκή ανάλυση για τη διαρκή επανάσταση και ιδιαίτερα για το πρόβληµα της 
ΕΣΣ∆ σε σχέση µε τη ∆ιεθνή Αριστερά και την Τέταρτη ∆ιεθνή. 

26. Η φαταλιστική µηχανικότητα έλειπε ολότελα από το νου της Λούξεµπουργκ στη, 
σφαλερή ωστόσο, πολεµική της το 1918 κατά του Λένιν και του Τρότσκυ («Οι 
σοσιαλιστές αν µείνουν στην εξουσία σε µια αποµονωµένη Ρωσία δεν µπορούν παρά 
όλο λάθη να κάνουν στην πολιτική τους –auf dem Kopf gestellt»). Η Ρόζα σκοτώθηκε 
επί κεφαλής της πάλης για τη διαρκή επανάσταση, για την επέχτασή της από τη 
Ρωσία στην Ευρώπη. 

Αντίθετα, τα χαρακτηριστικά του φαταλισµού υπάρχουν ατόφια στο 
σχολαστικοηθικολογικό αντίκρισµα του εργατικού κινήµατος από τον Πανέκεκ και 
όλη την «ολλανδική σχολή» (σύνθηµά της: Τέταρτη ∆ιεθνής από τα χρόνια κιόλας 
του Λένιν!) Η Ολλανδική σχολή διαλύθηκε χωρίς να δόσει τίποτε το αξιόλογο στο 
ευρωπαϊκό κίνηµα της εργατικής τάξης[5]. 

27. Η πρώτη αξιοσηµείωτη παρανόηση των ιδεών του Τρότσκυ προς τη φαταλιστική-
µηχανική κατεύθυνση ήταν και η πρώτη πράξη αυτοκαταδίκης του γερµανικού 
«Λένινµπουντ». Οι αρχηγοί του, Ούρµπανς και Ρουθ Φίσερ, έκαµαν κιόλας πριν από 
το 1930 τη δογµατική διαπίστωση για το µοιραία τετελεσµένο εκφυλισµό της 
ρωσικής επανάστασης για τον αστικό χαραχτήρα του σοβιετικού κράτους και 
έφτασαν στο συµπέρασµα για την ανάγκη µιας «νέας ∆ιεθνούς» στηριγµένης στην 
αντίληψη ότι είναι µαταιοπονία κάθε πραχτική δράση για τη µεταρρύθµιση ΕΣΣ∆ και 
∆ιεθνούς. Οι Ούρµπανς και Ρουθ Φίσερ σε λίγο εξαφανίζονταν από την πολιτική 
σκηνή και µαζί τους όλο το «Λένινµπουντ», η πιο µεγάλη εξωρωσική αντιπολιτευτική 
οργάνωση στα πρώτα χρόνια. Το παράδειγµα ξαναπαρουσιάστηκε σε σποραδικές 
περιπτώσεις «ΤΡΟΤΣΚΥστών» που πολύ ή λίγο καιρό πριν απ’ τον Τρότσκυ κήρυξαν 
για «συντηρητική» την πάλη για την µεταρρύθµιση της Κ.∆. και της Σ.Ε. και ζήτησαν 
από τότε µια άλλη «∆ιεθνή» φαταλιστικά ντεφετιστική απέναντι στο εργατικό 
κράτος, για να «ετοιµάσει ένα καλύτερο µέλλον» αφού είναι µάταιος κάθε πολιτικός 
αγώνας προς το παρόν[6]. 

28. Πάνω στην ίδια βάση γινότανε σε λίγο ο χωρισµός του Τρότσκυ και της Ρωσικής 
Αριστεράς απ’ το Μπορίς Σουβαρίν, κι αργότερα η καταδίκη της προπαγάνδας για 
τον «κόκκινο φασισµό» στην Αµερική. Η ΤΡΟΤΣΚΥκή κριτική εκµηδένισε τη 
«θεωρία» που προσπαθήσανε να στήσουν στη Γαλλία ο λουξεµπουργκίζων Laurat 
και ο αναρχοσυνδικαλιστής θεωρητικός Λουζόν, πως τάχα η νέα αστική τάξη έχει 
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κιόλας εκκολαφθεί σαν πεταλούδα µέσα από τη χρυσαλλίδα της σοβιετικής 
γραφειοκρατίας και κυριαρχεί κιόλας πριν από το 1930. Όλη η σχετική πολεµική του 
Τρότσκυ και της ∆.Α.Α. µε ιδιαίτερη επιµονή εξαίρει το συντηρητικό και 
αντιδραστικό χαραχτήρα που έχουνε τα τέτοιας λογής φανερώµατα. 

29. Στη σκέψη του Τρότσκυ η ανάλυση για τις εξελίξεις στην ΕΣΣ∆ δεν µπορεί ούτε 
για µια στιγµή να χωριστεί από τις ιδέες και τα συνθήµατα µε τα οποία 
διαδραµατίζεται στη χώρα µια πολιτική πάλη πνιγµένη αλλά σφοδρότατη. «Η 
ιστορία εδώ είναι ανακατεµένη µε τη ζωντανή πολιτική». Οι «δ ο γ µ α τ ι σ τ έ ς  δεν 
θα µείνουνε ικανοποιηµένοι» από τους «ατελείς», «δυνητικούς» ορισµούς του 
Τρότσκυ για την ΕΣΣ∆. Αυτός δεν λέει «ναι-ναι» «ου-ου» και δεν παρουσιάζει 
«φόρµουλες κατηγορηµατικές». ∆εν είναι πάντοτε τόσο «απλό», «ξεκοµµένο το 
περίγραµµα των ζητηµάτων της κοινωνιολογίας». Όχι σχήµατα µε «συλλογιστική 
ακρίβεια» φτιασµένα. «Ας µην παραµερίζουµε τα στοιχεία που αύριο µπορούν να 
ανατρέψουν τα σ χ ή µ α τ ά  µας» τα λογικά, όσο οµορφοκοµµένα κι αν είναι. 
«Περισσότερο από καθετί άλλο φοβόµαστε µήπως παραβιάσουµε το δυναµισµό ενός 
κοινωνικού σχηµατισµού που δεν έχει το προηγούµενό του και δεν γνωρίζει ανάλογα. 
Ο επιστηµονικός και πολιτικός σκοπός που επιδιώκουµε δεν είναι να δόσουµε έναν 
τελειωµένο ορισµό σε µια πρόοδο που δεν έχει τελειώσει, αλλά να παρατηρήσουµε 
όλες τις φάσεις του φαινοµένου, να δείξουµε καθαρά τις προοδευτικές και τις 
αντιδραστικές τάσεις του, ν’ αποκαλύψουµε την αλληλενέργειά τους, να 
προβλέψουµε τις δ ι ά φ ο ρ ε ς  π ι θ α ν έ ς  π α ρ α λ λ α γ έ ς  τ η ς  µ ε λ λ ο ν τ ι κ ή ς  
α ν ά π τ υ ξ η ς  κ α ι  ν α  β ρ ο ύ µ ε  σ ’  α υ τ ή  τ η ν  π ρ ό β λ ε ψ η  έ ν α  σ τ ή ρ ι γ µ α  
γ ι α  τ η  δ ρ ά σ η ». 

30. Ο ισχυρισµός πως τάχα ο Τρότσκυ ανακάλυψε κάποιο «νέο ιστορικό νόµο» 
διορθωτικό του µαρξισµού, που να διέπει τη µοιραία πορεία της προλεταριακής 
εξουσίας προς κάποιο γραφειοκρατικό αδιέξοδο, είναι απλώς άτυχη θεωρητική 
απόπειρα να σκεπαστεί ο φαταλισµός µε ΤΡΟΤΣΚΥκό ντύµα. Τα Μαρξικά και 
Λενινικά συµπεράσµατα από την υπόθεση της «κοινωνικοποίησης στη βάση της 
αθλιότητας» (Μαρξ) και από την «πάλη για το ατοµικό αναγκαίο» (Έγκελς), που για 
ένα διάστηµα συνεχίζεται µετά τη νίκη του προλεταριάτου, η «αναπότρεπτη στην 
πρώτη φάση του κοµµουνισµού εφαρµογή του αστικού δικαίου» (Μαρξ: «Κριτική 
στο Πρόγραµµα του Γκοτα» – Έγκελς: στη «Neue Zeit» για το ∆ίκαιο κλπ.) βρήκανε 
στη θεωρία του µπολσεβικισµού µια «οξύτερη» διατύπωση µε την ιδέα του 
προσωρινού «αστικού κράτους δίχως αστική τάξη» («Κράτος και Επανάσταση»). 
Συνοψίζονται τελικά στο ΤΡΟΤΣΚΥκό αίτηµα για ένα εργατικό κράτος «παρακινητή 
της παραγωγής». Το Πρόγραµµα του Κόµµατος των Μπολσεβίκων εδώ –«κράτος 
του ένοπλου προλεταριάτου», πάλη ενάντια στο γραφειοκρατικό κίνδυνο µε τη 
βαθµιαία ανύψωση των διοικητικών ικανοτήτων της µάζας, ανακλητό και 
προλεταριακή µισθοδοσία υπαλλήλων κλπ.– έδειξε την πραχτική του ανεπάρκεια και 
ήρθε σε αντίθεση µε την πραγµατικότητα της µετεπαναστατικής Ρωσίας σ’ ένα 
κατοπινό της ιστορικό στάδιο. Αν τελικά αποδείχτηκε ότι ο Λένιν και ο Τρότσκυ 
«υποτιµήσανε» τις µελλοντικές δυσχέρειες, αυτό οφείλεται στη διεθνιστική 
προοπτική που αναγκαστικά χάραζε στην πολιτική τους η µαρξιστική θεωρία για τη 
διαρκή επανάσταση. Αυτά όµως ούτε για µια στιγµή δεν οδηγούνε τον Τρότσκυ στο 
να διατυπώσει κάποιας λογής «νέο νόµο» (εισαγωγικά βάζει ίσα - ίσα ο ίδιος στη 
λέξη που παρεκβατικά µεταχειρίζεται). Απλά και µόνο τον υποχρεώνουνε σαν 
µαρξιστή των µεταλενινικών χρόνων να γονιµοποιήσει τη θεωρία µε τη βοήθεια της 
ρωσικής πείρας για µια σκοπιµότερη δράση µε αναπτυγµένα τα αρχικά θεωρητικά 
όπλα: Με τους «αστικούς κανόνες διανοµής» είναι αδύνατη µια «αυτόµατη» 
υπερνίκηση στη βάση µόνο των µέσων του παλιού µπολσεβικικού προγράµµατος. Ο 
Λένιν στις παραµονές του θανάτου του προς αυτή την κατεύθυνση έκανε τις 
αγωνιώδεις του εκκλήσεις και προτάσεις ενάντια στις «γραφειοκρατικές τάσεις» που 
«θα φανερωθούνε και παντού αλλού µετά την προλεταριακή επανάσταση» 
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(Τρότσκυ). «Όσο πιο φτωχή είναι η κοινωνία η γεννηµένη από την επανάσταση (και 
πιο µεγάλη η «έλλειψη γενικής κουλτούρας»),τόσο πιο επικίνδυνο µπορεί να γίνει για 
την ανάπτυξη του σοσιαλισµού το γραφειοκρατικό σύστηµα». Σε τι βαθµό αυτή η 
δυνατότητα θα γίνει πραγµατικότητα και ποιο σύστηµα θα καταβάλει τελικά το άλλο 
είναι ζήτηµα που το κρίνει η πάλη των ζωντανών δυνάµεων. Τούτη για το 
προλεταριάτο θα συντοµέψει, αν είναι επιτυχής, ή θα επιβραδύνει, αν λαθέψει, τους 
ρυθµούς της σοσιαλιστικής ανοικοδόµησης, πάνω στη βάση της ορθά ή σφαλερά 
αναλόγως σε κάθε χώρα διαπιστωµένης αντικειµενικής πραγµατικότητας. Τα όρια 
που δεν µπορεί να ξεπεράσει ο δυναµισµός αυτής της πράξης, τα χάραξε ο διεθνικός 
χαραχτήρας της σοσιαλιστικής επανάστασης. Μα κι αυτουνού η ουσία είναι ίσα - ίσα 
η πιο ριζική άρνηση του φαταλισµού. 

31. Είναι µοιραία η τραγική λύση της αστικής παλινόρθωσης στο σοβιετικό δράµα 
και αναπότρεπτη η επαλήθευση του φαταλισµού πού ’βαλε τη µίζα του σ’ αυτό το 
χρώµα; Ο τύπος του Ντοστογιέφσκι, µε λαχτάρα µετρώντας το βουνό τις µάρκες που 
κέρδισε, κραυγάζει πως τό ’ξερε ότι στο µαύρο θα πέσει η µπίλια. Η πάλη των τάξεων 
δεν είναι ρουλέτα. Αν η επαναστατική τάξη «ποντάρει» κι αυτή µε κάποια έννοια: –
επιστηµονικός, µαρξιστικός προσανατολισµός της!–, ποτέ όµως στο µαύρο!, ωστόσο 
ο «πόντος» που θα βγει δεν είναι προκαθορισµένος από το κισµέτι, αλλά τόνε 
βγάζουνε παλεύοντας οι τάξεις. «Πέραν του µαρξισµού»[7] νόµισε πως πήγε ο Henri 
de Mann, αφού όµως πρώτα φαντάστηκε άνετα το Μαρξ σαν αδυσώπητο Ιεχωβά που 
µε την ταφόπετρα κάποιων «νόµων» της θεωρίας του προκαθόρισε µια για πάντα 
όλα τα µέλλοντα να συµβούν στους ανθρώπους κι έκανε περιττή κάθε δικιά τους 
ενσυνείδητη επέµβαση. 

32. Με τη µαρξιστική διαλεχτική της επαναστατικής πράξης απαντά κι ο Τρότσκυ 
στο φαταλισµό για το πρόβληµα της ΕΣΣ∆. Επιφυλάσσει η ιστορία στην Οχτωβριανή 
Επανάσταση µια γιγαντιαία επανάληψη του δράµατος της Κοµµούνας; –Θά ’χουµε 
πολεµήσει σαν τους κοµµουνάρους, θά ’χουµε σπουδάσει σαν το Μαρξ. 
Και ε µ ε ί ς αύριο θα νικήσουµε αφήνοντας για σήµερα τον πανικόβλητο µικροαστό 
να µοιρολογεί φαταλιστικά την ιερεµιάδα του. 

33. [Η ίδια ΤΡΟΤΣΚΥκή λογική και στο πρόβληµα του παλιού και του νέου 
προσανατολισµού απέναντι στην Κ.∆. Ο νέος προσανατολισµός δεν ξεπήδησε από τη 
µεγαλοφυέστατη κεφαλή του κοσµοδιορθωτή. Στάθηκε η φυσική ιστορική συνέχεια 
και λογική συνέπεια του παλιού προσανατολισµού της µεταρρύθµισης. Ο 
Αρχειοµαρξισµός σ’ όλη την ιστορική εκείνη πάλη, απ’ την αρχή της ως το τέλος της, 
δεν ήταν µε τον Τρότσκυ, ας πήρε κάποτε τεχνητά το όνοµα «αντιπολίτευση του 
Κ.Κ.Ε.». Να γιατί και «νέος προσανατολισµός» γι’ αυτόν είναι το Α.Ε.Κ. και το τέλµα 
του: µπραντλεριανισµός. 

Αυτή η ίδια η ιδέα του νέου κόµµατος στην ΕΣΣ∆ (και της νέας ∆ιεθνούς) έκλεινε 
µέσα της αναγκαστικά το σκοπό της πολιτικής επανάστασης του προλεταριάτου κατά 
του θερµιδόρ-βοναπαρτισµού. Επρόκειτο όχι απλά για ένα νέο κόµµα, αλλά για νέο 
επαναστατικό κόµµα. Η ηµεροµηνία τής και τυπικής διακήρυξης του συνθήµατος 
«πολιτική επανάσταση» από το ρωσικό τµήµα και τη ∆ιεθνή είναι δεύτερο ζήτηµα. 
Συζητώντας ο Τρότσκυ µε παλιούς συναγωνιστές του δισταχτικούς ή αντίθετους στο 
νέο προσανατολισµό για το φόβο της αντεπανάστασης µέσα στο εργατικό κράτος, 
έλεγε πειστικότατα από τότε: Κιόλας έχουµε εκεί πέρα τον εµφύλιο πόλεµο από το 
Στάλιν που ξεκαθαρίζει, καταδιώκει, εξορίζει, φυλακίζει, σκοτώνει χιλιάδες 
µπολσεβίκους]. 

34. Ο Τρότσκυ αντέταξε ειδικότερα την επαναστατική διαλεχτική του µαρξισµού σε 
όσους θέλησαν να βάλουνε τη φαταλιστική φιλοσοφία ντυµένη, µε τα αραχνοΰφαντα 
της «αµερόληπτης αντικειµενικότητας», στην υπηρεσία της θερµιδοριανής 
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γραφειοκρατίας: Οι πιο «έξυπνοι» από τους «φίλους» δέχονται ν’ αναγνωρίσουν, 
τουλάχιστο στις ιδιαίτερες συνοµιλίες τους, ότι υπάρχουνε κηλίδες στο σοβιετικό 
ήλιο, αλλά αντικατασταίνουνε τη δ ι α λ ε χ τ ι κ ή  µε τη φ α τ α λ ι σ τ ι κ ή  ανάλυση 
και παρηγορούνται λέγοντας πως ένας κάποιος γραφειοκρατικός εκφυλισµός ήταν 
απαπόφευγος. Καλά! Μα και η αντίσταση στο κακό δεν είναι λιγότερο αναπόφευγη. 
Η ιστορική ανάγκη έχει δυο άκρες: την αντίδραση και την πρόοδο. Η ιστορία µας 
διδάσκει ότι οι άνθρωποι και τα κόµµατα που την παρακινούνε για αντίθετους 
σκοπούς καταντούνε στο τέλος να βρεθούν από τα δυο αντίθετα µέρη του 
οδοφράγµατος. 

35. Σε ποιο οδόφραγµα θα περάσει η νίκη κρίνεται κάθε φορά στη µάχη. Αυτή καθ’ 
εαυτή µία ή περισσότερες ήττες δεν αποδείχνουνε πως ήταν λάθος ν’ αναλάβει τον 
αγώνα η νικηµένη τάξη ούτε πάντοτε πως ήταν λαθεµένες οι µορφές ή οι προοπτικές 
αυτού του αγώνα της. Η λυδία λίθος για τα όπλα της κριτικής είναι η κριτική των 
όπλων, για τις ιδέες η πράξη. Και στην κοινωνική ζωή τα πράµατα εξελίσσονται 
διαφορετικά παρά στις χηµικές χοάνες και στα όργανα του αστεροσκόπου. Ο νόµος 
που κυβερνά την κίνηση των ιστορικών προοδευτικών δυνάµεων της ανθρώπινης 
κοινωνίας κλείνει µέσα του και τη δυνατότητα για προσωρινές ανυψώσεις και 
καταπτώσεις, ήττες µερικότερες σαν αναγκαίους µεταβατικούς σταθµούς του 
καθολικού ιστορικού προτσέσου για την απαραίτητη συσσώρευση της πείρας. ∆ίχως 
τη νικηµένη Κοµµούνα και την ήττα του 1905 θά ’ταν αδύνατη η νίκη του Κόκκινου 
Οχτώβρη. ∆ίχως την Πρώτη ∆ιεθνή που διαλύθηκε και την Αριστερή Αντιπολίτευση 
που νικήθηκε στην πάλη της για τη µεταρρύθµιση της Κ.∆., θά ’ταν αδύνατη η 
Τέταρτη ∆ιεθνής. Ο σοφός φαταλιστής θα θεσπίσει από το γραφείο του ένα διάταγµα 
µε αναδροµική ισχύ για την καταδίκη του κινήµατος της Κοµµούνας. Ο Μαρξ θα το 
υµνήσει και θα το σπουδάσει. Για να ετοιµάσει τους Λένιν και τους Τρότσκυδες της 
Μπολσεβίκικης νίκης. 

36. [Ένα αντίστοιχο του κοινωνιολογικού τούτου νόµου βρίσκουµε στις επιστήµες 
της Φύσης. Κάθε ανακάλυψη ή εφεύρεσή τους για να επαληθευτεί και να εφαρµοστεί 
ωφέληµα για την ανθρωπότητα, χρειάστηκε πρώτα να περάσει από σειρά 
αποτυχηµένες ψηλαφήσεις και απόπειρες, κάποτε από αίµα και εκατόµβες θυµάτων 
της επιστηµονικής προόδου. Στην πάλη για να γνωρίσουµε και τιθασεύσουµε τα 
στοιχεία του εξωτερικού κόσµου ο δρόµος του ανθρώπου είναι ως τώρα στρωµένος 
µε πολλές προσωρινές απογοητεύσεις, µόχθο και θυσία. (Ένα κοµµάτι της Φύσης 
είναι και η κοινωνία). Όπως η επανάσταση, έτσι και η επιστήµη έχει την Εποποιία 
της, έχει και την Τραγωδία της. Στον «Προµηθέα» του Αισχύλου ο Μαρξ έβλεπε τον 
τύπο κάθε πραγµατικής τραγωδίας]. 

37. Τους εκπροσώπους του φαταλισµού «φίλους» ο Τρότσκυ, µαζί µε το Λένιν, τους 
αντίκρισε µε ιδιαίτερη απέχθεια. Τους ονοµάτισαν κι οι δυο «αστούς συντηρητικούς 
που φαντάζονται τον εαυτό τους για σοσιαλιστή» («Προδοµένη Επανάσταση»). Αυτό 
το χαραχτήρα διατηρεί ο φαταλισµός κι όταν ακόµα φλυαρεί µε επαναστατικές 
φράσεις. Μόνο που τότε µπορεί, κάτω από ορισµένες συνθήκες και ως ένα βαθµό, να 
γίνει ζύµη ιδεολογικής αποσύνθεσης. 

38. Μια µορφή κριτικής που αναίρεσε η διδασκαλία του Τρότσκυ είναι η «αστική 
συντηρητική» υπόθεση πως από τα 1923 κιόλας ήτανε χαµένη η σοβιετική 
δηµοκρατία στην ΕΣΣ∆ και µοιραίος εκεί ο θρίαµβος του Θερµιδόρ και της 
αντεπανάστασης, άρα µαταιοπονία και όλη η πάλη των ρώσων µαρξιστών για τη 
µεταρρύθµιση, αφού πραχτική επιτυχία από τέτοιον αγώνα δεν περίµεναν και όλη η 
υπόθεση ήταν απλά και µόνο «κήρυγµα για το µέλλον». Πρόκειται για την πιο 
παιδαριώδη παρανόηση της ΤΡΟΤΣΚΥκής διδασκαλίας από το φαταλισµό. Ο 
αβδηρίτης αδυνατεί να κατανοήσει τα γεγονότα όταν αυτά διαδραµατίζονται κάτω 
από τη µύτη του. Φουσκωµένος όµως ύστερα µε το θάρρος της άγνοιας αρχίζει να 
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εξαποστέλλει στο παρελθόν τα νοµοθετήµατά του όταν πια το τετελεσµένο τον έχει 
θαµπώσει. Εννοείται πως και στις δυο περιπτώσεις αποδείχνεται ανίκανος «να 
µεταβάλει τον κόσµο». 

39. Η ντεµανική διαστροφή στο µαρξισµό έγινε για τη διευκόλυνση της πολεµικής 
ενάντιά του. Η φαταλιστική διαστροφή στη διδασκαλία του Τρότσκυ έχει το 
µειονέχτηµα να παρουσιάζεται κάποτε σαν αυθεντικός «ΤΡΟΤΣΚΥσµός». 

40. Αχίλλεια φτέρνα του εγελιανού υλιστή Λουδοβίκου Φόιερµπαχ στάθηκε ότι δεν 
ήτανε αρκετά τέτοιος στο ζήτηµα: θεωρία και πράξη. ∆ηλαδή ότι δεν µπόρεσε να 
υπερνικήσει και τον εγελιανισµό και τον παλιό (το µηχανικό) υλισµό. ∆ιαµορφώνεται 
από το κοινωνικό περιβάλλον ο άνθρωπος. Αλλά γίνεται κι ο ίδιος µε τη σειρά του 
από µαθητής παιδαγωγός της κοινωνίας. Υπό συνθήκες ανεξάρτητες από µας γίνεται 
η ιστορία. Αλλά οι ά ν θ ρ ω π ο ι  τήνε κάνουν. 

41. Ο Λένιν αισθάνθηκε περισσότερο την ανάγκη να κάµει φιλοσοφία –και 
συγκεκριµένα τη µαρξιστική φιλοσοφία της θεωρίας και της πράξης– όταν τα 
βαλτονέρια άρχισαν να µυρίζουν τριγύρω του (πεσιµισµός, φιντεϊσµός κ.τ.τ. µετά το 
1905). 

42. Η δύναµη του θεωρητικού Τρότσκυ είναι σ’ αυτό: «επιστηµονική πρόβλεψη για 
την επαναστατική δράση». Από δω κρέµονται στο µαρξισµό όλοι οι νόµοι και οι 
προφήτες. 

43. Ο φαταλιστής προφήτης δεν µπορεί να παρουσιαστεί σαν οπαδός του Τρότσκυ 
χωρίς να κάνει επάνω του ό,τι η ∆αλιδά στο Σαµψών. Το δυνατότερο στοιχείο της 
διδασκαλίας γίνεται το ασθενέστερό της. Ο Τρότσκυ καταντά Κάουτσκι µε κόκκινο 
σκούφο. 

44. Από τη φύση του κάθε φαταλισµός δεν είναι µόνο άπραγος αλλά και 
απαισιόδοξος. Σ’ όλα τα θρησκευτικά δόγµατα της µοιρολατρίας η Ειµαρµένη τα 
τυχόν αγαθά της τα επιφυλάσσει µόνο για τον άλλο κόσµο. Σε τούτον είναι η «κοιλάς 
των δακρύων» («Jammertal» – Schopenhauer). 

Στην πολιτική η φαταλιστική απαισιοδοξία είναι η ηττοπάθεια. Μοιρολογήτρα 
µοιρολάτρισσα είναι κι ο ντεφετιστής που έχασε το ιδεολογικό του έρµα στο εργατικό 
κίνηµα. 

45. Μαρξισµός (και ένα µέρος του σήµερα είναι του Τρότσκυ η διδασκαλία) και 
φαταλισµός αλληλοαποκλείονται απολύτως. Εδώ είναι ο βάλτος που σήπεται, εκεί η 
ταραγµένη θάλασσα. Εδώ ακούονται κοάσµατα, εκεί ο βρόντος της ατµοµηχανής που 
τρέχει µε ίλιγγο. Κάποτε ο οδηγός µε το θερµαστή κατεβάζουν το µοχλό της 
ταχύτητας και ετοιµάζουν τις φωτιές τους. Αυτό δεν θα εµποδίσει τη µηχανή να 
φτάσει. Ίσα - ίσα το αντίθετο. 

Π. Π. 

Πρώτη Επέτειο του Θανάτου του Τρότσκυ 

(Το κείµενο αυτό για πρώτη φορά είδε το φως της δηµοσιότητας σε ειδικό «∆ελτίο» 
του πυρήνα Ακροναυπλίας της ΕΟΚ∆Ε στις 21 Αυγούστου 1941, µε χειρόγραφη 
µορφή. Το 1945 τυπώθηκε σαν προλογικό κείµενο στην έκδοση του µεταφρασµένου 
από τον Πουλιόπουλο βιβλίου του Τρότσκυ «Προδοµένη Επανάσταση»). Αργότερα 
δηµοσιεύτηκε στο βιβλίο «Άρθρα, Θέσεις και Πολεµικές». 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
—————— 

[1]. Απ’ τα µαθήµατά του στη Στρατιωτική Ακαδηµία της Μόσχας και τις διαλέξεις 
του στα στελέχη του Κόκκινου Στρατού για τα γενικά και ειδικότερα ζητήµατα του 
εµφυλίου πολέµου και την τεχνική του επαναστατικού πραξικοπήµατος µικρό µέρος 
βγήκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

[2]. Τα κόµµατα µενσεβίκων και σοσιαλεπαναστατών στον εµφύλιο πόλεµο έπαψαν 
νά ’ναι σοβιετικά και γίνανε κόµµατα αντισοβιετικά περνώντας στη λευκή 
αντεπανάσταση και στην υπηρεσία των ξένων ιµπεριαλιστών. 

[3]. Αφελής παρανόηση της ΤΡΟΤΣΚΥκής σκέψης θά ’παιρνε τέτοια συµπτώµατα 
(φραξιονιστικός διασκορπισµός γενικά) για κανονικό οµαλό καθεστώς στο Κόµµα. Η 
παθολογία τότε θα θεωρούνταν φυσιολογία και η θεραπευτική θα παραµεριζόταν 
σαν άχρηστη. 

[4]. Πολλές φορές από πνευµατικές κορυφές του αστικού κόσµου ακούστηκαν 
πράγµατα ανάλογα µ’ εκείνο του Έλληνα ακαδηµαϊκού, που σαν διάβασε την 
εξιστόρηση του Τρότσκυ για τα γεγονότα της Γεωργίας («Ανάµεσα στην 
Επανάσταση και στον Ιµπεριαλισµό»), έσπευδε να γράψει σε µια εφηµερίδα των 
Αθηνών: «Προς θεού, µη διαβάζετε Τρότσκυ! Επείσθητε!». 

[5]. Τις αρνητικές µόνο πλευρές που είχε ιδιαίτερα το «µορφωτικοστελεχοποιητικό» 
έργο της ολλανδικής σχολής παρουσιάσανε στην Ελλάδα, έξω απ’ το εργατικό κίνηµα 
και ενάντιά του, δυο διανοούµενοι ησυχαστές, ο Τζουλάτη και ο Βίτας µε τους 
κλειστούς «µαιάνδρους» του Αρχειοµαρξισµού από το 1923. 

[6]. Ρωµέικη παραλλαγή του είδους είδε το φως στις αρχές του 1933 στη «Σηµαία 
του Κοµµουνισµού». Καλούσε «προδροµικά» τον Τρότσκυ για µια «νέα ∆ιεθνή» της 
γενικής απόγνωσης και του καθολικού ντεφετισµού. Καρπός φυσικός: η πολιτική 
διάλυση και το ντεφετιστικό παραµιλητό του 1937-1941. 

[7]. Το «Πέραν του Μαρξισµού», η «Ψυχολογία του Σοσιαλισµού» και το περίφηµο 
«Πλάνο» είναι τα ευαγγέλια του ντεµανικού «µεταµαρξισµού». Αρχικό πρότυπο, 
όπως συνέβη πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι οι «Προϋποθέσεις του 
Σοσιαλισµού» του Ε. Μπέρνσταϊν απ’ τα τέλη του 19ου αιώνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΡΟΤΣΚΥ 

Συντακτική Επιτροπή της «Μαρξιστικής Φωνής», 2/11/2010 

Τον περασµένο Αύγουστο συµπληρώθηκαν 70 χρόνια από την δολοφονία του Λέον 
Τρότσκυ. Στο ακόλουθο κείµενο – αφιέρωµα η «Μαρξιστική Φωνή» παραθέτει 
συνοπτικά τους σηµαντικότερους σταθµούς της δράσης και του έργου του µάρτυρα 
του διεθνούς σοσιαλισµού, µε την ελπίδα να αποτελέσει µια αφορµή για να 
ανακαλύψει η νεότερη γενιά αγωνιστών τις πολύτιµες πολιτικές παρακαταθήκες που 
άφησε στο διεθνές µαρξιστικό κίνηµα. 

Ο νεαρός Λεβ Νταβίντοβιτς Μπρονστάιν γεννήθηκε το 1879 στο χωριό Γιάνοφκα της 
Ουκρανίας. Ξεκίνησε την επαναστατική του σταδιοδροµία τον Μάρτη του 1897, στο 
Νικολάγιεφ, όπου οργάνωσε την πρώτη παράνοµη εργατική οργάνωση, την 
Εργατική Ένωση της Νότιας Ρωσίας. 

Συνελήφθη για πρώτη φορά όταν ήταν µόνο 19 ετών και έµεινε 
δυόµισι χρόνια στη φυλακή, ενώ µετά εξορίστηκε στη Σιβηρία. Όµως, απέδρασε 
σύντοµα και χρησιµοποιώντας ένα πλαστό διαβατήριο κατάφερε να βγει έξω από τη 
Ρωσία και να συνδεθεί µε τον Λένιν στο Λονδίνο. 

Σε µία από αυτές τις ειρωνείες, από τις οποίες η ιστορία είναι τόσο πλούσια, το όνοµα 
που αναγράφονταν στο πλαστό διαβατήριο ήταν Τρότσκυ, από το όνοµα ενός από 
τους φύλακες που ο Τρότσκυ είχε διαλέξει τυχαία και επρόκειτο µ΄ αυτό αργότερα να 
αποκτήσει παγκόσµια φήµη… 

∆υστυχώς, αυτή η αρχική συνεργασία ανάµεσα στο Λένιν και τον Τρότσκυ, 
αντιµετώπισε ένα απροσδόκητο εµπόδιο από τη διάσπαση στο Β’ Συνέδριο του 
Ρώσικου Σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος. 
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Έχουν γραφεί πολλές ανοησίες για το περίφηµο Β’ Συνέδριο του Ρώσικου 
Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος (RSDLP) χωρίς καµία από αυτές να εξηγεί τους 
λόγους της διάσπασης. Στο Β’ Συνέδριο η µάχη ανάµεσα στις δύο πτέρυγες της 
«Ίσκρα» έπιασε τους πάντες εξ’ απήνης, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που 
ήσαν άµεσα εµπλεκόµενοι. Ξέσπασε λόγω της σύγκρουσης ανάµεσα στη θέση του 
Λένιν για τη συγκρότηση ενός επαναστατικού κόµµατος µε µεγάλο βαθµό πειθαρχίας 
και δραστηριότητας και σε αυτή των µελών της οµάδας «Εργατική Χειραφέτηση», οι 
οποίοι ένιωθαν άνετα στη ρουτίνα τους και δεν έβλεπαν την ανάγκη για καµιά 
αλλαγή. Αυτοί υποβάθµιζαν τη θέση του Λένιν σε προϊόν της προσωπικότητάς του 
και της επιθυµίας του τάχα, να είναι στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς και σε 
δήθεν βοναπαρτιστικές και υπερ-αριστερές τάσεις που υποτίθεται ότι τον διέκριναν. 

Αρχικά, ο Τρότσκυ είχε υποστηρίξει τη µειοψηφία ενάντια στο Λένιν. Αυτό είχε 
οδηγήσει στο λανθασµένο συµπέρασµα ότι ο Τρότσκυ ήταν ένας «Μενσεβίκος». 
Όµως, στο Β’ Συνέδριο, ο Μπολσεβικισµός και ο Μενσεβικισµός δεν είχαν 
εµφανισθεί ως ξεκάθαρα καθορισµένες πολιτικές τάσεις. Μόνο ένα χρόνο αργότερα, 
το 1904, άρχισαν να εµφανίζονται οι πολιτικές διαφορές ανάµεσα στις δύο τάσεις, 
και δεν είχαν σε τίποτα να κάνουν µε το ζήτηµα του «συγκεντρωτισµού» ή του «µη 
συγκεντρωτισµού». Οι διαφορές αυτές ήταν πάνω σε βασικά ζητήµατα-διλήµµατα, 
που αντιµετώπιζε η επανάσταση όπως «συνεργασία µε τους φιλελεύθερους αστούς ή 
ταξική ανεξαρτησία». Αµέσως, µόλις εµφανίσθηκαν οι αληθινές πολιτικές διαφορές, 
ο Τρότσκυ έσπασε µε τους Μενσεβίκους και παρέµεινε τυπικά ανεξάρτητος και από 
τις δύο φράξιες µέχρι το 1917. 

Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ΤΟ 1905 

Την παραµονή του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέµου, ολόκληρη η Ρωσία βρισκόταν σ’ ένα 
προεπαναστατικό αναβρασµό. Το απεργιακό κύµα ακολουθήθηκε από τις φοιτητικές 
διαδηλώσεις. Ο αναβρασµός επηρέασε τους φιλελεύθερους αστούς που ξεκίνησαν 
µια εκστρατεία κινητοποιήσεων, βασισµένων στα «Zemstvos», τις τοπικές επιτροπές 
στην ύπαιθρο που τους χρησίµευσαν ως πλατφόρµα. 

 Το ζήτηµα που προέκυψε τότε ήταν το ποιά πρέπει να είναι η θέση των Μαρξιστών 
για την πολιτική  εκστρατεία των Φιλελεύθερων. Οι Μενσεβίκοι ήταν υπέρ της 
ολοκληρωτικής υποστήριξης των Φιλελεύθερων. Οι Μπολσεβίκοι αντιτάχθηκαν 
ριζικά σε κάθε είδους υποστήριξης στους Φιλελεύθερους και βγήκαν στο δηµόσιο 
προσκήνιο µε ισχυρή κριτική απέναντί τους. 

Ο Τρότσκυ είχε την ίδια θέση µε τους Μπολσεβίκους και αυτή η θέση ήταν που τον 
οδήγησε να «σπάσει» µε τους Μενσεβίκους. Από αυτή τη στιγµή, µέχρι το 1917, ο 
Τρότσκυ παρέµεινε οργανωτικά διαχωρισµένος και από τις δύο τάσεις, αν και σε όλα 
τα πολιτικά ζητήµατα ήταν πάντα πιο κοντά µε τους Μπολσεβίκους παρά µε τους 
Μενσεβίκους. 
Η επαναστατική κατάσταση ωρίµαζε γρήγορα. Οι στρατιωτικές ήττες του τσαρικού 
στρατού προστέθηκαν στην αυξανόµενη δυσαρέσκεια που τελικά ξέσπασε στη 
διαδήλωση της 9ης Ιανουαρίου του 1905 στην Πετρούπολη, η οποία και καταστάληκε 
βιαίως. Αυτό το σηµείο ήταν η αφετηρία τη επανάστασης του 1905, στην οποία ο 
Τρότσκυ έπαιξε ένα διακεκριµένο ρόλο. 

Μόνο 26 ετών ο Τρότσκυ ήταν ο πρόεδρος του Σοβιέτ της Πετρούπολης, το πιο 
σπουδαίο από αυτά τα όργανα τα οποία ο Λένιν τα περιέγραψε ως «τα έµβρυα της 
επαναστατικής εξουσίας». Τα πιο πολλά από τα µανιφέστα και τις αποφάσεις του 
Σοβιέτ ήταν δουλειά του Τρότσκυ, ο οποίος εξέδιδε επίσης και την εφηµερίδα του, 
την «Ισβέστια». 
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Το 1905 ο Τρότσκυ ανέλαβε τη διεύθυνση του περιοδικού «Gazeta» και το µετέτρεψε 
στην καθηµερινή επαναστατική εφηµερίδα «Nachalo», που είχε µαζική κυκλοφορία, 
χρησιµοποιώντας το µε στόχο να κάνει ευρέως γνωστές τις απόψεις του για την 
επανάσταση, οι οποίες ήταν κοντά σε εκείνες των Μπολσεβίκων και σε πλήρη 
αντίθεση µε το µενσεβικισµό. 

Ήταν φυσικό ότι, παρά την οξεία φιλονικία που αναπτύχθηκε στο Β’ Συνέδριο, η 
δουλειά των Μπολσεβίκων και του Τρότσκυ γινόταν από κοινού στην κατεύθυνση 
της προώθησης της επανάστασης. Έτσι η «Nachalo» του Τρότσκυ και η 
µπολσεβίκικη «Novaya Zhizn» που εκδιδόταν από το Λένιν, εργάσθηκαν 
αλληλέγγυα, υποστηρίζοντας η µία την άλλη ενάντια στις επιθέσεις της αντίδρασης, 
χωρίς να ανταλλάσουν πολεµικές. 

Ως πρόεδρος του Σοβιέτ της Πετρούπολης, ο Τρότσκυ συνελήφθη µετά την ήττα της 
επανάστασης µαζί µε τα άλλα µέλη του Σοβιέτ και εξορίστηκε για µια ακόµη φορά 
στη Σιβηρία. Από το εδώλιο του κατηγορουµένου, ο Τρότσκυ έβγαλε έναν  εξαιρετικό 
λόγο που µετατράπηκε σε ένα δριµύ κατηγορώ ενάντια στο τσαρικό καθεστώς. 
Τελικά καταδικάσθηκε σε «διαρκή εκτόπιση», αλλά στην πράξη παρέµεινε στη 
Σιβηρία για οκτώ µέρες µονάχα προτού δραπετεύσει. Το 1906 αυτοεξορίσθηκε ξανά, 
αυτή τη φορά στην Αυστρία, όπου συνέχισε την επαναστατική του δραστηριότητα 
ιδρύοντας µία εφηµερίδα στη Βιέννη µε το όνοµα «Πράβδα».  Με το απλό και 
ελκυστικό της στυλ, η Πράβδα του Τρότσκυ απέκτησε σύντοµα ένα κύρος µε το οποίο 
δεν µπορούσε να συγκριθεί καµία άλλη σοσιαλδηµοκρατική έκδοση εκείνη την 
εποχή. 

Τα χρόνια της αντίδρασης που ακολούθησαν την ήττα του 1905, ήταν µάλλον η πιο 
δύσκολη περίοδος στην ιστορία του Ρώσικου εργατικού κινήµατος. Οι µάζες ήταν 
εξουθενωµένες από τον αγώνα. Οι διανοούµενοι είχαν αποθαρρυνθεί. Υπήρξε ένα 
γενικευµένο αίσθηµα απαισιοδοξίας ακόµα και απελπισίας καθώς υπήρξαν πολλές 
περιπτώσεις αυτοκτονιών. 

Από την άλλη πλευρά, σε αυτή τη γενικευµένη αντιδραστική κατάσταση, οι 
µυστικιστικές και θρησκευτικές ιδέες απλώθηκαν σαν ένα µαύρο σύννεφο πάνω 
στους κύκλους των διανοουµένων, βρίσκοντας αντανάκλαση µέσα στο εργατικό 
κίνηµα σε µια σειρά προσπαθειών για να αναθεωρηθούν οι φιλοσοφικές βάσεις του 
Μαρξισµού. 

Σε αυτά τα δύσκολα χρόνια, ο Λένιν αφιερώθηκε σ’ ένα αδιάλλακτο αγώνα ενάντια 
στο ρεφορµισµό, για την υπεράσπιση της µαρξιστικής θεωρίας. Όµως, ήταν ο 
Τρότσκυ αυτός που προσέφερε την αναγκαία θεωρητική βάση πάνω στην οποία η 
Ρώσικη επανάσταση µπόρεσε να αναστηθεί από την ήττα του 1905 και να 
προχωρήσει προς τη νίκη. 
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Η ∆ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Η εµπειρία της επανάστασης του 1905 έβγαλε απότοµα στην 
επιφάνεια τις διαφορές µεταξύ Μπολσεβικισµού και Μενσεβικισµού, ουσιαστικά 
δηλαδή τη διαφορά µεταξύ του ρεφορµισµού και του Μαρξισµού. Όπως και ο Λένιν, 
ο Τρότσκυ θεώρησε απαράδεκτη την πολιτική ταξικής συνεργασίας του Νταν, του 
Πλεχάνωφ και των άλλων και τόνισε ότι το προλεταριάτο και η αγροτιά είναι οι 
µόνες ικανές δυνάµεις να οδηγήσουν την επανάσταση µέχρι το τέλος. Ακόµα και πριν 
το 1905, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων πάνω στο ζήτηµα των ταξικών 
συµµαχιών, ο Τρότσκυ είχε αναπτύξει τις γενικές γραµµές της Θεωρίας της ∆ιαρκούς 
Επανάστασης, µίας από τις πιο σπουδαίες συνεισφορές στη µαρξιστική θεωρία. 

Σε τι συνίσταται όµως αυτή η θεωρία; Οι Μενσεβίκοι υποστήριζαν ότι η Ρώσικη 
επανάσταση θα έπρεπε να είναι αστικοδηµοκρατικής φύσης και ότι η εργατική τάξη 
δεν θα πρέπει να έχει τη φιλοδοξία να πάρει την εξουσία, αλλά θα πρέπει απλά να 
υποστηρίξει τη φιλελεύθερη αστική τάξη. Με αυτό το µηχανιστικό τρόπο σκέψης οι 
Μενσεβίκοι διακωµώδησαν τις ιδέες του Μαρξ για την εξέλιξη της κοινωνίας. 

Η µενσεβικική θεωρία των «σταδίων» τοποθετούσε τη σοσιαλιστική επανάσταση στο 
µακρινό µέλλον. Στο µεσοδιάστηµα η εργατική τάξη έπρεπε να συµπεριφερθεί ως 
παράρτηµα της «φιλελεύθερης» αστικής τάξης. Αυτή είναι η ίδια ρεφορµιστική 
θεωρία, που αρκετά χρόνια αργότερα επρόκειτο να οδηγήσει στην ήττα την εργατική 
τάξη στην Κίνα το 1927, στην Ισπανία το 1936-39, στην Ινδονησία το 1965 και στη 
Χιλή το 1973. 

«Η αστική τάξη στη συντριπτική της πλειοψηφία», έγραψε ο Λένιν το 1905, 
«αναπόφευκτα θα στραφεί στην αντεπανάσταση και ενάντια στο λαό αµέσως µόλις 
ικανοποιηθούν τα στενά και ιδιοτελή της συµφέροντα, αµέσως µόλις 
"οπισθοχωρήσει" από τη συνεπή δηµοκρατία (και έχει ήδη οπισθοχωρήσει από 
αυτήν!)». (Λένιν, Άπαντα τόµος 9, σελ. 98 Αγγλική έκδοση). 

Πάνω στο ζήτηµα της στάσης προς τα αστικά κόµµατα ο Λένιν και ο Τρότσκυ 
βρίσκονταν σε πλήρη συµφωνία ενάντια στους Μενσεβίκους, οι οποίοι κρύβονταν 
πίσω από την αστική φύση της επανάστασης χρησιµοποιώντας τη ως ένα µανδύα για 
την υποταγή των εργατικών κοµµάτων στην αστική τάξη. Επιχειρηµατολογώντας 
ενάντια στην ταξική συνεργασία, τόσο ο Λένιν όσο και ο Τρότσκυ εξήγησαν ότι µόνο 
η εργατική τάξη σε συµµαχία µε τις αγροτικές µάζες θα µπορούσε να φέρει σε πέρας 
τα καθήκοντα της αστικοδηµοκρατικής επανάστασης. 

Όµως, πώς ήταν δυνατόν για τους εργάτες να έρθουν στην εξουσία σε µια 
καθυστερηµένη, ηµιφεουδαρχική χώρα όπως η τσαρική Ρωσία; Ο Τρότσκυ απάντησε 
σ' αυτό το επιχείρηµα µε τον ακόλουθο τρόπο: «Είναι δυνατόν (έγραφε το 1905) να 
έρθουν οι εργάτες στην εξουσία σε µια οικονοµικά καθυστερηµένη χώρα 
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γρηγορότερα απ' ότι σε µια ανεπτυγµένη χώρα … κατά τη γνώµη µας, η Ρώσικη 
επανάσταση θα δηµιουργήσει συνθήκες στις οποίες η εξουσία θα µπορέσει να 
περάσει στα χέρια των εργατών … και στην περίπτωση της νίκης της επανάστασης 
έτσι πρέπει να γίνει  προτού οι πολικοί αστέρες του αστικού φιλελευθερισµού έχουν 
την ευκαιρία να επιδείξουν πλήρως τα ταλέντα τους για τη διακυβέρνηση». (Τρότσκυ 
«Αποτελέσµατα και Προοπτικές», σελ. 195, Αγγλική Έκδοση). 

Αυτό σήµαινε, όπως αργότερα ισχυρίστηκαν οι σταλινικοί, ότι ο Τρότσκυ αρνήθηκε 
την αστική φύση της επανάστασης; Ο ίδιος ο Τρότσκυ εξηγεί: «Στην επανάσταση, 
στο ξεκίνηµα του 20ου αιώνα, τα άµεσα αντικειµενικά καθήκοντα της οποίας είναι 
επίσης αστικά, εµφανίζεται ως µια κοντινή προοπτική το αναπόφευκτο, ή 
τουλάχιστον το πιθανό, της πολιτικής κυριαρχίας του προλεταριάτου. Το ίδιο το 
προλεταριάτο θα δει ότι αυτή η κυριαρχία δεν είναι απλά ένα περαστικό "επεισόδιο", 
όπως κάποιοι ρεαλιστές Φιλισταίοι ελπίζουν. Όµως θα αναρωτιόµασταν: είναι 
αναπόφευκτο να συντριβεί η προλεταριακή επανάσταση πάνω στα τείχη της αστικής 
επανάστασης ή είναι δυνατόν στις δοσµένες παγκόσµιες ιστορικές συνθήκες, να 
µπορεί το προλεταριάτο, να ανακαλύψει, ότι βρίσκεται µπροστά στη προοπτική του 
σπασίµατος αυτών των τειχών;» (Τρότσκυ, Αποτελέσµατα και Προοπτικές, σελ. 199-
200, δική µας έµφαση). 

Το 1905, µόνο ο Τρότσκυ ήταν έτοιµος να υπερασπιστεί την ιδέα ότι είναι δυνατόν να 
θριαµβεύσει η σοσιαλιστική επανάσταση στην Ρωσία πριν από την ∆υτική Ευρώπη. 
Ο Λένιν είχε ακόµα µια ασαφή θέση. Γενικά η θέση του Τρότσκυ ήταν πολύ κοντά σ' 
αυτή των Μπολσεβίκων, όπως ο ίδιος ο Λένιν παραδέχθηκε αργότερα. Όµως το 1905 
µόνο ο Τρότσκυ ήταν προετοιµασµένος να θέσει την ανάγκη για τη σοσιαλιστική 
επανάσταση στη Ρωσία µ' ένα καθαρό και τολµηρό τρόπο. ∆ώδεκα χρόνια αργότερα 
η ιστορία επρόκειτο να αποδείξει ότι είχε δίκιο. 

Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Την περίοδο της επαναστατικής ανάκαµψης οι δύο πτέρυγες του κινήµατος 
ενοποιήθηκαν. Όµως, η ενότητα ήταν περισσότερο τυπική παρά ουσιαστική. Με τη 
νέα ύφεση του κινήµατος η τάση των Μενσεβίκων προς τον οπορτουνισµό 
επανεµφανίσθηκε. 

 Η πραγµατική διαφορά µεταξύ του Τρότσκυ και του Λένιν σε αυτή την περίοδο δεν 
ήταν πάνω σε πολιτικά ζητήµατα, αλλά κυρίως εντοπιζόταν στην «συµβιβαστική» 
τάση του Τρότσκυ, ή χρησιµοποιώντας έναν αδόκιµο όρο, ο Τρότσκυ ήταν ένας 
«οπαδός της ενότητας». 

Όµως, µε κανένα τρόπο δεν ήταν µόνος του σε αυτό. Το προχώρηµα της 
επανάστασης είχε δώσει µία τεράστια ώθηση στο κίνηµα για την επανένωση των 
πολιτικών δυνάµεων του Ρώσικου εργατικού κινήµατος. Οι Μπολσεβίκοι και 
Μενσεβίκοι εργάτες αγωνίσθηκαν πλάι-πλάι κάτω από τα ίδια συνθήµατα. Καθ’ όλη 
τη διάρκεια του δεύτερου µισού του 1905 υπήρξε µία συνεχής και αυθόρµητη 
διαδικασία ενότητας από τα κάτω. Χωρίς να περιµένουν οδηγίες από τα πάνω, οι 
κοµµατικές οργανώσεις των Μπολσεβίκων και των Μενσεβίκων απλά 
συγχωνεύθηκαν. Τελικά, µε εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής των Μπολσεβίκων 
συµπεριλαµβανοµένου και του Λένιν, αναπτύχθηκαν κινήσεις για να φέρουν την 
ενοποίηση. Μέχρι το ∆εκέµβρη του 1905 οι δύο ηγεσίες είχαν συγχωνευθεί 
ολοκληρωτικά. Υπήρχε πλέον µία ενωµένη Κεντρική Επιτροπή. 

Το 1911 άνοιξε µία νέα περίοδος αγώνων που συνέχιστηκε µέχρι το ξέσπασµα του 
Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου. Η πρόσφατα αφυπνισµένη εργατική τάξη κινήθηκε 
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γρήγορα προς τ’ αριστερά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο δεσµός µε τους 
Μενσεβίκους ήταν ένα εµπόδιο στην ανάπτυξη του Κόµµατος. Η απόφαση του Λένιν 
να σπάσει µε τους Μενσεβίκους και να οργανώσει ένα ξεχωριστό κόµµα 
επιβεβαιώθηκε πλήρως από τα γεγονότα. Πολύ σύντοµα οι Μπολσεβίκοι πλέον 
αντιπροσώπευαν την αποφασιστική πλειοψηφία της εργατικής τάξης, αφού  στην 
πλειοψηφία των ενεργών εργατών, οι Μενσεβίκοι είχαν δυσφηµισθεί από την 
πολιτική  της συνεργασίας µε την αστική τάξη. 

Ο Τρότσκυ για άλλη µια φορά βγήκε στο προσκήνιο ενάντια στη διάσπαση 
επιχειρώντας, χωρίς επιτυχία, να εργασθεί για την ενότητα. Ήταν αυτό το λάθος που 
τον διαχώρισε από το Λένιν. Όµως, αυτό ήταν το έντιµο λάθος ενός γνήσιου 
επαναστάτη που έχει στην καρδιά του τα συµφέροντα του κινήµατος. 

Όµως, πολύ σηµαντικότερες εξελίξεις επρόκειτο σύντοµα να καταστήσουν τις παλιές 
διαφορές ανάµεσα στο Λένιν και τον Τρότσκυ άσχετες. Η διάσπαση στη Ρωσία ήταν 
απλά µια πρόβλεψη για άλλη µια µεγαλύτερη διάσπαση που επρόκειτο να γίνει δύο 
χρόνια αργότερα σε διεθνές επίπεδο. Και πάνω σε αυτό το ζήτηµα, ο Λένιν και ο 
Τρότσκυ ήταν για άλλη µια φορά στην ίδια πλευρά. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
  
Η απόφαση των ηγετών των κοµµάτων της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς να υποστηρίξουν 
«τη δική τους» αστική τάξη στην γενικευµένη ιµπεριαλιστική αντιπαράθεση το 1914 
ήταν η µεγαλύτερη προδοσία στην ιστορία του παγκόσµιου εργατικού κινήµατος. 
Ήλθε σαν κεραυνός στη ζωή του εργατικού κινήµατος, σόκαρε και 
αποπροσανατόλισε βαθιά τη βάση ολόκληρης της ∆ιεθνούς. Η στάση αυτή των 
ηγετών της ∆εύτερης ∆ιεθνούς στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο σήµαινε την ουσιαστική 
κατάρρευση της ∆ιεθνούς.  

Από τον Αύγουστο του 1914 και µετά, το ζήτηµα του πολέµου συγκέντρωσε την 
προσοχή των σοσιαλιστών σε όλες τις χώρες. Πολύ λίγοι άνθρωποι κατόρθωσαν να 
αντισταθούν εκείνη τη στιγµή. Ο Λένιν στη Ρωσία, η Ρόζα Λούξεµπουργκ και ο Κάρλ 
Λίµπνεχτ στη Γερµανία, οι ηγέτες των Σέρβων Σοσιαλδηµοκρατών, ο Τζέιµς Κόνολι 
στην Ιρλανδία και ο Τζον Μακλίν στη Σκοτία ήταν οι εξαιρέσεις στον κανόνα. Από 
πολύ νωρίς ο Τρότσκυ υιοθέτησε µια ξεκάθαρα επαναστατική θέση ενάντια στον 
πόλεµο, που εκφράσθηκε στο βιβλίο του «Ο Πόλεµος και η ∆ιεθνής». 

Στο συνέδριο του Τσίµερβαλντ το 1915, το οποίο µάζεψε όλους τους σοσιαλιστές που 
αντιτάχθηκαν στον πόλεµο, ανατέθηκε στον Τρότσκυ η συγγραφή του Μανιφέστου 
που υιοθετήθηκε από όλους τους αντιπροσώπους, παρά τις αρκετές πολιτικές 
διαφορές που υπήρχαν ανάµεσά τους. 

Ο ΛΕΝΙΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ΤΟ 1917 
  

Με το ξέσπασµα της Φεβρουαριανής επανάστασης, ο 
Λένιν ήταν στη Σουηδία και ο Τρότσκυ στη Νέα Υόρκη. Μολονότι ήσαν πολύ µακριά 
από την επανάσταση, έβγαλαν τα ίδια συµπεράσµατα. Τα άρθρα του Τρότσκυ στο 
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«Novy Mir» και «Τα γράµµατα από µακριά» του Λένιν είναι ταυτόσηµα στα 
θεµελιώδη ζητήµατα που αφορούν την επανάσταση: τη στάση απέναντι στην 
αγροτιά, την φιλελεύθερη αστική τάξη, την Προσωρινή Κυβέρνηση και την 
παγκόσµια επανάσταση. 
 
Με  εξαίρεση τον Λένιν, οι άλλοι Μπολσεβίκοι ηγέτες το 1917 δεν είχαν κατανοήσει 
την κατάσταση και τα γεγονότα τους είχαν ξεπεράσει. Είναι ιστορικός νόµος ότι κατά 
τη διάρκεια της επαναστατικής κατάστασης το κόµµα και πάνω από όλα η ηγεσία 
του, πάντοτε έρχονται κάτω από µεγάλη πίεση από τον ταξικό εχθρό, την αστική 
"κοινή γνώµη", ακόµα και από τις προκαταλήψεις των εργατικών µαζών. 
 
Κανείς από τους «παλιούς» µπολσεβίκους ηγέτες στην Πετρούπολη το 1917 δεν ήταν 
ικανός να αντισταθεί σε αυτές τις πιέσεις. Κανείς από αυτούς δεν έθεσε την ανάγκη 
το προλεταριάτο να πάρει την εξουσία ως το µόνο δρόµο του προχωρήµατος της 
επανάστασης. Όλοι τους είχαν εγκαταλείψει την ταξική άποψη και είχαν υιοθετήσει 
µία εκχυδαϊσµένη «δηµοκρατική» θέση. 
 
Μόνο µετά την άφιξη του Λένιν άλλαξε το Μπολσεβίκικο κόµµα τη θέση του, ύστερα 
από ένα εσωτερικό αγώνα γύρω από τις «Θέσεις του Απρίλη», που δηµοσιεύθηκαν 
µάλιστα αρχικά στην «Πράβδα» µε την υπογραφή του, δείγµα τις έλλειψης 
υποστήριξης σε αυτές τις θέσεις από τους «παλιούς µπολσεβίκους». 
 
Η αλήθεια είναι ότι οι µπολσεβίκοι ηγέτες δεν είχαν κατανοήσει  τη µέθοδο του Λένιν 
και είχαν «φετιχοποιήσει» τα παλιά συνθήµατα του 1905. Το «έγκληµα» του 
Τρότσκυ βρισκόταν στο γεγονός ότι τα είχε προβλέψει όλα αυτά πολύ καιρό πριν 
εκτυλιχθούν τα γεγονότα. Το 1917 η θεωρία της «∆ιαρκούς Επανάστασης» 
αποδείχθηκε σωστή από τα ίδια τα γεγονότα. Από αυτή τη στιγµή και έπειτα δεν 
υπήρξε τίποτα που να διαχώρισε πολιτικά τον Τρότσκυ από τον Λένιν. 
 
Όλες οι διαφορές του παρελθόντος µε τον Λένιν έπαψαν να υπάρχουν, όταν ο 
Τρότσκυ γύρισε πίσω στην Πετρούπολη το Μάη του 1917. Ο Λένιν και ο Ζηνόβιεφ 
παρευρέθηκαν στην τελετή καλωσορίσµατος που οργανώθηκε από τη 
«Mezhrayontsy» («∆ιαχτιδική Επιτροπή»). Εκείνη τη στιγµή ο Τρότσκυ δήλωσε ότι 
δεν αγωνιζόταν πλέον για την ενοποίηση των Μπολσεβίκων και των Μενσεβίκων. 
Τόνισε, ότι µόνο εκείνοι που είχαν σπάσει µε τον σοσιαλπατριωτισµό θα έπρεπε να 
ενωθούν τώρα κάτω από τη σηµαία µιας νέας ∆ιεθνούς. Στην πραγµατικότητα, από 
τη στιγµή της άφιξής του, ο Τρότσκυ µιλούσε και δρούσε σε στενή σύνδεση και 
συνεννόηση µε τους Μπολσεβίκους. 
 
Το ότι ο Τρότσκυ δεν εντάχθηκε αµέσως τυπικά στο Μπολσεβίκικο κόµµα δεν 
οφειλόταν σε κάποια πολιτική διαφωνία (ο Τρότσκυ είχε ανακοινώσει την επιθυµία 
του να ενταχθεί στους Μπολεβίκους αµέσως µετά την πρώτη  συζήτηση µε το Λένιν 
και τους συντρόφους του), αλλά στο ότι ο Τρότσκυ ήθελε να κερδίσει στους 
µπολσεβίκους την οργάνωση των «∆ιαχτιδικών» η οποία διέθετε περίπου 4.000 
εργάτες στην Πετρούπολη και στις γραµµές της συµµετείχαν πολλά διακεκριµένα 
επαναστατικά στελέχη όπως ο Ουρίτσκι, ο Γιοφέ, ο Λουνατσάρσκι, ο Ριαζάνοφ, ο 
Βολοντάρσκι και άλλοι οι οποίοι αργότερα έπαιξαν εξέχοντες ρόλους στην ηγεσία του 
Μπολσεβίκικου κόµµατος. 
 
Μετά τα «Ιουλιανά», η πρωτοβουλία πέρασε στις δυνάµεις της αντίδρασης για 
κάποιο διάστηµα. Στις πολύ δύσκολες στιγµές, όταν το κόµµα ήταν παράνοµο, όταν ο 
Λένιν και ο Ζηνόβιεφ είχαν εξαναγκασθεί να φύγουν για την Φιλανδία, όταν ο 
Κάµενεφ ήταν στη φυλακή και οι Μπολσεβίκοι ήταν αντικείµενο αισχρών 
συκοφαντιών, όπως αυτή που τους ήθελε «κατάσκοπους των Γερµανών», ο Τρότσκυ 
µίλησε δηµόσια υπερασπίζοντάς τους και ταύτισε τη θέση του µε τη δικιά τους. Σε 
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αυτή τη δύσκολη και επικίνδυνη στιγµή, ο Τρότσκυ έγραψε ένα γράµµα στην 
Προσωρινή Κυβέρνηση. Το γράµµα έχει ηµεροµηνία 23 Ιούλη 1917: 
 
«…Απ' όλα αυτά που είπα, είναι ξεκάθαρο ότι δεν µπορείτε λογικά να µε αποκλείσετε 
από το ένταλµα σύλληψης το οποίο έχετε φτιάξει για το Λένιν, τον Κάµενεφ και τον 
Ζηνόβιεφ. Επίσης δεν πρέπει να υπάρχει καµία αµφιβολία στα µυαλά σας ότι είµαι το 
ίδιο, ένας ασυµβίβαστος πολιτικός αντίπαλος όσο οι παραπάνω σύντροφοι.  
Αφήνοντας µε απ’ έξω απλά δίνετε έµφαση στη αντεπαναστατική πρακτική που 
βρίσκεται πίσω από την επίθεση ενάντια στον Λένιν, τον Ζηνόβιεφ και τον 
Κάµενεφ». (από το βιβλίο «The Age of the Permanent Revolution», σελ. 98-99, 
Αγγλική Έκδοση,). 
 
Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ΚΑΙ Η ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
 

Στο σύντοµο διάστηµα των εννέα µηνών µεταξύ του 
Φεβρουαρίου και του Οκτωβρίου 1917, εµφανίσθηκε ξεκάθαρα η σπουδαιότητα του 
ζητήµατος της σχέσης της τάξης, του κόµµατος και της ηγεσίας. Το Μπολσεβίκικο 
κόµµα ήταν το πιο επαναστατικό κόµµα στην ιστορία. Όµως, παρά την τεράστια 
εµπειρία του και τη συσσωρευµένη δύναµη της ηγεσίας του, κατά την αποφασιστική 
στιγµή οι ηγέτες της Πετρούπολης δίστασαν και µπήκαν σε κρίση. Σε τελική 
ανάλυση, η µοίρα της Επανάστασης έπεσε στους ώµους δύο ανδρών: του Λένιν και 
του Τρότσκυ. Χωρίς αυτούς η Οκτωβριανή επανάσταση δεν θα είχε γίνει ποτέ. 
 
Η εργατική τάξη χρειάζεται ένα κόµµα για να αλλάξει την κοινωνία. Εάν δεν υπάρξει 
επαναστατικό κόµµα ικανό να προσφέρει µία συνειδητή ηγεσία στην επαναστατική 
ενεργητικότητα της τάξης, αυτή η ενέργεια µπορεί να χαθεί, µε τον ίδιο τρόπο που 
χάνεται ο ατµός εάν δεν υπάρχει µηχανή που να µπορεί να χρησιµοποιήσει τη 
δύναµή του. Από την άλλη, κάθε κόµµα έχει και τη συντηρητική του πλευρά. 
 
Στην αποφασιστική στιγµή, όταν η κατάσταση απαιτεί µία απότοµη αλλαγή στον 
προσανατολισµό του κόµµατος, από τη ρουτινιάρικη δουλειά στο καθήκον 
κατάληψης της εξουσίας, οι παλιές συνήθειες έρχονται σε σύγκρουση µε τις ανάγκες 
της νέας κατάστασης. Είναι ακριβώς σε ένα τέτοιο πλαίσιο που ο ρόλος της ηγεσίας 
είναι καθοριστικός. 
 
Χωρίς το Λένιν και τον Τρότσκυ, οι Μπολσεβίκοι θα είχαν αναµφίβολα διορθώσει τα 
λάθη τους. Αλλά µε τι αντίτιµο; Η επανάσταση δεν µπορεί να περιµένει χρόνια για να 
διορθώσει το κόµµα τα λάθη του και το αντίτιµο της αµφιταλάντευσης και των 
καθυστερήσεων είναι η ήττα. 
 
Για να καταλάβουµε το σηµαντικό ρόλο που έπαιξε ο Τρότσκυ το 1917, είναι αρκετό 
να διαβάσουµε την οποιαδήποτε εφηµερίδα της περιόδου ή να διαβάσουµε την 
οποιαδήποτε σύγχρονη βιογραφία ή ιστορία, είτε είναι φιλική είτε εχθρική. Πάρτε 
για παράδειγµα τις παρακάτω γραµµές, γραµµένες µόλις δώδεκα µήνες µετά το 
ερχοµό στην εξουσία των Μπολσεβίκων: 
 
«Όλη η πρακτική δουλειά σε σχέση µε την οργάνωση της εξέγερσης έγινε κάτω από 
την άµεση καθοδήγηση του συντρόφου Τρότσκυ, πρόεδρου του Σοβιέτ της 
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Πετρούπολης. Μπορεί να ειπωθεί µε βεβαιότητα ότι το Κόµµα είναι υποχρεωµένο 
αρχικά και κυρίως στο σύντροφο Τρότσκυ για τη γρήγορη µεταστροφή της φρουράς 
µε την πλευρά του Σοβιέτ και τον αποτελεσµατικό τρόπο µε τον οποίο οργανώθηκε η 
δουλειά της Στρατιωτικής Επαναστατικής Επιτροπής.» Το παραπάνω απόσπασµα 
γράφτηκε από τον Στάλιν στην επέτειο του πρώτου χρόνου της Οκτωβριανής 
επανάστασης. 
 
Στην πραγµατικότητα, ακόµα και η παραπάνω αποτίµηση του Στάλιν δεν αποδίδει 
επακριβώς το ρόλο που έπαιξε ο Τρότσκυ στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Αφού στην 
κρίσιµη περίοδο από τον Σεπτέµβρη έως τον Οκτώβρη, ο Λένιν ήταν ακόµα κυρίως 
στην παρανοµία, το κύριο βάρος της πραγµατοποίησης των πολιτικών και 
οργανωτικών προετοιµασιών για την εξέγερση έπεσε στους ώµους του Τρότσκυ. 
 
Οι πιο πολλοί από τους παλιούς συνοδοιπόρους του Λένιν, ο Κάµενεφ, ο Ζηνόβιεφ 
και ο Στάλιν, είτε ήταν αντίθετοι µε την κατάληψη της εξουσίας, είτε είχαν 
τουλάχιστον µια επιφυλακτική και διφορούµενη θέση. Στην περίπτωση του Ζηνόβιεφ 
και του Κάµενεφ, η αντίθεσή τους µε την εξέγερση του Οκτώβρη πήγε τόσο µακριά 
που δηµοσίευσαν τα σχέδια για την εξέγερση στον µη κοµµατικό τύπο. Είναι αρκετή 
ακόµα και η πιο επιφανειακή ανάγνωση της αλληλογραφίας του Λένιν µε την 
Κεντρική Επιτροπή για να δείξει τι αγώνα έκανε για να ξεπεράσει την αντίσταση της 
µπολσεβίκικης ηγεσίας. Σε κάποια στιγµή απείλησε ακόµα και να παραιτηθεί και να 
κάνει έκκληση στη βάση του κόµµατος πάνω από το κεφάλι της Κεντρικής 
Επιτροπής. Σε αυτό τον αγώνα, ο Τρότσκυ και η «Mezhrayontsy» υποστήριξαν 
αποφασιστικά την επαναστατική γραµµή του Λένιν. 
 
Η διαµάχη στο εσωτερικό του κόµµατος διήρκεσε µέχρι το Οκτώβρη και ακόµα πιο 
πέρα. Το κύριο επιχείρηµα των συµφιλιωτών ήταν, ότι οι Μπολσεβίκοι δεν πρέπει να 
πάρουν την εξουσία από µόνοι τους, αλλά πρέπει να σχηµατίσουν ένα συνασπισµό µε 
τα άλλα "σοσιαλιστικά" κόµµατα, εννοώντας τους Μενσεβίκους και τους 
Σοσιαλεπαναστάτες. Όµως, αυτό ισοδυναµούσε µε την παράδοση της εξουσίας πίσω 
στην αστική τάξη, όπως συνέβη στη Γερµανία µετά το Νοέµβρη του 1918. Ο Λένιν και 
ο Τρότσκυ ήταν απόλυτα ταυτισµένοι σε αυτές τις δύσκολες στιγµές παλεύοντας µαζί 
για να πείσουν το κόµµα για την ανάγκη της κατάληψης της εξουσίας και το σπάσιµο 
κάθε δεσµού µε την κυβέρνηση. 
 
Σε µια συνάντηση της Επιτροπής της Πετρούπολης στις 14 Νοέµβρη 1917, ο Λένιν 
µίλησε για τον κίνδυνο των συµβιβαστικών τάσεων στην κοµµατική ηγεσία, που 
αποτελούσαν µία απειλή ακόµα και µετά την Οκτωβριανή επανάσταση. Στις 14 
Νοέµβρη, έντεκα µέρες µετά την επιτυχηµένη εξέγερση, τρία µέλη της Κεντρικής 
Επιτροπής (Κάµενεφ, Ζηνόβιεφ, Νόγκιν), παραιτήθηκαν ως ένδειξη διαµαρτυρίας 
ενάντια στην πολιτική του κόµµατος και έβαλαν ένα τελεσίγραφο απαιτώντας το 
σχηµατισµό µιας κυβέρνησης συνασπισµού που να συµπεριλαµβάνει τους 
Μενσεβίκους και τους Σοσιαλεπαναστάτες «διαφορετικά ο µόνος δρόµος που 
αποµένει είναι η διατήρηση µίας καθαρά Μπολσεβίκικης Κυβέρνησης µε τα µέσα της 
πολιτικής τροµοκρατίας». Ολοκλήρωσαν τη δήλωσή τους µε µία έκκληση στους 
εργάτες για «άµεσο συµβιβασµό» στη βάση του συνθήµατός «Ζήτω η κυβέρνηση 
όλων των Σοβιετικών κοµµάτων!» 
 
Αυτή η κρίση στις γραµµές του κόµµατος φαινόταν πιθανό να καταστρέψει όλα τα 
κέρδη που κατακτήθηκαν από τον Οκτώβρη. Ως απάντηση σ’ αυτή την δύσκολη 
κατάσταση, ο Λένιν υποστήριξε την έξωση των αιρετικών από την ηγεσία. Έτσι ήταν 
η κατάσταση όταν  ο Λένιν έβγαλε ένα λόγο που τελείωσε µε τα λόγια: «Κανείς 
συµβιβασµός! Μία οµογενοποιηµένη Μπολσεβίκικη οργάνωση.» Στο πρωτότυπο 
κείµενο της οµιλίας του Λένιν υπάρχουν οι ακόλουθες λέξεις: «Όσον αφορά το 
συνασπισµό, δεν µπορώ να µιλήσω γι' αυτό σοβαρά. Ο Τρότσκυ καιρό πριν είπε ότι 
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αυτό ήταν αδύνατον. Ο Τρότσκυ το κατάλαβε αυτό και από εκείνη τη στιγµή δεν 
υπήρξε καλύτερος Μπολσεβίκος». 
 
Μετά το θάνατο του Λένιν, η ηγετική κλίκα Στάλιν, Κάµενεφ και Ζηνόβιεφ ξεκίνησε 
µια συστηµατική εκστρατεία παραχάραξης, επιδιώκοντας να υποτιµήσει το ρόλο του 
Τρότσκυ στην επανάσταση και να ανεβάσει  το δικό της. Για να το κατορθώσουν 
όµως αυτό, έπρεπε να εφεύρουν το µύθο του "ΤΡΟΤΣΚΥσµού", να βάλουν µία σφήνα 
ανάµεσα στη θέση του Τρότσκυ και αυτή του Λένιν και των «Λενινιστών» (δηλαδή 
τάχα των ίδιων). 
 
Οι πληρωµένοι ιστορικοί έψαξαν µέσα στα συσσωρευµένα σκουπίδια των παλιών 
αντιπαραθέσεων, που είχαν ξεχασθεί εδώ και καιρό ακόµα και από αυτούς που 
συµµετείχαν σε αυτές, γιατί δεν είχαν πια, στις νέες συνθήκες παρά µια αφηρηµένη 
ιστορική αξία. 
 
Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ 
ΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟ 
 
Η επικράτηση της επανάστασης ήταν ολοκληρωτική και σχεδόν αναίµακτη, αλλά οι 
δυνάµεις της αντίδρασης οργανώθηκαν σύντοµα και εξαπέλυσαν την επίθεσή τους. Ο 
εµφύλιος πόλεµος που ξεσπάει βρίσκει τους Μπολσεβίκους να αντιπαλεύουν τους 
«Λευκούς αντεπαναστάτες» µαζί µε  50 χιλιάδες ξένους στρατιώτες από 21 στρατούς 
απ’ όλη την Ευρώπη, που κινητοποιούνται για τη συντριβή της επανάστασης. Η 
τεράστια ευθύνη της οργάνωσης του Κόκκινου Στρατού ανατέθηκε στον Τρότσκυ και 
καθόλου τυχαία. Η οργανωτική ικανότητά του είχε ήδη φανεί µε την επιτυχία της 
Οκτωβριανής Επανάστασης. Κάτω από την καθοδήγησή του ο Κόκκινος Στρατός 
κατόρθωσε να γίνει µια ατρόµητη δύναµη µάχης και να συντρίψει µε πενιχρά µέσα 
τις πάνοπλες δυνάµεις τις αντεπανάστασης. Ο Τρότσκυ δεν δίνει οδηγίες από τα 
µετόπισθεν, αλλά παρίσταται στις µάχες µε ένα ειδικά θωρακισµένο τραίνο που τον 
µεταφέρει σε όλα τα µέτωπα. 
 

Όµως, ο ρόλος του Τρότσκυ στην εδραίωση του 
πρώτου εργατικού κράτους, δεν περιορίστηκε µόνο στον Κόκκινο Στρατό. Έτσι είναι 
χαρακτηριστικό ότι την περίοδο της οικονοµικής ανασυγκρότησης της ΕΣΣ∆ µετά 
τον εµφύλιο, ήταν αυτός που είχε την ευθύνη για την αναδιοργάνωση του 
καταστρεµµένου σιδηροδροµικού δικτύου.  
  
Στο 11ο Συνέδριο (1922) ο Στάλιν εκλέγεται Γενικός Γραµµατέας του Κόµµατος και 
αργά, αλλά σταθερά, τοποθετεί ανθρώπους του σε θέσεις κλειδιά σ' ολόκληρο το 
κόµµα, ώστε να µπορέσει να το ελέγχει απόλυτα. 
 
Ο Λένιν σχεδιάζει να επιτεθεί στον Στάλιν και την πολιτική του στο 12ο Συνέδριο και 
γι’ αυτό το σκοπό µάλιστα προτείνει ανοιχτά τον σχηµατισµό ενός πολιτικού µπλοκ 
µε τον Τρότσκυ. Όµως, η αρρώστιά του δεν τον αφήνει να εφαρµόσει τα σχέδιά του. 
Στις 21 Γενάρη 1924 πεθαίνει. Στην περίφηµη πολιτική του ∆ιαθήκη, που οι 
Σταλινικοί κράτησαν µυστική για δεκαετίες, ανέφερε ότι ο Στάλιν πρέπει να 
αποµακρυνθεί από τη θέση του Γραµµατέα και ότι ο Τρότσκυ είναι ο ικανότερος 
άνθρωπος µέσα στην Κεντρική Επιτροπή. 
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Ο Τρότσκυ, όπως και αρκετοί άλλοι µπολσεβίκοι ηγέτες καταλάβαιναν ότι η 
επανάσταση είχε αρχίσει να εκφυλίζεται. Μια νέα κάστα που απαρτιζόταν από 
αξιωµατούχους του κόµµατος και του κράτους, διευθυντές εργοστασίων, κοµµατικά 
στελέχη, αξιωµατικούς του στρατού κ.λπ. ήδη είχαν σφετεριστεί την εξουσία και την 
χρησιµοποιούσαν για να διασφαλίσουν τα κάθε λογής δικά τους προνόµια ενάντια σ’ 
εκείνα της επανάστασης και του Σοσιαλισµού. Τον ρόλο τους ευνοούσε το γεγονός 
ότι στην Ευρώπη η επανάσταση γνώριζε απανωτές ήττες. 
 

Από τον Οκτώβρη κιόλας του 1923 άρχισε η σύγκρουση 
για τη δηµοκρατία µέσα στο κόµµα. Σαράντα έξι ηγετικοί Μπολσεβίκοι αντέδρασαν 
µε µια επιστολή προς την κοµµατική ηγεσία, µε την οποία απαιτούσαν καλύτερο 
οικονοµικό σχεδιασµό, ελευθερία κριτικής, διάλογο και τη σύγκλιση έκτακτης 
κοµµατικής συνδιάσκεψης. Η επιστολή αυτή αποσιωπήθηκε στην Κ.Ε. και ο Τρότσκυ 
και οι υπόλοιποι προειδοποιήθηκαν ότι παρέβαιναν την απόφαση του 1921 «για 
απαγόρευση των φραξιών», µια απόφαση που είχε παρθεί σε ολότελα διαφορετικές 
συνθήκες και που η σταλινική κλίκα ανήγαγε σε ιερή βίβλο προσπαθώντας να 
νεκρώσει ένα κόµµα που είχε ανδρωθεί µέσα σε ένα βαθιά δηµοκρατικό εσωτερικό 
καθεστώς . 
 
Το 1924, ο Τρότσκυ γράφει «Τα Μαθήµατα του Οκτώβρη» σαν απάντηση στους 
σταλινικούς επικριτές του. Αυτοί µε τη σειρά τους αντιδρούν µε συκοφαντίες και τον 
αποµακρύνουν από το αξίωµα του Κοµισάριου του Πολέµου. Το 1925, η ΚΕ 
αποµακρύνει τον Τρότσκυ από το Στρατιωτικό Επαναστατικό Συµβούλιο και του 
απαγορεύει να συµµετάσχει σε δηµόσιες συζητήσεις. Οι σταλινικοί ξεκινούν την 
περίφηµη αντι-ΤΡΟΤΣΚΥστική εκστρατεία σ' όλη τη χώρα που στηρίζεται σε ψεύδη, 
διαστρεβλώσεις και παραχαράξεις της ίδιας της Ιστορίας. 
 
Ο Τρότσκυ όµως δεν λυγίζει. Για 18 µήνες µετά τον Ιούλιο του 1926, ρίχτηκε µε όλες 
του τις δυνάµεις σ' ένα σκληρό αγώνα ενάντια στην επικράτηση του Σταλινισµού και 
τον εκφυλισµό της επανάστασης. Καρπός αυτού του αγώνα είναι η Αριστερή 
Αντιπολίτευση. 
 
Στο απόγειο της δύναµής της, η Ενωµένη Αριστερή Αντιπολίτευση είχε 8.000 µέλη 
ανάµεσα στους Μπολσεβίκους. Οι ηγέτες της Αριστερής Αντιπολίτευσης προχωρούν 
σε ανοιχτή αντιπαράθεση µε τον γραφειοκρατικό κοµµατικό µηχανισµό. Το 
αποτέλεσµα ήταν οι ηγέτες της Αριστερής Αντιπολίτευσης, και φυσικά και ο 
Τρότσκυ, να διαγραφούν από την Κ.Ε και το κόµµα και να εκτοπισθούν. Ο Τρότσκυ 
εξορίζεται στη µακρινή Άλµα Άτα από το 1927 ως το 1929, ενώ στη συνέχεια του 
ανακοινώνουν την απέλασή του από την ΕΣΣ∆.  
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Η ΕΞΟΡΙΑ 
 

∆ιωγµένος από την ίδια του τη χώρα, απογυµνωµένος 
από κάθε πολιτική εξουσία, αποµονωµένος πολιτικά, στόχος ανελέητων 
συκοφαντικών και εγκληµατικών ενεργειών από τους σταλινικούς όλου του κόσµου 
και φυσικά ανεπιθύµητος από τα περισσότερα «δηµοκρατικά» αστικά Ευρωπαϊκά 
κράτη, αρχίζει την περιπλάνηση στον κόσµο, χωρίς κανένα άλλο όπλο στα  χέρια του 
παρά µόνο (µε παράλειψη) εκείνο που είχε και στα νιάτα του : την πένα του. 
Παραµένει για λίγο σ' ένα νησί του Βοσπόρου, την Πρίγκηπο, µετά από συµφωνία µε 
την Τουρκική κυβέρνηση. Η Γερµανία, η Βρετανία και η Βόρεια Αµερική αρνούνται 
να του παραχωρήσουν άσυλο. Περνά από τη Γαλλία και τη Νορβηγία, απ’ όπου 
επίσης τον διώχνουν, για να καταλήξει τελικά στο Μεξικό, φιλοξενούµενος του 
ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα. 
 
Στην εξορία καταπιάνεται µε την ανάλυση της διεθνούς πολιτικής. Ήδη το 1929 
προειδοποιεί το κοµµουνιστικό κίνηµα και τον κόσµο ολόκληρο για τους κινδύνους 
του φασισµού στη Γερµανία. Παραµένοντας πιστός στη στρατηγική του Ενιαίου 
Μετώπου, καλεί στους Γερµανούς Κοµµουνιστές να ενωθούν µε τους 
Σοσιαλδηµοκράτες ενάντια στο Ναζισµό. Η απάντηση της Κοµιντέρν ήταν να τον 
καταγγείλει ως «σοσιαλφασίστα» και «εγκληµατία».  

 
ΟΙ ∆ΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ 
 
Ο Τρότσκυ ήξερε ότι η ζωή του ήταν σε διαρκή κίνδυνο. Σε αυτόν ενσαρκώνονταν οι 
πραγµατικές παραδόσεις του επαναστατικού Μαρξισµού. Γι' αυτό το λόγο 
αποτελούσε µία διαρκή απειλή για τον Στάλιν. 
 
Μόλις ο Στάλιν διέλυσε, µε τη βοήθεια της GPU, την Αριστερή Αντιπολίτευση του 
Τρότσκυ µέσα στη Ρωσία, στράφηκε εναντίον όλων των αντιπάλων του, 
συµπεριλαµβανοµένων και όσων συµµετείχαν µαζί του στην προσπάθεια να 
εξοντώσει τον Τρότσκυ. Η νίκη της γραφειοκρατίας κορυφώθηκε µε τις περίφηµες 
∆ίκες της Μόσχας του 1936-38, όπου όλη η παλιά φρουρά των Μπολσεβίκων - 
συµπεριλαµβανοµένου και του Τρότσκυ - που ηγήθηκαν της Οκτωβριανής 
Επανάστασης, κατηγορήθηκαν για αντεπαναστατική δραστηριότητα, δολιοφθορά, 
δολοφονίες και συνεργασία µε το φασισµό! 
 
Κατά τη διάρκεια των ∆ικών ο Στάλιν επιχείρησε να κινητοποιήσει την παγκόσµια 
«κοινή γνώµη» ενάντια στους κατηγορουµένους. Οργανώθηκε µία διεθνής 
εκστρατεία µέσω των Κοµµουνιστικών κοµµάτων για να δυσφηµίσουν και να 
συκοφαντήσουν τον Τρότσκυ και τους άλλους ηγέτες της Επανάστασης. Ο Τρότσκυ 
κατηγορήθηκε επίσηµα ότι είχε επαφές µε τις Γερµανικές µυστικές υπηρεσίες από το 
1921 και µε τις Βρετανικές από το 1926! 
 
Στο κατηγορητήριο της δίκης των «Παλιών Μπολσεβίκων» Πιατάκοβ, Ράντεκ, 
Σοκολνίκοβ, Σερεµπριάκοβ, Μουράλοβ και άλλων, αναφέρεται: «Η έρευνα έχει 
αποδείξει ότι ο Τρότσκυ προχώρησε σε διαπραγµατεύσεις µ΄ έναν από τους ηγέτες 
του Γερµανικού Εθνικοσοσιαλιστικού κόµµατος µε σκοπό να διεξάγουν κοινό αγώνα 
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ενάντια στη Σοβιετική Ένωση…Οι βασικές αρχές αυτής της συµφωνίας, όσον αφορά 
τον Τρότσκυ, ολοκληρώθηκαν και υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης του 
Τρότσκυ µε τον απεσταλµένο του Χίτλερ Ες…» (Πρακτικά ∆ικών, σελ. 128, Νο 6, 
Φεβρουάριος 1937). Όµως, µε την κατάρρευση της Χιτλερικής Γερµανίας το 1945 και 
τις ∆ίκες της Νυρεµβέργης, οι οποίες αποκάλυψαν το ναζιστικό καθεστώς και τους 
συνεργάτες του, δεν βρέθηκε τίποτα που να αποδεικνύει την παραµικρή σχέση του 
Τρότσκυ και της Γκεστάπο. Φυσικά δεν ήταν ο Τρότσκυ αυτός που ήταν σε 
συνεννόηση µε το Χίτλερ, αλλά ήταν ο Στάλιν αυτός που υπέγραψε ένα επίσηµο 
σύµφωνο µε το Χίτλερ τον Αύγουστο του 1939. 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ 
 
Η εσωτερική κατάσταση στην ΕΣΣ∆ µέχρι το 1934 είχε σηµάνει συναγερµό στη 
σταλινική γραφειοκρατία. Υπήρχε πλατιά δυσαρέσκεια σε όλη τη χώρα µετά την 
αποτυχία της βίαιης κολεκτιβοποίησης. Ο Στάλιν φοβήθηκε ότι οι Παλιοί 
Μπολσεβίκοι – αν και είχαν εξαναγκασθεί επανειληµµένα να συνθηκολογήσουν - θα 
µπορούσαν να γίνουν σηµείο αναφοράς για αντίσταση. Μερικοί είχαν ήδη αρχίσει 
επαφές µε τον Τρότσκυ στην εξορία. 
 
Ο Στάλιν εκείνη την εποχή κατάλαβε το λάθος του να εξορίσει τον Τρότσκυ το 1928, 
γιατί έτσι του έδωσε τη δυνατότητα να ασκεί ελεύθερα κριτική στο σταλινικό 
καθεστώς. Ο Τρότσκυ ήταν το πιο σηµαντικό σηµείο αναφοράς της αντιπολίτευσης 
ενάντια στο Στάλιν. Ήταν ένας επαναστάτης ηγέτης που δεν θα λύγιζε. Από τότε ο 
Στάλιν προετοίµαζε τη δολοφονία του και άρχισε να στήνει τη σκευωρία ενάντια 
στον Τρότσκυ και τους υποστηρικτές του µε τις κατηγορίες της τροµοκρατίας. 
 
Η δουλειά ανατέθηκε στη Μυστική Αστυνοµία (NKVD) που έπρεπε να «αποδείξει» 
την ύπαρξη µιας παράνοµης τροµοκρατικής Ζηνοβιεφικής οργάνωσης που 
συνεργαζόταν µε ένα µυστικό ΤΡΟΤΣΚΥστικό δίκτυο. Στις αρχές του 1935 δόθηκε η 
εντολή στην NKVD να προχωρήσει στην «ολοκληρωτική διάλυση του παράνοµου 
δικτύου των ΤΡΟΤΣΚΥστών-Ζηνοβιεφικών». 
 
Μετά από ενάµιση χρόνο παραµονής στη φυλακή, οι Κάµενεφ και Ζηνόβιεφ 
µεταφέρθηκαν στη Μόσχα για να ανακριθούν. Μέχρι εκείνη τη στιγµή είχαν 
επανειληµµένα σπάσει και είχαν ηθικά συντριβεί. Ο Γιεζώφ διατάχθηκε να τους 
«προετοιµάσει» για δηµόσια δίκη, όπου θα έπρεπε να αποδοκιµάσουν τον ίδιο τους 
τον εαυτό και τον Τρότσκυ – για χάρη της επανάστασης! Ο Ζηνόβιεφ ήταν ο πρώτος 
που έσπασε, και στη συνέχεια έπεισε και τον Κάµενεφ να ακολουθήσει το 
παράδειγµά του µε αντάλλαγµα τη ζωή τους, τη ζωή των οικογενειών τους και των 
υποστηρικτών τους. Ο Στάλιν τους πρόδωσε, όπως θα πρόδιδε και τους υπόλοιπους. 
Στην πραγµατικότητα αυτή η διαδικασία ήταν µία προδοσία της Επανάστασης προς 
όφελος των συµφερόντων της γραφειοκρατίας της οποίας επικεφαλής ήταν ο Στάλιν. 
 

Ο εισαγγελέας Βισίνσκυ, ένας πρώην αντεπαναστάτης στέλεχος 
των Λευκών, δε κατάφερε να φέρει την παραµικρή απόδειξη ενάντια στους 
κατηγορουµένους, ούτε ένα ντοκουµέντο, ούτε ένα κουρελόχαρτο, παρά µόνο τις 
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"οµολογίες" τους. Η αδυναµία της εισαγγελικής αρχής αποδείχθηκε από τις 
αντιφάσεις και τα ψέµατα στις καταθέσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης. 
Για παράδειγµα, ο Γκόλτσµαν κατέθεσε ότι συνάντησε τον Τρότσκυ και το Σεντώφ 
στην Κοπεγχάγη στο ξενοδοχείο Μπρίστολ. Όµως οι κατήγοροι δεν γνώριζαν ότι το 
ξενοδοχείο Μπρίστολ είχε κατεδαφισθεί από το 1917! 
 
Στο τέλος της δίκης ο εισαγγελέας ζήτησε να εκτελεσθούν όλοι οι κατηγορούµενοι. 
Παρά τις εκκλήσεις των κατηγορουµένων για έλεος, µέσα σε διάστηµα λίγων ωρών 
τους εκτέλεσαν όλους. 
 
Όµως ο Στάλιν δεν µπορούσε να ικανοποιηθεί. Έπρεπε να εξοντωθούν όλοι. Έτσι 
προετοιµάσθηκε και νέος γύρος. Νέες δίκες επρόκειτο να γίνουν. Όπως εξήγησε ο 
Λέον Σεντώφ: «Ο Στάλιν χρειάζεται το κεφάλι του Τρότσκυ. Αυτός είναι ο κύριος 
στόχος του και για να το καταφέρει θα φτάσει στις πιο ακραίες και πιο ύπουλες 
µεθοδεύσεις». 
 
Στις επόµενες ∆ίκες, όλοι οι κατηγορούµενοι ήταν µέλη του Πολιτικού Γραφείου επί 
Λένιν. Ο Τρότσκυ αν και απών, ήταν ο κυριότερος κατηγορούµενος. Όλοι τους 
κατηγορήθηκαν ότι σχεδίαζαν να δολοφονήσουν τον Στάλιν και τους άλλους 
Σοβιετικούς ηγέτες, καθώς και για συνωµοσία µε τις µυστικές υπηρεσίες της 
Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας και της Γερµανίας µε σκοπό την καταστροφή 
της χώρας. 
 
Οι στηµένες δίκες συνοδεύτηκαν βέβαια από εκκαθαρίσεις εκατοµµυρίων 
ανθρώπων, υποστηρικτών του Τρότσκυ και της Αριστερής Αντιπολίτευσης σε όλη τη 
χώρα. Η χώρα της επανάστασης είχε µετατραπεί σ' ένα κράτος όπου κυριαρχούσε ο 
τρόµος, η δολοπλοκία και ο χαφιεδισµός. Πολλά θύµατα εκτελέσθηκαν χωρίς δίκη 
γιατί αρνήθηκαν να δώσουν τις αναγκαίες "οµολογίες". Άλλωστε, οι στηµένες 
οµολογίες των κατηγορουµένων στις δηµόσιες δίκες ήταν οι µοναδικές αποδείξεις για 
τις καταδίκες. Μόνο ο Τρότσκυ ήταν µακριά από τα χέρια του Στάλιν και φυσικά δεν 
έµενε σιωπηλός. Σε κάθε ευκαιρία αποκάλυπτε τις επαίσχυντες δραστηριότητες του 
σταλινικού καθεστώτος. 
 
Ο γιος του Τρότσκυ Σεργκέι Σεντόφ, που είχε συλληφθεί και εξοριστεί στα 
στρατόπεδα της Βορκούτα το 1935, καταδικάσθηκε σε θάνατο στις 29 Οκτωβρίου του 
1937. Όλα τα µέλη της οικογένειας του Τρότσκυ, τουλάχιστον εκείνοι που οι αρχές 
µπόρεσαν να βρουν, συνελήφθησαν και εξοντώθηκαν στη συνέχεια. « Και µόνο το 
άκουσµα του ονόµατος Τρότσκυ δηµιουργούσε ένα υπερφυσικό τρόµο στις καρδιές 
των εµπνευστών των Μεγάλων Εκκαθαρίσεων», έγραψε ο Ρούνιν, ο γαµπρός του 
Σεργκέι. 
 
Ενώ εξελίσσονταν οι ∆ίκες της Μόσχας, πολύ λίγοι αµφισβήτησαν ανοικτά την 
αυθεντικότητά τους. Αν και οι κατηγορίες φαίνονταν φανταστικές, οι οµολογίες 
παρουσιάζονταν αποκαλυπτικές. Στη ∆ύση, οι ΤΡΟΤΣΚΥστές αγωνίσθηκαν γενναία 
για να αντισταθούν στη σταλινική µηχανή. Το 1937 σχηµατίσθηκε µία αµερόληπτη 
Επιτροπή Έρευνας, από φιλελεύθερους δηµοκράτες, υπό τον καθηγητή John Dewey 
για να ερευνήσει τις κατηγορίες ενάντια στον Τρότσκυ και το γιο του Λέον Σεντώφ – 
τους δύο κυριότερους κατηγορούµενους των ∆ικών της Μόσχας. Ύστερα 
απόεξονυχιστική έρευνα η Επιτροπή εξέδωσε αθωωτική απόφαση και δήλωσε ότι οι 
∆ίκες ήταν µία σκευωρία.   
 
Αν και ήταν πολλοί εκείνοι που "οµολόγησαν" εγκλήµατα τα οποία δε διέπραξαν 
ποτέ, υπήρξαν και αρκετοί που δεν οµολόγησαν. Οι περισσότεροι από αυτούς 
εκτελέσθηκαν µε συνοπτικές διαδικασίες. 



 43

 

Οι πράκτορες του Στάλιν προσπάθησαν να παρουσιάσουν 
τους ΤΡΟΤΣΚΥστές ως «αντεπαναστάτες» σ' ολόκληρο τον κόσµο. Στην Ισπανία η 
GPU υπό την καθοδήγηση του Αλεξάντερ Ορλόφ προχώρησε σε αντίποινα και 
δολοφονίες ΤΡΟΤΣΚΥστών και αντισταλινικών του ΠΟΥΜ. Το 1937, ο Ίγκνας Ράις, 
ένας πράκτορας της GPU, έσπασε από το Στάλιν και πέρασε στο στρατόπεδο του 
Τρότσκυ. Καταδιώχθηκε και δολοφονήθηκε. Το 1938 δολοφονήθηκε στο Παρίσι ο 
γιος του Τρότσκυ Λεόν Σεντόφ. Ο κλοιός στένευε όλο και περισσότερο. 
 
Όλη η Αντιπολίτευση έπρεπε να εξαλειφθεί. Η τελική κορύφωση του δράµατος έγινε 
όταν ο Λ. Τρότσκυ δολοφονήθηκε από τον πράκτορα του Στάλιν, Ραµόν Μερκαντέρ, 
στις 20 Αυγούστου του 1940, στο Μεξικό. 
 
Η ΠΡΟ∆ΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΤΕΤΑΡΤΗ ∆ΙΕΘΝΗΣ 
 
Τέσσερα χρόνια πριν, το 1936 ο Τρότσκυ συνέγραψε το µεγάλο του έργο 
«Προδοµένη Επανάσταση», όπου κάνει µια ολοκληρωµένη παρουσίαση του 
φαινοµένου του Σταλινισµού και των αιτιών του εκφυλισµού της Σοβιετικής 
Επανάστασης. Το έργο αυτό αποτέλεσε τη µεγαλύτερη συνεισφορά του Μαρξισµού 
στο πρόβληµα της γραφειοκρατίας και στην εξήγηση της φυσιογνωµίας των 
Σταλινικών κρατών. 
 
Όµως, ο Τρότσκυ δεν ήταν µόνο άνθρωπος της πένας. Φλογερός επαναστάτης, 
ακούραστος οργανωτής, απτόητος από τα κτυπήµατα της ζωής και πάντα πιστός στις 
ιδέες του Σοσιαλισµού, διεξήγαγε τον τιτάνιο αγώνα της αναδιοργάνωσης των 
µαρξιστικών δυνάµεων και της υπεράσπισης της παρακαταθήκης του 
Μπολσεβικισµού. Αναγνώρισε εγκαίρως την προοπτική ξεσπάσµατος ενός νέου 
Παγκόσµιου Πολέµου, που θα έθετε ξανά στο προσκήνιο το ζήτηµα της επανάστασης 
και γι’ αυτό οι Μαρξιστές θα έπρεπε να προετοιµαστούν για τις εξελίξεις. Το 
Σεπτέµβρη του 1938 στο Παρίσι, υπό την καθοδήγησή του, έγινε η ιδρυτική 
συνδιάσκεψη της 4ης ∆ιεθνούς µε την συµµετοχή Μαρξιστών από 11 χώρες. 
 

Ο Λέον Τρότσκυ ήταν µαζί µε το Λένιν ο ένας από τους δύο 
µεγαλύτερους επαναστάτες του 20ου αιώνα. ∆ε σταµάτησε, δεν υποχώρησε, δεν 
παραδόθηκε, δεν έσκυψε το κεφάλι ακόµα και όταν βρέθηκε στο στόχαστρο των 
αστών και των Σταλινικών µαζί, ακόµα και όταν είδε ένα-ένα τα µέλη της οικογένειάς 
του, τους στενούς του συντρόφους και συνεργάτες, τους φίλους του να 
δολοφονούνται από τους Σταλινικούς. 
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Οι ιδέες και η προσωπικότητα του Τρότσκυ δεν αναλύονται σε λίγες γραµµές. Το 
έργο του είναι τεράστιο και δυστυχώς ακόµα ανεξερεύνητο. Το προσωπικό του 
παράδειγµα, το παράδειγµα ενός πραγµατικού επαναστάτη, είναι ένας φάρος 
έµπνευσης που καθοδήγησε χιλιάδες αγωνιστές και θα οδηγήσει ακόµα 
περισσότερους τα επόµενα χρόνια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΛΕΩΝ ΤΡΟΤΣΚΥ : Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΕΝΟΣ ΜΕΓAΛΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ 

του Alan Woods 

   

Ο Λεβ Νταβίντοβιτς Μπρονστάιν (Λέων Τρότσκυ) ήταν, µαζί µε τον Λένιν, ο ένας 
από τους δύο µεγαλύτερους Μαρξιστές του 20ου αιώνα. Όλη η ζωή του αφιερώθηκε 
ολοκληρωτικά στην υπόθεση της εργατικής τάξης και του διεθνούς σοσιαλισµού. Και 
τι ζωή! Από την πολύ νεαρή του ηλικία, όταν στη διάρκεια της νύκτας έγραφε 
παράνοµες απεργιακές προκηρύξεις που του στοίχισαν την πρώτη φυλάκιση και την 
εξορία στη Σιβηρία, έως ότου τελικά δολοφονηθεί από ένα πράκτορα του Στάλιν τον 
Αύγουστο του 1940, εργάσθηκε ασταµάτητα για το επαναστατικό κίνηµα. 

Στην πρώτη επανάσταση του 1905 ήταν πρόεδρος του Σοβιέτ της Πετρούπολης. 
Καταδικάσθηκε για άλλη µια φορά σε εξορία στη Σιβηρία, δραπέτευσε ξανά και 
συνέχισε την επαναστατική του δραστηριότητα από την εξορία. Κατά τη διάρκεια 
του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου ο Τρότσκυ υιοθέτησε µια συνεπή διεθνιστική 
θέση. Ήταν ο συγγραφέας του µανιφέστου του Τσίµερβαλντ µε το οποίο 
επιχειρήθηκε να ενωθούν όλοι οι επαναστάτες που αντιτίθονταν στον πόλεµο. Το 
1917 έπαιξε ηγετικό ρόλο ως υπεύθυνος οργάνωσης της εξέγερσης στην Πετρούπολη. 

Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση ο Τρότσκυ ήταν ο πρώτος Κοµισάριος των 
Εξωτερικών Υποθέσεων και  υπεύθυνος των διαπραγµατεύσεων µε τους Γερµανούς 
στο Μπρεστ Λιτόβσκ. Κατά τη διάρκεια του αιµατηρού Εµφυλίου πολέµου, όταν στη 
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Σοβιετική Ρωσία είχαν εισβάλει 21 ιµπεριαλιστικοί στρατοί και όταν η επιβίωση της 
επανάστασης ήταν σε µια λεπτή ισορροπία, ο Τρότσκυ οργάνωσε τον Κόκκινο 
στρατό και ηγήθηκε προσωπικά του αγώνα ενάντια στον αντεπαναστατικό στρατό 
των Λευκών, ταξιδεύοντας χιλιάδες χιλιοµέτρων µε το περίφηµο θωρακισµένο 
τραίνο. Ο Τρότσκυ παρέµεινε Επίτροπος Πολέµου µέχρι το 1925. 

«∆είξτε µου κάποιον άλλον», είπε ο Λένιν κτυπώντας το χέρι του στο τραπέζι, «ικανό 
να οργανώσει σε ένα χρόνο ένα σχεδόν υποδειγµατικό στρατό και επιπρόσθετα να 
κερδίσει το σεβασµό των στρατιωτικών ειδικών.» Αυτές οι γραµµές που 
αναφέρθηκαν από το Γκόρκι στα αποµνηµονεύµατά του δείχνουν ακριβέστατα τη 
στάση του Λένιν απέναντι στον Τρότσκυ εκείνη την περίοδο. 

Ο ρόλος του Τρότσκυ στην εδραίωση του πρώτου εργατικού κράτους στον κόσµο δεν 
περιορίσθηκε στον Κόκκινο στρατό. Έπαιξε επίσης ηγετικό ρόλο µαζί µε το Λένιν στο 
κτίσιµο της Τρίτης ∆ιεθνούς, όπου στα τέσσερα πρώτα συνέδριά της ο Τρότσκυ 
έγραψε τις ∆ιακηρύξεις  και πολλές από τις πιο σηµαντικές θέσεις, αλλά και στην 
περίοδο της οικονοµικής ανασυγκρότησης, στην οποία ο Τρότσκυ αναδιοργάνωσε 
τον αποσυνθεµένο σιδηροδροµικό σύστηµα της ΕΣΣ∆. Επιπρόσθετα ο Τρότσκυ, 
πάντοτε παραγωγικός συγγραφέας, βρήκε χρόνο για να γράψει οξυδερκείς µελέτες, 
όχι µόνο σε πολιτικά ζητήµατα αλλά για την τέχνη και την λογοτεχνία («Λογοτεχνία 
και Επανάσταση») και ακόµα για τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι άνθρωποι 
στην καθηµερινή ζωή στη µεταβατική περίοδο («Προβλήµατα της Καθηµερινής 
Ζωής»). 

Μετά το θάνατο του Λένιν το 1924, ο Τρότσκυ καθοδήγησε τον αγώνα ενάντια στον 
γραφειοκρατικό εκφυλισµό του Σοβιετικού κράτους, έναν αγώνα που ο Λένιν είχε 
ήδη αρχίσει από το κρεβάτι του θανάτου. Κατά τη διάρκεια του αγώνα αυτού ο 
Τρότσκυ ήταν ο πρώτος που υποστήριξε την ιδέα των πεντάχρονων πλάνων, στα 
οποία αντιτάχθηκαν σφοδρά ο Στάλιν και οι οπαδοί του. Μετά από αυτό, ο Τρότσκυ 
µόνος του συνέχισε να υπερασπίζεται τις επαναστατικές, δηµοκρατικές και 
διεθνιστικές ιδέες της Επανάστασης του Οκτώβρη. Μόνο αυτός πρόσφερε µία 
επιστηµονική µαρξιστική ανάλυση του γραφειοκρατικού εκφυλισµού της Ρώσικης 
Επανάστασης σε έργα του όπως «Η Προδοµένη Επανάσταση», «Στην Υπεράσπιση 
του Μαρξισµού» και «Στάλιν». Τα γραπτά του της περιόδου 1930-40 µας εφοδιάζουν 
µε έναν αυθεντικό θησαυρό µαρξιστικής θεωρίας, που ασχολείται όχι µόνο µε τα 
άµεσα προβλήµατα του διεθνούς εργατικού κινήµατος (την Κινέζικη επανάσταση, 
την άνοδο του Χίτλερ στη Γερµανία, τον Ισπανικό εµφύλιο πόλεµος), αλλά µε όλες τις 
πλευρές των καλλιτεχνικών, φιλοσοφικών και πολιτιστικών ζητηµάτων. 

Αυτό είναι κάτι παραπάνω από αρκετό όχι για µια, αλλά για πολλές ζωές! Και όµως, 
εάν κάποιος επρόκειτο να εξετάσει τη ζωή του Τρότσκυ αντικειµενικά, θα ήταν 
αναγκασµένος να συµφωνήσει µε την εκτίµηση την οποία ο ίδιος έκανε για αυτήν. 
Με άλλα λόγια, παρά τα µεγάλα επιτεύγµατα της προεπαναστατικής και 
µετεπαναστατικής περιόδου της ζωής του Τρότσκυ, η πιο σηµαντική φάση της ζωής 
του ήταν τα τελευταία δέκα του χρόνια. Μπορούµε να πούµε µε απόλυτη βεβαιότητα 
ότι τότε ο Τρότσκυ εκπλήρωσε ένα καθήκον που κανένας άλλος δεν θα µπορούσε να 
εκπληρώσει, δηλαδή τον αγώνα για να υπερασπίσει τις ιδέες του Μπολσεβικισµού 
και τις αυθεντικές  παραδόσεις της Επανάστασης του Οκτώβρη, από τα νύχια της 
σταλινικής αντεπανάστασης. 

Εδώ ήταν η πιο µεγάλη και πιο αναγκαία συµβολή του Τρότσκυ στο Μαρξισµό και 
στο παγκόσµιο εργατικό κίνηµα. Είναι ένα επίτευγµα πάνω στο οποίο κτίζουµε 
σήµερα. Το παρόν κείµενο δεν προσπαθεί να αποτελέσει µια εξαντλητική αποτίµηση 
της ζωής του Τρότσκυ και του έργου του. Γι’ αυτό το σκοπό δε θα χρειαζόταν ένα 
κείµενο, αλλά στην κυριολεξία αρκετοί τόµοι. Όµως εάν αυτή η πολύ ανεπαρκής 
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περιγραφή βοηθήσει για να ενθαρρυνθεί η νέα γενιά να διαβάσει τα γραπτά του 
Τρότσκυ, τότε ο σκοπός µας θα έχει επιτευχθεί. 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Στις 26 Αυγούστου 1879, µόλις λίγους µήνες πριν από τη γέννηση του Τρότσκυ, µία 
µικρή οµάδα επαναστατών, µέλη της παράνοµης τροµοκρατικής οµάδας «Narodnaya 
Volya» («Λαϊκή θέληση»), ανακοίνωσε τη θανατική καταδίκη για τον τσάρο 
Αλέξανδρο το Β'. Έτσι άρχισε η περίοδος των ηρωικών πράξεων µιας χούφτας 
νεολαίων ενάντια σε όλο τον Τσαρικό κρατικό µηχανισµό, που επρόκειτο να 
αποκορυφωθεί στις 1 Μάρτη 1881 µε τη δολοφονία του ίδιου του Τσάρου. Αυτοί οι 
φοιτητές και νεολαίοι διανοούµενοι µισούσαν την τυραννία και ήταν 
προετοιµασµένοι να δώσουν τις ζωές τους για την χειραφέτηση της εργατικής τάξης. 
Όµως πίστευαν ότι το µόνο που χρειαζόταν για να "προκληθούν" µαζικές 
κινητοποιήσεις ήταν η "προπαγάνδα του τετελεσµένου γεγονότος." Στην 
πραγµατικότητα προσπάθησαν να υποκαταστήσουν µε τις βόµβες και τα όπλα το 
συνειδητό κίνηµα της εργατικής τάξης. 

 

1897 : Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΣΟΚΟΛΟΦΣΚΑΓΙΑ 

Οι Ρώσοι τροµοκράτες κατάφεραν πράγµατι να δολοφονήσουν τον Τσάρο. Παρά το 
γεγονός αυτό όµως, όλες οι προσπάθειες τους δεν οδήγησαν πουθενά. Μακριά από 
την ενδυνάµωση του µαζικού κινήµατος οι πράξεις των τροµοκρατών είχαν το 
αντίθετο αποτέλεσµα, της ενδυνάµωσης του κατασταλτικού µηχανισµού του 
κράτους, της αποµόνωσης και της αποθάρρυνσης των επαναστατικών στελεχών και 
στο τέλος, οδήγησαν στην πλήρη διάλυση της οργάνωσης της «NarodnayaVolya». 

Το λάθος τους βρισκόταν στην έλλειψη κατανόησης των θεµελιωδών διαδικασιών της 
Ρώσικης επανάστασης. Με την έλλειψη ενός ισχυρού προλεταριάτου, έψαχναν για 
άλλο κοινωνικό στρώµα πάνω στο οποίο να στηριχθούν για τη σοσιαλιστική 
επανάσταση. Φαντάστηκαν ότι το είχαν βρει αυτό στην αγροτιά. Ο Μαρξ και ο 
Ένγκελς εξήγησαν ότι η µόνη τάξη που µπορεί να φέρει σε πέρας τη σοσιαλιστική 
αλλαγή της κοινωνίας είναι το προλεταριάτο. Σε µία καθυστερηµένη, 
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µισοφεουδαρχική κοινωνία σαν την τσαρική Ρωσία, η αγροτιά θα παίξει ένα 
σηµαντικό ρόλο ως βοηθητική στην εργατική τάξη, αλλά δεν µπορεί να την 
υποκαταστήσει. 

Η πλειοψηφία της νεολαίας στη Ρωσία τη δεκαετία του 1880 δεν ελκύονταν από τις 
ιδέες του Μαρξισµού. ∆εν είχαν χρόνο για "θεωρία". Απαιτούσαν δράση. Χωρίς 
καµία κατανόηση της ανάγκης να πάρουν µε το µέρος τους την εργατική τάξη µε 
«όπλο» την υποµονετική εξήγηση, πήραν κυριολεκτικά τα όπλα για να 
καταστρέψουν τον τσαρισµό υποκαθιστώντας τον µαζικό µε τον ατοµικό αγώνα. 

Ο µεγαλύτερος αδελφός του Λένιν ήταν τροµοκράτης. Ο Τρότσκυ άρχισε την 
πολιτική του ζωή σε ένα λαϊκίστικο γκρουπ και πιθανά και ο Λένιν επίσης να 
µπλέχτηκε µε τον ίδιο τρόπο. Όµως ο λαϊκισµός ήταν ήδη σε πορεία παρακµής. 
Μέχρι τη δεκαετία του 1890 αυτό που ήταν µια ατµόσφαιρα διαποτισµένη µε 
ηρωισµό είχε µετατραπεί σε καταπίεση, δυσαρέσκεια και απαισιοδοξία ανάµεσα 
στους κύκλους των διανοουµένων. 

Εν τω µεταξύ, το εργατικό κίνηµα είχε µπει στο προσκήνιο της ιστορίας µε το 
εντυπωσιακό απεργιακό κύµα της δεκαετίας του 1890. Μέσα σε λίγα χρόνια, η 
υπεροχή των µαρξιστών "θεωρητικών" συγκρινόµενη µε τους "πρακτικούς" 
ατοµικούς τροµοκράτες είχε αποδειχθεί από την ίδια την εµπειρία, µε τη θεαµατική 
ανάπτυξη της επιρροής του Μαρξισµού στην εργατική τάξη. 

Ξεκινώντας αρχικά µε µικρούς µαρξιστικούς κύκλους και οµάδες συζήτησης, το νέο 
κίνηµα γινόταν όλο και πιο δηµοφιλές στους εργάτες. Ανάµεσα στους νεαρούς 
ακτιβιστές της νέας γενιάς των επαναστατών ήταν ο νεαρός Λεβ Νταβίντοβιτς 
Μπρονστάιν, ο οποίος άρχισε την επαναστατική του διαδροµή το Μάρτη του 1897 
στο Νικολάγιεβ, όπου οργάνωσε την πρώτη παράνοµη εργατική οργάνωση, την 
Εργατική Ένωση της Νότιας Ρωσίας. 

Ο Λεβ Νταβίντοβιτς συνελήφθη για πρώτη φορά όταν ήταν µόνο 19 ετών και έµεινε 
δυόµισι χρόνια στη φυλακή, µετά από την οποία εξορίστηκε στη Σιβηρία. Όµως 
απέδρασε σύντοµα και χρησιµοποιώντας ένα πλαστό διαβατήριο κατάφερε να βγει 
έξω από τη Ρωσία και να ενωθεί µε το Λένιν στο Λονδίνο. 

Σε µία από αυτές τις ειρωνείες που η ιστορία είναι τόσο πλούσια, το όνοµα που 
αναγράφονταν στο πλαστό διαβατήριο ήταν Τρότσκυ, από το όνοµα ενός από τους 
φύλακες που ο Τρότσκυ είχε διαλέξει τυχαία και επρόκειτο µ΄ αυτό αργότερα να 
αποκτήσει παγκόσµια φήµη… 
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1900 : Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΞΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΣΙΒΗΡΙΑ 

  
Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ΚΑΙ Η «ΙΣΚΡΑ» 

 Το νεαρό Σοσιαλδηµοκρατικό Κίνηµα ήταν ακόµα διασκορπισµένο και σχεδόν χωρίς 
καµία οργάνωση. Το καθήκον της οργάνωσης και της ενοποίησης των πολυάριθµων 
τοπικών Σοσιαλδηµοκρατικών οµάδων µέσα στη Ρωσία το ανέλαβαν ο Λένιν µαζί µε 
την εξόριστη οµάδα του Πλεχάνωφ «Εργατική Χειραφέτηση». Με την υποστήριξη 
του Πλεχάνωφ ο Λένιν ίδρυσε µια νέα εφηµερίδα, την «Ίσκρα», που έπαιξε το 
βασικό ρόλο στην οργάνωση και ενοποίηση της γνήσιας µαρξιστικής τάσης. 

Όλη η δουλειά της δηµιουργίας και της διανοµής της εφηµερίδας και της διατήρησης 
µιας ογκώδους αλληλογραφίας µε τη Ρωσία ήλθε σε πέρας από το Λένιν και την 
ακούραστη σύντροφό του Κρούπτσκαγια. Παρόλα τα εµπόδια κατάφερναν να 
περνούν την «Ίσκρα» λαθραία µέσα στη Ρωσία, όπου είχε ένα εντυπωσιακό 
αντίκτυπο. Πολύ σύντοµα οι πραγµατικοί Μαρξιστές ενώθηκαν γύρω από την 
«Ίσκρα», όπου µέχρι το 1903 είχε ήδη γίνει η πλειοψηφούσα τάση στη Ρώσικη 
Σοσιαλδηµοκρατία. 

 Το 1902 ο Τρότσκυ έφθασε στο σπίτι του Λένιν στο Λονδίνο και εντάχθηκε στο 
επιτελείο της «Ίσκρα», δουλεύοντας µαζί µε το Λένιν. Αν και ο νεαρός επαναστάτης 
που είχε µόλις φθάσει από τη Ρωσία δεν το ήξερε, οι σχέσεις στη Συντακτική 
Επιτροπή ήταν ήδη τεταµένες. Υπήρχαν συνεχείς συγκρούσεις ανάµεσα στο Λένιν 
και τον Πλεχάνωφ πάνω σε µια σειρά πολιτικών και οργανωτικών  ζητηµάτων. Η 
αλήθεια ήταν ότι οι παλιοί ακτιβιστές της οµάδας «Εργατική Χειραφέτηση» είχαν 
επηρεασθεί πολύ σοβαρά από την µακρά περίοδο της εξορίας, όταν η δουλειά τους 
είχε περιορισθεί στην προπαγάνδα, στο περιθώριο του Ρώσικου εργατικού 
κινήµατος. 

Ήταν µια µικρή οµάδα διανοουµένων οι οποίοι αναµφίβολα ήταν ειλικρινείς στις 
επαναστατικές τους προθέσεις αλλά που «κουβαλούσαν» όλες τις συνήθειες της 
εξορίας και των µικρών κύκλων των διανοουµένων. Πολλές φορές οι µέθοδοι της 
δουλειάς τους ταίριαζαν περισσότερο σε µία συζητητική οµάδα ή ένα κύκλο 
προσωπικών φίλων, παρά σε µεθόδους ενός επαναστατικού κόµµατος που ο σκοπός 
του είναι η κατάληψη της εξουσίας. 

Ο Λένιν, που έκανε πρακτικά το πιο σηµαντικό µέρος αυτής της δουλειάς µε τη 
βοήθεια της Κρούπτσκαγια, αγωνίστηκε ενάντια σε αυτές τις τάσεις, αλλά µε πολύ 
λίγα αποτελέσµατα. Είχε εναποθέσει όλες του τις ελπίδες στη σύγκληση ενός 
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συνεδρίου του Κόµµατος, στο οποίο η εργαζόµενη βάση θα «έβαζε τάξη στο σπίτι 
της». Εναπόθεσε πολλές ελπίδες στον Τρότσκυ του οποίου η συγγραφική ικανότητα 
του είχε αποφέρει το παρατσούκλι «Pero» (Πένα). Στην αρχική έκδοση των 
«Αναµνήσεών» της από το Λένιν, η Κρούπτσκαγια υπογραµµίζει την πολύ καλή 
γνώµη που ο Λένιν είχε για τον «νεαρό αετό». 

Ο Λένιν έψαχνε απελπισµένα για ένα νεαρό ικανό σύντροφο από τη Ρωσία για να τον 
διορίσει στην Συντακτική Επιτροπή και να άρει το αδιέξοδο µε τα παλιότερα µέλη. Η 
εµφάνιση του Τρότσκυ, που είχε αποδράσει πρόσφατα από τη Σιβηρία, έτυχε 
απόλυτης αποδοχής από τον Λένιν για να κάνει αυτή την αλλαγή. 

Ο Τρότσκυ, που ήταν τότε µόλις 22 ετών, είχε ήδη αποκτήσει όνοµα ως µαρξιστής 
συγγραφέας. Στις αρχικές εκδόσεις των «Αναµνήσεών» της από το Λένιν, η 
Κρούπτσκαγια δίνει µία ειλικρινή περιγραφή της ενθουσιώδους στάσης του Λένιν 
απέναντι στον Τρότσκυ. Αφού αυτές οι γραµµές έχουν κοπεί από όλες τις 
µεταγενέστερες εκδόσεις, τις παραθέτουµε εδώ ολόκληρες: 

«Τόσο οι εγκάρδιες συστάσεις του «νεαρού αετού» όσο και η πρώτη συζήτηση 
έκαναν τον Βλαντιµίρ Ίλιτς να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο νεοφερµένο. Συζήτησε 
µαζί του για αρκετές ώρες κάνοντας µακρινούς περιπάτους. 

Ο Βλαδιµίρ Ίλιτς του ζήτησε τη γνώµη του για την οµάδα που εκφραζόταν από την 
εφηµερίδα «Yazhny Rabochii» (O Νοτιότερος Εργάτης), που υιοθέτησε µία 
αµφιταλαντευόµενη θέση ανάµεσα στην «Ίσκρα» και τους αντιπάλους της. Ήταν 
πολύ ευχαριστηµένος από τον ξεκάθαρο τρόπο µε τον οποίο ο Τρότσκυ διατύπωσε τη 
θέση. Του άρεσε ο τρόπος που ο Τρότσκυ ήταν ικανός να αντιληφθεί άµεσα την 
ουσία των διαφορών και να διακρίνει ανάµεσα από τις στοίβες των 
«καλοπροαίρετων διακηρύξεων» την επιθυµία τους, κάτω από το πρόσωπο µιας 
λαϊκής εφηµερίδας, να διατηρήσουν την αυτονοµία της µικρής τους οµάδας. 

Εν τω µεταξύ, ήλθε από τη Ρωσία µια επίµονη έκκληση να σταλεί ο Τρότσκυ πίσω. Ο 
Βλαντιµίρ Ίλιτς τον ήθελε να µείνει στο εξωτερικό και να βοηθήσει στη δουλειά της 
«Ίσκρα». 

Ο Πλεχάνωφ αµέσως είδε τον Τρότσκυ µε καχυποψία. Τον είδε ως ένα υποστηρικτή 
του νεαρότερου τµήµατος της Συντακτικής Επιτροπής της «Ίσκρα» (Λένιν, Μάρτωφ, 
Ποτρέσωφ) και ένα µαθητή του Λένιν. Όταν ο Βλαντιµίρ Ίλιτς έστειλε στον 
Πλεχάνωφ ένα άρθρο του Τρότσκυ, αυτός του απάντησε: «∆εν µου αρέσει το 
γράψιµο της «Πένας» σου». «Το στυλ είναι απλά θέµα εξάσκησης», απάντησε ο 
Βλαντιµίρ Ίλιτς, «αλλά ο άνθρωπος µαθαίνει εύκολα και θα γίνει πολύ χρήσιµος».» 

Το Μάρτη του 1903, ο Λένιν ζήτησε τυπικά την αποδοχή του Τρότσκυ ως έβδοµο 
µέλος της Συντακτικής Επιτροπής. Σ’ ένα γράµµα προς τον Πλεχάνωφ έγραψε: 
«Προτείνω σε όλα τα µέλη της Συντακτικής Επιτροπής την πρόταση για διορισµό της 
«Πένας» ως πλήρες µέλος της Επιτροπής. (Πιστεύω ότι για το διορισµό είναι 
αναγκαία όχι µια πλειοψηφούσα αλλά µια οµόφωνη απόφαση). Είµαστε σε µεγάλη 
ανάγκη για ένα έβδοµο µέλους γιατί θα απλοποιήσει την ψηφοφορία (οι έξι δεν 
βγάζουν πλειοψηφία) και θα ενδυναµώσει την Επιτροπή. Η «Πένα» γράφει σε κάθε 
τεύχος για αρκετούς µήνες τώρα. Γενικότερα εργάζεται για την «Ίσκρα» πολύ 
ενεργητικά, δίνοντας διαλέξεις (και µε µεγάλη επιτυχία). Για το τµήµα των τοπικών 
άρθρων και θεµάτων µας θα είναι όχι µόνο πολύ χρήσιµος αλλά απαραίτητος. Είναι 
αναντίρρητα ένας άνθρωπος µε ικανότητα πάνω από το µέσο όρο, πειθώ, 
ενεργητικότητα και ελπιδοφόρος. Και µπορεί να κάνει µια καλή δουλειά στον τοµέα 
της µετάφρασης και της λαϊκής λογοτεχνίας. Πρέπει να τραβήξουµε τη συµµετοχή 
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νέων δυνάµεων: αυτό θα τους ενθαρρύνει και θα τους παρακινήσει να θεωρήσουν 
τους εαυτούς τους ως επαγγελµατίες αρθρογράφους. Και το γεγονός ότι έχουµε πολύ 
λίγους τέτοιους είναι ξεκάθαρο : α) στη δυσκολία της εύρεσης µεταφραστών, β) στην 
έλλειψη άρθρων που ανασκοπούν την εσωτερική κατάσταση και γ) στην έλλειψη της 
λαϊκής λογοτεχνίας. Είναι στον τοµέα της λαϊκής λογοτεχνίας που η «Πένα» θέλει να 
δοκιµάσει το χέρι του. Πιθανά αντεπιχειρήµατα: α)η ηλικία του β) η σύντοµη (ίσως) 
επιστροφή του στη Ρωσία, γ) γράψιµο πολύ «φιγουρατζίδικο», κ.λ.π. Προσθέτω : α) 
η «Πένα» προτείνεται όχι για ένα ανεξάρτητο πόστο, αλλά για την Επιτροπή. Μέσα 
σε αυτήν θα αποκτήσει εµπειρία. Έχει αναµφίβολα την αίσθηση ενός ανθρώπου του 
κόµµατος, της τάσης µας. Όσο για τη γνώση και την εµπειρία, αυτά µπορούν να 
αποκτηθούν. Το ότι δουλεύει σκληρά είναι επίσης αναµφισβήτητο. Είναι αναγκαίο να 
τον διορίσουµε έτσι ώστε να τον τραβήξουµε και να τον ενθαρρύνουµε…» 

Όµως ο Πλεχάνωφ, διαβλέποντας ότι ο Τρότσκυ θα υποστήριζε τον Λένιν βάζοντάς 
τον σε µειοψηφούσα θέση, προέβαλε σθεναρό βέτο στην πρόταση. 

«Μετά από αυτό,» προσθέτει η Κρούπτσκαγια, «ο Τρότσκυ πήγε στο Παρίσι, όπου 
άρχισε να προοδεύει µε αξιοθαύµαστη επιτυχία.» 

Αυτές οι γραµµές από την ισόβια σύντροφο του Λένιν είναι όλες πολύ ενδιαφέρουσες 
γιατί έχουν γραφεί το 1930, όταν ο Τρότσκυ είχε διαγραφεί από το Κόµµα, ζούσε 
στην εξορία στην Τουρκία και κάτω από ολοκληρωτική απαγόρευση µέσα στη 
Σοβιετική Ένωση. Μόνο το γεγονός ότι η Κρούπτσκαγια ήταν η χήρα του Λένιν την 
έσωσε από την οργή του Στάλιν, τουλάχιστον για ένα διάστηµα. Αργότερα 
εξαναγκάσθηκε, κάτω από την αφόρητη πίεση, να σκύψει το κεφάλι της και να 
αποδεχθεί, παθητικά, τη διαστρέβλωση της ιστορίας, αν και µέχρι το τέλος 
αρνήθηκε  µε σταθερότητα να ενταχθεί στην χορωδία των υµνητών του Στάλιν, ο 
οποίος στις σελίδες της βιογραφίας της έχει ένα πολύ µικρό ρόλο, κάτι που 
αντανακλά την πραγµατική κατάσταση. ∆υστυχώς, αυτή η αρχική συνεργασία 
ανάµεσα στο Λένιν και τον Τρότσκυ, αντιµετώπισε ένα απροσδόκητο εµπόδιο από τη 
διάσπαση στο Β’ Συνέδριο του Ρώσικου Σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος. 

 
ΟΤΡΟΤΣΚΥ ΤΟ 1902 

ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ 

Έχουν γραφεί πολλές ανοησίες για το περίφηµο Β’ Συνέδριο του Ρώσικου 
Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος (RSDLP) το 1903, χωρίς καµία από αυτές να εξηγεί 
τους πραγµατικούς λόγους της διάσπασης. 
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Κάθε επαναστατικό κόµµα έχει να περάσει µέσα από ένα µεγάλο στάδιο 
προπαγανδιστικής δουλειάς και κτισίµατος στελεχών. Αυτή η περίοδος, φέρνει 
αναπόφευκτα µια σειρά µεθόδων που, σε µια χρονική περίοδο, µπορεί γίνουν 
εµπόδιο στη µετατροπή σ’ ένα µαζικό κόµµα. Εάν το κόµµα αποδειχθεί ανίκανο να 
αλλάξει αυτές τις µεθόδους, όταν αλλάξει η αντικειµενική κατάσταση, τότε γίνεται 
µια συντηρητική σέχτα. 

Στο Β’ Συνέδριο η µάχη ανάµεσα στις δύο πτέρυγες της «Ίσκρα» έπιασε τους πάντες 
εξ’ απήνης, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που ήσαν άµεσα εµπλεκόµενοι. 
Ξέσπασε λόγω της σύγκρουσης ανάµεσα στη θέση του Λένιν για τη συγκρότηση ενός 
επαναστατικού κόµµατος µε µεγάλο βαθµό πειθαρχίας και δραστηριότητας και σε 
αυτή των µελών της οµάδας «Εργατική Χειραφέτηση», οι οποίοι ένιωθαν άνετα στη 
ρουτίνα τους και δεν έβλεπαν την ανάγκη για καµιά αλλαγή. Αυτοί υποβάθµιζαν τη 
θέση του Λένιν σε προϊόν της προσωπικότητάς του και της επιθυµίας του τάχα, να 
είναι στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς και σε δήθεν βοναπαρτιστικές και 
υπεραριστερές τάσεις που υποτίθεται ότι τον διέκριναν. 

Γενικά µιλώντας, είναι ιστορικός νόµος ότι οι µικροαστικές τάσεις είναι οργανικά 
ανίκανες να ξεχωρίζουν τα πολιτικά, από τα προσωπικά ζητήµατα. Έτσι, όταν ο 
Λένιν για εντελώς δικαιολογηµένους λόγους πρότεινε την αποποµπή των Άξελροντ, 
Ζασούλιτς και Ποτρέσωφ από τη Συντακτική Επιτροπή της «Ίσκρα», αυτοί το πήραν 
ως προσωπική προσβολή και δηµιούργησαν σκάνδαλο. ∆υστυχώς, τα «παλιά» 
στελέχη κατάφεραν να εντυπωσιάσουν τον Τρότσκυ, ο οποίος, όντας νεαρός και 
«εύκαµπτος», δεν κατάλαβε την κατάσταση και αποδέχθηκε την αξία των 
κατηγοριών που έκαναν οι Άξελροντ, Ζασούλιτς και οι άλλοι. 

Η αποκαλούµενη «µαλακή» τάση που αντιπροσωπεύονταν από το Μαρτώφ, βγήκε 
ως µειοψηφία και µετά το Συνέδριο αρνήθηκε να ακολουθήσει τις αποφάσεις του ή 
να λάβει µέρος στην Κεντρική Επιτροπή ή στη Συντακτική Επιτροπή. Όλες οι 
προσπάθειες του Λένιν να βρεθεί µία συµβιβαστική λύση µετά το Συνέδριο απότυχαν 
εξαιτίας της άρνησης της µειοψηφίας. 

Ο Πλεχάνωφ, που στο Συνέδριο είχε υποστηρίξει το Λένιν, αποδείχθηκε ανίκανος να 
αντισταθεί στις πιέσεις των παλιών του συντρόφων και φίλων. Στο τέλος, αρχές του 
1904, ο Λένιν κατέληξε ότι έπρεπε να οργανώσει «επιτροπές πλειοψηφίας» 
(Μπολσεβίκοι) για να διασώσει κάτι από τα συντρίµµια του Συνεδρίου. Η διάσπαση 
του κόµµατος είχε γίνει ένα τετελεσµένο γεγονός. 

Αρχικά ο Τρότσκυ είχε υποστηρίξει τη µειοψηφία ενάντια στο Λένιν. Αυτό είχε 
οδηγήσει στο λανθασµένο συµπέρασµα ότι ο Τρότσκυ ήταν ένας «Μενσεβίκος». 
Όµως, στο Β’ Συνέδριο, ο Μπολσεβικισµός και ο Μενσεβικισµός δεν είχαν 
εµφανισθεί ως ξεκάθαρα καθορισµένες πολιτικές τάσεις. Μόνο ένα χρόνο αργότερα, 
το 1904, άρχισαν να εµφανίζονται οι βαθιές πολιτικές διαφορές ανάµεσα στις δύο 
τάσεις, και δεν είχαν σε τίποτα να κάνουν µε το ζήτηµα του «συγκεντρωτισµού» ή 
του «µη συγκεντρωτισµού». 

Οι διαφορές αυτές ήταν για βασικά ζητήµατα-διλήµµατα που αντιµετώπιζε η 
επανάσταση όπως «συνεργασία µε τους φιλελεύθερους αστούς ή ταξική 
ανεξαρτησία». Αµέσως µόλις εµφανίσθηκαν οι αληθινές πολιτικές διαφορές, ο 
Τρότσκυ «έσπασε» µε τους Μενσεβίκους και παρέµεινε τυπικά ανεξάρτητος και από 
τις δύο φράξιες µέχρι το 1917. 
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Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ΤΟ 1905 

Την παραµονή του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέµου, ολόκληρη η Ρωσία βρισκόταν σ’ ένα 
προεπαναστατικό αναβρασµό. Το απεργιακό κύµα ακολουθήθηκε από τις 
σπουδαστικές διαδηλώσεις. Ο αναβρασµός επηρέασε τους φιλελεύθερους αστούς 
που ξεκίνησαν µια εκστρατεία κινητοποιήσεων, βασισµένων στα «Zemstvos», τις 
τοπικές επιτροπές στην ύπαιθρο που τους χρησίµευσαν ως πλατφόρµα. 

 Το ζήτηµα που προέκυψε τότε ήταν το ποια θα πρέπει να είναι η θέση των 
Μαρξιστών στην εκστρατεία των Φιλελεύθερων. Οι Μενσεβίκοι ήταν υπέρ της 
ολοκληρωτικής υποστήριξης των Φιλελεύθερων. Οι Μπολσεβίκοι αντιτάχθηκαν 
ριζικά σε κάθε είδους υποστήριξης στους Φιλελεύθερους και βγήκαν στο δηµόσιο 
προσκήνιο µε ισχυρή κριτική απέναντί τους. 

Ο Τρότσκυ είχε την ίδια θέση µε τους Μπολσεβίκους και αυτή η θέση ήταν που τον 
οδήγησε να «σπάσει» µε τους Μενσεβίκους. Από αυτή τη στιγµή, µέχρι το 1917, ο 
Τρότσκυ παρέµεινε οργανωτικά διαχωρισµένος και από τις δύο τάσεις, αν και σε όλα 
τα πολιτικά ζητήµατα ήταν πάντα πιο κοντά µε τους Μπολσεβίκους παρά µε τους 
Μενσεβίκους. 

Η επαναστατική κατάσταση ωρίµαζε γρήγορα. Οι στρατιωτικές ήττες του τσαρικού 
στρατού προστέθηκαν στην αυξανόµενη δυσαρέσκεια που τελικά ξέσπασε στη 
διαδήλωση της 9ης Ιανουαρίου του 1905 στην Πετρούπολη, η οποία και καταστάληκε 
βιαίως. Αυτό το σηµείο ήταν η αφετηρία τη επανάστασης του 1905, στην οποία ο 
Τρότσκυ έπαιξε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Ο Ανατόλ Λουνατσάρκσι, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν ένας από τους πιο στενούς 
συνεργάτες του Λένιν, γράφει στις αναµνήσεις του: «Πρέπει να πω ότι απ’ όλους 
τους Σοσιαλδηµοκράτες ηγέτες του 1905-6 ο Τρότσκυ έδειξε χωρίς αµφιβολία, παρά 
την ηλικία του, να είναι ο καλύτερα προετοιµασµένος. Έφερε λιγότερο απ’ όλους 
τους άλλους τη στάµπα ενός συγκεκριµένου είδους «εµιγκρέδικης» στενότητας της 
σκέψης. Κατάλαβε καλύτερα απ’ όλους τι σήµαινε να καθοδηγείς τον πολιτικό αγώνα 
σε πλατιά εθνική κλίµακα. Βγήκε από την επανάσταση έχοντας αποκτήσει τεράστια 
δηµοτικότητα, ενώ ούτε ο Λένιν ούτε ο Μάρτωφ είχαν κερδίσει τίποτε ουσιαστικό. Ο 
Πλεχάνωφ έχασε πολύ από το κύρος του  γιατί επέδειξε ηµι-φιλελεύθερες τάσεις. Ο 
Τρότσκυ ήταν αυτό που βρέθηκε τότε στην πρώτη γραµµή.» (Αν.Λουνατσάρσκι, 
«Επαναστατικές Φιγούρες», σελ 61). 

∆εν είναι θέµα του παρόντος κειµένου το να αναλύσουµε λεπτοµερειακά την 
επανάσταση του 1905. Ένα από τα καλύτερα βιβλία πάνω σε αυτό το θέµα είναι το 
βιβλίο του Τρότσκυ για το 1905, µία κλασική µαρξιστική εργασία, η αξία της οποίας 
αυξάνεται από το γεγονός ότι γράφτηκε από έναν από τους πιο διακεκριµένους 
ηγέτες της επανάστασης. 
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1905 : Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ΣΤΟ ΚΕΛΙ ΤΟΥ 

  

Σε ηλικία µόλις 26 ετών ο Τρότσκυ ήταν ο πρόεδρος του Σοβιέτ της Πετρούπολης, το 
πιο σπουδαίο από τα όργανα τα οποία ο Λένιν τα περιέγραψε ως «εµβρυώδη όργανα 
της επαναστατικής εξουσίας». Τα πιο πολλά από τα µανιφέστα και τις αποφάσεις του 
Σοβιέτ ήταν δουλειά του Τρότσκυ, ο οποίος έκδωσε επίσης και την εφηµερίδα του, 
την «Ισβέστια». Σε πολλές περιπτώσεις µίλησε για τους Μπολσεβίκους και τους 
Μενσεβίκους όσο και για το Σοβιέτ ως σύνολο. 

Οι Μπολσεβίκοι στην Πετρούπολη είχαν αποτύχει να εκτιµήσουν τη σπουδαιότητα 
του Σοβιέτ και είχαν αδύναµη αντιπροσώπευση σε αυτό. Ο Λένιν, από την εξορία στη 
Σουηδία, έγραψε στο Μπολσεβίκικο περιοδικό «Nοvaya Zhizn» (Νέα Ζωή), 
παρακινώντας τους Μπολσεβίκους να δείξουν περισσότερη προσοχή στο Σοβιέτ, 
αλλά το γράµµα του δε δηµοσιεύθηκε και ήρθε δτο φως τριάντα τέσσερα χρόνια 
αργότερα. 

Αυτή η κατάσταση επρόκειτο να επαναληφθεί σε κάθε κρίσιµη στιγµή στην ιστορία 
της Ρώσικης επανάστασης, δηλαδή η σύγχυση και ο δισταγµός των ηγετών του 
Μπολσεβίκικου Κόµµατος µέσα στη Ρωσία, όταν έρχονταν αντιµέτωποι µε την 
ανάγκη µιας τολµηρής πρωτοβουλίας, χωρίς το καθοδηγητικό χέρι του Λένιν. 

Το 1905 ο Τρότσκυ ανέλαβε τη διεύθυνση του περιοδικού «Gazeta» και το µετέτρεψε 
στην καθηµερινή επαναστατική εφηµερίδα «Nachalo» («Ξεκίνηµα»), που είχε 
µαζική κυκλοφορία, χρησιµοποιώντας το µε στόχο να κάνει κατανοητές τις απόψεις 
του για την επανάσταση, οι οποίες ήταν κοντά µε εκείνες των Μπολσεβίκων και σε 
πλήρη αντίθεση µε το µενσεβικισµό. 

Ήταν φυσικό ότι, παρά την οξεία φιλονικία που αναπτύχθηκε στο Β’ Συνέδριο, η 
δουλειά των Μπολσεβίκων και του Τρότσκυ γινόταν από κοινού στην κατεύθυνση 
της προώθησης της επανάστασης. Έτσι, η «Nachalo» του Τρότσκυ και η 
µπολσεβίκικη «NovayaZhizn», που εκδιδόταν από το Λένιν, εργάσθηκαν 
αλληλέγγυα, υποστηρίζοντας η µία την άλλη ενάντια στις επιθέσεις της αντίδρασης, 
χωρίς να εξαπολύουν πολεµικές η µία ενάντια στην άλλη. Μάλιστα το µπολσεβίκικο 
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περιοδικό χαιρέτησε το πρώτο τεύχος του «Nachalo» µε τα εξής λόγια:«Το πρώτο 
τεύχος του «Nachalo» βγήκε. Καλωσορίζουµε ένα νέο σύντροφο στη µάχη. Το πρώτο 
τεύχος είναι αξιοσηµείωτο για την εξαίρετη περιγραφή της απεργίας του Οκτώβρη 
που γράφηκε από το σύντροφο Τρότσκυ.» 

 
1906 : Η ∆ΙΚΗ ΤΟΥ ΣΟΒΙΕΤ, Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

Ο Λουνατσάρσκι θυµάται ότι όταν κάποιος είπε στο Λένιν για την επιτυχία του 
Τρότσκυ στο Σοβιέτ, το πρόσωπό του σκοτείνιασε για µια στιγµή. Μετά είπε: 
«Λοιπόν, ο σύντροφος Τρότσκυ το κέρδισε αυτό µε την ακούραστη και εντυπωσιακή 
του δουλειά.» Στα µετέπειτα χρόνια ο Λένιν έγραψε θετικά περισσότερο από µία 
φορά για το «Nachalo» του Τρότσκυ το 1905. 
  
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

Τα χρόνια της αντίδρασης που ακολούθησαν την ήττα του 1905 ήταν µάλλον η πιο 
δύσκολη περίοδος στην ιστορία του Ρώσικου εργατικού κινήµατος. Οι µάζες ήταν 
εξουθενωµένες από τον αγώνα. Οι διανοούµενοι είχαν αποθαρρυνθεί. Υπήρξε ένα 
γενικευµένο αίσθηµα αποθάρρυνσης, απαισιοδοξίας ακόµα και απελπισίας. Υπήρξαν 
µάλιστα και πολλές περιπτώσεις αυτοκτονιών. 

Σε αυτή τη γενικευµένη αντιδραστική κατάσταση, οι µυστικιστικές και θρησκευτικές 
ιδέες απλώθηκαν σαν ένα µαύρο σύννεφο πάνω στους κύκλους των διανοουµένων, 
βρίσκοντας αντανάκλαση µέσα στο εργατικό κίνηµα σε µια σειρά προσπαθειών για 
να αναθεωρηθούν οι φιλοσοφικές ιδέες του Μαρξισµού. 

Σε αυτά τα δύσκολα χρόνια, ο Λένιν αφιερώθηκε σ’ ένα αδιάλλακτο αγώνα ενάντια 
στο ρεφορµισµό, για την υπεράσπιση της µαρξιστικής θεωρίας. Όµως ήταν ο 
Τρότσκυ αυτός που προσέφερε την αναγκαία θεωρητική βάση πάνω στην οποία η 
Ρώσικη επανάσταση µπόρεσε να αναστηθεί από την ήττα του 1905 και να 
προχωρήσει προς τη νίκη. 
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Η ∆ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Η εµπειρία της επανάστασης του 1905 έβγαλε απότοµα στην επιφάνεια τις διαφορές 
µεταξύ Μπολσεβικισµού και Μενσεβικισµού, δηλαδή τη διαφορά µεταξύ του 
ρεφορµισµού και της επανάστασης, µεταξύ της ταξικής συνεργασίας και του 
Μαρξισµού. 

Η ουσία του προβλήµατος ήταν η στάση του επαναστατικού κινήµατος απέναντι στα 
αστικά και τα αποκαλούµενα «φιλελεύθερα» κόµµατα. Ήταν πάνω σε αυτό το θέµα 
που ο Τρότσκυ «έσπασε» µε τους Μενσεβίκους το 1904. Όπως και ο Λένιν, ο 
Τρότσκυ θεώρησε ανάξια την ταξική συνεργασία του Νταν, του Πλεχάνωφ και των 
άλλων και τόνισε ότι το προλεταριάτο και η αγροτιά είναι οι µόνες ικανές δυνάµεις 
να φέρουν την επανάσταση µέχρι το τέλος. 

Ακόµα και πριν το 1905, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων πάνω στο ζήτηµα των 
ταξικών συµµαχιών, ο Τρότσκυ είχε αναπτύξει τις γενικές γραµµές της Θεωρίας της 
∆ιαρκούς Επανάστασης, µίας από τις πιο σπουδαίες συνεισφορές στη µαρξιστική 
θεωρία. 

Σε τι συνίσταται όµως αυτή η θεωρία; Οι Μενσεβίκοι υποστήριζαν ότι η Ρώσικη 
επανάσταση θα έπρεπε να είναι αστικοδηµοκρατικής φύσης και ότι η εργατική τάξη 
δεν θα πρέπει να έχει τη φιλοδοξία να πάρει την εξουσία, αλλά θα πρέπει να 
υποστηρίξει τη φιλελεύθερη αστική τάξη. Με αυτό το µηχανιστικό τρόπο σκέψης οι 
Μενσεβίκοι διακωµώδησαν τις ιδέες του Μαρξ για την εξέλιξη της κοινωνίας. 

Η µενσεβικική θεωρία των «σταδίων» τοποθετούσε τη σοσιαλιστική επανάσταση στο 
µακρινό µέλλον. Στο µεσοδιάστηµα η εργατική τάξη έπρεπε να συµπεριφερθεί ως 
παράρτηµα της «φιλελεύθερης» αστικής τάξης. Αυτή είναι η ίδια ρεφορµιστική 
θεωρία που αρκετά χρόνια αργότερα επρόκειτο να οδηγήσει στην ήττα την εργατική 
τάξη στην Κίνα το 1927, στην Ισπανία το 1936-39, στην Ινδονησία το 1965 και στη 
Χιλή το 1973. 

Ήδη από το 1848 ο Μαρξ παρατήρησε ότι το Γερµανικό αστικό - δηµοκρατικό 
κίνηµα ήταν ανίκανο να παίξει ένα επαναστατικό ρόλο στον αγώνα ενάντια στη 
φεουδαρχία, µε την οποία προτίµησε να έλθει σε συµφωνία από το φόβο του 
επαναστατικού κινήµατος των εργατών. Ήταν σε αυτό το σηµείο που ο ίδιος ο Μαρξ 
πρώτος προώθησε το σύνθηµα της «∆ιαρκούς Επανάστασης». 

Ακολουθώντας τα βήµατα του Μαρξ, ο οποίος είχε περιγράψει το αστικό 
«δηµοκρατικό κόµµα» ως «πολύ πιο επικίνδυνο για τους εργάτες απ’ ότι οι 
προηγούµενοι φιλελεύθεροι», ο Λένιν εξήγησε ότι η Ρώσικη αστική τάξη, µακριά από 
τα να γίνει σύµµαχος των εργατών, θα συµπαραταχθεί αναπόφευκτα µε την 
αντεπανάσταση. 

"Η αστική τάξη στη συντριπτική της πλειοψηφία,"  έγραψε ο Λένιν το 1905, 
"αναπόφευκτα θα στραφεί στην αντεπανάσταση και ενάντια στο λαό αµέσως µόλις 
ικανοποιηθούν τα στενά και ιδιοτελή της συµφέροντα, αµέσως µόλις 
"οπισθοχωρήσει" από τη συνεπή δηµοκρατία (και έχει ήδη οπισθοχωρήσει από 
αυτήν!). (Λένιν, Άπαντα τόµος 9, σελ. 98 Αγγλική έκδοση). 

Ποια τάξη, κατά την άποψη του Λένιν, θα µπορούσε να οδηγήσει λοιπόν την 
αστικοδηµοκρατική επανάσταση; "Μένει ο "λαός", που είναι το προλεταριάτο και η 
αγροτιά. Το προλεταριάτο µπορεί να στηριχθεί στον εαυτό του για να προχωρήσει 
µέχρι το τέλος, γιατί πηγαίνει πολύ µακρύτερα από τη δηµοκρατική επανάσταση. Και 
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είναι γι' αυτό που το προλεταριάτο µάχεται στην πρώτη γραµµή για τη δηµοκρατία 
και απορρίπτει περιφρονητικά την ηλίθια και ανάξια λόγου συµβουλή να πάρει 
υπόψη του την οπισθοχώρηση της  αστικής τάξης" (Στο ίδιο) 

Εναντίον ποιανού κατευθύνονταν αυτά τα λόγια; Στον Τρότσκυ και τη ∆ιαρκή 
Επανάσταση; Όχι νέβαια. Ας δούµε τι έγραφε ο Τρότσκυ την ίδια εποχή µε τον 
Λένιν: " Ο αγώνας για τα συµφέροντα όλης της Ρωσίας έχει πέσει στα χέρια της 
µοναδικής τώρα υπάρχουσας ισχυρής τάξης στη χώρα, του βιοµηχανικού 
προλεταριάτου. Γι' αυτό το λόγο το βιοµηχανικό προλεταριάτο έχει τεράστια 
πολιτική σηµασία και γι' αυτό ο αγώνας για την απελευθέρωση της Ρωσίας από τον 
εφιάλτη του απολυταρχισµού που την πνίγει, έχει µετατραπεί στον αγώνα ανάµεσα 
στον απολυταρχισµό και το βιοµηχανικό προλεταριάτο, σ' έναν αγώνα τον οποίο οι 
αγρότες µπορεί να δώσουν αξιοσέβαστη υποστήριξη, αλλά δεν µπορούν να παίξουν 
ηγετικό ρόλο". (Τρότσκυ, Αποτελέσµατα και Προοπτικές, σελ. 198, Αγγλική Έκδοση). 
Και συνεχίζει: "Ο εξοπλισµός της επανάστασης στην Ρωσία σηµαίνει πρώτα και πάνω 
απ' όλα τον εξοπλισµό των εργατών. Γνωρίζοντάς το και αποφεύγοντάς το αυτό οι 
φιλελεύθεροι αποφεύγουν τελείως την πολιτοφυλακή. Παραδίνουν ακόµα και τις 
θέσεις τους στην απολυταρχία χωρίς µάχη, όπως ακριβώς ο αστός Θιέρσος παρέδωσε 
το Παρίσι και την Γαλλία στον Βίσµαρκ απλώς για να αποφύγει τον εξοπλισµό των 
εργατών." 

Πάνω στο ζήτηµα της συµπεριφοράς προς τα αστικά κόµµατα οι ιδέες του Λένιν και 
του Τρότσκυ βρίσκονταν σε πλήρη αλληλεγγύη ενάντια στους Μενσεβίκους, οι οποίοι 
κρύβονταν πίσω από την αστική φύση της επανάστασης χρησιµοποιώντας τη ως ένα 
µανδύα για την υποταγή των εργατικών κοµµάτων στην αστική τάξη. 
Επιχειρηµατολογώντας ενάντια στην ταξική συνεργασία, τόσο ο Λένιν όσο και ο 
Τρότσκυ εξήγησαν ότι µόνο η εργατική τάξη σε συµµαχία µε τις αγροτικές µάζες θα 
µπορούσε να φέρει σε πέρας τα καθήκοντα της αστικοδηµοκρατικής επανάστασης. 

 
1906 : Ο ΤΡΟΤΣΚΥ, Ο ΝΤΟΪΤΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΒΟΥΣ 

  

Όµως πως ήταν δυνατόν για τους εργάτες να έρθουν στην εξουσία σε µια 
καθυστερηµένη, ηµιφεουδαρχική χώρα όπως η τσαρική Ρωσία; Ο Τρότσκυ απάντησε 
σ' αυτό το επιχείρηµα µε τον ακόλουθο τρόπο: "Είναι δυνατόν (έγραφε το 1905) να 
έρθουν οι εργάτες στην εξουσία σε µια οικονοµικά καθυστερηµένη χώρα 
γρηγορότερα απ' ότι σε µια ανεπτυγµένη χώρα … κατά τη γνώµη µας, η Ρώσικη 
επανάσταση θα δηµιουργήσει συνθήκες στις οποίες η εξουσία θα µπορέσει να 
περάσει στα χέρια των εργατών … και στην περίπτωση της νίκης της επανάστασης 
έτσι πρέπει να γίνει … προτού οι πολικοί αστέρες του αστικού φιλελευθερισµού έχουν 
την ευκαιρία να επιδείξουν πλήρως τα ταλέντα τους για τη διακυβέρνηση". (Τρότσκυ, 
Αποτελέσµατα και Προοπτικές, σελ. 195, Αγγλική Έκδοση). 
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 Σήµαινε αυτό, όπως αργότερα ισχυρίστηκαν οι σταλινικοί, ότι ο Τρότσκυ αρνήθηκε 
την αστική φύση της επανάστασης; Ο ίδιος ο Τρότσκυ εξηγεί: "Στην επανάσταση, 
στο ξεκίνηµα του 20ου αιώνα, τα άµεσα αντικειµενικά καθήκοντα της οποίας είναι 
επίσης αστικά, εµφανίζεται ως µια κοντινή προοπτική το αναπόφευκτο, ή 
τουλάχιστον το πιθανό, της πολιτικής κυριαρχίας του προλεταριάτου. Το ίδιο το 
προλεταριάτο θα δει ότι αυτή η κυριαρχία δεν είναι απλά ένα περαστικό "επεισόδιο" 
όπως κάποιοι ρεαλιστές Φιλισταίοι ελπίζουν, όµως µπορούµε τώρα να 
αναρωτηθούµε: Είναι αναπόφευκτο να συντριβεί η προλεταριακή επανάσταση πάνω 
στα τείχη της αστικής επανάστασης ή είναι δυνατόν στις δοσµένες παγκόσµιες 
ιστορικές συνθήκες να µπορεί το προλεταριάτο να ανακαλύψει ότι βρίσκεται 
µπροστά στη προοπτική του σπασίµατος αυτών των τειχών; Εδώ είµαστε 
αντιµέτωποι µε τα ζητήµατα της τακτικής:  ∆ουλεύουµε συνειδητά για µια εργατική 
κυβέρνηση καθώς η ανάπτυξη της επανάστασης φέρνει αυτό το στάδιο κοντύτερα ή 
πρέπει να θεωρήσουµε εκείνη την στιγµή τη πολιτική εξουσία µια συµφορά την 
οποία η αστική επανάσταση την σπρώχνει προς τους εργαζόµενους και την οποία 
αυτή θα είναι καλύτερο να την αποφύγει; " (Τρότσκυ, Αποτελέσµατα και 
Προοπτικές, σελ. 199-200, δική µας έµφαση). 

Το 1905, µόνο ο Τρότσκυ ήταν έτοιµος να υπερασπιστεί την ιδέα ότι είναι δυνατόν να 
θριαµβεύσει η σοσιαλιστική επανάσταση στην Ρωσία πριν από την ∆υτική Ευρώπη. 
Ο Λένιν είχε ακόµα µια ασαφή θέση. Γενικά η θέση του Τρότσκυ ήταν πολύ κοντά σ' 
αυτή των Μπολσεβίκων, όπως ο ίδιος ο Λένιν παραδέχθηκε αργότερα. Όµως το 1905 
µόνο ο Τρότσκυ ήταν προετοιµασµένος να θέσει την ανάγκη για τη σοσιαλιστική 
επανάσταση στη Ρωσία µ' ένα καθαρό και τολµηρό τρόπο. ∆ώδεκα χρόνια αργότερα 
η ιστορία επρόκειτο να αποδείξει ότι είχε δίκιο. 

ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ - ΜΕΝΣΕΒΙΚΩΝ; 

Την περίοδο της επαναστατικής ανάκαµψης οι δύο πτέρυγες του κινήµατος 
ξαναενοποιήθηκαν. Όµως η ενότητα ήταν περισσότερο τυπική παρά ουσιαστική. Με 
την νέα ύφεση του κινήµατος η τάση των Μενσεβίκων προς τον οπορτουνισµό 
ξαναεµφανίσθηκε, βρίσκοντας µία ξεκάθαρη έκφραση στην περίφηµη φράση του 
Πλεχάνωφ: «Οι εργάτες δεν θα έπρεπε να είχαν πάρει τα όπλα.» 

Όταν οι διαφορές µεταξύ των δύο τάσεων για άλλη µια φορά εµφανίσθηκαν, ξανά ο 
Τρότσκυ υιοθέτησε µία πολιτική θέση πολύ παρόµοια µε αυτή των Μπολσεβίκων. Η 
πραγµατική διαφορά µεταξύ του Τρότσκυ και του Λένιν σε αυτή την περίοδο δεν 
ήταν πάνω σε πολιτικά ζητήµατα, αλλά στην «συµβιβαστική» τάση του Τρότσκυ. Για 
να χρησιµοποιήσουµε ένα αδόκιµο όρο, ο Τρότσκυ ήταν ένας «οπαδός της 
ενότητας». 

Όµως, µε κανένα τρόπο δεν ήταν µόνος του σε αυτό. Το προχώρηµα της 
επανάστασης είχε δώσει µία τεράστια ώθηση στο κίνηµα για την επανένωση των 
δυνάµεων του Ρώσικου Μαρξισµού. Οι Μπολσεβίκοι και Μενσεβίκοι εργάτες 
αγωνίσθηκαν πλάι-πλάι κάτω από τα ίδια συνθήµατα. Κοινές επιτροπές του 
κόµµατος εµφανίσθηκαν αυθόρµητα. Η επανάσταση έσπρωξε τους εργάτες και των 
δύο φραξιών να δουλέψουν µαζί. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου µισού του 1905 υπήρξε µία συνεχής και 
αυθόρµητη διαδικασία ενότητας από τα κάτω. Χωρίς να περιµένουν οδηγίες από τα 
πάνω, οι κοµµατικές οργανώσεις των Μπολσεβίκων και των Μενσεβίκων απλά 
συγχωνεύθηκαν. Αυτό το γεγονός µερικώς εξέφρασε το φυσικό ένστικτο των 
εργατών για ενότητα, αλλά επίσης και το γεγονός, όπως έχουµε ήδη δει, ότι οι 
Μενσεβίκοι ηγέτες είχαν σπρωχθεί προς τα αριστερά από την πίεση της βάσης. 
Τελικά, µε εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής των Μπολσεβίκων 



 59

συµπεριλαµβανοµένου και του Λένιν, αναπτύχθηκαν κινήσεις για να φέρουν την 
ενοποίηση. Μέχρι το ∆εκέµβρη του 1905 οι δύο ηγεσίες είχαν συγχωνευθεί 
ολοκληρωτικά. Υπήρχε µία ενωµένη Κεντρική Επιτροπή. 

Ο Τρότσκυ είχε σταθερά υποστηρίξει την επανένωση στην εφηµερίδα του «Nachalo» 
και είχε επιχειρήσει να παραµείνει εκτός της φραξιονιστικής διαπάλης, αλλά 
συνελήφθη και φυλακίσθηκε για το ρόλο του στο Σοβιέτ πριν από το 4ο 
(Ενοποιητικό) Συνέδριο που έγινε στη Στοκχόλµη. Το ενοποιητικό συνέδριο διεξήχθη 
το Μάη του 1906 στη Στοκχόλµη, αλλά ήδη µέχρι εκείνη τη στιγµή το επαναστατικό 
κίνηµα είχε εξασθενήσει, και µαζί  µε αυτό και το αγωνιστικό πνεύµα και τα 
«αριστερά» λόγια των Μενσεβίκων. Ήταν αναπόφευκτη µια διαµάχη ανάµεσα στους 
συνεπείς επαναστάτες και εκείνους που είχαν ήδη εγκαταλείψει τις µάζες και 
συµφιλιώθηκαν µε την αντίδραση. Η ήττα της εξέγερσης της Μόσχας το ∆εκέµβρη 
του 1905 αποτέλεσε την αρχή του τέλους της επανάστασης του 1905. 

 Τα γεγονότα του ∆εκεµβρίου σηµάδεψαν επίσης και µία αποφασιστική στροφή στη 
στάση των αποκαλούµενων «φιλελευθέρων». Η αστική τάξη ενώθηκε σε ένα σώµα 
απέναντι στην «τρέλα» του ∆εκεµβρίου. Στην πραγµατικότητα οι Φιλελεύθεροι είχαν 
ήδη περάσει µε το µέρος της αντίδρασης από τον Οκτώβρη, µετά την αποδοχή από 
τον Τσάρο ενός νέου συντάγµατος. Όµως τώρα εµφανίσθηκαν µε το πραγµατικό 
τους πρόσωπο. ∆εν ήταν, φυσικά η πρώτη φορά στην ιστορία που έχουµε ένα τέτοιο 
φαινόµενο. Ακριβώς το ίδιο πράγµα προέκυψε στην επανάσταση του 1848, όπως 
εξήγησαν ο Μαρξ και ο Ένγκελς. 

Στην πραγµατικότητα οι Μενσεβίκοι είχαν ταχθεί υπέρ της συνθηκολόγησης µε τους 
Φιλελεύθερους αστούς που στην πράξη είχαν πάει ανοικτά µε τη Συντακτική 
Μοναρχία και είχαν παραδοθεί στον αυτοκράτορα. Η ουσία της διαφοράς του Λένιν 
µε τους Μενσεβίκους ήταν ακριβώς αυτό: «Η δεξιά πτέρυγα του κόµµατός µας δεν 
πιστεύει στην πλήρη νίκη της παρούσας αστικοδηµοκρατικής επανάστασης στη 
Ρωσία. Φοβάται µια τέτοια νίκη, δε βάζει ρητά και κατηγορηµατικά το σύνθηµα µιας 
τέτοιας νίκης µπροστά στο λαό. Συνεπώς είχαν παραπλανηθεί από την θεµελιωδώς 
λανθασµένη ιδέα που είναι στην πραγµατικότητα ένας εκχυδαϊσµός του Μαρξισµού, 
ότι µόνο η αστική τάξη µπορεί «ανεξάρτητα» να πραγµατοποιήσει την αστική 
επανάσταση ή ότι µόνο η αστική τάξη µπορεί να ηγηθεί στην αστική επανάσταση. Ο 
ρόλος του προλεταριάτου ως η πρωτοπορία στον αγώνα για την πλήρη και 
αποφασιστική νίκη της αστικής επανάστασης δεν είναι καθαρός στους δεξιούς 
Σοσιαλδηµοκράτες.» (Λένιν, ∆ιαλεκτά Έργα, τόµος 10,σελ. 377-8, Αγγλική έκδοση) 

Σαν τον Τρότσκυ και ο Λένιν ήταν υπέρ της οργανωτικής ενοποίησης, αλλά δεν 
εγκατέλειψε τον ιδεολογικό αγώνα, διατηρώντας µια σταθερή θέση σε όλα τα βασικά 
ζητήµατα των τακτικών και των προοπτικών. Στην πράξη, ενώ το Κόµµα ήταν τυπικά 
ενοποιηµένο, από την αρχή ήταν διαιρεµένο σε δύο αντιµαχόµενες τάσεις, την 
επαναστατική και την οπορτουνιστική πτέρυγα. Στο ρεφορµισµό ή την επανάσταση, 
στην ταξική συνεργασία ή στην ανεξάρτητη προλεταριακή πολιτική. Αυτά ήταν τα 
βασικά ζητήµατα τα οποία διαχώρισαν τους Μπολσεβίκους από τους Μενσεβίκους. 
Οι βασικές διαφορές εµφανίσθηκαν αµέσως πάνω στο ζήτηµα της συµπεριφοράς 
απέναντι στη ∆ούµα ( Βουλή) και στα αστικά κόµµατα. Σε αυτά τα θεµελιώδη 
ζητήµατα η θέση του Λένιν και του Τρότσκυ ήταν ταυτόσηµες, όπως ο ίδιος ο Λένιν 
τόνισε στο 5ο Συνέδριο (Λονδίνο) του Σ∆ΚΡ (1907). Στην πορεία του διαλόγου για 
την στάση απέναντι στα αστικά κόµµατα, ο Λένιν σχολίασε: 

«Ο Τρότσκυ εξέφρασε στον Τύπο τη συµφωνία του µε την άποψη για την οικονοµική 
κοινότητα των συµφερόντων ανάµεσα στο προλεταριάτο και την αγροτιά στην 
παρούσα επανάσταση στη Ρωσία. Ο Τρότσκυ αναγνώρισε την ανάγκη και την 
χρησιµότητα ενός αριστερού µπλοκ ενάντια στη φιλελεύθερη αστική τάξη. Αυτά τα 
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γεγονότα είναι επαρκή για µένα για να αναγνωρίσω ότι ο Τρότσκυ έχει έλθει πιο 
κοντά στις απόψεις µας…έτσι έχουµε εδώ σύµπνοια σε βασικά σηµεία στο ζήτηµα της 
στάσης προς τα αστικά κόµµατα.»Lawrence and Wishart 1962). (Λένιν, ∆ιαλεκτά 
Έργα, τόµος 12 σελ. 470 Έκδοση 

Προχωρώντας από µία διαφορετική αφετηρία, ο Τρότσκυ αγωνιζόταν για το ίδιο 
πράγµα όπως και ο Λένιν. Η εφηµερίδα του  «Πράβδα» που είχε βάση τη Βιέννη είχε 
µεγάλη δηµοτικότητα. Ένας αριθµός Μπολσεβίκων ηγετών υποχρεώθηκαν να 
χρησιµοποιήσουν την «Πράβδα» για να φέρουν κοντά την ένωση των Μπολσεβίκων 
και των Μενσεβίκων. Στη συνάντηση του Παρισιού, ο Κάµενεφ και ο Ζηνόβιεφ, τώρα 
από τους πιο στενούς συνεργάτες του Λένιν, πρότειναν το κλείσιµο του 
«Προλετάριου» και πρότειναν ότι η «Πράβδα» θα έπρεπε να γίνει δεκτή ως το 
επίσηµο όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος! 

 Αυτή η πρόταση υποστηρίχθηκε και από άλλους, όπως ο Τόµσκι. Η πρόταση στην 
πραγµατικότητα πέρασε παρά την θέληση του Λένιν, ο οποίος πρότεινε τη 
δηµιουργία µιας δηµοφιλούς Μπολσεβίκικης εφηµερίδας και ενός µηνιαίου 
θεωρητικού περιοδικού. Στο τέλος έφθασαν σ’ ένα συµβιβασµό µέσα από τον οποίο ο 
«Προλετάριος» θα εξακολουθούσε να βγαίνει, όχι περισσότερο από µία φορά το 
µήνα. Εν τω µεταξύ συµφωνήθηκε να έλθουν σε διαπραγµατεύσεις µε τον Τρότσκυ 
µε σκοπό να γίνει η «Πράβδα» το επίσηµο όργανο της ΚΕ του Σοσιαλδηµοκρατικού 
κόµµατος. Αυτό το περιστατικό δείχνει τη δύναµη των συµβιβαστικών τάσεων στις 
γραµµές των Μπολσεβίκων και µας λέει αρκετά για τη συµπεριφορά των 
Μπολσεβίκων απέναντι στον Τρότσκυ αυτή την περίοδο. 

Το θεµελιώδες λάθος του Τρότσκυ εκείνη την περίοδο, όπως έχουµε ήδη τονίσει, 
βρίσκεται στο «συµβιβασµό» του, την ιδέα της πιθανότητας της ενοποίησης ανάµεσα 
στους Μπολσεβίκους και τους Μενσεβίκους. Αυτό ήταν  που ονοµάσθηκε 
«ΤΡΟΤΣΚΥσµός». Ο Τρότσκυ χρησιµοποίησε την εφηµερίδα, τη δηµοφιλή 
«Πράβδα» της Βιέννης για αυτό το σκοπό και για ένα διάστηµα φάνηκε να έχει 
κάποια επιτυχία. Πολλοί Μπολσεβίκοι ηγέτες συµφωνούσαν µε αυτόν σε αυτό το 
ζήτηµα. Στην Κεντρική Επιτροπή οι Μπολσεβίκοι Ρόζκοφ και Νόγκιν ήταν υπέρ του 
συµβιβασµού, όπως επίσης ήταν υπέρ και τα µέλη της Συντακτικής Επιτροπής του 
«Σοσιαλδηµοκράτη» Κάµενεφ και Ζηνόβιεφ. 

Η έντονη καταγγελία  του «ΤΡΟΤΣΚΥσµού» (δηλαδή του συµβιβασµού) από το Λένιν 
εκείνη την εποχή στόχευε σε εκείνους τους Μπολσεβίκους που έτειναν σε αυτή τη 
θέση. Βλέπε το γράµµα προς το Ζηνόβιεφ 11 (24) Αυγούστου 1909. Σε αυτό και σε 
άλλα κείµενα αυτής της περιόδου ο Λένιν αναφέρεται στον Τρότσκυ µε πολύ 
σκληρούς όρους. 

∆εν είναι γενικά κατανοητό ότι ο κύριος λόγος της οξύτητας του τόνου του Λένιν, 
όταν εξαπέλυε την πολεµική του ενάντια στον Τρότσκυ κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου και µέχρι τη Φεβρουαριανή επανάσταση, ήταν ακριβώς η επιµονή τέτοιων 
τάσεων µέσα στο Μπολσεβίκικο κόµµα. Στην πραγµατικότητα, ότι ήταν γνωστό ως 
«ΤΡΟΤΣΚΥσµός» ήταν ακριβώς η συµβιβαστικότητα. Αυτή ήταν η κατηγορία που ο 
Λένιν, όχι άδικα, απηύθυνε ενάντια στον Τρότσκυ εκείνη την εποχή. Η οξύτητα της 
γλώσσας του Λένιν σε αυτές τις πολεµικές υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι, κάτω 
από την αµφίεση του «ΤΡΟΤΣΚΥσµού», επιτιθόταν στην πραγµατικότητα στις 
συµβιβαστικές τάσεις στην ηγεσία της δικιάς του φράξιας. 

Ο Τρότσκυ είχε εκνευρίσει το Λένιν µε την άρνησή του να ενταχθεί στην τάση των 
Μπολσεβίκων αν και δεν υπήρχαν πραγµατικές πολιτικές διαφορές που να τους 
διαχωρίζουν. Ο Τρότσκυ προσκολλήθηκε στην ιδέα ότι, αργά ή γρήγορα, ένα νέο 
επαναστατικό κύµα θα µπορούσε να σπρώξει τα καλύτερα στοιχεία και των δύο 
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τάσεων να ενώσουν τις δυνάµεις. Κρατώντας αυτή τη «συµβιβαστική» θέση ο 
Τρότσκυ έκανε το πιο σηµαντικό λάθος της ζωής του, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε πολύ 
αργότερα. 

Όµως, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι τα πράγµατα δεν ήταν τόσο καθαρά εκείνη την 
εποχή. Ο ίδιος ο Λένιν, σε πάνω από µία περιπτώσεις, προσπάθησε να διατηρήσει 
καλές σχέσεις µε συγκεκριµένα στρώµατα των Μενσεβίκων. Το 1908 έφθασε σε µια 
συµφωνία µε τον Πλεχάνωφ ενώ ακόµα, σύµφωνα µε το Λουνατσάρσκι, 
«ονειρεύτηκε µία συµµαχία µε το Μαρτώφ». Όµως η εµπειρία επρόκειτο να 
αποδείξει ότι αυτό είναι αδύνατο. Οι δύο τάσεις, η επαναστατική και η ρεφορµιστική, 
βάδιζαν σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Αργά ή γρήγορα ήταν αναπόφευκτο ένα 
ολοκληρωτικό σπάσιµο. 

Με πρωτοβουλία του Τρότσκυ αναπτύχθηκε µία κίνηση για σύγκληση µιας ειδικής 
Ολοµέλειας για να διώξουν τους δεξιούς διασπαστές και τους υπεραριστερούς 
«Οτζοβιστές» και να εγκαθιδρύσουν την ενότητα ανάµεσα στους Μπολσεβίκους και 
τους αριστερούς Μενσεβίκους. Ο Λένιν αντιτάχθηκε σε αυτό. Αντιτάχθηκε στη 
συµµετοχή σε µία Ολοµέλεια στοιχείων που ντε φάκτο είχαν φύγει από το κόµµα. Στο 
τέλος ο σκεπτικισµός του Λένιν φάνηκε να είναι βάσιµος. Η δεξιόστροφη κίνηση των 
Μενσεβίκων είχε πάει πολύ µακριά. Η αριστερή πτέρυγα των Μενσεβίκων 
(Μάρτωφ) αρνήθηκε να σπάσει µε τη δεξιά πτέρυγα και η προσπάθεια της ενότητας 
έσπασε σύντοµα ως αποτέλεσµα των αξεπέραστων διαφορών. Ο Τρότσκυ αργότερα 
παραδέχθηκε έντιµα το λάθος του πάνω σε αυτό το ζήτηµα. Ο Λένιν έβγαλε τα 
αναγκαία συµπεράσµατα και έσπασε αποφασιστικά µε τους Μενσεβίκους το 1912,  
πραγµατική ηµεροµηνία της δηµιουργίας του Μπολσεβίκικου κόµµατος. 

Το 1911 άνοιξε µία νέα περίοδος αγώνων που συνέχισε µέχρι το ξέσπασµα του 
Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου. Η πρόσφατα αφυπνισµένη εργατική τάξη κινήθηκε 
γρήγορα προς τα αριστερά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο δεσµός µε τους 
Μενσεβίκους ήταν ένα εµπόδιο στην ανάπτυξη του Κόµµατος. Η απόφαση του Λένιν 
να σπάσει µε τους Μενσεβίκους και να οργανώσει ένα ξεχωριστό κόµµα 
επιβεβαιώθηκε πλήρως από τα γεγονότα. Πολύ σύντοµα οι Μπολσεβίκοι 
αντιπροσώπευαν την αποφασιστική πλειοψηφία της εργατικής τάξης. Την περίοδο 
1912-14, τα 4/5 των οργανωµένων εργατών της  Πετρούπολης υποστήριζαν τους 
Μπολσεβίκους. Σηµαντικό ρόλο έπαιξε η ίδρυση µιας µπολσεβίκικης καθηµερινής 
εφηµερίδας που πήρε το όνοµα της «Πράβδα», µία κίνηση που πίκρανε παραπέρα 
τις σχέσεις µε τον Τρότσκυ. Όµως όλες οι διαµαρτυρίες του ήταν ανώφελες. Όσον 
αφορούσε την πλειοψηφία των ενεργών εργατών, οι Μενσεβίκοι είχαν δυσφηµισθεί 
από την πολιτική  της συνεργασίας µε την αστική τάξη. 

Ο Τρότσκυ για άλλη µια φορά βγήκε στο προσκήνιο ενάντια στη διάσπαση 
επιχειρώντας, χωρίς επιτυχία, να εργασθεί για την ενότητα. Ήταν αυτό το λάθος που 
τον διαχώρισε από το Λένιν. Όµως αυτό ήταν ένα έντιµο λάθος, το λάθος ενός 
γνήσιου επαναστάτη που έχει στην καρδιά του τα συµφέροντα του κινήµατος. Πολλά 
χρόνια αργότερα ο Τρότσκυ ασχολήθηκε ειλικρινά µε αυτό το λάθος. Το 1924 ο 
Τρότσκυ έγραψε στην επιτροπή για την Ιστορία του Κόµµατος: 

«Όπως έχω πολλές φορές δηλώσει, στις διαφωνίες µου µε τους Μπολσεβίκους πάνω 
σε µια σειρά σηµαντικά ζητήµατα, το λάθος ήταν δικό µου. Για να υπογραµµίσω 
ακριβώς µε λίγα λόγια τη φύση και την έκταση εκείνων των πρώην διαφωνιών 
µεταξύ εµένα και του Μπολσεβικισµού, θα πω αυτό: Κατά τη διάρκεια που ήµουν 
έξω από το Μπολσεβίκικο κόµµα, κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου όταν οι 
διαφορές µου µε το Μπολσεβικισµό έφθασαν το ανώτερό τους σηµείο, η απόσταση 
που µε χώριζε από τις απόψεις του Λένιν δεν ήταν ποτέ τόσο µεγάλη όσο η απόσταση 
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που χωρίζει την τωρινή θέση των Στάλιν-Μπουχάριν από τις βάσεις του Μαρξισµού 
και του Λενινισµού.» 

Έτσι ευθέως, έντιµα, ο Τρότσκυ αποκαλύπτει και εξηγεί τα δικά του λάθη και τονίζει 
ότι στο ζήτηµα του συµβιβασµού ο Λένιν είχε πάντα δίκιο. Όµως, πολύ 
σηµαντικότερες εξελίξεις επρόκειτο σύντοµα να καταστήσουν τις παλιές διαφορές 
ανάµεσα στο Λένιν και τον Τρότσκυ άσχετες. Η διάσπαση στη Ρωσία ήταν απλά µια 
πρόβλεψη για άλλη µια µεγαλύτερη διάσπαση που επρόκειτο να γίνει δύο χρόνια 
αργότερα σε διεθνές επίπεδο. Και πάνω σε αυτό το ζήτηµα, ο Λένιν και ο Τρότσκυ 
ήταν για άλλη µια φορά στην ίδια πλευρά. 
 
 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Η απόφαση των ηγετών των κοµµάτων της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς να υποστηρίξουν 
«τη δική τους» αστική τάξη στην γενικευµένη ιµπεριαλιστική αντιπαράθεση το 1914 
ήταν η µεγαλύτερη προδοσία στην ιστορία του παγκόσµιου εργατικού κινήµατος. 
Ήλθε σαν κεραυνός στη ζωή του εργατικού κινήµατος, σόκαρε και 
αποπροσανατόλισε βαθιά τη βάση ολόκληρης της ∆ιεθνούς. Η στάση αυτή των 
ηγετών της ∆εύτερης ∆ιεθνούς στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο σήµαινε την ουσιαστική 
κατάρρευση της ∆ιεθνούς. 

Από τον Αύγουστο του 1914 και µετά, το ζήτηµα του πολέµου συγκέντρωσε την 
προσοχή των σοσιαλιστών σε όλες τις χώρες. Πολλοί λίγοι άνθρωποι κατόρθωσαν να 
αντισταθούν εκείνη τη στιγµή. Ο Λένιν στη Ρωσία, η Ρόζα Λούξεµπουργκ και ο Κάρλ 
Λίµπνεχτ στη Γερµανία, οι ηγέτες των Σέρβων Σοσιαλδηµοκρατών, ο Τζέιµς Κόνολι 
στην Ιρλανδία και ο Τζον Μακλίν στη Σκοτία ήταν οι εξαιρέσεις στον κανόνα. Από 
πολύ νωρίς ο Τρότσκυ υιοθέτησε µια ξεκάθαρη επαναστατική θέση ενάντια στον 
πόλεµο που εκφράσθηκε στο βιβλίο του «Ο Πόλεµος και η ∆ιεθνής». 

Στο συνέδριο του Τσίµερβαλντ το 1915, το οποίο µάζεψε όλους τους σοσιαλιστές που 
αντιτάχθηκαν στον πόλεµο, ανατέθηκε στον Τρότσκυ η συγγραφή του Μανιφέστου 
που υιοθετήθηκε από όλους τους αντιπροσώπους, παρά τις αρκετές πολιτικές 
διαφορές που υπήρχαν ανάµεσά τους. 

Στο Παρίσι ο Τρότσκυ εξέδωσε ένα ρώσικο περιοδικό που υπεράσπιζε τις αρχές του 
επαναστατικού διεθνισµού, το «NacheSlovo». Είχε µόνο µια χούφτα συνεργατών και 
πολύ λίγα χρήµατα, αλλά µε τεράστιες θυσίες κατάφερε να εκδίδει το περιοδικό σε 
καθηµερινή βάση, κάτι που αποτελεί ένα επίτευγµα µοναδικό για οποιαδήποτε άλλη 
τάση στο ρώσικο κίνηµα εκείνη την εποχή, συµπεριλαµβανόµενων και των 
Μπολσεβίκων. Για δυόµισι χρόνια, κάτω από το άγρυπνο µάτι της λογοκρισίας, το 
«Nache Slovo» κατέκτησε µία αξιόλογη κυκλοφορία έως τη στιγµή που οι γαλλικές 
αρχές, κάτω από την πίεση της ρωσικής κυβέρνησης, έκλεισαν το περιοδικό. 
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Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ΤΟ 1915 ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 

  

Κατά τη διάρκεια της ανταρσίας του ρώσικου στόλου στο λιµάνι της Τουλόν, 
βρέθηκαν αντίτυπα του περιοδικού του Τρότσκυ στην κατοχή κάποιων ναυτών και 
αυτό το γεγονός χρησιµοποιήθηκε από τις γαλλικές αρχές ως δικαιολογία για να 
εξοριστεί ο Τρότσκυ στο τέλος του 1916. Μετά από ένα σύντοµο διάστηµα στην 
Ισπανία, όπου και πήρε µια γεύση της αθλιότητας των ισπανικών φυλακών, ο 
Τρότσκυ εκτοπίστηκε στη Νέα Υόρκη, όπου συνεργάσθηκε µε το Μπουχάριν και 
άλλους Ρώσους επαναστάτες στην έκδοση της εφηµερίδας «Novy Mir». Εκεί 
δουλεύοντας για την εφηµερίδα τον βρήκαν οι πρώτες συγκεχυµένες ειδήσεις για µια 
εξέγερση στην Πετρούπολη. Η δεύτερη Ρώσικη επανάσταση είχε ξεκινήσει… 

  Ο ΛΕΝΙΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ΤΟ 1917 

Η επαναστατική θεωρία δεν είναι ένα δόγµα, αλλά ένας βασικός οδηγός για δράση. 
Όταν ο Τρότσκυ, πριν τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, υπερασπίσθηκε την ιδέα της 
δυνατότητας µιας προλεταριακής επανάστασης στη Ρωσία πριν από την επανάσταση 
στη ∆υτική Ευρώπη, κανείς δεν τον πήρε στα σοβαρά. Μόνο τον Οκτώβρη του 1917 
αποδείχθηκε η ανωτερότητα της µαρξιστικής µεθόδου του Τρότσκυ. 

Με το ξέσπασµα της Φεβρουαριανής επανάστασης ο Λένιν ήταν στη Σουηδία και ο 
Τρότσκυ  στη Νέα Υόρκη. Μολονότι ήσαν πολύ µακριά από την επανάσταση, 
έβγαλαν τα ίδια συµπεράσµατα. Τα άρθρα του Τρότσκυ στο «Novy Mir» και  «Τα 
γράµµατα από µακριά» του Λένιν είναι ταυτόσηµα  στα θεµελιώδη ζητήµατα που 
αφορούν την επανάσταση: τη στάση απέναντι στην αγροτιά, την φιλελεύθερη αστική 
τάξη, την προσωρινή κυβέρνηση και την παγκόσµια επανάσταση. 

Παρόλες τις προσπάθειες των Σταλινικών να νοθεύσουν την ιστορική αλήθεια 
κτίζοντας ένα «Σινικό τείχος» ανάµεσα στο Λένιν και τον Τρότσκυ, τα γεγονότα 
µιλούν από µόνα τους: στην αποφασιστική στιγµή της ίδιας της επανάστασης ο 
"ΤΡΟΤΣΚΥσµός" και ο «Λενινισµός» ήταν το ίδιο και το αυτό.  

Για τον Λένιν και για τον Τρότσκυ, το 1917 αποτέλεσε το αποφασιστικό σηµείο 
καµπής το οποίο έκανε όλες τις παλιές διαφορές  ξεπερασµένες. Γι’ αυτό ο Λένιν δεν 
είχε καµία επιθυµία να αναφερθεί σε αυτές τις παλιές διαφορές µετά το 1917. Ο 
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Λένιν, στην τελευταία του έκκληση προς το Ρώσικο Κοµµουνιστικό Κόµµα (στην 
περίφηµη «∆ιαθήκη» του που κρύφτηκε για δεκαετίες από τους Σταλινικούς) 
προειδοποίησε - διαισθανόµενος τις σταλινικές µηχανορραφίες - ότι το µη 
µπολσεβίκικο παρελθόν του Τρότσκυ δεν θα έπρεπε να χρησιµοποιηθεί εναντίον του. 

Με  εξαίρεση τον Λένιν, οι άλλοι Μπολσεβίκοι ηγέτες το 1917 δεν είχαν κατανοήσει 
την κατάσταση και τα γεγονότα τους είχαν ξεπεράσει. Είναι ιστορικός νόµος ότι κατά 
τη διάρκεια της επαναστατικής κατάστασης το κόµµα και πάνω από όλα η ηγεσία 
του, πάντοτε έρχονται κάτω από µεγάλη πίεση από τον ταξικό εχθρό, την αστική 
"κοινή γνώµη", ακόµα και από τις προκαταλήψεις των εργατικών µαζών. 

Κανείς από τους «παλιούς» µπολσεβίκους ηγέτες στην Πετρούπολη το 1917 δεν ήταν 
ικανός να αντισταθεί σε αυτές τις πιέσεις. Κανείς από αυτούς δεν έθεσε την ανάγκη 
το προλεταριάτο να πάρει την εξουσία ως το µόνο δρόµο του προχωρήµατος της 
επανάστασης. Όλοι τους είχαν εγκαταλείψει την ταξική άποψη και είχαν υιοθετήσει 
µία εκχυδαϊσµένη «δηµοκρατική» θέση. Ο Στάλιν µάλιστα ήταν υπέρ της «κριτικής» 
υποστήριξης της Προσωρινής κυβέρνησης και της ένωσης µε τους Μενσεβίκους… Οι 
Κάµενεφ, Ρύκοφ,  Μολότοφ και οι άλλοι είχαν την ίδια θέση. 

Μόνο µετά την άφιξη του Λένιν άλλαξε το Μπολσεβίκικο κόµµα τη θέση του, ύστερα 
από ένα εσωτερικό αγώνα γύρω από τις "Θέσεις του Απρίλη", που δηµοσιεύθηκαν 
µάλιστα αρχικά στην «Πράβδα» µε την υπογραφή του Λένιν, δείγµα τις έλλειψης 
υποστήριξης σε αυτές τις θέσεις από τους «παλιούς µπολσεβίκους». 

Η αλήθεια είναι ότι οι µπολσεβίκοι ηγέτες δεν είχαν καταλάβει τη µέθοδο του Λένιν 
και είχαν «φετιχοποιήσει» τα παλιά συνθήµατα του 1905. Το «έγκληµα» του 
Τρότσκυ βρισκόταν στο γεγονός ότι τα είχε προβλέψει όλα αυτά πολύ καιρό πριν 
εκτυλιχθούν τα γεγονότα. Το 1917 η θεωρία της «∆ιαρκούς Επανάστασης» 
αποδείχθηκε ότι είναι σωστή από τα ίδια τα γεγονότα. Από αυτή τη στιγµή και έπειτα 
δεν υπήρξε τίποτα που να διαχώρισε πολιτικά τον Τρότσκυ από το Λένιν.  
  

 
 
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΤΣΚΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ ΤΟ 1917 

Όλες οι διαφορές του παρελθόντος µε τον Λένιν έπαψαν να υπάρχουν όταν ο 
Τρότσκυ γύρισε πίσω στην Πετρούπολη το Μάη του 1917. Ο Λένιν και ο Ζηνόβιεφ 
παρευρέθησαν στην τελετή καλωσορίσµατος που οργανώθηκε από τη 
«Mezhrayontsy» («∆ιαχτιδική Επιτροπή»). Εκείνη τη στιγµή ο Τρότσκυ δήλωσε ότι 
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δεν αγωνιζόταν πλέον για την ενοποίηση των Μπολσεβίκων και των Μενσεβίκων. 
Τόνισε ότι µόνο εκείνοι που είχαν σπάσει µε το σοσιαλπατριωτισµό θα έπρεπε να 
ενωθούν τώρα κάτω από τη σηµαία µιας νέας ∆ιεθνούς. Στην πραγµατικότητα, από 
τη στιγµή της άφιξής του, ο Τρότσκυ µιλούσε και δρούσε σε στενή σύνδεση και 
συνεννόηση µε τους Μπολσεβίκους. 

Σχολιάζοντας αυτό το θέµα, ο Μπολσεβίκος Ρασκόλνικοφ θυµάται : «Ο Λέον 
Νταβίντοβιτς ( Τρότσκυ) δεν ήταν εκείνη τη στιγµή τυπικά µέλος του κόµµατός µας, 
αλλά στην πραγµατικότητα δούλεψε µέσα σε αυτό συνεχώς από τη µέρα της άφιξής 
του από την Αµερική. Σε κάθε περίπτωση, αµέσως µετά την πρώτη του οµιλία στο 
Σοβιέτ, όλοι τον αντιµετωπίζαµε σαν έναν από τους κοµµατικούς µας ηγέτες.» 
(«Proletarskaya Revolutsia», 1923, σελ.71) 

Για τις φιλονικίες του παρελθόντος ο ίδιος συγγραφέας σηµείωσε: «Ο απόηχος των 
διαφωνιών του παρελθόντος κατά τη διάρκεια της προπολεµικής περιόδου είχε 
εξαφανισθεί. ∆εν υπήρχε καµία διαφορά ανάµεσα στην τακτική του Λένιν και του 
Τρότσκυ. Αυτή η ταύτιση, ήδη αξιοπρόσεκτη κατά τη διάρκεια του πολέµου, 
επιτεύχθηκε πλήρως και οριστικά από τη στιγµή της επιστροφής του Τρότσκυ στη 
Ρωσία. Από την πρώτη του δηµόσια οµιλία, όλοι οι παλιοί Λενινιστές αισθανθήκαµε 
ότι ήταν ένας από εµάς.»  («Proletarskaya Revolutsia», σελ. 150) 

 
ΜΑΙΟΣ 1917 : Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ΦΘΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ 

Το ότι ο Τρότσκυ δεν εντάχθηκε αµέσως τυπικά στο Μπολσεβίκικο κόµµα δεν 
οφειλόταν σε κάποια πολιτική διαφωνία. Άλλωστε ο Τρότσκυ είχε ανακοινώσει την 
επιθυµία του να ενταχθεί στους Μπολσεβίκους αµέσως µετά την πρώτη  συζήτηση µε 
το Λένιν και τους συντρόφους του. Η αιτία είναι ότι ο Τρότσκυ ήθελε να κερδίσει 
στους µπολσεβίκους την οργάνωση των «∆ιαχτιδικών», η οποία διέθετε περίπου 
4.000 εργάτες στην Πετρούπολη και στις γραµµές της συµµετείχαν πολλά 
διακεκριµένα επαναστατικά στελέχη όπως ο Ουρίτσκι, ο Γιοφέ, ο Λουνατσάρσκι, ο 
Ριαζάνοφ, ο Βολοντάρσκι και άλλοι επαναστάτες οι οποίοι αργότερα έπαιξαν 
εξέχοντες ρόλους στην ηγεσία του Μπολσεβίκικου κόµµατος. 

Ο Τρότσκυ ανέφερε πολλά χρόνια αργότερα στην κατάθεσή του στην Επιτροπή 
Ντιούι κατά την «αντι-δίκη» που οργάνωσε η ∆ιεθνής Αριστερή Αντιπολίτευση 
ενάντια στις εγκληµατικές, σταλινικές  «∆ίκες της Μόσχας» τα εξής : «∆ούλευα µαζί 
µε το Μπολσεβίκικο κόµµα. Υπήρχε µια οµάδα στην Πετρούπολη που είχε το ίδιο 
πρόγραµµα µε το Μπολσεβίκικο κόµµα, αλλά ήταν οργανωτικά ανεξάρτητη. 
Συµβουλεύτηκα το Λένιν για το αν θα ήταν καλό να µπω στο Μπολσεβίκικο κόµµα 
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αµέσως ή αν θα ήταν καλύτερο να µπω µε αυτή την καλή εργατική οργάνωση που 
είχε 3 - 4.000 επαναστατικά µέλη.» 

Με αφορµή το Πανρωσικό Συνέδριο των Σοβιέτ που οργανώθηκε στις αρχές του 
Ιούνη του 1917 και που εξακολουθούσε να κυριαρχείται από τους Μενσεβίκους και 
τους Σοσιαλεπαναστάτες, ο Ε. Καρ, αναφερόµενος στον Τρότσκυ και στην 
«Mazhrayontsy», παρατηρεί ότι: «Ο Τρότσκυ και ο Λουνατσάρσκι ήταν ανάµεσα 
στους δέκα αντιπροσώπους των "Ενωµένων Σοσιαλδηµοκρατών" που ακλόνητα 
υποστήριξαν τους Μπολσεβίκους καθ' όλη τη διάρκεια των τριών εβδοµάδων του 
συνεδρίου.» (Ε. Καρ «Η Μπολσεβίκικη Επανάσταση», τόµος 1, σελ 89, Αγγλική 
έκδοση) 

Για να επισπεύσει την είσοδο της «Mezhrayontsy» στους Μπολσεβίκους, στην οποία 
αντιτάσσονταν κάποιοι από την ηγεσία της, ο Τρότσκυ έγραψε στην «Πράβδα» την 
ακόλουθη δήλωση: «∆εν υπάρχουν κατά τη γνώµη µου στην παρούσα στιγµή (τον 
Ιούλη) καθόλου διαφορές είτε επί της αρχής, είτε στις τακτικές ανάµεσα στην 
«∆ιακτιδική  Επιτροπή»και τους Μπολσεβίκους. Συνεπώς δεν υπάρχουν καθόλου 
κίνητρα που να δικαιολογούν την ξεχωριστή ύπαρξη αυτών των οργανώσεων.» 

Το Μάη του 1917, πριν ακόµα µπει και τυπικά ο Τρότσκυ στο Μπολσεβίκικο κόµµα, ο 
Λένιν του πρότεινε να γίνει αρχισυντάκτης της «Πράβδα»! Αυτό το γεγονός έγινε 
γνωστό το 1923 στο περιοδικό «Krasnaya Letopis» Νο 3 (14). Μολονότι η πρόταση 
δεν έγινε αποδεκτή από την Συντακτική Επιτροπή της «Πράβδα», αυτό το γεγονός 
δείχνει γλαφυρά το είδος της στάσης του Λένιν απέναντι στον Τρότσκυ εκείνη την 
στιγµή. Ο Λένιν ήταν τόσο ανυπόµονος  να ενταχθούν στους Μπολσεβίκους ο 
Τρότσκυ και οι υποστηρικτές του, που ήταν προετοιµασµένος να τους προσφέρει 
ηγετικές θέσεις στο Κόµµα και να µην τους θέσει κανένα όρο. 

Όταν η  "Mezhrayontsi" ενώθηκε µε το Μπολσεβίκικο κόµµα, τα µέλη  του 
Μπολσεβίκικου κόµµατος αποδέχτηκαν φυσιολογικά τους "Mezhrayontsi", κάτι που 
ήταν µια επίσηµη παραδοχή ότι δεν υπήρχαν σοβαρές διαφορές µεταξύ των δύο 
οµάδων. Ο ίδιος ο Λένιν έγραψε χαρακτηριστικά για τη σύµπνοια Μπολσεβίκων και 
«∆υαχτιδικής» πάνω στο ζήτηµα του πολέµου : «Στο ζήτηµα του πολέµου η οµάδα 
Mezhrayontsi είχε µια διεθνιστική θέση και οι τακτικές τους ήταν κοντά µε αυτές των 
Μπολσεβίκων.» (Άπαντα Λένιν, τόµος 14, σελ. 448) 
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
  
Μετά τα «Ιουλιανά», η πρωτοβουλία πέρασε στις δυνάµεις της αντίδρασης για 
κάποιο διάστηµα. Στις πολύ δύσκολες στιγµές, όταν το κόµµα ήταν παράνοµο, όταν ο 
Λένιν και ο Ζηνόβιεφ είχαν εξαναγκασθεί να φύγουν για τη Φιλανδία, όταν ο 
Κάµενεφ ήταν στη φυλακή και οι Μπολσεβίκοι ήταν αντικείµενο αισχρών 
συκοφαντιών όπως αυτή που τους ήθελε «κατάσκοπους των Γερµανών», ο Τρότσκυ 
µίλησε δηµόσια υπερασπίζοντάς τους και ταύτισε τη θέση του µε τη δικιά τους. Σε 
αυτή τη δύσκολη και επικίνδυνη στιγµή, ο Τρότσκυ έγραψε ένα γράµµα στην 
Προσωρινή Κυβέρνηση, το οποίο αξίζει να το παραθέσουµε ολόκληρο, για τη 
σηµασία που έχει πάνω στο ζήτηµα των σχέσεων ανάµεσα στον Τρότσκυ και τους 
Μπολσεβίκους το 1917. Το γράµµα έχει ηµεροµηνία 23 Ιούλη 1917: 

«Αγαπητοί Υπουργοί: 

Έχω µάθει ότι σε σχέση µε τα γεγονότα της 16-17 (παλιό ηµερολόγιο) Ιούλη, έχει 
εκδοθεί ένα ένταλµα για τη σύλληψη των Λένιν, Ζηνόβιεφ και Κάµενεφ, αλλά όχι για 
µένα. Ως εκ τούτου θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στα παρακάτω: 
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1.         Συµφωνώ µε τις κύριες θέσεις των Λένιν, Ζηνόβιεφ και Κάµενεφ και τις έχω 
υποστηρίξει στο περιοδικό «Vperiοd» και στους δηµόσιους λόγους µου. 

2.         Η στάση µου σε σχέση µε τα γεγονότα της 16-17 Ιούλη ήταν η ίδια µε τη δική 
τους. 

Α. Ο Κάµενεφ, ο Ζηνόβιεφ και εγώ µάθαµε για τα προτεινόµενα σχέδια  των 
πολυβολητών και των άλλων συνταγµάτων στη κοινή συνάντηση των γραφείων 
(εκτελεστικές επιτροπές) στις 16 Ιουλίου. Πήραµε αµέσως µέτρα για να 
σταµατήσουµε τους στρατιώτες να βγουν έξω από τους στρατώνες. Ο Κάµενεφ και ο 
Ζηνόβιεφ ήρθαν σε επαφή µε τους Μπολσεβίκους και εγώ µε την «∆ιακτιδική 
Επιτροπή» («Mezhrayontsi»), οργάνωση στην οποία ανήκω. 

Β. Όταν όµως παρ΄ όλες τις προσπάθειές µας η διαδήλωση έγινε, οι σύντροφοι 
Μπολσεβίκοι και εγώ κάναµε πολυάριθµες οµιλίες µπροστά στο παλάτι της 
Ταυρίδας, στις οποίες εµφανιστήκαµε υπέρ του κύριου συνθήµατος του πλήθους 
«Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ», αλλά την ίδια στιγµή καλέσαµε  εκείνους που 
διαδήλωναν, τόσο τους στρατιώτες όσο και τους πολίτες, να επιστρέψουν στα σπίτια 
τους και τους στρατώνες µε ένα ειρηνικό και συντεταγµένο τρόπο. 

Γ. Σε µια συνάντηση που έγινε  στο παλάτι της Ταυρίδας αργά τη νύχτα στις 16-17 
Ιουλίου, ανάµεσα σε κάποιους Μπολσεβίκους και οργανώσεις ∆ιακτιδικών, 
υποστήριξα την κίνηση του Κάµενεφ ότι θα έπρεπε να γίνει  κάθε τι για να 
εµποδιστεί η επανάληψη της διαδήλωσης της 17 Ιουλίου. Όταν όµως µαθεύτηκε από 
τους προπαγανδιστές, οι οποίοι έφτασαν από τις διάφορες φρουρές, ότι τα 
συντάγµατα και οι εργοστασιακοί εργάτες είχαν ήδη αποφασίσει να βγουν στους 
δρόµους και  ότι ήταν αδύνατο να συγκρατήσουµε το πλήθος µέχρι να τερµατιστεί η 
κυβερνητική κρίση, όλοι εκείνοι που ήταν παρόντες συµφώνησαν ότι το καλύτερο 
που είχαµε να κάνουµε ήταν να κατευθύνουµε την διαδήλωση µέσα σε ειρηνικά 
πλαίσια και να ζητήσουµε από τις µάζες να αφήσουν τα όπλα τους στο σπίτι. 

∆. Στη διάρκεια της ηµέρας της 17ης Ιουλίου όπου βρισκόµουν στο παλάτι της 
Ταυρίδας, εγώ και οι σύντροφοι Μπολσεβίκοι περισσότερο από µια φορά προτείναµε 
αυτή την πορεία στο πλήθος. 

3. Το γεγονός ότι δεν είµαι συνδεδεµένος µε την «Πράβδα» και δεν είµαι µέλος του 
Μπολσεβίκικου κόµµατος, δεν είναι εξαιτίας πολιτικών διαφορών αλλά λόγω 
συγκεκριµένων καταστάσεων στην ιστορία του κόµµατός µας οι οποίες τώρα έχουν 
χάσει όλη τους τη σηµασία. 

  4. Η προσπάθεια των εφηµερίδων να δηµιουργήσουν την εντύπωση ότι εγώ δεν έχω 
να κάνω τίποτα µε τους Μπολσεβίκους έχει περίπου την ίδια αλήθεια µ' αυτή την 
αναφορά που λέει ότι ζήτησα από τις αρχές να µε προστατεύσουν από τη βία της 
µάζας ή µε τις εκατοντάδες άλλες πλαστές φήµες του ίδιου τύπου. 

Απ' όλα αυτά που είπα, είναι ξεκάθαρο ότι δεν µπορείτε λογικά να µε αποκλείσετε 
από το ένταλµα σύλληψης το οποίο έχετε φτιάξει για το Λένιν, τον Κάµενεφ και τον 
Ζηνόβιεφ. Επίσης δεν πρέπει να υπάρχει καµία αµφιβολία στα µυαλά σας ότι είµαι 
το ίδιο, ένας ασυµβίβαστος πολιτικός αντίπαλος όσο οι παραπάνω σύντροφοι.  
Αφήνοντας µε απ’ έξω απλά δίνετε έµφαση στη αντεπαναστατική πρακτική που 
βρίσκεται πίσω από την επίθεση ενάντια στον Λένιν, τον Ζηνόβιεφ και τον Κάµενεφ» 
(από το βιβλίο «The Age of the Permanent Revolution», σελ. 98-99, Αγγλική 
Έκδοση). Σ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο Τρότσκυ εξέφρασε σε πλήθος 
περιπτώσεων τη συµφωνία του µε θέση των Μπολσεβίκων. Και ως αποτέλεσµα 
αυτού φυλακίστηκε για άλλη µια φορά. 
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Ο ΣΤΑΛΙΝ ΕΚΘΕΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΡΟΤΣΚΥ ΣΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ! 

Σήµερα ο ρόλος του Τρότσκυ κατά την Οκτωβριανή επανάσταση είναι καθολικά 
αναγνωρισµένος. Όµως αυτό που µπορούµε να πούµε είναι ότι η εµπειρία της 
Ρώσικης επανάστασης αποδεικνύει την τεράστια σηµασία του υποκειµενικού 
παράγοντα και του ρόλου της προσωπικότητας στην ιστορία. Ο Μαρξισµός είναι 
ντετερµινιστικός, αλλά όχι «µοιρολάτρης». Οι παλιοί Ρώσοι ποπουλιστές και 
τροµοκράτες ήταν «εθελοντές» και ουτοπικοί. Φαντάσθηκαν ότι όλη η ιστορία 
εξαρτιόταν από τη θέληση των ατόµων, «των µεγάλων ανθρώπων» και των ηρώων, 
ανεξαρτήτως της αντικειµενικής κατάστασης και των νόµων της ιστορίας. Ο 
Πλεχάνωφ και οι Ρώσοι Μαρξιστές διεξήγαγαν έναν αδιάλλακτο αγώνα ενάντια στην 
ιδεαλιστική ερµηνεία της ιστορίας. 

Υπάρχουν στιγµές όµως στην ιστορία της κοινωνίας, όπου όλοι οι αντικειµενικοί 
παράγοντες για την επανάσταση έχουν αναπτυχθεί και έτσι ο υποκειµενικός 
παράγοντας, η ηγεσία, γίνεται ο αποφασιστικός παράγοντας. Σε τέτοιες στιγµές 
ολόκληρη η ιστορική διαδροµή εξαρτάται από τις δραστηριότητες µιας µικρής 
οµάδας ατόµων, ακόµα και ενός µόνο προσώπου. Ο Ένγκελς εξήγησε ότι υπάρχουν 
ιστορικές περίοδοι στις οποίες 20 χρόνια φαινοµενικά δεν συµβαίνει τίποτα. Όµως 
τόνισε επίσης ότι υπάρχουν άλλες περίοδοι στις οποίες η ιστορία 20 χρόνων µπορεί 
να συµπυκνωθεί στο διάστηµα λίγων εβδοµάδων ή ακόµα και ηµερών. Εάν δεν 
υπάρχει ένα επαναστατικό κόµµα µε µία επαναστατική ηγεσία που να επωφεληθεί 
της κατάστασης, αυτή η στιγµή µπορεί να χαθεί και να χρειασθούν 10 ή 20 χρόνια 
προτού ξαναπαρουσιασθεί άλλη µία ευκαιρία. 

Στο σύντοµο διάστηµα των 9 µηνών µεταξύ του Φεβρουαρίου και του Οκτωβρίου 
1917, εµφανίσθηκε ξεκάθαρα η σπουδαιότητα του ζητήµατος της τάξης, του 
κόµµατος και της ηγεσίας. Το Μπολσεβίκικο κόµµα ήταν το πιο επαναστατικό κόµµα 
στην ιστορία. Όµως, παρά την τεράστια εµπειρία του και τη συσσωρευµένη δύναµη 
της ηγεσίας του, κατά την αποφασιστική στιγµή οι ηγέτες της Πετρούπολης δίστασαν 
και µπήκαν σε κρίση. Σε τελική ανάλυση, η µοίρα της Επανάστασης έπεσε στους 
ώµους δύο ανδρών: του Λένιν και του Τρότσκυ. Χωρίς αυτούς η Οκτωβριανή 
επανάσταση δεν θα είχε γίνει ποτέ. 
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 ΛΕΝΙΝ ΚΑΙ ΤΡΟΤΣΚΥ 

Με µια πρώτη µατιά, αυτή η εκτίµηση  φαίνεται να 
αναιρεί τη µαρξιστική κατανόηση του ρόλου του ατόµου 
στην ιστορία. Όµως δεν είναι έτσι. Στην κατάσταση που 
ακολούθησε, χωρίς το κόµµα ο Λένιν και ο Τρότσκυ θα 
ήταν τελείως αδύναµοι. Χρειάσθηκε κοντά δύο δεκαετίες 
δουλειάς το κτίσιµο και η τελειοποίηση αυτού του 
οργάνου, αποκτώντας κύρος µέσα στην εργατική τάξη 

και  βαθιές ρίζες ανάµεσα στις µάζες, στα εργοστάσια, στους στρατώνες και στα 
τµήµατα της εργατικής τάξης. Ένα µόνο άτοµο, ανεξάρτητα του πόσο µεγάλο µπορεί 
να είναι, δεν θα  µπορούσε ποτέ να πάρει τη θέση αυτού του οργάνου, το οποίο δεν 
µπορεί ποτέ να δηµιουργηθεί µέσω του αυτοσχεδιασµού. 

Η εργατική τάξη χρειάζεται ένα κόµµα για να αλλάξει την κοινωνία. Εάν δεν υπάρξει 
επαναστατικό κόµµα ικανό να προσφέρει µία συνειδητή ηγεσία στην επαναστατική 
ενεργητικότητα της τάξης, αυτή η ενέργεια µπορεί να χαθεί, µε τον ίδιο τρόπο που 
χάνεται ο ατµός εάν δεν υπάρχει µηχανή που να µπορεί να χρησιµοποιήσει τη 
δύναµή του. Από την άλλη, κάθε κόµµα έχει και τη συντηρητική του πλευρά. 

Στην πραγµατικότητα κάποιοι επαναστάτες µπορεί να είναι οι πιο συντηρητικοί 
άνθρωποι. Αυτός ο συντηρητισµός αναπτύσσεται ως αποτέλεσµα των χρόνων της 
ρουτινιάρικης δουλειάς, η οποία είναι απολύτως αναγκαία, αλλά µπορεί να οδηγήσει 
σε συγκεκριµένες συνήθειες και παραδόσεις που, σε µια επαναστατική κατάσταση, 
µπορούν να λειτουργήσουν ως φρένο, εάν δεν ξεπερασθούν από την ηγεσία. Στην 
αποφασιστική στιγµή, όταν η κατάσταση απαιτεί µία απότοµη αλλαγή στον 
προσανατολισµό του κόµµατος, από τη ρουτινιάρικη δουλειά στην κατάληψη της 
εξουσίας, οι παλιές συνήθειες έρχονται σε σύγκρουση µε τις ανάγκες της νέας 
κατάστασης. Είναι ακριβώς σε ένα τέτοιο πλαίσιο που ο ρόλος της ηγεσίας είναι 
καθοριστικός. 

Ένα κόµµα ως όργανο του αγώνα της µιας τάξης ενάντια στην άλλη, περιέχει κάποια 
σύγκριση µε ένα στρατό. Έτσι, ένα κόµµα έχει επίσης τους στρατηγούς του, τους 
αξιωµατικούς του, τους δεκανείς του και τους στρατιώτες του. 

Σε µία επανάσταση, όπως στον πόλεµο, ο χρόνος είναι ζήτηµα ζωής και θανάτου. 
Χωρίς το Λένιν και τον Τρότσκυ, οι Μπολσεβίκοι θα είχαν αναµφίβολα διορθώσει τα 
λάθη τους. Αλλά µε τι αντίτιµο; Η επανάσταση δεν µπορεί να περιµένει χρόνια για να 
διορθώσει το κόµµα τα λάθη του και το αντίτιµο της αµφιταλάντευσης και των 
καθυστερήσεων είναι η ήττα. Αυτό αποδείχθηκε ξεκάθαρα στη Γερµανία το 1923. 

Για να καταλάβουµε το σηµαντικό ρόλο που έπαιξε ο Τρότσκυ το 1917, είναι αρκετό 
να διαβάσουµε την οποιαδήποτε εφηµερίδα της περιόδου ή να διαβάσουµε την 
οποιαδήποτε σύγχρονη βιογραφία ή ιστορία, είτε είναι φιλική είτε εχθρική. Πάρτε 
για παράδειγµα τις παρακάτω γραµµές, γραµµένες µόλις δώδεκα µήνες µετά το 
ερχοµό στην εξουσία των Μπολσεβίκων: 

«Όλη η πρακτική δουλειά σε σχέση µε την οργάνωση της εξέγερσης έγινε κάτω από 
την άµεση καθοδήγηση του συντρόφου Τρότσκυ, πρόεδρου του Σοβιέτ της 
Πετρούπολης. Μπορεί να ειπωθεί µε βεβαιότητα ότι το Κόµµα είναι υποχρεωµένο 
κυρίως στο σύντροφο Τρότσκυ για τη γρήγορη µεταστροφή της φρουράς της 
Πετρούπολης µε τη µεριά του Σοβιέτ και τον αποτελεσµατικό τρόπο µε τον οποίο 
οργανώθηκε η δουλειά της Στρατιωτικής Επαναστατικής Επιτροπής.» Το παραπάνω 
απόσπασµα γράφτηκε από το Στάλιν στην επέτειο του πρώτου χρόνου της 
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Οκτωβριανής επανάστασης. Αργότερα ο ίδιος ο Στάλιν γράφει: «Ο σύντροφος 
Τρότσκυ δεν έπαιξε κανένα ιδιαίτερο ρόλο τόσο στο κόµµα όσο και στην εξέγερση 
του Οκτώβρη και δεν θα µπορούσε να ήταν διαφορετικά όντας ένα µέλος συγκριτικά 
καινούργιο στο κόµµα µας στην περίοδο του Οκτωβρίου.» (Τα έργα του Στάλιν, 
Μόσχα, έκδοση 1953) 

 

Ο ΙΩΣΗΦ ΣΤΑΛΙΝ 

Αργότερα, όχι µόνο ο Τρότσκυ αλλά όλο το γενικό επιτελείο του Λένιν κατηγορήθηκε 
ότι ήταν «πράκτορες του Χίτλερ που υποστήριζαν την παλινόρθωση του 
καπιταλισµού στη Ρωσία»! Στην πράξη, όµως όπως αποδείχθηκε 74 χρόνια µετά τον 
Οκτώβρη και όπως προβλέφθηκε από τον Τρότσκυ, ήταν οι διάδοχοι του Στάλιν 
αυτοί που πραγµατοποίησαν τη διάλυση της ΕΣΣ∆ και όλων των κατακτήσεων της 
Επανάστασης…. 
  
Η ΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΕΥ∆ΩΝ 

Στην κρίσιµη περίοδο από το Σεπτέµβρη έως τον Οκτώβρη του 1917 ο Λένιν ήταν 
ακόµα κυρίως στην παρανοµία και το κύριο βάρος της πραγµατοποίησης των 
πολιτικών και οργανωτικών προετοιµασιών για την εξέγερση έπεσε στους ώµους του 
Τρότσκυ. 

Οι πιο πολλοί από τους παλιούς συνοδοιπόρους του Λένιν, ο Κάµενεφ, ο Ζηνόβιεφ 
και ο Στάλιν, είτε ήταν αντίθετοι µε την κατάληψη της εξουσίας, είτε είχαν 
τουλάχιστον µια επιφυλακτική και διφορούµενη θέση. Στην περίπτωση του Ζηνόβιεφ 
και του Κάµενεφ, η αντίθεσή τους µε την εξέγερση του Οκτώβρη πήγε τόσο µακριά 
που δηµοσίευσαν τα σχέδια για την εξέγερση στον µη κοµµατικό τύπο. Είναι αρκετή 
ακόµα και η πιο επιφανειακή ανάγνωση της αλληλογραφίας του Λένιν µε την 
Κεντρική Επιτροπή για να δείξει τι αγώνα έκανε για να ξεπεράσει την αντίσταση της 
µπολσεβίκικης ηγεσίας. Σε κάποια στιγµή απείλησε ακόµα και να παραιτηθεί και να 
κάνει έκκληση στη βάση του κόµµατος πάνω από το κεφάλι της Κεντρικής 
Επιτροπής. Σε αυτό τον αγώνα, ο Τρότσκυ και η «Mezhrayontsy» («∆υαχτιδική») 
υποστήριξαν αποφασιστικά την επαναστατική γραµµή του Λένιν. 

Ένα από τα πιο σηµαντικά βιβλία για τη Ρώσικη Επανάσταση είναι αυτό του Τζων 
Ρηντ µε τίτλο «Οι ∆έκα Μέρες που συγκλόνισαν τον κόσµο». Ο Λένιν στην εισαγωγή 
του περιγράφει αυτό το βιβλίο ως «την πιο αληθινή και παραστατική έκθεση 
γεγονότων» και πρότεινε ότι πρέπει να ανατυπωθεί σε «εκατοµµύρια αντίτυπα και 
να µεταφρασθεί σε όλες τις γλώσσες.» Όµως υπό τον Στάλιν το βιβλίο του Τζων Ρήντ 
εξαφανίσθηκε από τις εκδόσεις τόσο του Σοβιετικού όσο και των ξένων 
Κοµµουνιστικών κοµµάτων. ∆εν είναι δύσκολο να δούµε τους λόγους. Μία µατιά 
στην ύλη δείχνει ότι ο συγγραφέας αναφέρει τον Λένιν 63 φορές, τον Τρότσκυ 53, 
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τον Κάµενεφ 8, τον Ζηνόβιεφ 7, τον Μπουχάριν και τον Στάλιν µόνο δύο. Αυτό λίγο 
πολύ αντανακλά επακριβώς την πραγµατική κατάσταση των πραγµάτων. 

Η διαµάχη στο εσωτερικό του κόµµατος διάρκεσε µέχρι το Οκτώβρη και ακόµα πιο 
πέρα. Το κύριο επιχείρηµα των συµφιλιωτών ήταν ότι οι Μπολσεβίκοι δεν πρέπει να 
πάρουν την εξουσία από µόνοι τους, αλλά πρέπει να σχηµατίσουν ένα συνασπισµό µε 
τα άλλα "σοσιαλιστικά" κόµµατα, εννοώντας τους Μενσεβίκους και τους 
Σοσιαλεπαναστάτες. Όµως αυτό ισοδυναµούσε µε την παράδοση της εξουσίας πίσω 
στην αστική τάξη, όπως συνέβη στη Γερµανία µετά το Νοέµβρη του 1918. Ο Τζων 
Ρηντ περιγράφει το είδος των έντονων φιλονικιών στις οποίες οι αποκαλούµενοι 
«παλιοί» Μπολσεβίκοι συγκρούστηκαν επανειληµµένα µε το Λένιν και τον Τρότσκυ. 

«Το συνέδριο επρόκειτο να αρχίσει στη µία η ώρα και πολύ πριν η µεγάλη αίθουσα 
είχε γεµίσει, αλλά µέχρι τις επτά δεν υπήρχε κανένα σηµάδι εµφάνισης της 
εκτελεστικής γραµµατείας…Οι φράξιες των Μπολσεβίκων και των Αριστερών 
Σοσιαλεπαναστατών συνεδρίαζαν στα δικά τους δωµάτια. Ολόκληρο το απόγευµα ο 
Λένιν και ο Τρότσκυ είχαν να αγωνιστούν ενάντια στο συµβιβασµό. Ένα σηµαντικό 
µέρος των Μπολσεβίκων ήταν υπέρ του να δηµιουργήσουν µία κυβέρνηση όλων των 
σοσιαλιστικών κοµµάτων. "∆εν µπορούµε να κρατήσουµε!" φώναζαν. "Είναι τόσοι 
πολλοί ενάντιά µας. ∆εν έχουµε τους ανθρώπους. Θα αποµονωθούµε και το όλο 
πράγµα θα καταρρεύσει." Αυτό έλεγαν ο Κάµενεφ, ο Ριαζάνοφ και οι άλλοι. 

Όµως ο Λένιν, µε τον Τρότσκυ δίπλα του, παρέµειναν σταθεροί σαν βράχος. "Ας 
αποδεχθούν οι συµβιβασµένοι το πρόγραµµά µας και τότε µπορούν να µπουν µέσα! 
∆ε θα παραχωρήσουµε ούτε έναν πόντο. Εάν υπάρχουν σύντροφοι εδώ που δεν 
έχουν το κουράγιο και τη θέληση να τολµήσουν ότι τολµάµε, ας τους αφήσουµε µε 
τους υπόλοιπους των δειλών και των συµβιβασµένων! Στηριγµένοι στους εργάτες και 
τους στρατιώτες θα προχωρήσουµε µπροστά». («∆έκα µέρες που συγκλόνισαν τον 
κόσµο») 

Ήταν τέτοιος ο βαθµός της ενότητας ανάµεσα στο Λένιν και τον Τρότσκυ και η 
πλήρης ταύτιση τους στα µυαλά των ανθρώπων, που το Μπολσεβίκικο κόµµα 
λεγόταν συχνά «το κόµµα του Λένιν και του Τρότσκυ». 

Σε µια συνάντηση της Επιτροπής της Πετρούπολης στις 14 Νοέµβρη 1917, ο Λένιν 
µίλησε για τον κίνδυνο των συµβιβαστικών τάσεων στην κοµµατική ηγεσία, που 
αποτελούσαν µία απειλή ακόµα και µετά την Οκτωβριανή επανάσταση. Στις 14 
Νοέµβρη, έντεκα µέρες µετά την επιτυχηµένη εξέγερση, τρία µέλη της Κεντρικής 
Επιτροπής (Κάµενεφ, Ζηνόβιεφ, Νόγκιν), παραιτήθηκαν ως ένδειξη διαµαρτυρίας 
ενάντια στην πολιτική του κόµµατος και έβαλαν ένα τελεσίγραφο απαιτώντας το 
σχηµατισµό µιας κυβέρνησης συνασπισµού που να συµπεριλαµβάνει τους 
Μενσεβίκους και τους Σοσιαλεπαναστάτες «διαφορετικά ο µόνος δρόµος που 
αποµένει είναι η διατήρηση µίας καθαρά Μπολσεβίκικης Κυβέρνησης µε τα µέσα της 
πολιτικής τροµοκρατίας». Ολοκλήρωσαν τη δήλωσή τους µε µία έκκληση στους 
εργάτες για «άµεσο συµβιβασµό» στη βάση του συνθήµατός «Ζήτω η κυβέρνηση 
όλων των Σοβιετικών κοµµάτων!» 

Αυτή η κρίση στις γραµµές του κόµµατος φαινόταν πιθανό να καταστρέψει όλα τα 
κέρδη που κατακτήθηκαν από τον Οκτώβρη. Σε απάντηση στη δύσκολη κατάσταση, 
ο Λένιν υποστήριξε την έξωση των αιρετικών από την ηγεσία. Ήταν σε αυτή την 
κατάσταση που ο Λένιν έβγαλε ένα λόγο που τελείωσε µε τα λόγια: «Κανείς 
συµβιβασµός! Μία οµογενοποιηµένη Μπολσεβίκικη οργάνωση.» Στο πρωτότυπο 
κείµενο της οµιλίας του Λένιν υπάρχουν οι ακόλουθες λέξεις: «Όσον αφορά το 
συνασπισµό, δεν µπορώ να µιλήσω γι' αυτό σοβαρά. Ο Τρότσκυ καιρό πριν είπε ότι 
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αυτό ήταν αδύνατον. Ο Τρότσκυ το κατάλαβε αυτό και από εκείνη τη στιγµή δεν 
υπήρξε καλύτερος Μπολσεβίκος». 

Μετά το θάνατο του Λένιν, η ηγετική κλίκα Στάλιν, Κάµενεφ και Ζηνόβιεφ άρχισε 
µια συστηµατική εκστρατεία παραχάραξης, επιδιώκοντας να υποτιµήσει το ρόλο του 
Τρότσκυ στην επανάσταση και να ανεβάσουν το δικό τους. Για να το κατορθώσουν 
αυτό, έπρεπε να εφεύρουν το µύθο του "ΤΡΟΤΣΚΥσµού", να βάλουν µία σφήνα 
ανάµεσα στη θέση του Τρότσκυ και αυτή του Λένιν και των "Λενινιστών" (δηλαδή 
τάχα των ίδιων). 

Οι πληρωµένοι ιστορικοί έψαξαν  µέσα στα συσσωρευµένα σκουπίδια των παλιών 
αντιπαραθέσεων, που είχαν ξεχασθεί εδώ και καιρό ακόµα και από αυτούς που 
συµµετείχαν σε αυτές. Ήταν ξεχασµένες γιατί όλα τα ζητήµατα τα οποία είχαν µπει 
τότε είχαν επιλυθεί από την εµπειρία του Οκτώβρη και γι' αυτό δεν θα µπορούσαν να 
έχουν τίποτε άλλο παρά ένα αφηρηµένο ιστορικό ενδιαφέρον. 

Όµως ένα σοβαρό εµπόδιο στο δρόµο των παραχαρακτών ήταν η Οκτωβριανή 
επανάσταση. Αυτό το εµπόδιο παραµερίστηκε µε τη βαθµιαία διαγραφή του 
ονόµατος του Τρότσκυ από τα ιστορικά βιβλία, µε το ξαναγράψιµο της ιστορίας και 
τέλος µε την πλήρη κατάπνιξη όλων, ακόµα και των πιο αβλαβών αναφορών, του 
ρόλου του Τρότσκυ. 

  

 

 
Ο ΛΕΝΙΝ, Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ΚΑΙ Ο ΚΑΜΕΝΕΦ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ 
 
του Τζ. Π. Κάνον8  
 

      

 «Είµαι Σίγουρος για τον Θρίαµβο της 4ης ∆ιεθνούς. Εµπρός!» 

Ολόκληρη η συνειδητή ζωή του συντρόφου Τρότσκυ από τη στιγµή που µπήκε στο 
εργατικό κίνηµα στην επαρχιακή πόλη Νικολάγιεφ της Ρωσίας στην ηλικία των 
δεκαοκτώ µέχρι το θάνατο του στην Πόλη του Μεξικού, σαράντα δυο χρόνια 
αργότερα, ήταν αποκλειστικά αφιερωµένη στην υπόθεση και τον αγώνα για µια 
κεντρική ιδέα. Αγωνίστηκε για την απελευθέρωση των εργατών και όλων των 
καταπιεσµένων ανθρώπων του κόσµου και τη µετάβαση της κοινωνίας από τον 
καπιταλισµό στο σοσιαλισµό µέσα από την επανάσταση. Σύµφωνα µε την αντίληψη 
του, η επιτυχία αυτής της απελευθερωτικής σοσιαλιστικής επανάστασης προϋποθέτει 
την ηγεσία ενός επαναστατικού πολιτικού κόµµατος της εργατικής πρωτοπορίας. 

Ποτέ, σε όλη τη συνειδητή ζωή του ο σύντροφος Τρότσκυ δεν παρέκκλινε από αυτή 
την ιδέα. Ποτέ δεν είχε ενδοιασµούς γι’ αυτήν και ποτέ δεν έπαψε να αγωνίζεται για 
την υλοποίηση της. Στο νεκροκρέβατό του, στο τελευταίο του µήνυµα προς εµάς –
στη διαθήκη του– διακήρυξε την πίστη του στην ιδέα της ζωής του: «Πείτε στους 
φίλους µας ότι είµαι σίγουρος για τον θρίαµβο της 4ης ∆ιεθνούς. Εµπρός!». 

Ολόκληρος ο κόσµος γνωρίζει το έργο και τη διαθήκη του. Ο παγκόσµιος τύπος 
µετέφερε την τελευταία διαθήκη του και την έκανε γνωστή σε εκατοµµύρια κόσµου. 
Και στο µυαλό και στην καρδιά όλων αυτών σ’ όλο τον κόσµο, που πενθούν µαζί µας 
απόψε, µια σκέψη, µια ερώτηση βρίσκεται πάνω απ’ όλα: Το κίνηµα που 

                                                 
8 Εκφωνήθηκε στις 28 Αυγούστου 1940 από τον Τζ. Π. Κάνον, στη Ν. Υόρκη.  Ένθετο Νο 85 της 
τροτσκιστικής εφηµερίδας «Σοσιαλιστική Προοπτική» (Νο 228, Ιούνης 2007). Μετάφραση 
Αλεξάνδρας ∆όξα. 
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δηµιούργησε και ενέπνευσε θα µπορέσει να επιβιώσει µετά το θάνατο του; Θα 
µπορέσουν οι οπαδοί του να κρατήσουν τους δεσµούς τους, θα είναι ικανοί να 
µεταδόσουν τη διαθήκη του και να πραγµατοποιήσουν την απελευθέρωση των 
καταπιεσµένων κάνοντας την 4η ∆ιεθνή να θριαµβεύσει; 

Χωρίς κανέναν ενδοιασµό, λέµε «ναι» σ’ αυτές τις ερωτήσεις. Οι εχθροί που 
προβλέπουν κατάρρευση του ΤΡΟΤΣΚΥστικού κινήµατος µετά από την απώλεια του 
Τρότσκυ κι εκείνοι οι φίλοι µε την αδύναµη πίστη που φοβούνται κάτι τέτιο, δεν 
έχουν καταλάβει τον Τρότσκυ, ποιος ήταν, τι σηµατοδοτούσε και τι άφησε πίσω του. 
Καµιά άλλη οικογένεια δεν έλαβε ποτέ τόσο µεγάλη κληρονοµιά σαν αυτή που ο 
σύντροφος Τρότσκυ, σαν προνοητικός πατέρας, άφησε στην οικογένεια της 4ης 
∆ιεθνούς, τους θεµατοφύλακες όλων των προοδευτικών ανθρώπων ανά τον κόσµο. 
Μας άφησε µια µοναδική κληρονοµιά ιδεών, που θα καθοδηγήσουν τον αγώνα προς 
το ελεύθερο µέλλον της ανθρωπότητας. Οι ισχυρές ιδέες του Τρότσκυ είναι το 
πρόγραµµα µας και η σηµαία µας. Είναι ένας καθαρός οδηγός για τη δράση µας σε 
όλες τις δυσκολίες του αγώνα µας και µια συνεχής επιβεβαίωση ότι πράττουµε το 
σωστό και ότι ο θρίαµβος µας είναι δεδοµένος. 

Ο ίδιος ο Τρότσκυ πίστευε ότι οι ιδέες είναι η µεγαλύτερη δύναµη στον κόσµο. Οι 
συγγραφείς µπορεί να πεθαίνουν, όµως οι ιδέες τους, από τη στιγµή που 
καταγράφονται, ζουν τη δική τους ζωή. Αν είναι σωστές ιδέες, βρίσκουν το δρόµο 
τους παρ’ όλα τα εµπόδια. Αυτή ήταν η κεντρική, η δεσπόζουσα άποψη της 
φιλοσοφίας του συντρόφου Τρότσκυ. Μας την εξήγησε πολλές πολλές φορές. Κάποτε 
έγραψε: «∆εν κάνει το κόµµα το πρόγραµµα, το πρόγραµµα κάνει το κόµµα». Σε µια 
προσωπική επιστολή έγραψε κάποτε: «Αγωνιζόµαστε έχοντας την σωστότερη και 
ισχυρότερη ιδεολογία του κόσµου, µε ολιγάριθµες δυνάµεις και πενιχρά υλικά µέσα. 
Αλλά οι σωστές ιδέες, σε µάκρος χρόνου, πάντα νικούν και βρίσκουν τα απαραίτητα 
υλικά µέσα και δυνάµεις». 

Ο Τρότσκυ, οπαδός του Μαρξισµού, πίστευε, όπως και ο Μαρξ, ότι «µια ιδέα που 
διαπερνά τη µάζα µετατρέπεται σε υλική δύναµη». Έχοντας αυτή την πεποίθηση, ο 
σύντροφος Τρότσκυ ποτέ δεν αµφέβαλε ότι το έργο του θα συνεχιστεί µετά το 
θάνατο του. Έχοντας αυτή την πεποίθηση, µπορούσε από το νεκροκρέβατο να 
διακηρύξει τη νίκη της 4ης ∆ιεθνούς που ενσαρκώνει τις ιδέες του. Εκείνοι που 
αµφιβάλλουν δεν γνωρίζουν τον Τρότσκυ. Ο ίδιος ο Τρότσκυ πίστευε ότι η 
µεγαλύτερη σηµασία του, η µεγαλύτερη αξία του, δεν ήταν η φυσική του ζωή ούτε τα 
ηρωικά του κατορθώµατα, όπως συµβαίνει µε όλες τις ηρωικές φιγούρες της ιστορίας 
που επισκιάζονται από τα κατορθώµατα τους και σαρώνονται από το µεγαλείο τους. 
Γνώριζε ότι ήταν σφραγισµένος µε την καταδίκη αυτή και πάλευε µε το χρόνο για να 
αφήσει κάτι δυνατό σ’ εµάς, και µέσα από εµάς στην ανθρωπότητα. Στη διάρκεια της 
εντεκάχρονης τελευταίας του εξορίας αλυσοδέθηκε στο γραφείο του, σαν σκλάβος σε 
γαλέρα, και εργάστηκε, όπως κανένας µας δεν ξέρει να δουλεύει, µε τόση ενέργεια, 
τόση επιµονή και αυτοκυριαρχία, όπως µόνο ιδιοφυείς άνθρωποι µπορούν να 
εργαστούν. Πάλευε µε το χρόνο να εκφράσει µε την πένα του όλο το πλούσιο 
περιεχόµενο του δυνατού µυαλού του και να το διατηρήσει για πάντα σε γραπτή 
µορφή για εµάς και για όλους εκείνους που θα µας ακολουθήσουν. 

Όλος ο Τρότσκυ, όπως και όλος ο Μαρξ, έχει µείνει στα βιβλία του, στα άρθρα του 
και στις επιστολές του. Οι δυναµικές του ανταποκρίσεις, που περιέχουν µερικές από 
τις λαµπρότερες σκέψεις του και τα πιο έντονα προσωπικά του αισθήµατα, πρέπει 
τώρα να συγκεντρωθούν και να εκδοθούν. Όταν γίνει αυτό, όταν οι επιστολές του 
δηµοσιευτούν µαζί µε τα βιβλία του, τις µπροσούρες του και τα άρθρα του, εµείς, και 
όλοι όσοι είναι στο πλευρό µας στον αγώνα για την απελευθέρωση της 
ανθρωπότητας, θα εξακολουθούµε να έχουµε το Γέρο µας να µας βοηθά. 
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Γνώριζε ότι ο υπερ-Βοργίας του Κρεµλίνου, ο αδελφοκτόνος Στάλιν, που αφάνισε όλη 
τη γενιά της Οκτωβριανής Επανάστασης, τον είχε στο στόχαστρο και αργά ή 
γρήγορα θα το πετύχαινε. Γι’ αυτό δούλευε τόσο εντατικά. Γι’ αυτό βιαζόταν να 
γράψει όλα όσα είχε στο µυαλό του και να τα αφήσει σε γραπτή µορφή έτσι που να 
µην µπορεί κανείς να τα καταστρέψει. 

Τις προάλλες, µιλούσα σε ένα δείπνο µε έναν από τους πιστούς γραµµατείς του 
Γέρου, έναν νεαρό σύντροφο, που τον υπηρετούσε για πολύ καιρό και γνώριζε 
λεπτοµερώς την προσωπική του ζωή, πώς ζούσε τα τελευταία χρόνια της εξορίας του. 
Τον πίεσα να γράψει τις αναµνήσεις του χωρίς καθυστέρηση. Είπα: «Πρέπει όλοι µας 
να γράψουµε ό,τι γνωρίζουµε για τον Τρότσκυ. Όλοι πρέπει να καταγράψουµε τις 
µνήµες µας και τις εντυπώσεις µας. ∆εν πρέπει να ξεχάσουµε ότι κινηθήκαµε σε 
τροχιά γύρω από µια από τις σπουδαιότερες φυσιογνωµίες του καιρού µας. 
Εκατοµµύρια ανθρώπων, οι επόµενες γενιές, θα είναι διψασµένες για κάθε µικρή 
πληροφορία, κάθε λέξη, κάθε εντύπωση που ρίχνει φως σ’ αυτόν, στις ιδέες του, 
στους στόχους του και την προσωπική του ζωή». 

Μου απάντησε: «Μπορώ µόνο να γράψω για τις προσωπικές του ικανότητες όπως τις 
παρατήρησα, τη µέθοδο της δουλειάς του, την ανθρωπιά και την γενναιοδωρία του. 
∆εν µπορώ όµως να γράψω τίποτα για τις ιδέες του. Είναι ήδη καταγεγραµµένες. Ό,τι 
είχε να πει, όλα όσα είχε στο µυαλό του βρίσκονται ήδη γραµµένα. Φαινόταν 
αποφασισµένος να σκάψει µέχρι τα βάθη του µυαλού του και να βγάλει τα πάντα και 
να τα δόσει στον κόσµο µε τα γραπτά του. Πολύ συχνά, θυµάµαι, σε φιλικές 
συζητήσεις που κάποιο θέµα προέκυπτε στο τραπέζι του δείπνου, γινόταν µια άτυπη 
συζήτηση και ο Γέρος εξέφραζε κάποιες νέες και φρέσκιες απόψεις. Οι ιδέες αυτές 
που είχε διατυπώσει στο δείπνο βρίσκονταν λίγο αργότερα γραµµένες σε βιβλίο, 
άρθρο ή επιστολή». 

Σκότωσαν τον Τρότσκυ όχι µε µια πιστολιά, όχι όταν ο δολοφόνος του, ο πράκτορας 
του Στάλιν, κάρφωσε την αξίνα στο πίσω µέρος του κρανίου του. Αυτή ήταν απλώς η 
χαριστική βολή. Τον σκότωναν πόντο-πόντο. Τον σκότωσαν πολλές φορές. Τον 
σκότωσαν εφτά φορές όταν σκότωσαν τους εφτά γραµµατείς του. Τον σκότωσαν 
τέσσερεις φορές όταν σκότωσαν τα τέσσερα παιδιά του. Τον σκότωσαν όταν οι 
συναγωνιστές του στη Ρωσική Επανάσταση δολοφονήθηκαν. 

Και παρ’ όλα αυτά αντεπεξήλθε στα καθήκοντα του. Καθώς γερνούσε και 
αρρώσταινε, δεχόταν όλα αυτά τα ηθικά, συναισθηµατικά και φυσικά χτυπήµατα 
που τον δυσκόλευαν να ολοκληρώσει την παρακαταθήκη του στην ανθρωπότητα όσο 
είχε ακόµα χρόνο. Τα συγκέντρωνε όλα µαζί –κάθε σκέψη, κάθε ιδέα, κάθε δίδαγµα 
από τις εµπειρίες του– για να αφήσει γραπτό θησαυρό για µας, έναν θησαυρό που ο 
χρόνος και η σκουριά δεν µπορούν να φθείρουν. 

Υπήρξε µια ειδοποιός διαφορά ανάµεσα στον Τρότσκυ και σε άλλους σπουδαίους 
ανθρώπους της δράσης και περαστικούς πολιτικούς ηγέτες που επηρέασαν µεγάλες 
µάζες στη ζωή τους. Η ισχύς αυτών των ανθρώπων, σχεδόν όλων, ήταν κάτι 
προσωπικό, κάτι που δεν µπορούσαν να το µεταδόσουν σε άλλους. Η επιρροή τους 
δεν συνεχίστηκε µετά το θάνατό τους. Θυµηθείτε για µια στιγµή τους σπουδαίους 
ανθρώπους της γενιάς µας ή των περασµένων γενεών: τον Κλεµανσό, τον 
Χίντεµπουργκ, τον Ουίλσον, τον Ρούσβελτ, τον Μπριαν. Είχαν πολλούς οπαδούς που 
τους ακολουθούσαν και µάθαιναν από αυτούς. Αλλά πέθαναν, και όλη τους η επιρροή 
πέθανε µαζί τους. Τίποτα δεν έµεινε εκτός από µνηµεία και επικήδειους. Τίποτα δεν 
ήταν ξεχωριστό σ’ αυτούς και την προσωπικότητα τους. Ήταν τυχοδιώκτες, ηγέτες 
της µιας µέρας. ∆εν άφησαν ιδέες που να οδηγούν και να εµπνέουν τους ανθρώπους 
όταν αυτοί δεν θα βρίσκονταν στη ζωή, και έµειναν απλά µια ανάµνηση. 
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∆εν είναι έτσι όµως µε τον Τρότσκυ. Όχι, δεν ίσχυε το ίδιο γι’ αυτόν. Ήταν 
διαφορετικός. Ήταν σίγουρα και άνθρωπος της δράσης. Η δράση του ήταν κοµµάτι 
της µεγαλύτερης επανάστασης στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αλλά, σε αντίθεση 
µε τους τυχοδιώκτες και τους ηγέτες της µιας µέρας, οι πράξεις του ήταν 
εµπνευσµένες από σπουδαίες ιδέες και αυτές οι ιδέες ζουν ακόµα. ∆εν έκανε απλώς 
µια επανάσταση. Έγραψε την ιστορία της και εξήγησε τους βασικούς νόµους που 
χαρακτηρίζουν όλες τις επαναστάσεις. Στο έργο του Ιστορία της Ρωσικής 
Επανάστασης, που θεωρούσε το καλύτερο του έργο, µας έδοσε έναν οδηγό για να 
κάνουµε νέες επαναστάσεις, ή µάλλον καλύτερα για να επεκτείνουµε σ’ όλο τον 
κόσµο την επανάσταση που ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 1917. 

Ο Τρότσκυ, ένας ιδεολόγος, ήταν ο ίδιος πιστός οπαδός ενός ακόµα µεγαλύτερου 
ιδεολόγου, του Μαρξ. Ο Τρότσκυ δεν δηµιούργησε, ούτε διεκδίκησε την 
«πατρότητα» των θεµελιωδών ιδεών που ερµήνευσε. Έχτισε πάνω στα θεµέλια που 
έβαλαν οι µεγάλοι αρχιτέκτονες του 19ου αιώνα, ο Μαρξ και ο Έγκελς. Επίσης, 
πέρασε από το µεγάλο σχολείο του Λένιν και διδάχτηκε απ’ αυτόν. Η αυθεντικότητα 
του Τρότσκυ βασιζόταν στην απόλυτη συνταύτιση του µε τις ιδέες που κληροδότησαν 
οι Μαρξ, Έγκελς και Λένιν. Τελειοποίησε τις µεθόδους τους. Εξέλιξε τις ιδέες τους 
στις σύγχρονες συνθήκες και πρόσθεσε µια δυνατή διαχρονικότητα στην διαρκή 
µάχη του προλεταριάτου. Για να µπορέσετε να κατανοήσετε τον Τρότσκυ, πρέπει να 
γνωρίζετε ότι υπήρξε πιστός οπαδός του Μαρξ, ένας ορθόδοξος µαρξιστής. 
Αγωνίστηκε κάτω από τη σηµαία του Μαρξισµού για σαράντα δύο χρόνια! Κατά τη 
διάρκεια του τελευταίου χρόνου της ζωής του έβαλε τα πάντα στην άκρη για να δόσει 
µια µεγάλη πολιτική και θεωρητική µάχη για την υπεράσπιση του Μαρξισµού στους 
κόλπους της 4ης ∆ιεθνούς! Το τελευταίο του άρθρο, που άφησε στο γραφείο του 
ηµιτελές, το τελευταίο θέµα που τον απασχόλησε ήταν η υπεράσπιση του Μαρξισµού 
ενάντια στους αναθεωρητές και τους σκεπτικιστές. Η δύναµη του Τρότσκυ, πρώτα 
και πάνω απ' όλα, ήταν η δύναµη του Μαρξισµού. 

Θέλετε µια συνολική εικόνα για τη δύναµη της Μαρξιστικής ιδεολογίας; Απλώς 
σκεφτείτε αυτό: όταν πέθανε ο Μαρξ το 1883, ο Τρότσκυ ήταν µόνο τεσσάρων ετών. 
Ο Λένιν µόνο δεκατεσσάρων. Κανείς τους δεν γνώριζε τον Μαρξ ή οτιδήποτε γι’ 
αυτόν. Κι όµως, και οι δύο έγιναν σπουδαίες ιστορικές φυσιογνωµίες εξαιτίας του 
Μαρξ, επειδή ο Μαρξ διέδοσε τις ιδέες του ανά τον κόσµο πριν αυτοί γεννηθούν. Οι 
ιδέες αυτές είχαν τη δική τους ζωή. Καθόρισαν τις ζωές του Λένιν και του Τρότσκυ. Η 
ιδεολογία του Μαρξ ήταν µαζί τους και τους καθοδηγούσε σε κάθε βήµα όταν 
πραγµατοποίησαν την µεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία. 

Έτσι και οι ιδέες του Τρότσκυ, που είναι η εξέλιξη των ιδεών του Μαρξ, οι διδαχές 
που έµειναν απ’ αυτόν σήµερα, µας επηρεάζουν. Θα σηµαδέψουν τις ζωές ακόµα 
σπουδαιότερων µαθητών, που θα έρθουν, που ακόµα δεν γνωρίζουν ούτε το όνοµα 
του Τρότσκυ. Κάποιοι που είναι γραφτό τους να γίνουν σπουδαιότεροι 
ΤΡΟΤΣΚΥστές, παίζουν στις αυλές των σχολείων τους προς το παρόν. Θα 
ανατραφούν µε την ιδεολογία του Τρότσκυ, όπως ο ίδιος ο Λένιν ανατράφηκε µε την 
ιδεολογία του Μαρξ και του Έγκελς. 

Πράγµατι, το κίνηµα µας στις Ηνωµένες Πολιτείες γεννήθηκε και αναπτύχθηκε πάνω 
στις ιδέες τους χωρίς τη φυσική τους παρουσία, χωρίς καν επικοινωνία την πρώτη 
περίοδο. Ο Τρότσκυ ήταν εξόριστος και αποµονωµένος στην Άλµα Άτα όταν 
ξεκινήσαµε τον αγώνα µας για τον ΤΡΟΤΣΚΥσµό σ’ αυτή τη χώρα το 1928. ∆εν 
είχαµε επικοινωνία µαζί του, και για µεγάλο χρονικό διάστηµα δεν ξέραµε αν ήταν 
ζωντανός ή νεκρός. ∆εν είχαµε καν µια συλλογή µε τα έργα του. Το µόνο που είχαµε 
όλο κι όλο ήταν ένα κείµενο του, η «Κριτική για το Προσχέδιο του Προγράµµατος της 
Κόµιντερν». Αυτό αρκούσε. Υπό το φως αυτού του µοναδικού κειµένου βρήκαµε το 
δρόµο µας, ξεκινήσαµε τον αγώνα µας µε µεγάλη αυτοπεποίθηση, ξεπεράσαµε τη 
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διάσπαση χωρίς να διστάσουµε, βάλαµε τα θεµέλια για µια εθνική οργάνωση και 
φτιάξαµε τον εβδοµαδιαίο ΤΡΟΤΣΚΥστικό Τύπο. Το κίνηµα µας χτίστηκε γερό από 
την αρχή και έµεινε γερό επειδή χτίστηκε πάνω στην ΤΡΟΤΣΚΥστική ιδεολογία. 
Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος µέχρι να κατορθώσουµε να αποκτήσουµε άµεση 
επικοινωνία µε το Γέρο. 

Το ίδιο µε τα τµήµατα της 4ης ∆ιεθνούς σ’ όλο τον κόσµο. Μόνο πολύ λίγοι 
µεµονωµένοι σύντροφοι συνάντησαν τον Τρότσκυ από κοντά. Κι όµως, παντού τον 
γνώριζαν. Από την Κίνα µέχρι τη Χιλή, την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Στην 
Αυστραλία και σχεδόν σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, τον 
Καναδά, την Ινδοκίνα και τη Νότιο Αφρική. ∆εν τον είδαν ποτέ, αλλά η 
ΤΡΟΤΣΚΥστική ιδεολογία τούς συνέδεε σε ένα οµοιογενές και ισχυρό παγκόσµιο 
κίνηµα. Έτσι θα συνεχίσει να γίνεται και µετά το θάνατο του. ∆εν υπάρχει περιθώριο 
για αµφισβήτηση. 

Η θέση του Τρότσκυ στην ιστορία έχει ήδη καθοριστεί. Θα στέκεται για πάντα στο 
βάθρο της Ιστορίας δίπλα στους άλλους τρεις σπουδαίους γίγαντες του 
προλεταριάτου: τον Μαρξ, τον Έγκελς και τον Λένιν. Είναι δυνατόν, στην 
πραγµατικότητα είναι πολύ πιθανό, το όνοµα του να προκαλέσει τη θερµότερη 
στοργή, τη µεγαλύτερη από καρδιάς εκτίµηση απ’ όλους. Επειδή αγωνίστηκε για 
τόσο καιρό, ενάντια σε τόσους εχθρούς, µε τόση εντιµότητα, µε τόσο ηρωισµό και µε 
τόση ανιδιοτελή αφοσίωση! 

Οι µελλοντικές γενιές της ελεύθερης ανθρωπότητας, θα κοιτάζουν µε ακόρεστο 
ενδιαφέρον αυτή την τρελή εποχή της αντίδρασης, της αιµατηρής βίας και της 
κοινωνικής αλλαγής, την εποχή του θανάτου ενός κοινωνικού συστήµατος και της 
γέννησης ενός άλλου. Όταν θα κοιτάζουν, µέσα από το φακό του ιστορικού, πώς οι 
καταπιεσµένες µάζες παντού αναζητούσαν το δρόµο τους τυφλές και µπερδεµένες, 
θα αναφέρουν µε απεριόριστη αγάπη το όνοµα αυτής της ιδιοφυΐας, αυτής της 
σπουδαίας καρδιάς που µας φώτισε και µας έδοσε κουράγιο. 

Απ’ όλους τους µεγάλους άντρες του καιρού µας, απ’ όλες τις προσωπικότητες στις 
οποίες οι µάζες στράφηκαν για καθοδήγηση σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς, µόνο 
ο Τρότσκυ εξήγησε σ’ εµάς τα πράγµατα, µόνο αυτός φώτισε το σκοτάδι µας. Μόνο 
το δικό του µυαλό ξέµπλεξε τα µυστήρια και την περιπλοκότητα της εποχής µας. Το 
σπουδαίο µυαλό του Τρότσκυ ήταν αυτό που οι εχθροί του φοβόντουσαν 
περισσότερο απ’ όλα. ∆εν µπορούσαν να το αντιµετωπίσουν. ∆εν µπορούσαν να το 
εξηγήσουν. Στο φριχτό τρόπο µε τον οποίο τον σκότωσαν κρυβόταν ένας βαθύς 
συµβολισµός. Στόχευαν το µυαλό του! Αλλά η πλούσια παραγωγή του µυαλού του 
είναι ακόµα ζωντανή. ∆ραπέτευσε και δεν µπορεί ποτέ πια κανένας να την φυλακίσει 
και να την καταστρέψει. 

∆εν υποτιµούµε τα χτυπήµατα προς εµάς, προς το κίνηµα µας και προς τον κόσµο. 
Είναι µεγάλη συµφορά. Χάσαµε κάτι που είναι ανεκτίµητης αξίας και δεν γίνεται να 
το πάρουµε πίσω. Χάσαµε την έµπνευση της φυσικής του παρουσίας, τη σοφή 
συνδροµή του. Αυτό χάθηκε για πάντα. Αλλά το γεγονός και µόνο ότι η σταλινική 
καµαρίλα ήταν υποχρεωµένη να σκοτώσει τον Τρότσκυ µετά από έντεκα χρόνια, ότι 
έπρεπε να φύγουν από τη Μόσχα, να βάλουν όλη την ενεργητικότητα τους για να 
καταστρέψουν τη ζωή του Τρότσκυ, αυτό και µόνο είναι η µεγαλύτερη οµολογία ότι ο 
Τρότσκυ ζει στις καρδιές των Ρώσων. ∆εν πίστευαν στα ψέµατα. Περίµεναν και 
ήλπιζαν ότι θα επιστρέψει. Τα λόγια του είναι ακόµα εκεί. Η µνήµη του είναι ζωντανή 
στις καρδιές τους. 

Λίγες µέρες πριν το θάνατο του συντρόφου Τρότσκυ, οι εκδότες του Ρωσικού ∆ελτίου 
(Russian Bulletin) έλαβαν ένα γράµµα από τη Ρίγα. Είχε ταχυδροµηθεί πριν την 
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ένωση της Λετονίας µε τη Σοβιετική Ένωση. Έγραφε µε απλά λόγια ότι η «Ανοιχτή 
Επιστολή προς τους Εργάτες της Σοβιετικής Ένωσης» του Τρότσκυ τους άγγιξε, 
γέµισε τις καρδιές τους µε κουράγιο και τους έδειξε το δρόµο. Η επιστολή έλεγε ότι 
το µήνυµα του Τρότσκυ το είχαν αποµνηµονεύσει λέξη προς λέξη και θα το διέδιδαν 
στόµα µε στόµα, ό,τι κι αν γινόταν. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι τα λόγια του Τρότσκυ 
θα ζήσουν στη Σοβιετική Ένωση πολύ περισσότερο από το αιµατηρό καθεστώς του 
Στάλιν. Στην επερχόµενη µέρα της απελευθέρωσης, το µήνυµα του Τρότσκυ θα είναι 
η παντιέρα των Ρώσων. 

Όλος ο κόσµος γνωρίζει ποιος σκότωσε τον σύντροφο Τρότσκυ. Ο κόσµος γνωρίζει 
ότι από το νεκροκρέβατό του κατηγόρησε τον Στάλιν και την Γκε Πε Ου για την 
δολοφονία του. Η δήλωση του δολοφόνου, προετοιµασµένη πριν το έγκληµα, είναι η 
τελική απόδειξη, αν χρειάζεται κανείς κι άλλη απόδειξη ότι η δολοφονία ήταν 
δουλειά της Γκε Πε Ου. Είναι απλά µια επανάληψη των ψεµάτων των ∆ικών της 
Μόσχας, µια ανόητη προσπάθεια να γλιτώσουν την γενική απαξίωση. Τα κίνητρα της 
δολοφονίας πηγάζουν από την παγκόσµια αντίδραση, τον φόβο της επανάστασης και 
τα αισθήµατα µίσους και εκδίκησης των προδοτών. Ο Άγγλος ιστορικός Macaulay 
σηµείωσε ότι οι αποστάτες σε κάθε περίοδο επέδειξαν εξαιρετική κακοήθεια προς 
αυτούς που πρόδοσαν. Ο Στάλιν και η συµµορία του διακατέχονταν από ένα τρελό 
µίσος για τον άνθρωπο που τους υπενθύµιζε ποιοι ήταν προηγουµένως. Ο Τρότσκυ, 
το σύµβολο της µεγάλης επανάστασης, τους θύµιζε συνεχώς το σκοπό που 
εγκατέλειψαν και πρόδοσαν, και τον µισούσαν γι’ αυτό. Τον µισούσαν για όλες τις 
µεγάλες και καλές ανθρώπινες αξίες που αντιπροσώπευε και οι οποίες τους ήταν 
εντελώς ξένες. Ήταν αποφασισµένοι να τελειώνουν µ’ αυτόν, µε κάθε κόστος. 

Και τώρα έρχοµαι σ’ ένα θέµα που είναι πολύ οδυνηρό, σε µια σκέψη που είµαι 
σίγουρος ότι βρίσκεται στο µυαλό όλων µας. Τη στιγµή που διαβάσαµε για την 
δολοφονία του είµαι σίγουρος ότι ο καθένας µας αναρωτήθηκε: µήπως θα 
µπορούσαµε να τον είχαµε σώσει; Αν είχαµε προσπαθήσει περισσότερο, αν είχαµε 
κάνει περισσότερα γι’ αυτόν; Αγαπητοί σύντροφοι, ας µην κατηγορούµε τους 
εαυτούς µας. Ο σύντροφος Τρότσκυ είχε καταδικαστεί σε θάνατο πολλά χρόνια πριν. 
Οι προδότες της επανάστασης γνώριζαν ότι η επανάσταση, η παράδοση και η ελπίδα 
ζούσαν µέσα του. Όλες οι δυνάµεις ενός πανίσχυρου καθεστώτος, που κινούνταν από 
το µίσος και την εκδικητικότητα του Στάλιν, στόχευαν στη δολοφονία ενός και 
µοναδικού ανθρώπου, που δεν είχε άλλη δύναµη από µια χούφτα πιστούς οπαδούς. 
Όλοι οι συναγωνιστές του, εφτά από τους πιστούς του γραµµατείς και τα τέσσερα 
παιδιά του ήταν νεκροί. Κι όµως, παρά το γεγονός ότι τον είχαν στο στόχαστρο από 
τότε που εξορίστηκε από τη Ρωσία, εµείς τον σώζαµε για έντεκα χρόνια! Αυτά ήταν 
τα πιο παραγωγικά χρόνια της ζωής του. Αυτά ήταν τα χρόνια που µε πλήρη 
ωριµότητα αφιέρωσε τον εαυτό του στο καθήκον να καταγράψει τις εµπειρίες και τις 
σκέψεις του. 

Τα ανόητα µυαλά δεν µπορούν να καταλάβουν ότι ο Τρότσκυ άφησε πίσω του το 
καλύτερο κοµµάτι του εαυτού του. Ακόµα και ο θάνατός του τους αναστάτωσε. 
Επειδή το µοναδικό πράγµα που ήθελαν να σκοτώσουν περισσότερο από οτιδήποτε –
την µνήµη και την ελπίδα της επανάστασης– αυτό ο Τρότσκυ το άφησε πίσω. 

Πριν κατηγορήσετε τους εαυτούς σας ή εµάς επειδή αυτή η δολοφονική µηχανή 
βρήκε τον Τρότσκυ και τον σκότωσε, πρέπει να έχετε κατά νου πως είναι πολύ 
δύσκολο να προστατέψεις κάποιον από τους δολοφόνους. Ο δολοφόνος 
παρακολουθεί το θύµα του µέρα νύχτα και συνήθως καταφέρνει να περάσει ακόµα κι 
από τα καλύτερα µέτρα προστασίας. Ακόµα και οι Τσάροι και άλλοι κυβερνήτες, που 
ήταν περικυκλωµένοι από τεράστιες αστυνοµικές δυνάµεις, δεν µπορούσαν πάντα να 
αποφύγουν τη δολοφονία από µικρές οµάδες αποφασισµένων τροµοκρατών 
εφοδιασµένων µε τα πιο φτωχά µέσα. Έτσι είχε γίνει πολλές φορές στην 
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προεπαναστατική Ρωσία. Τα πράγµατα στην περίπτωση του Τρότσκυ ήταν το 
ακριβώς αντίθετο. Όλα τα µέσα βρίσκονταν στα χέρια των δολοφόνων. Ένα 
πανίσχυρο καθεστώς, που είχε µετατραπεί σε δολοφονική µηχανή, ενάντια σ’ έναν 
άνθρωπο και στους λιγοστούς αφοσιωµένους οπαδούς του. Έτσι, αφού τελικά τα 
κατάφεραν, το µόνο που µπορούµε να αναρωτηθούµε είναι αν κάναµε ό,τι 
µπορούσαµε για να το εµποδίσουµε και να το µαταιώσουµε. Ναι, κάναµε ό,τι 
καλύτερο µπορούσαµε. Στη συνείδησή µας πρέπει να έχουµε την πεποίθηση ότι 
κάναµε το καλύτερο δυνατό. 

Τις εβδοµάδες που ακολούθησαν την επίθεση της 24ης Μαΐου, συζητήσαµε ξανά 
στην Κεντρική Επιτροπή το θέµα της προστασίας του συντρόφου Τρότσκυ. Όλοι οι 
σύντροφοι συµφώνησαν ότι είναι το πιο σηµαντικό µας καθήκον, το σηµαντικότερο 
για όλους και για τις µελλοντικές γενιές, να κάνουµε ό,τι περνάει απ’ το χέρι µας για 
να προστατεύσουµε τη ζωή της αυθεντίας µας, του συντρόφου µας, που µας 
βοηθούσε και µας καθοδηγούσε τόσο καλά. Μια επιτροπή από τους ηγέτες του 
κόµµατος πήγε στο Μεξικό. Αποδείχτηκε ότι ήταν η τελευταία µας επίσκεψη. Εκεί, σε 
συνεννόηση µαζί του, συµφωνήσαµε να κάνουµε νέα καµπάνια για να ενισχύσουµε 
τη φρουρά. Συγκεντρώσαµε χρήµατα για να οχυρώσουµε το σπίτι, µε κόστος χιλιάδες 
δολάρια. Όλα τα µέλη µας και όσοι µας υποστήριξαν ανταποκρίθηκαν µε µεγάλες 
θυσίες και γενναιοδωρία. 

Ακόµα κι έτσι όµως η δολοφονική µηχανή τα κατάφερε. Όσοι βοήθησαν ακόµα και 
σε µικρό βαθµό, είτε οικονοµικά είτε µε προσωπική εργασία, όπως οι γενναίοι νεαροί 
σύντροφοι µας της φρουράς, δεν θα µετανιώσουν για ό,τι έκαναν για να 
προστατεύσουν και να βοηθήσουν τον Γέρο. 

Τη στιγµή που ο σύντροφος Τρότσκυ τελικά χτυπήθηκε, επέστρεφα από ένα ταξίδι 
στη Μινεάπολη. Είχα πάει εκεί για να κανονίσω µια οµάδα ιδιαίτερα ικανών 
συντρόφων να µεταφερθεί στο Κογιοακάν και να ενισχύσει τη φρουρά. Κατά την 
επιστροφή µου στεκόµουν στις σιδηροδροµικές γραµµές και αισθανόµουν 
ικανοποιηµένος που ο σκοπός του ταξιδιού είχε επιτευχθεί, που οι ενισχύσεις είχαν 
βρεθεί. 

Τότε, καθώς το τρένο διέσχιζε την Πενσυλβάνια, γύρω στις τέσσερεις τα 
ξηµερώµατα, έφεραν τις πρωινές εφηµερίδες µε το νέο ότι ο δολοφόνος είχε σπάσει 
τον αµυντικό κλοιό και είχε καρφώσει ένα τσεκούρι στο κεφάλι του συντρόφου 
Τρότσκυ. Ήταν η αρχή µιας φριχτής µέρας, της θλιβερότερης µέρας της ζωής µας, 
όταν περιµέναµε, ώρα µε την ώρα, καθώς ο Γέρος έδινε την τελευταία του µάχη και 
πάλευε µε το θάνατο. Αλλά ακόµα και τότε, τις ώρες της φοβερής θλίψης, όταν 
λάβαµε το µοιραίο µήνυµα από το τηλέφωνο «Ο Γέρος πέθανε», ακόµα και τότε, δεν 
επιτρέψαµε στους εαυτούς µας να σταµατήσουν και να κλάψουν. Ριχτήκαµε αµέσως 
στη δουλειά, να προστατέψουµε τη µνήµη του και να διαδόσουµε τη διαθήκη του. 
Και δουλέψαµε σκληρότερα από ποτέ, επειδή για πρώτη φορά συνειδητοποιήσαµε 
απόλυτα πως ό,τι ήταν να γίνει, έπρεπε να γίνει τώρα. ∆εν έχουµε πια το Γέρο να 
βασιστούµε πάνω του. Ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει από εµάς. Αυτό είναι το 
πνεύµα που πρέπει να έχουµε για να συνεχίσουµε από δω και πέρα. 

Οι ηγέτες των καπιταλιστών ανά τον κόσµο ενστικτωδώς κατάλαβαν τη σηµασία του 
Τρότσκυ. Ο φίλος των καταπιεσµένων, ο δηµιουργός των επαναστάσεων, ήταν η 
προσωποποίηση του µεγαλύτερου φόβου τους! Ακόµα και στον θάνατο τον έβριζαν. 
Οι εφηµερίδες τους έριχναν λάσπη στο όνοµα του. Ήταν ο παγκόσµιος εξόριστος την 
εποχή της αντίδρασης. Καµιά πόρτα δεν άνοιξε γι’ αυτόν εκτός από τη ∆ηµοκρατία 
του Μεξικού. Το γεγονός ότι ο Τρότσκυ είχε εκδιωχθεί απ’ όλες τις καπιταλιστικές 
χώρες είναι από µόνο του η καθαρότερη αναίρεση των σταλινικών συκοφαντιών, 
όλων των κατηγοριών τους ότι πρόδοσε την επανάσταση, ότι στράφηκε ενάντια 
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στους εργάτες. Ποτέ δεν κατάφεραν να πείσουν τον καπιταλιστικό κόσµο γι’ αυτές 
τους τις συκοφαντίες. Ούτε για µια στιγµή. 

Όλοι οι καπιταλιστές τον µισούσαν και τον φοβόντουσαν ακόµα και νεκρό! Οι πόρτες 
της σπουδαίας δηµοκρατίας µας είναι φυσικά ανοιχτές για πολλούς πολιτικούς 
πρόσφυγες. Όλων των ειδών οι αντιδραστικοί, δηµοκράτες αχρείοι που πρόδοσαν 
και εγκατέλειψαν τους δικούς τους ανθρώπους, µονάρχες, ακόµα και φασίστες, 
όλους τους καλοδεχτήκαµε στο λιµάνι της Νέας Υόρκης. Όµως ούτε καν η σωρός του 
φίλου των καταπιεσµένων δεν µπόρεσε να βρει άσυλο εδώ! ∆εν πρόκειται να το 
ξεχάσουµε αυτό! Θα κρατήσουµε αυτή τη θλίψη στις καρδιές µας και την κατάλληλη 
στιγµή θα πάρουµε την εκδίκηση µας. 

Η µεγάλη και ισχυρή δηµοκρατία των Ρούσβελτ και Χολ δεν µας άφησε να φέρουµε 
τη σωρό του εδώ για την κηδεία. Αλλά το ίδιο µας κάνει. Όλοι µας νιώθουµε ότι 
εκείνος βρίσκεται µαζί µας, σ’ αυτή την αίθουσα απόψε όχι µόνο µέσω των ιδεών του, 
αλλά ειδικά απόψε, στη µνήµη µας σαν άνθρωπος. Έχουµε το δικαίωµα να 
αισθανόµαστε περήφανοι που ο καλύτερος άνθρωπος της εποχής µας, το 
σπουδαιότερο µυαλό και η πιο πιστή καρδιά, ήταν δικός µας. Η ταξική κοινωνία που 
ζούµε εξυµνεί τους απατεώνες, τους εγωιστές, τους ψεύτες και τους καταπιεστές. 
Είναι δύσκολο να κατονοµάσει κανείς έναν διανοούµενο αντιπρόσωπο της 
παραπαίουσας ταξικής κοινωνίας, που να µην είναι άθλιος υποκριτής και συνειδητός 
δειλός, που να µην νοιάζεται πάνω απ’ όλα για τα προσωπικά του συµφέροντα και να 
µη σώζει µόνο το άχρηστο τοµάρι του. Μα τι άθλια φάρα που είναι! ∆εν υπάρχει 
ειλικρίνεια ή έµπνευση σ’ αυτούς. ∆εν έχουν ούτε έναν που να µπορεί να ανάψει µια 
φλόγα στην καρδιά ενός νεαρού. Ο Γέρος µας ήταν φτιαγµένος από την καλύτερη 
πάστα. Ο Γέρος µας ήταν φτιαγµένος από εντελώς διαφορετική πάστα. Ύψωνε 
µπροστά σ’ αυτούς τους πυγµαίους το ηθικό του µεγαλείο. Ο σύντροφος Τρότσκυ δεν 
πάλευε απλώς για µια νέα κοινωνική τάξη ανθρώπινης ισότητας σαν µελλοντικό 
στόχο, ζούσε κάθε του µέρα σύµφωνα µε τα υψηλότερα και ευγενέστερα ηθικά 
πρότυπα. ∆εν γινόταν να του επιτρέψουν να είναι πολίτης καµιάς χώρας. Αλλά στην 
πραγµατικότητα ήταν πολύ περισσότερο απ’ αυτό. Ήταν ήδη, στο µυαλό και στη 
συνείδηση του, ένας πολίτης της µελλοντικής κοµµουνιστικής κοινωνίας. Αυτή η 
ανάµνηση του, ως ανθρώπου και ως συντρόφου, είναι πολυτιµότερη από χρυσό και 
ρουµπίνια. Μας είναι δύσκολο να καταλάβουµε έναν τέτιο άνθρωπο να ζει ανάµεσα 
µας. Είµαστε όλοι πιασµένοι στο ατσάλινο δίχτυ της ταξικής κοινωνίας µε τις 
ανισότητες της, τις αντιθέσεις της, τις κάλπικες αξίες της, τα ψέµατα της. Η ταξική 
κοινωνία δηλητηριάζει και διαφθείρει τα πάντα. Έχουµε όλοι γίνει µικροί, στριµµένοι 
και τυφλοί εξαιτίας της. Ούτε που µπορούµε να φανταστούµε πώς θα είναι οι 
ανθρώπινες σχέσεις, αδυνατούµε να συλλάβουµε πώς θα είναι η προσωπικότητα του 
ανθρώπου σε µια ελεύθερη κοινωνία. 

Ο σύντροφος Τρότσκυ µας έδοσε µια πρόβλεψη. Μέσα από την προσωπικότητα του 
πήραµε µια ιδέα για το πώς θα είναι ο πολίτης της κοµµουνιστικής κοινωνίας. Αυτή 
του η ανάµνηση ως ανθρώπου, ως συντρόφου είναι η µεγαλύτερη διαβεβαίωση ότι το 
ανθρώπινο πνεύµα που αγωνίζεται για αλληλεγγύη, είναι ανίκητο. Στη φοβερή εποχή 
που ζούµε πολλά θα χαθούν. Ο καπιταλισµός και όλοι οι ήρωές του θα χαθούν. Ο 
Στάλιν και ο Χίτλερ, ο Ρούσβελτ και ο Τσόρτσιλ, και όλα τα ψέµατα και οι αδικίες και 
η υποκρισία που αντιπροσωπεύουν θα χαθούν µέσα στο αίµα και στη φωτιά. Αλλά το 
πνεύµα του κοµµουνιστή ανθρώπου που αντιπροσώπευε ο σύντροφος Τρότσκυ δεν 
θα χαθεί. 

Η µοίρα επεφύλασσε σε απλούς ανθρώπους σαν εµάς να είµαστε η πρώτη γενιά 
οπαδών του Τρότσκυ. Τώρα γίναµε οι κληρονόµοι και έχουµε χρεωθεί µε την 
υποχρέωση να διαδόσουµε την διαθήκη του. Είχε πίστη σε µας. Μας διαβεβαίωσε µε 
τα τελευταία του λόγια ότι έχουµε το δίκιο µε το µέρος µας και ότι θα νικήσουµε. Το 
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µόνο που χρειαζόµαστε είναι να έχουµε αυτοπεποίθηση και πίστη στις ιδέες µας, στις 
παραδόσεις µας και στη µνήµη που µας κληροδότησε. 

Του χρωστάµε τα πάντα. Του χρωστάµε την πολιτική µας ύπαρξη, την αντίληψη µας, 
την πίστη µας για το µέλλον. ∆εν είµαστε µόνοι. Είναι κι άλλοι σαν εµάς παντού στον 
κόσµο. Να το θυµάστε πάντα αυτό. ∆εν είµαστε µόνοι. Ο Τρότσκυ στρατολόγησε 
στελέχη σε πάνω από τριάντα χώρες. Είναι σίγουροι ότι δικαιούνται να 
θριαµβεύσουν. ∆εν θα κάνουν λάθος. Ποτέ δεν θα λαθέψουν. «Είµαι σίγουρος για 
τον θρίαµβο της 4ης ∆ιεθνούς!» Αυτό είπε ο σύντροφος Τρότσκυ τις τελευταίες 
στιγµές του. Και γι’ αυτό είµαστε σίγουροι. 

Ο Τρότσκυ δεν αµφέβαλε ούτε µια στιγµή και ούτε κι εµείς µπορούµε να 
αµφισβητήσουµε το γεγονός ότι οπλισµένοι µε τα όπλα του, τις ιδέες του, θα 
βγάλουµε τις καταπιεσµένες µάζες του κόσµου από το αιµατοκύλισµα του πολέµου 
και θα τις οδηγήσουµε σε µια νέα σοσιαλιστική κοινωνία. Αυτή είναι η υπόσχεση που 
δίνουµε απόψε στον τάφο του συντρόφου Τρότσκυ. 

Και εδώ, στον τάφο του, ορκιζόµαστε ότι δεν θα ξεχάσουµε ποτέ τη συντροφική 
εντολή του να προστατέψουµε και να φροντίσουµε τη συναγωνίστρια-σύζυγό του, 
την πιστή του σύντροφο σε όλες τις συγκρούσεις και τις περιπλανήσεις. «Φροντίστε 
την» είπε, «είναι µαζί µου πολλά χρόνια». Ναι, θα την φροντίσουµε. Πριν απ’ όλα θα 
φροντίσουµε τη Ναταλία. 

Φτάνουµε τώρα στο τέλος του αποχαιρετισµού µας προς το σπουδαιότερο σύντροφο 
και δάσκαλο µας, που έγινε τώρα ο πιο λαµπρός µας µάρτυρας. ∆εν θα κρύψουµε τη 
θλίψη που χτυπάει τις καρδιές µας. Αλλά η θλίψη µας δεν θα µας εξαντλήσει, δεν θα 
υπονοµεύσει τη θέληση µας. Είναι ποτισµένη µε οργή, µίσος και αποφασιστικότητα. 
Θα την µετατρέψουµε σε µαχητική ενέργεια για να συνεχίσουµε τον αγώνα του 
Γέρου. Ας του πούµε ένα «αντίο» αντάξιο των αρχών του, σαν καλοί στρατιώτες στο 
στρατό του Τρότσκυ. Όχι ζαρώνοντας από αδυναµία και απελπισία, αλλά στέκοντας 
όρθιοι µε στεγνά µάτια και σφιγµένες γροθιές. Με το τραγούδι του αγώνα και του 
θριάµβου στα χείλη. Με το τραγούδι της πίστης στην 4η ∆ιεθνή του Τρότσκυ, το 
∆ιεθνές Κόµµα που θα καθοδηγήσει τον αγώνα της ανθρωπότητας! 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
—————— 

[1].Ο λόγος αυτός εκφωνήθηκε στη συνάντηση για τη µνήµη του Λεόν Τρότσκυ, στη 
Νέα Υόρκη, στις 28 Αυγούστου 1940. ∆ηµοσιεύτηκε στο Ένθετο Νο 85 της 
ΤΡΟΤΣΚΥστικής εφηµερίδας «Σοσιαλιστική Προοπτική» (Νο 228, Ιούνης 2007) σε 
µετάφραση και πρόλογο της Αλεξάντρας ∆όξα. 

[2]. Το 1890: ο Κάνον γεννήθηκε στο Ροζντέιλ του Κάνσας από γονείς Ιρλανδούς 
σοσιαλιστές. 

1908: Προσχωρεί στο Σοσιαλιστικό Κόµµα. 

1911: Προσχωρεί στους Βιοµηχανικούς Εργάτες του Κόσµου, µια µαχητική προλεταριακή 
οργάνωση, που έπαιξε σηµαντικότατο ρόλο στην οργάνωση της αµερικανικής εργατικής 
τάξης στις αρχές του 20ού αιώνα. 

1912-1914: Ταξιδεύει σαν οργανωτής και καθοδηγητής των Βιοµηχανικών Εργατών του 
Κόσµου στις κεντρικές και δυτικές Η Π Α. 
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1917: Με την Οκτωβριανή Επανάσταση επανέρχεται στο Σοσιαλιστικό Κόµµα, όπου και 
συγκροτεί την αριστερή του τάση. 

1919: Ο Κάνον και η αριστερή πτέρυγα του Σοσιαλιστικού Κόµµατος ενώνονται µε το 
Κοµµουνιστικό Εργατικό Κόµµα του Τζον Ριντ. 

1920: Ιδρύεται το ενιαίο Κοµµουνιστικό Κόµµα των ΗΠΑ και ο Κάνον γίνεται ο πρώτος του 
γραµµατέας και ο βασικός του οµιλητής. 

1922: Αντιπρόσωπος του ΚΚ ΗΠΑ στο 4ο Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς ταξιδεύει 
στη Μόσχα, όπου µένει για 7 µήνες. 

1925: Παίζει ρόλο-κλειδί στην ίδρυση της ∆ιεθνούς Εργατικής Άµυνας, µιας οργάνωσης για 
την υπεράσπιση των πολιτικών κρατουµένων. 

1928: Συµµετέχει στο 6ο Συνέδριο της Κοµµουνιστής ∆ιεθνούς, όπου δέχεται τις θέσεις της 
Αριστερής Αντιπολίτευσης του Τρότσκυ. Με την επιστροφή του στις ΗΠΑ, διαγράφεται από 
το ΚΚ ΗΠΑ ως ΤΡΟΤΣΚΥστής. 

1929: Ιδρύει την Κοµµουνιστική Λίγκα της Αµερικής, το αµερικανικό τµήµα της ∆ιεθνούς 
Αριστερής Αντιπολίτευσης. 

1934: Η Κοµµουνιστική Λίγκα κερδίζει µεγάλη εκτίµηση µέσα στην αµερικανική εργατική 
τάξη µετά την καθοδήγηση της περίφηµης απεργίας των Τίµστερς στη Μινεάπολη. 

1934: Ταξιδεύει στη Γαλλία για µια συνάντηση των ηγετών της ∆ιεθνούς Αριστερής 
Αντιπολίτευσης. Συµβάλλει αποφασιστικά στην οργάνωση και ενίσχυση της ∆ιεθνούς 
Αριστερής Αντιπολίτευσης. Παράλληλα συναντιέται µε τον Τρότσκυ, µε τον οποίο έχει 
αναπτύξει µια στενότατη σχέση συντροφικής εµπιστοσύνης. 

1936: Τα νεότερα και µαχητικότερα τµήµατα του Σοσιαλιστικού Κόµµατος των ΗΠΑ 
προσχωρούν στον ΤΡΟΤΣΚΥσµό. 

1938: Ιδρύει το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα, το µεγαλύτερο ΤΡΟΤΣΚΥστικό κόµµα εκείνης 
της εποχής παγκοσµίως. Πηγαίνει στη Γαλλία, όπου συµµετέχει στο ιδρυτικό συνέδριο της 
4ης ∆ιεθνούς. Η δουλειά του εκεί χαίρει της απεριόριστης εκτίµησης του Τρότσκυ. 

1939-1940: Ενόψει του επερχόµενου πολέµου, µαζί µε τον Τρότσκυ διατυπώνουν την άποψη 
ότι ο πόλεµος είναι ιµπεριαλιστικός και ότι το παγκόσµιο προλεταριάτο πρέπει να ταχθεί 
κατά του πολέµου και, σε περίπτωση επίθεσης κατά της ΕΣΣ∆, να υπερασπίσει την ΕΣΣ∆, 
ανεξαρτήτως του σταλινικού καθεστώτος. 

1940: Μαζί µε τον Τρότσκυ, που είναι εξόριστος στο Μεξικό, δίνουν τη µάχη ενάντια στη 
µικροαστική αντιπολίτευση µέσα στο ΣΕΚ (Μπάρναµ, Σάχτµαν), διαπαιδαγωγώντας 
ταυτόχρονα το αµερικανικό κόµµα µε µερικά από τα σηµαντικότερα έργα τους. 

1941: Μαζί µε άλλα µέλη του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόµµατος και συνδικαλιστικούς 
ηγέτες κατηγορείται για συνοµωσία εναντίον της αµερικανικής κυβέρνησης και 
καταδικάζεται σε φυλάκιση. 

1943-1945: Ο Κάνον παραµένει φυλακισµένος. 

1945-1953: ∆ίνει τη µάχη για τη διάσωση του ΣΕΚ από τη σκληρή τροµοκρατία της περιόδου 
του Ψυχρού Πολέµου και ταυτόχρονα για τη διατήρηση του Κόµµατος και του παγκόσµιου 
ΤΡΟΤΣΚΥσµού σε µια επαναστατική γραµµή. 



 83

1952: Μετακοµίζει στο Λος Άντζελες, όπου συνεχίζει να προσφέρει στο αµερικάνικο 
ΤΡΟΤΣΚΥστικό κίνηµα, και πεθαίνει τον Αύγουστο του 1974, σε ηλικία 84 ετών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ΤΟ ‘30 
 

του Νίκου Λούντου (από την ιστοσελίδα του ΣΕΚ)  

 

Έχουµε σήµερα το πλεονέκτηµα να µπορούµε να κοιτάξουµε το φιλµ της δεκαετίας 
του ’30 γνωρίζοντας το τέλος του. Οσοι περιγράφουν την καπιταλιστική κρίση λες και 
είναι κάποιου είδους µετεωρολογικό φαινόµενο ή κρυολόγηµα που πρέπει να 
περιµένουµε να περάσει, ξεχνάνε τι πραγµατικά συνέβη στη δεκαετία του ’30. Η 
δεκαετία εκείνη κατέληξε στα «µεσάνυχτα της ιστορίας», στο φασισµό και το Β΄ 
Παγκόσµιο Πόλεµο. 

Βασικός κινητήρας των εξελίξεων ήταν η οικονοµική κρίση που άρχισε να 
επιταχύνεται µετά το Κραχ στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης το ’29. Το 1932 το 
ένα τρίτο του εργατικού δυναµικού στις ΗΠΑ και τη Γερµανία είχε βγει στην ανεργία 
και ένας στους πέντε ήταν άνεργος στη Βρετανία. Συνολικά οι άνεργοι παγκόσµια 
εκτινάχθηκαν από 10 εκ. το 1929 σε 40 εκ. το 1932. Ο καπιταλισµός σήµερα περνάει 
τη µεγαλύτερη κρίση του µετά τη δεκαετία του ’30. Γι’αυτό είναι κάτι παραπάνω από 
σηµαντική η συζήτηση για τα συµπεράσµατα εκείνης της δεκαετίας. Είναι σηµαντική 
γιατί τα γεγονότα της δεκαετίας του ’30 δεν εξελίχθηκαν σαν τρένο πάνω σε 
προκαθορισµένη τροχιά. Αντίθετα, για ολόκληρη την ανθρωπότητα παίχτηκε το πιο 
ακραίο στοίχηµα, ανάµεσα στη βαρβαρότητα και την επανάσταση. Το ερώτηµα που 
πρέπει να απαντήσουµε γυρνώντας στη δεκαετία του ’30 είναι γιατί το εργατικό 
κίνηµα δεν µπόρεσε να κερδίσει εκείνο το στοίχηµα. Και η απάντηση δεν µπορεί να 
βρεθεί αλλού παρά στην στρατηγική και στις συγκεκριµένες επιλογές των πολιτικών 
δυνάµεων που καθόρισαν τη δεκαετία. 

Ο τέταρτος τόµος της βιογραφίας του Τρότσκυ, γραµµένος από τον Τόνι Κλιφ, που 
κυκλοφόρησε πρόσφατα από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, είναι ο καλύτερος οδηγός 
για να παρακολουθήσει κανείς τα πολιτικά διλήµµατα που έµπαιναν στο εργατικό 
κίνηµα και τις πολιτικές απαντήσεις που δόθηκαν από τα δύο κυρίαρχα ρεύµατα, τη 
σοσιαλδηµοκρατία και τα σταλινικά κοµµουνιστικά κόµµατα. 

Ο Τρότσκυ έδωσε την πιο δύσκολη µάχη της ζωής του και την πιο σηµαντική, όπως 
θεωρούσε ο ίδιος, στη δεκαετία του ’30. Από ηγέτης εκατοµµυρίων, πρόεδρος του 
Σοβιέτ των εργατών της Πετρούπολης, Κοµισάριος στην κυβέρνηση των 
Μπολσεβίκων και ηγέτης του Κόκκινου Στρατού τις προηγούµενες δύο δεκαετίες, ο 
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Τρότσκυ αναλαµβάνει τη δεκαετία του ’30 έναν πολύ διαφορετικό ρόλο. Εξόριστος 
από το σταλινικό καθεστώς και χωρίς να µπορέσει να γίνει δεκτός σε καµιά 
ευρωπαϊκή χώρα, έδωσε ασταµάτητα τη µάχη για να χτίσει, σχεδόν απ’ το µηδέν, 
επαναστατικές οργανώσεις που θα µπορούσαν να οδηγήσουν το εργατικό κίνηµα στη 
νίκη. 

Η σταλινική αντεπανάσταση στη Ρωσία είχε πλέον νικήσει οριστικά. Η Αριστερή 
Αντιπολίτευση διαλύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’20 και ο Στάλιν ξεκίνησε το 
πρώτο Πεντάχρονο Πλάνο για το χτίσιµο του κρατικού καπιταλισµού. Η ειρωνία της 
ιστορίας ήταν ότι όταν πλέον οι επαναστάτες που πρότειναν πως η λύση για τη 
ρώσικη επανάσταση είναι η εξάπλωσή της στην Ευρώπη βρίσκονταν στην εξορία, 
τότε πραγµατικά ξεκίνησε ένα κύµα ριζοσπαστικοποίησης στην Ευρώπη που θα 
µπορούσε να είχε βγάλει τη Ρωσία από την αποµόνωση. Η θεωρία για το 
«σοσιαλισµό σε µία µόνο χώρα» όµως είχε γίνει επίσηµη ιδεολογία στη Ρωσία. Πλέον 
σε πρώτη προτεραιότητα έµπαινε η αύξηση της παραγωγής για χάρη της 
συσσώρευσης, σε βάρος της κατανάλωσης, αλλά κυρίως σε βάρος των σοβιέτ και της 
εργατικής δηµοκρατίας. Ετσι, αντί οι αγώνες στην Ευρώπη τη δεκαετία του ’30 να 
γίνουν η πνοή που θα έλυνε το πρόβληµα καθυστέρησης της Ρωσίας, τα πράγµατα 
αντιστράφηκαν. Η σταλινική πολιτική έπαιξε κοµβικό ρόλο για να πνίξει τα κινήµατα 
στην Ευρώπη. 

 

Γερµανία – Η νίκη του ναζισµού 

Η οικονοµική κρίση στην Ευρώπη µετατράπηκε γρήγορα σε µια ακόµη πιο ραγδαία 
πολιτική κρίση. Τίποτα δεν έµεινε σταθερό. Η κατάσταση έπαιρνε τα πιο οξυµένα 
χαρακτηριστικά στη Γερµανία. Στις αρχές του ’30 ξέσπασαν καβγάδες ανάµεσα 
στους εταίρους της σοσιαλδηµοκρατικής κυβέρνησης Μίλερ, όπως για το αν έπρεπε 
να περικοπεί το επίδοµα ανεργίας. Η κυβέρνηση κατέρρευσε. Ο πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας έχρισε καγκελάριο τον Μπρίνινγκ, από το Καθολικό κόµµα του 
Κέντρου και του έδωσε τη δυνατότητα να κυβερνάει χωρίς την έγκριση του 
Κοινοβουλίου. Αυτό που ακολούθησε ήταν απολύσεις δηµόσιων υπάλληλων, φόροι 
για τους µικροµεσαίους, περικοπές για τους ανέργους, την ώρα που τα εργοστάσια 
συνέχιζαν να κλείνουν και οι ουρές των απολυµένων να µακραίνουν. Οι εκλογές το 
Σεπτέµβρη του ’30 κατέγραψαν το σεισµό που συγκλόνιζε τη γερµανική κοινωνία. 

Οι ναζί είχαν πάρει 2,6% στις εκλογές του ’28, όµως τώρα έβγαιναν δεύτερο κόµµα, 
µε 18,3%. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Γερµανίας είχε άνοδο, αλλά περιορισµένη, από 
το 10,6% σε 13,1%. 

Το πρόβληµα όµως δεν ήταν πόσο άµεσα είχε εκλογική πρόοδο το ΚΚ, αλλά η 
αναισθησία µε την οποία αντιµετώπισε την άνοδο των ναζί. Για το ΚΚ, η µαζική 
στροφή στην αγκαλιά των φασιστών δεν ήταν παρά µια αλλαγή φρουράς. Οι 
σοσιαλδηµοκρατές αποκαλούνταν ήδη «σοσιαλφασίστες». Ηδη πριν τις εκλογές του 
’30, ο ηγέτης του ΚΚ, Ερνστ Τέλµαν, έλεγε από το βήµα του Ράιχσταγκ ότι η 
σοσιαλδηµοκρατική κυβέρνηση του Μίλερ ήταν «µια σοσιαλφασιστική συµµορία… 
Στη Γερµανία ήδη κυβερνάει ο φασισµός». Αν όµως ο φασισµός ήδη κυβερνούσε το 
’30, τότε ποια η διαφορά όταν οχταπλασίασαν τις ψήφους τους και ποια όταν το ’33 ο 
Χίτλερ θα έπαιρνε πραγµατικά την εξουσία και θα έβγαζε εκτός νόµου όλα τα 
κόµµατα και τα συνδικάτα; Το συµπέρασµα που έβγαλε η ηγεσία του ΚΚ από τις 
εκλογές του ’30 ήταν ότι οι Κοµµουνιστές ήταν οι µόνοι νικητές, αφού είχαν αυξήσει 
τις ψήφους τους, ενώ οι Σοσιαλδηµοκράτες είχαν υποχώρηση. 

Αυτή η γραµµή παράλυσης προερχόταν από τη Ρωσία. Η Κοµιντέρν είχε κάνει από το 
1928 την εκτίµηση περί «Τρίτης Περιόδου». Ο καπιταλισµός υποτίθεται έµπαινε 
στην τελική του κρίση και τα Κοµµουνιστικά Κόµµατα ανά τον κόσµο έπρεπε να 
σταµατήσουν τις τακτικές και τις συµµαχίες. Συµβουλεύονταν να διασπάσουν τα 
συνδικάτα και να φτιάξουν δικά τους, ξεχωριστά, «κόκκινα συνδικάτα», και να 
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συγκεντρώσουν τα πυρά τους κατά της σοσιαλδηµοκρατίας που ήταν «δίδυµη 
αδερφή» του φασισµού. 

Η σοσιαλδηµοκρατία όντως κινιόταν ολοταχώς προς τα δεξιά και προς κάθε είδους 
χυδαίο συµβιβασµό που απαιτεί ο καπιταλισµός όταν βρίσκεται σε κρίση. Ανέχτηκαν 
την κυβέρνηση Μπρίνινγκ, ακόµη και µετά τις εκλογές του ’30, µε τη λογική ότι ήταν 
καλύτερη από τους φασίστες. Ανέχονταν δηλαδή τις επιθέσεις που γεννούσαν την 
απελπισία, η οποία µε τη σειρά της τροφοδοτούσε τα πανιά των φασιστών. Οµως η 
τακτική του ΚΚ αντί να χτίσει γέφυρες µε τους εργάτες που απογοητεύονταν από το 
SPD, οδηγούσε στην αποµόνωση. Ριζοσπαστικοποίηση σήµαινε για τους ηγέτες του 
KPD πόσο δυνατότερα βρίζεις τους εργάτες που ακόµη έχουν αυταπάτες για το SPD, 
ακόµη και συµπλοκές στους δρόµους µεταξύ οπαδών των δύο κοµµάτων. Οι εργάτες 
που ψήφιζαν σοσιαλδηµοκρατία δεν ήταν όσο «ριζοσπάστες» χρειαζόταν η «Τρίτη 
Περίοδος» γι’αυτό τα µέλη του ΚΚ αποχωρούσαν από τα συνδικάτα και βρήκαν ένα 
διαφορετικό καταφύγιο, τους άνεργους και τους πιο χτυπηµένους εργάτες. 

Ο Τρότσκυ έγραψε κάποια από τα πιο σηµαντικά του κείµενα, απευθυνόµενος στους 
γερµανούς κοµµουνιστές, αυτήν την περίοδο, προσπαθώντας να κρούσει τον κώδωνα 
του κινδύνου. Η δύναµη πρόγνωσης εκείνων των κειµένων είναι αξεπέραστη: «Η 
κατάληψη της εξουσίας από τους Εθνικοσοσιαλιστές θα σήµαινε προπάντων την 
εξόντωση του ανθού του γερµανικού προλεταριάτου, την καταστροφή των 
οργανώσεών του, το χάσιµο της εµπιστοσύνη στον ίδιο τον εαυτό του και στο µέλλον 
του. Αν πάρουµε υπόψη πόσο πιο ώριµες και πιο οξυµένες είναι οι κοινωνικές 
αντιφάσεις που υπάρχουν στη Γερµανία, το καταχθόνιο έργο του ιταλικού φασισµού 
θα φαινόταν ασφαλώς σαν ένα ασήµαντο και σχεδόν ανθρωπιστικό πείραµα 
µπροστά στο έργο του γερµανικού Εθνικοσοσιαλισµού», γράφει το 1931, αρκετά 
χρόνια πριν η ανθρωπότητα γνωρίσει πραγµατικά τι θα σηµάνουν τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης και η ναζιστική θηριωδία. Ο Τρότσκυ τόνιζε τον κίνδυνο του 
φασισµού στην προσπάθεια να ξανασυνειδητοποιήσουν οι Κοµµουνιστές τις 
προτεραιότητες της περιόδου. 

Η ηγεσία του ΚΚ ταλαντευόταν επικίνδυνα. Τον Ιούλη του ’31 έφτασε στο σηµείο να 
κάνει κοινή καµπάνια µαζί µε τους φασίστες στο δηµοψήφισµα που οι ίδιοι οι ναζί 
είχαν προκαλέσει για να ρίξουν τη σοσιαλδηµοκρατική κυβέρνηση της Πρωσίας, του 
µεγαλύτερου κρατιδίου της τότε Γερµανίας. Με σχεδόν θρησκευτικό τρόπο, η ηγεσία 
του ΚΚ θεωρούσε ότι η άνοδος του Χίτλερ θα ήταν ένα αναγκαίο κακό που θα 
περνούσε και «µετά τον Χίτλερ, έρχεται η σειρά µας». 

Το ΚΚ ήταν όλο λόγια για το τι θα σηµάνει η µέρα που θα εγκαθιδρυθεί η δικτατορία 
του προλεταριάτου. Επένδυε τις ελπίδες των εργατών στις µάχες που θα έρχονταν 
στο µέλλον, ενώ οι µάχες του παρόντος δεν πήγαιναν βήµα µπροστά. 

«Το πρόβληµα δεν είναι να υποσχεθούµε την αναδιοργάνωση της οικονοµίας µετά 
την κατάληψη της εξουσίας, το πρόβληµα βρίσκεται στην κατάληψη της εξουσίας», 
έγραφε ο Τρότσκυ. 

Κεντρική θέση στην παρέµβασή του είχε η αναγκαιότητα του ενιαίου µετώπου. Ο 
Τρότσκυ αντλεί επιχειρήµατα από τη συσσωρευµένη εµπειρία των Μπολσεβίκων, 
από το Σοβιέτ του 1905, µέχρι το 1917 όταν χρειάστηκε να συµµαχήσουν µε τον 
Κερένσκι κατά του πραξικοπήµατος του Κορνίλοφ, ακόµη και τον Ιούλη, λίγο πριν 
την επανάσταση του Οκτώβρη. 

Το Κοµµουνιστικό Κόµµα πρέπει να καλέσει στην υπεράσπιση των υλικών και 
ηθικών θέσεων που η εργατική τάξη έχει ήδη κατακτήσει στο γερµανικό κράτος. 
Παίζεται η τύχη των πολιτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεών της, των 
εφηµερίδων και των τυπογραφείων της, των λεσχών και των βιβλιοθηκών της. Ο 
κοµµουνιστής εργάτης πρέπει να πει στο σοσιαλδηµοκράτη συνάδελφό του: «Οι 
πολιτικές των κοµµάτων µας είναι ασυµφιλίωτες· αλλά αν οι φασίστες επιτεθούν 
αυτή τη νύχτα στα γραφεία της οργάνωσής σου θα τρέξω να σε βοηθήσω µε το όπλο 
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στο χέρι. Υπόσχεσαι και συ ότι σε περίπτωση που ένας τέτοιος κίνδυνος απειλήσει τη 
δική µου οργάνωση θα τρέξεις να µας βοηθήσεις; Αυτή είναι η πεµπτουσία της 
πολιτικής της τωρινής περιόδου. Σε αυτό το πνεύµα πρέπει να συντονιστεί κάθε 
δράση». 

Το ενιαίο µέτωπο δεν ήταν τακτική υποχώρηση που οφειλόταν στη µεγάλη δύναµη 
των φασιστών. Ισα ίσα, ο Τρότσκυ επισηµαίνει τον κοινωνικό χαρακτήρα του 
φασισµού για να µην τροµοκρατηθεί το κίνηµα από τα µεγάλα τους εκλογικά 
ποσοστά. 

«Μέχρι τώρα η κυριότερη δύναµη των φασιστών είναι οι αριθµοί τους. Ναι, 
παίρνουν πολλές ψήφους στις εκλογές. Όµως, στους κοινωνικούς αγώνες η ψήφος 
δεν είναι ο αποφασιστικός παράγοντας. Την κύρια δύναµη του φασισµού την 
αποτελούν οι µικροαστοί και η νέα µεσαία τάξη: µικροβιοτέχνες και µικρέµποροι των 
πόλεων, δηµόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, τεχνικοί, διανοούµενοι, εξαθλιωµένοι 
αγρότες. Στη ζυγαριά της εκλογικής στατιστικής χίλιες φασιστικές ψήφοι 
ισοδυναµούν µε χίλιες κοµµουνιστικές ψήφους. Όµως, στη ζυγαριά του 
επαναστατικού αγώνα χίλιοι εργάτες που δουλεύουν σε ένα µεγάλο εργοστάσιο 
αξίζουν εκατό φορές περισσότερο απ’ όσο αξίζουν χίλιοι χαµηλόβαθµοι 
αξιωµατούχοι, γραφιάδες, οι σύζυγοι και οι πεθερές τους. Ο κύριος όγκος της 
φασιστικής µάζας αποτελείται από ανθρώπινη σκόνη…». 

Όσο περισσότερο οι φασίστες απλώνονταν στις γειτονιές και τροµοκρατούσαν τους 
εργάτες, τα µέλη του ΚΚ αναγκάζονταν να οργανώνονται και να απαντάνε. Ένοπλα 
τµήµατα κοµµουνιστών έδιναν µάχες µε τους ναζί για τον έλεγχο των δρόµων και των 
καφενείων. Όµως το να ανοίγουν µερικά κεφάλια φασιστών στις γειτονιές από τις 
οµάδες των «επίλεκτων» του ΚΚ ήταν σκέτη αυτοϊκανοποίηση, όταν οι ταξιαρχίες 
της εργατικής τάξης, τα συνδικάτα, δεν µπορούσαν να δώσουν µια ενιαία απάντηση 
και στους φασίστες και στην κυβέρνηση. Οι Κοµµουνιστές κατηγορούσαν τους 
Σοσιαλδηµοκράτες για τις προδοσίες τους, αλλά οι ίδιοι δεν µπορούσαν να ηγηθούν 
σε αγώνες από µόνοι τους. Το ΚΚ µπορούσε να παραµένει µεθυσµένο µέσα στην 
αισιοδοξία του, αφού στρατολογούσε νέα µέλη, ειδικά µέσα στους ανέργους. «Στο 
τέλος του 1931, το 78% των µελών του KPD ήταν άνεργοι και τον Απρίλη του 1932 
αυτό το ποσοστό είχε ανέβει στο 85%. Στο βιοµηχανικό προλεταριάτο κυριαρχούσε 
το SPD. Το 1930 το 89,9% των µελών των εργοστασιακών επιτροπών ήταν 
σοσιαλδηµοκράτες», γράφει ο Τόνι Κλιφ. Το ΚΚ κατάφερνε να στρατολογεί τους πιο 
οργισµένους εργάτες και πολύ γρήγορα να τους χάνει. Από την άλλη, ένα στα πέντε 
µέλη του SPD είχε κοµµατική ηλικία 15 ετών, µε εµπειρίες όχι µόνο συνδικαλισµού 
αλλά και επανάστασης. «Οι άνεργοι δεν είναι µια τάξη, αλλά ήδη αποτελούν ένα 
κοινωνικό στρώµα πολύ συµπαγές και σταθερό που προσπαθεί µάταια να βγει από 
την ανυπόφορη κατάστασή του. [..] µόνο η προλεταριακή επανάσταση µπορεί να 
σώσει τη Γερµανία από την αποσύνθεση και την καταστροφή και αυτό ισχύει πάνω 
απ’ όλα για τα εκατοµµύρια των ανέργων». Όµως, «παίρνοντας υπόψη την αδυναµία 
του ΚΚ µέσα στα εργοστάσια και τα συνδικάτα, η αριθµητική αύξησή του δεν 
σηµαίνει τίποτα. Σ’ ένα έθνος που κατατρώγεται από την κρίση και τις αντιθέσεις, το 
κόµµα της άκρας αριστεράς µπορεί να βρει δεκάδες χιλιάδες νέους οπαδούς[...]. Τα 
πάντα στηρίζονται στις σχέσεις ανάµεσα στο κόµµα και την τάξη. Ένας µονάχος 
κοµµουνιστής εργαζόµενος εκλεγµένος στην εργοστασιακή επιτροπή ή τη διοίκηση 
ενός συνδικάτου έχει πολύ µεγαλύτερη σηµασία από χίλια καινούργια µέλη [...]» 

Το 1933 ήταν η πιο πικρή επιβεβαίωση για τις προειδοποιήσεις του Τρότσκυ. Ο 
Χίτλερ έβγαλε γρήγορα εκτός νόµου όλα τα κόµµατα και τα συνδικάτα. Ο ιδιωτικός 
στρατός των φαιοχιτώνων φασιστών κατάφερε να κονιορτοποιήσει την εργατική 
τάξη µε τρόπο που ο στρατός και η αστυνοµία της αστικής δηµοκρατίας δεν είχε 
καταφέρει. Ήταν η σηµαντικότερη ήττα που είχε υποστεί το εργατικό κίνηµα στην 
ιστορία του. Η χώρα µε τη µεγαλύτερη Αριστερά, µε τη µεγαλύτερη εργατική τάξη 
και µε την εµπειρία της Επανάστασης του ’18-’23 είδε την εργατική της τάξη να 
παραδίδεται αµαχητί. 
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Γαλλία – Οι καταλήψεις στα εργοστάσια 

Η µεγάλη µάχη όµως δεν είχε ακόµα κριθεί. Το κλειδί της παγκόσµιας κατάστασης 
τώρα κρατούσε η Γαλλία, υποστήριζε ο Τρότσκυ. Τον Οκτώβρη του ’34, στο κείµενό 
του «Πού βαδίζει η Γαλλία;», προειδοποιούσε για να µην θεωρηθεί η κατάληξη της 
Γερµανίας «ειδική περίπτωση»: 

«Όποιος παρηγορείται µε τη φράση «Η Γαλλία δεν είναι Γερµανία», είναι 
απελπιστικά ανόητος. Σήµερα σ’ όλες τις χώρες λειτουργούν οι ίδιοι νόµοι, οι νόµοι 
της καπιταλιστικής κρίσης και παρακµής… Στις διάφορες χώρες οι συνέπειες της 
γήρανσης και της αποσύνθεσης του καπιταλισµού εκφράζονται µε διαφορετικές 
µορφές και αναπτύσσονται µε άνισους ρυθµούς. Παντού, όµως, τα κύρια 
χαρακτηριστικά είναι ίδια. Η αστική τάξη οδήγησε την κοινωνία της σε 
ολοκληρωτική χρεοκοπία. ∆εν είναι σε θέση να εξασφαλίσει ούτε το ψωµί ούτε την 
ειρήνη. Γι’ αυτό ακριβώς δεν µπορεί να ανεχθεί περισσότερο το δηµοκρατικό 
καθεστώς. Είναι αναγκασµένη να τσακίζει τους εργάτες µε τη φυσική βία. Αλλά η 
αγανάκτηση των εργατών και των αγροτών δεν µπορεί να καταπνιγεί µόνο µε τη 
φυσική βία της αστυνοµίας.» 

Ο κύκλος των γεγονότων στη Γαλλία είχε ξεκινήσει ανάποδα. Μια πρόκληση των 
φασιστών έδωσε ευκαιρία στο κίνηµα να περάσει στην επίθεση. Στις αρχές του ’34 οι 
φασίστες προσπάθησαν να εισβάλουν στο Κοινοβούλιο. Μετά από επεισόδια µε 16 
νεκρούς και περίπου 2000 τραυµατίες, η κυβέρνηση Νταλαντιέ έπεσε για να 
αντικατασταθεί από µια συντηρητική κυβέρνηση «εθνικής ενότητας». Οι φασίστες 
είχαν καταφέρει να σπρώξουν το πολιτικό σκηνικό προς τα δεξιά, αλλά την νέα 
κυβέρνηση την υποδέχθηκε µια µεγάλη διαδήλωση των Σοσιαλιστών και των 
Κοµµουνιστών και τρεις µέρες αργότερα µια γενική απεργία οργανωµένη από τα 
συνδικάτα του KK και του Σοσιαλιστικού Κόµµατος. Παρότι τα δύο κόµµατα κάλεσαν 
ξεχωριστές συγκεντρώσεις, το ένα εκατοµµύριο εργάτες που βγήκαν στους δρόµους 
δεν άφησαν τις ηγεσίες τους να τους διασπάσουν. Οι διαδηλώσεις έγιναν µία µε τον 
κόσµο να φωνάζει «Ενότητα-Ενότητα». Η γραµµή του ΚΚ της Γαλλίας δεν ήταν 
διαφορετική από τη Γερµανική. Καθοριζόταν από την «Τρίτη Περίοδο» και τη 
θεωρία του «σοσιαλφασισµού». Οµως η πίεση από τα κάτω, ανάγκασε και τα δύο 
κόµµατα να αφήσουν στην άκρη τους σεκταρισµούς. 

Λίγους µήνες µετά, οι τακτικές της «Τρίτης Περίοδου» θα έµοιαζαν να ανήκουν στο 
µακρινό παρελθόν. Η ηγεσία του ΚΚ έλεγε τώρα ότι το µέτωπο ενάντια στο φασισµό 
πρέπει να συµπεριλάβει όχι µόνο τους Σοσιαλιστές αλλά και το αστικό Ριζοσπαστικό 
Κόµµα. Ηταν η στροφή στη λεγόµενη στρατηγική του «λαϊκού µετώπου». Οι λόγοι 
που οδήγησαν το ΚΚ Γαλλίας από το ένα άκρο στο άλλο δεν ήταν κυρίως εσωτερικοί. 
Στις αρχές του ’35, ο Στάλιν συνάπτει µε την γαλλική κυβέρνηση το «Γαλλο-Σοβιετικό 
Σύµφωνο Αµοιβαίας Βοήθειας» για λόγους αµυντικής προετοιµασίας και των δύο 
χωρών. Πλέον η κυβέρνηση της Γαλλίας είναι συµµαχική για την ΕΣΣ∆ και οι Γάλλοι 
κοµµουνιστές έπρεπε να υποταχθούν σε αυτή τη συµµαχία. 

Ο Μορίς Τορέζ, ο γενικός γραµµατέας του ΚΚ, υποστήριζε πως το Λαϊκό Μέτωπο 
είναι µια διευρυµένη και καλύτερη εκδοχή του Ενιαίου Μετώπου, µιας και µπορεί να 
συµπεριλάβει και κοµµάτια των µικροαστών. Οµως στην πραγµατικότητα το Λαϊκό 
Μέτωπο ήταν ο αφοπλισµός της εργατικής τάξης. Ο Τρότσκυ έγραφε για τη 
συµµαχία µε τους Ριζοσπάστες: «η εξωκοινοβουλευτική συµµαχία µαζί τους στο 
όνοµα της πάλης ενάντια στο φασισµό, δεν είναι µόνο έγκληµα, είναι και ηλιθιότητα. 

Αντί να δυναµώνει τη µάχη ενάντια στο φασισµό, το «µέτωπο του λαού» δεν 
αντιπροσωπεύει παρά µόνο το συνασπισµό της εργατικής τάξης µε την 
ιµπεριαλιστική αστική τάξη, η οποία στην περίπτωσή µας εκπροσωπείται από το 
Ριζοσπαστικό Κόµµα και κάποιες άλλες ασήµαντες δυνάµεις του ίδιου τύπου. Ο 
συνασπισµός αυτός εκτείνεται τόσο στην κοινοβουλευτική όσο και στην 
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εξωκοινοβουλευτική σφαίρα. Το Ριζοσπαστικό Κόµµα και στις δυο αυτές σφαίρες, 
κρατώντας για τον εαυτό του το δικαίωµα της πλήρους ελευθερίας δράσης, επιβάλλει 
άγριους περιορισµούς στην ελευθερία δράσης του προλεταριάτου.» 

Αν η πολιτική της «Τρίτης περιόδου» ήταν ένας αντικαπιταλισµός στα λόγια που 
οδηγούσε σε αποµόνωση, το «Λαϊκό Μέτωπο» ήταν η εγκατάλειψη του 
αντικαπιταλισµού ακόµη και στα λόγια. Οι Κοµµουνιστές µετατρέπονταν σε µια από 
τις «υπεύθυνες δυνάµεις» που θα έσωζαν τη χώρα από το φασισµό και την κρίση, 
χωρίς να ακουµπήσουν το σύστηµα. Στην Τρίτη περίοδο ο φασισµός θα 
αντιµετωπιζόταν µε φοβέρες. Τα Λαϊκά Μέτωπα θα τον αντιµετώπιζαν µε 
καλοπιάσµατα. 

Η εργατική τάξη της Γαλλίας όµως δεν χώρεσε σε αυτό το στενό ρούχο. Τα κοινά 
µανιφέστα Σοσιαλιστών και Κοµµουνιστών τα µετέτρεψε σε κοινή δράση στους 
δρόµους. Τα χρόνια ’35 και ’36 ήταν γεµάτα από απεργιακούς αγώνες που 
κλιµακώθηκαν µε καταλήψεις των εργοστασίων. Τον Ιούνη του ’36 οργανώθηκαν 
πάνω από 12 χιλιάδες απεργίες, σπάζοντας το ρεκόρ του 1920. Ενα µήνα πριν, το 
Μάη του ’36, είχε ήδη εκλεγεί η κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου µε πρωθυπουργό 
τον Λεόν Μπλουµ. Το πρώτο καθήκον που έβαλε η κυβέρνηση στον εαυτό της ήταν 
να σταµατήσει τις απεργίες. Για να επιβληθεί η κοινωνική ειρήνη δόθηκαν 
σηµαντικές παραχωρήσεις στους εργάτες: αυξήσεις, µείωση ωρών εργασίας, δυο 
βδοµάδες πληρωµένες διακοπές. Για τα αφεντικά όµως ήταν σωτηρία. Ηταν ο µόνος 
τρόπος να σταµατήσει η απεργιακή έκρηξη και έτσι να προετοιµάσουν την 
αντεπίθεση. Ο Μορίς Τορέζ εξηγούσε στα µέλη του ΚΚ ότι πρέπει επιτέλους να 
µάθουν «να κλείνουν µια απεργία» και οι Ριζοσπάστες µέλη της κυβέρνησης έλεγαν 
πως: «Το πρόγραµµα του Λαϊκού Μετώπου δεν περιλαµβάνει απεργίες και 
καταλήψεις». Ο Τρότσκυ εξηγούσε ότι όσο σηµαντικές κι αν ήταν οι νίκες του Ιούνη, 
αν η εργατική τάξη σταµατήσει την έφοδό της, σύντοµα θα δει τα αφεντικά να τις 
παίρνουν πίσω: 

 
«Τον Ιούνη οι εργάτες άσκησαν µια κολοσσιαία πίεση πάνω στην άρχουσα τάξη, 
αλλά δεν την έφτασαν στη λογική της κατάληξη. Απέδειξαν την επαναστατική τους 
θέληση, αλλά φανέρωσαν και τις αδυναµίες τους: την έλλειψη ενός προγράµµατος 
και µιας ηγεσίας. Όλα τα χαρακτηριστικά, όλες οι ανίατες πληγές της καπιταλιστικής 
κοινωνίας, παραµένουν ανέπαφα. Τώρα, είναι η περίοδος που εκδηλώνονται οι 
προετοιµασίες της αντίδρασης για αντεπίθεση: καταστολή των αριστερών 
αγωνιστών, ολοένα και πιο δηλητηριώδης προπαγάνδα απ’ την πλευρά των δεξιών, 
πειραµατισµοί µε την άνοδο των τιµών, κραυγές και κινητοποιήσεις από πλευράς 
βιοµηχάνων για µεγάλης έκτασης λοκ-αουτ.» 

Αυτή η πρόβλεψη επιβεβαιώθηκε. Η κυβέρνηση Μπλουµ από την επόµενη χρονιά 
άρχισε τις υποχωρήσεις στα αφεντικά, προχώρησε σε ένα µεγάλο πρόγραµµα 
εξοπλισµού της χώρας και στη συνέχεια είδε τους καπιταλιστές να προκαλούν 
οικονοµική αποσταθεροποίηση µε φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό. Η αντεπίθεση 
των αφεντικών θα γκρεµίσει αλλεπάλληλες κυβερνήσεις του Λαϊκού Μετώπου, για να 
καταλήξει ο σύµµαχος «Ριζοσπάστης» Νταλαντιέ να συγκυβερνάει µε τη ∆εξιά και 
όχι µε την Αριστερά αυτή τη φορά. Τα δυνατά κοµµάτια της εργατικής τάξης 
δέχτηκαν ήττες και εξευτελισµούς: «Μετά τη µάχη που τερµάτισε την απεργία, 
ξετυλίχτηκε µια αποκρουστική αντιστροφή της εορταστικής ατµόσφαιρας µέσα στην 
οποία είχε τερµατισθεί η κατάληψη τον Ιούνη του 1936. Οι αστυνοµικοί ανάγκασαν 
τους εργάτες να βαδίσουν έξω από το εργοστάσιο, αναγκάζοντάς τους να χαιρετάνε 
φασιστικά και να φωνάζουν “ζήτω η αστυνοµία”, αναφέρει ο Κλιφ. 
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 Ισπανία – Η επανάσταση ενάντια στο φασισµό 

Η λαϊκο-µετωπική Λογική που έλεγε ότι µια 
προοδευτική κυβέρνηση αρκεί ως αντίσταση και στο φασισµό και στον καπιταλισµό 
είχε ακόµη χειρότερα αποτελέσµατα στην Ισπανία. Το Λαϊκό Μέτωπο κέρδισε τις 
εκλογές στις αρχές του ’36, µετά από µια πενταετία αποσταθεροποίησης της χώρας 
και ενός κύµατος ριζοσπαστικοποίησης, αγώνων και τοπικών εξεγέρσεων. Και στην 
περίπτωση της Ισπανίας, η εκλογική νίκη έδωσε ακόµη περισσότερη ώθηση στους 
αγώνες, µε ένα κύµα καταλήψεων εργοστασίων και τσιφλικιών στην ύπαιθρο. Τον 
Ιούλη ξέσπασε η ανταρσία των φασιστών του στρατηγού Φράνκο µε σκοπό να 
ανατρέψει την κυβέρνηση και να διαλύσει το κίνηµα. Η φασιστική απειλή 
ριζοσπαστικοποίησε ακόµη περισσότερο τον κόσµο που έπαιρνε την κατάσταση στα 
χέρια του ζητώντας από την κυβέρνηση να δώσει όπλα και να τσακίσει την άρχουσα 
τάξη που είχε ταχτεί µε τον Φράνκο. Η χώρα έφτασε γρήγορα σε κατάσταση 
δυαδικής εξουσίας, όπου οι οργανώσεις των εργατών και των χωρικών είχαν έναν, 
παράλληλο µε την κυβέρνηση, µηχανισµό εξουσίας στις περιοχές που έλεγχαν. 

Όµως η κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου είχε άλλα σχέδια. Η ανατροπή του 
καπιταλισµού δεν ήταν στο «πρόγραµµα» και ο φασισµός θα αντιµετωπιζόταν 
υποτίθεται καλύτερα αν καθησύχαζαν τους δηµοκράτες αστούς. Αυτό στην πράξη 
σήµανε επίθεση ενάντια στο κίνηµα. Οι καταλήψεις έπρεπε να σταµατήσουν, τα 
χωράφια να δοθούν πίσω στους νόµιµους ιδιοκτήτες τους, ο εξοπλισµός των εργατών 
έπρεπε να σταµατήσει. Μόνο ο κυβερνητικός στρατός θα πολεµούσε τους φασίστες. 
Μόνο που ο κυβερνητικός στρατός και µαζί του οι πολιτοφυλακές των σταλινικών 
ασχολήθηκαν µε το να αφοπλίζουν τους εργάτες και να διαλύσουν τις πολιτοφυλακές 
του POUM, των αναρχικών και των ΤΡΟΤΣΚΥστών, όσων δηλαδή προσπαθούσαν να 
οργανώσουν το κίνηµα από τα κάτω. Η σταλινική «Τρίτη περίοδος» έλεγε ότι δεν 
χρειάζεται πάλη κατά του φασισµού, αλλά µόνο γενικά κατά του καπιταλισµού. 
Τώρα, οι αγώνες των απλών ανθρώπων έπρεπε να κατασταλούν γιατί ξεπερνούσαν 
τα όρια του αντι-φασισµού και ενοχλούσαν τους «αστούς συµµάχους». Αστούς 
συµµάχους που στην πραγµατικότητα δεν υπήρχαν, µιας και οι περισσότεροι είχαν 
καταφύγει στις περιοχές που είχε αρπάξει ο φασιστικός στρατός. 

Το κίνηµα στην Ισπανία, αφοπλισµένο, απογοητευµένο και χωρίς ηγεσία έµεινε 
εύκολη βορά στο στρατό των φασιστών που κατέλαβε τελικά την εξουσία και έµεινε 
εκεί µέχρι και τη δεκαετία του ’70. 
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Όµως, στην Ισπανία δεν δοκιµάστηκαν µόνο οι ρεφορµιστές. ∆οκιµάστηκαν οι 
επαναστάτες και οι αναρχικοί. Κανένας τους δεν µπόρεσε να µετατραπεί σε 
εναλλακτική ηγεσία για το κίνηµα για να το σώσει από το στραγγαλισµό των 
σταλινικών. Οι αναρχικοί που ήταν η σηµαντικότερη δύναµη αριστερά του ΚΚ 
αρνήθηκαν στο όνοµα της «ελευθεριακότητας» να διαµορφώσουν µια εναλλακτική 
εξουσία κόντρα στους φασίστες και στην κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου και όταν 
τα πράγµατα σκούρυναν κατέληξαν να πάρουν υπουργεία στην κυβέρνηση. Το 
POUM, µια µαρξιστική οργάνωση που επηρεαζόταν από τον ΤΡΟΤΣΚΥσµό, 
προσπαθούσε περισσότερο να πείσει την ηγεσία των αναρχικών παρά να πάρει 
ανεξάρτητες πρωτοβουλίες για να αλλάξει την κατάσταση. 

Ο Τρότσκυ σε ένα από τα τελευταία κείµενα, µε τίτλο «Κόµµα, τάξη, ηγεσία» που 
έγραψε στο Μεξικό πριν δολοφονηθεί από έναν πράκτορα του Στάλιν επιτέθηκε στις 
απόψεις που ήθελαν να ερµηνεύσουν την ήττα στην Ισπανία µόνο σαν «προδοσία 
των σταλινικών». Η προδοσία των σταλινικών ήταν το αντικειµενικό, το δεδοµένο 
στην όλη κατάσταση. Αυτό που κρίνεται στις περιόδους κρίσης είναι αν  υπάρχει 
διαθέσιµη µια άλλη ηγεσία για το κίνηµα. Μια ηγεσία που δεν θα έχει απλά τις 
σωστές ιδέες, αλλά θα έχει και το µέγεθος και τη σχέση µε την τάξη ώστε να 
µπορέσει να µπει επικεφαλής των νέων ζωντανών δυνάµεων που βγαίνουν µέσα από 
την επανάσταση. 

«Το προλεταριάτο µπορεί να «ανεχθεί» για πολύ καιρό µια ηγεσία που έχει ήδη 
υποστεί συνολικό εσωτερικό εκφυλισµό αλλά δεν είχε ακόµη την ευκαιρία να 
εκφράσει αυτόν της τον εκφυλισµό µέσα σε µεγάλα γεγονότα. Είναι αναγκαίο ένα 
µεγάλο ιστορικό σοκ για να φανεί έντονα η αντίφαση ανάµεσα στην ηγεσία και την 
τάξη. Τέτοια µεγάλα ιστορικά σοκ είναι οι πόλεµοι και οι επαναστάσεις. Οµως ακόµη 
και σε περιπτώσεις που η παλιά ηγεσία έχει δείξει την εσωτερική της διαφθορά, η 
τάξη δεν µπορεί να εφεύρει αµέσως µια νέα ηγεσία, ειδικά αν δεν έχει κληρονοµήσει 
από την προηγούµενη περίοδο ισχυρά επαναστατικά στελέχη ικανά να αξιοποιήσουν 
την κατάρρευση του παλιού ηγετικού κόµµατος”. 

Η επιλογή νέας ηγεσίας δεν είναι σαν «να µπαίνεις σε ένα κατάστηµα και να 
διαλέγεις τα καλύτερα παπούτσια. Η επιλογή είναι πολύ περιορισµένη. Μόνο 
σταδιακά, µόνο στη βάση της δικής τους εµπειρίας µπορούν πλατιά στρώµατα των 
µαζών να πειστούν ότι η νέα ηγεσία είναι ικανότερη, πιο αξιόπιστη, πιο αφοσιωµένη 
από την παλιά. Σίγουρα, µέσα σε µια επανάσταση, δηλαδή όταν τα γεγονότα 
κινούνται γρήγορα, ένα αδύναµο κόµµα µπορεί γρήγορα να µετατραπεί σε ισχυρό, µε 
προϋπόθεση ότι θα καταλάβει την πορεία της επανάστασης και έχει στις γραµµές του 
πεισµατωµένα στελέχη που δεν θα ζαλίζονται από τα λόγια και δεν θα 
τροµοκρατηθούν από τις διώξεις. Αλλά ένα τέτοιο κόµµα πρέπει να υπάρχει πριν από 
την επανάσταση, αφού η διαδικασία διαµόρφωσης των στελεχών απαιτεί ιδιαίτερο 
χρόνο και στη διάρκεια της επανάστασης δεν περισσεύει αυτός ο χρόνος». 

Αυτή ήταν η µεγαλύτερη µάχη που δόθηκε και χάθηκε στη διάρκεια της δεκαετίας 
του ’30. Η µάχη του να υπάρχουν επαναστατικά κόµµατα αρκετά ισχυρά ώστε να 
µην αφήσουν να πάει χαµένη η τεράστια µαχητικότητα και η ενέργεια που έδειξαν οι 
εργάτες σε όλες τις χώρες. Ο Τρότσκυ έδωσε όλες τους τις δυνάµεις σ’ αυτό το σκοπό. 
Ίδρυσε την Τέταρτη ∆ιεθνή προσπαθώντας να ενοποιήσει τις µικρές επαναστατικές 
οργανώσεις σε όλο τον κόσµο. Αποδείχτηκαν πολύ µικρές και αδύναµες για να 
σταµατήσουν τον δίδυµο οδοστρωτήρα του σταλινισµού και της σοσιαλδηµοκρατίας. 
Αυτό είναι και το µεγαλύτερο µάθηµα για το σήµερα. Η κρίση γεννάει επαναστάσεις 
αλλά οι επαναστάσεις για να µην µείνουν στα µισά του δρόµου χρειάζονται δυνατά 
επαναστατικά κόµµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 
70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 

∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΤΣΚΥ 
 
του Εστεµπάν Βολκώφ 
 
 
Η Παγίδα 

Ο Τζάκσον, δηλαδή ο Ραµόν Μερκαντέρ, λοιπόν, άρχισε να ενδιαφέρεται για το 
ζήτηµα αυτό (σηµ.: το ζήτηµα της υπεράσπισης της ΕΣΣ∆) και µάλιστα έκανε γνωστό 
ότι είχε γράψει ένα άρθρο που στήριζε τη θέση της πλειοψηφίας. Ζήτησε, αν ήταν 
δυνατόν, να το διαβάσει ο Τρότσκυ και να κάνει κάποιες υποδείξεις ή διορθώσεις στο 
κείµενο. Ο Τρότσκυ έπεσε στην παγίδα, που είχε µηχανευτεί η Γκε Πε Ου. Φαινόταν 
ένα πρόσωπο φιλικό, γενναιόδωρο και, ποιος ξέρει, ίσως µελλοντικό µέλος του 
κόµµατος, άξιζε τον κόπο να του αφιερώσει λίγο χρόνο. 

Έτσι ο Τζάκσον, µπόρεσε και µπήκε στο γραφείο του Λεόν Τρότσκυ. Ο Τρότσκυ
συνάντησε τον Τζάκσον δυο φορές. Την πρώτη φορά στις 17 Αυγούστου το 
απόγευµα, όταν εµφανίστηκε και µπήκε στο γραφείο µε το άρθρο του. Ο Τρότσκυ το 
µελέτησε, του έκανε ορισµένες υποδείξεις, του έδωσε ορισµένες συµβουλές και ο 
Τζάκσον θα επέστρεφε σε λίγες µέρες. Για τον Τζάκσον αυτή η πρώτη επίσκεψη ήταν 
αναγνωριστική του τόπου του εγκλήµατος. 

Ο Τρότσκυ έµεινε κατάπληκτος µε την συµπεριφορά του Τζάκσον: δεν έβγαλε το 
καπέλο του, κάθισε πάνω στο γραφείο, ήταν λίγο περίεργος, δεν έµοιαζε µε Βέλγο. 
Το συζήτησε αυτό µε τη Νατάσα και της είπε τέλος πάντων, εντάξει, θα δούµε. Ο 
Τρότσκυ καταλάβαινε ότι κάτι δεν ταίριαζε, αλλά δεν είχε ακόµη αποκρυσταλλώσει 
άποψη γι’ αυτόν τον τύπο. 

Η ∆ολοφονία 

Στις 20 Αυγούστου, ο Τζάκσον ξαναεµφανίστηκε. Ήταν µια ηλιόλουστη µέρα, 
φορούσε αδιάβροχο σφιχτοκουµπωµένο. Ήταν ωχρός. Η Νατάσα τον συνάντησε 
στον κήπο και τον ρώτησε αν ήταν καλά. Του είπε ότι µάλλον δουλεύει πολύ κι ότι 
πρέπει να προσέχει πιο πολύ την υγεία του. Κάτι µάσησε αυτός και της ζήτησε λίγο 
νερό. Επίσης τον ρώτησε γιατί φορούσε αδιάβροχο µε τέτοιο ήλιο. Αυτός της 
απάντησε, δεν ξέρει κανείς, εδώ στο Μεξικό ο καιρός είναι τρελός. 

Ο Τρότσκυ εκείνη τη στιγµή τάιζε τις κότες και µε δυσφορία σταµάτησε τη δουλειά 
που έκανε, έβγαλε τα γάντια του και µπήκε στο γραφείο του µαζί µε τον Τζάκσον. 
Αυτή τη φορά δεν ήταν η πρόβα τζενεράλε. 

Σε λίγα λεπτά ακούστηκε µια φοβερή κραυγή που συγκλόνισε όλο το σπίτι και ο Λεβ 
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Νταβίντοβιτς βγήκε στο σαλόνι βουτηγµένος στο αίµα. Η Νατάσα έτρεξε αµέσως 
κοντά του για να τον βοηθήσει. Όλοι οι φρουροί που βρίσκονταν εκεί έπεσαν πάνω 
στο δολοφόνο παρόλο που κρατούσε ένα αυτόµατο πιστόλι. 

Φαίνεται ότι, µόλις ο Τρότσκυ έσκυψε να διαβάσει το άρθρο, ο Τζάκσον τον χτύπησε 
µ’ έναν µικρό κασµά. Ο Τρότσκυ µπόρεσε και σηκώθηκε και πάλεψε µαζί του. Γι’ 
αυτό κατάφεραν και τον συνέλαβαν. 

Η δολοφονία ήταν σχεδιασµένη µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορέσει σιωπηλά να το 
σκάσει χωρίς να τον πάρουν είδηση. Είχε αφήσει το αµάξι έξω, έτοιµο και όπως 
µαθεύτηκε µετά, η µάνα του τον περίµενε µε ένα υψηλό στέλεχος της «Γκε Πε Ου», 
τον στρατηγό Ετιγκόν. 

Επρόκειτο να επιβιβαστούν αµέσως σ’ ένα καράβι στο Ακαπούλκο που θα τους 
πήγαινε στη Σοβιετική Ένωση. 

Αλλά η ζωτικότητα του Λεόν Τρότσκυ, που έδωσε γερή µάχη µε τον δολοφόνο, δεν 
του επέτρεψε να το σκάσει. 

Την στιγµή που µπήκαν ο Τζο Χάνσεν και ο Ρόµπινς, ο Τζάκσον κρατούσε πιστόλι. 
Χωρίς να υπολογίσουν τίποτα έπεσαν πάνω του µε φούρια. Ο Χάνσεν τον χτυπούσε 
µέχρι σηµείου να σπάσει το χέρι του, ενώ ο Ρόµπινς τον είχε ακινητοποιήσει. 

«Μην τον σκοτώσετε» 

Ο Τρότσκυ ήταν ξαπλωµένος στο σαλόνι. Μπορούσε ακόµη και µιλούσε µε δυσκολία 
και, βλέποντας τον τρόπο που τον χτυπούσαν, τους έλεγε να µην τον σκοτώσουν, 
γιατί έπρεπε να µιλήσει. 

Έφτασα περίπου δέκα λεπτά µετά το χτύπηµα. Ενώ περπατούσα στο δρόµο ένοιωσα 
µια αγωνία να πλακώνει το στήθος µου. Είδα αµέσως ένα αµάξι ανορθόδοξα 
σταθµευµένο και µερικούς αστυνοµικούς απέναντι και είχα το προαίσθηµα ότι αυτή 
τη φορά τα πράγµατα ήταν πολύ πιο σοβαρά. 

Έτρεξα και µόλις µπήκα στον κήπο είδα τον φρουρό Χάρολντ Ρόµπινς και τον 
ρώτησα τι γίνεται. Μου απάντησε µε έξαψη «ο Τζάκσον, ο Τζάκσον».Προχώρησα κι 
άλλο και συνάντησα ένα άτοµο συνοδευόµενο από δυο αστυνοµικούς. Ήταν σε άθλια 
κατάσταση, ούρλιαζε, έκλαιγε, ποτέ δεν είχα δει άτοµο σε τέτοια κατάντια. Στην 
αρχή δεν τον αναγνώρισα. Είχα µια διαφορετική εικόνα για τον ίδιο. Ήταν πάντα 
άψογος. 

Όταν µπήκα στο σπίτι, είδα πια τον παππού πεσµένο, είδα τα αίµατα και κατάλαβα τι 
είχε γίνει. Μετά έµαθα ότι ο Τρότσκυ είπε στους άλλους να µε αποµακρύνουν για να 
µη βλέπω αυτό το θέαµα. Λίγο αργότερα έφτασε και ο γιατρός, ένας Ισπανός 
πρόσφυγας και το ασθενοφόρο που τον µετέφερε στο νοσοκοµείο, που σήµερα 
λέγεται Ρουβέν Λενιέ. 

Ο Τρότσκυ παρέµενε ήρεµος. Μετά εµπιστεύτηκε στον Τζο ότι µάλλον αυτή τη φορά 
τον πετύχανε, δείχνοντας την καρδιά του, ότι δεν ήταν εντάξει. 

Μαζί του ήταν και η Νατάσα, της είπε µάλιστα ένα αστείο, γιατί την είδε λίγο 
θλιµµένη. Καθώς του ξύριζαν το κεφάλι για την εγχείρηση της είπε «Νατάσα, ήρθε ο 
κουρέας». Ήταν µια αναφορά σε µια από τις µικρές τελετουργίες του σπιτιού, στον 
γέρο κουρέα που ερχόταν συνήθως στο Κογιοακάν και του κούρευε τα µαλλιά στον 
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κήπο. 

«Είµαι Σίγουρος για τη Νίκη» 

Με δυσκολία έκανε ένα νόηµα στον Τζο, τού είπε να προσέχουν την Νατάσα.«Είµαι 
σίγουρος για την νίκη του αγώνα µας», του είπε. 

Τα τελευταία του λόγια ήταν βέβαια για την Νατάσα. Της είπε: «Νατάσα σ’ αγαπώ» 
και την φίλησε. Μπήκε αµέσως στο χειρουργείο, εγχειρίστηκε και πέθανε την άλλη 
µέρα. ∆εν συνήλθε από την εγχείρηση. 

Αλλά ο Τρότσκυ δέχτηκε το θάνατο σαν ένα ακόµα κεφάλαιο του επαναστατικού 
αγώνα. Τον δέχτηκε µε απόλυτη ηρεµία. 

Οι ιδέες του έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον σήµερα. Είναι πολύ επίκαιρες, όπως 
και τότε. Η συµβολή του στη µαρξιστική θεωρία είναι ουσιώδης. Ενώ αντίθετα 
βλέπουµε ότι ο τότε πανίσχυρος και παντοδύναµος Στάλιν, κατέληξε, όπως ο ίδιος ο 
Τρότσκυ πρόβλεψε, στο καλάθι των αχρήστων της ιστορίας. 

Σήµερα ο µαρξισµός δέχεται χτυπήµατα απ’ όλες τις πλευρές. Όµως ο Τρότσκυ µέχρι 
την τελευταία στιγµή είχε απόλυτη εµπιστοσύνη στο σοσιαλιστικό µέλλον της 
ανθρωπότητας. 

Πολιτική ∆ιαθήκη 

Λίγο πριν δεχτεί το χτύπηµα, ο Τρότσκυ είχε γράψει µια µικρή διαθήκη, µπορούµε να 
την ονοµάσουµε έτσι, όπου εντόπιζε το πώς έβλεπε ο ίδιος το σοσιαλισµό. Αυτή η 
διαθήκη λέει: 

«Η εµπιστοσύνη µου στο σοσιαλιστικό µέλλον του ανθρώπου είναι µεγαλύτερη τώρα 
παρά στη νεανική µου ηλικία. Η Νατάσα πλησίασε στο παράθυρο από τη µεριά του 
κήπου, και το άνοιξε διάπλατα. Έτσι ο αέρας µπαίνει µέσα ελεύθερα. Μπορώ και 
βλέπω την πρασινάδα έξω στον κήπο και πάνω τον ουρανό µε το ανοιχτό γαλανό του 
χρώµα και τον ήλιο να λάµπει. Η ζωή είναι όµορφη. Ας αφήσουµε τις επόµενες γενιές 
να την ελευθερώσουν από κάθε κακό, καταπίεση και βία για να την απολαύσουν σε 
όλο της το µεγαλείο». 

Αυτές είναι πάνω-κάτω οι αναµνήσεις µου. Σίγουρα θα µπορούσαµε να πούµε κι 
άλλα πολλά, αλλά αυτή είναι η συνόψιση όσων έχω στο νου µου, τόσο ζωντανά, σαν 
να έγιναν εχτές. Πράγµατα που έζησα πολύ έντονα. 

Για να αναφερθούµε ξανά στο µαρξισµό, βλέπουµε ότι πράγµατι δεν πρόβλεψε την 
ικανότητα του σύγχρονου ιµπεριαλισµού να χρησιµοποιεί τέτοια βία. Ούτε ο Τρότσκυ
στις αναλύσεις του συνέλαβε τη ζηµιά που προκάλεσε ο σταλινισµός και που µόνο 
χάος άφησε στη Σοβιετική Ένωση. Κανείς δεν µπορούσε να φανταστεί τι ζηµιά θα 
άφηνε στο πέρασµα του ο σταλινισµός. Αυτά, ίσως, ο µαρξισµός δεν κατόρθωσε να 
τα προβλέψει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΣΕΧΤΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ 

 
Του Λ. Τρότσκυ 
 

Θα ήταν παράλογο να αρνηθούµε την ύπαρξη σεχταριστικών τάσεων στις γραµµές 
µας. Έχουν ήδη γίνει φανερές από µια σειρά συζητήσεων και σχισµάτων. Και 
πραγµατικά πως θα ήταν δυνατό να µην εκδηλωθούν τέτοια συµπτώµατα στις τάξεις 
µαρξιστικών στελεχών που υπόκεινται σε φοβερές και χωρίς προηγούµενο διώξεις σε 
όλο τον κόσµο. 

Ρεφορµιστές και κεντριστές αρπάζουν κάθε ευκαιρία για να δείξουν τον 
«σεχταρισµό» µας. Και τις περισσότερες φορές έχουν υπόψη τους όχι τις πιο 
αδύνατες, αλλά τις πιο δυνατές πλευρές µας : τη σοβαρή στάση µας απέναντι στη 
θεωρία, την προσπάθεια µας να σταθµίσουµε καλά κάθε πολιτική κατάσταση και να 
ρίξουµε καθαρά συνθήµατα, την αποστροφή µας προς τις «εύκολες» και βολικές 
αποφάσεις, που µας απαλλάσσουν σήµερα από τις αναγκαίες φροντίδες, αλλά 
ετοιµάζουν για αύριο µια καταστροφή. Όταν όµως η κατηγορία του σεχταρισµού 
εκτοξεύεται από οπορτουνιστές, τις περισσότερες φορές αποτελεί κοµπλιµέντο. 

Μαρξιστικές διακρίσεις 

Το περίεργο ωστόσο, είναι ότι συχνά µας κατηγορούν για σεχταρισµό όχι µόνο οι 
ρεφορµιστές και οι κεντριστές αλλά και αντίπαλοι από τα «αριστερά». Οι 
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πατενταρισµένοι σεχταριστές, που…θα έπρεπε να εκτεθούν για δείγµα στο µουσείο. 
Η βάση της δυσαρέσκειάς τους είναι η ασυµφιλίωτη στάση µας απέναντί τους, η 
προσπάθεια µας να απαλλαγούµε από τις παιδικές σεχταριστικές αρρώστιες και να 
υψωθούµε σε ένα ανώτερο επίπεδο. 

Ένα επιπόλαιο µυαλό µπορεί να πιστεύει ότι τέτοιοι χαρακτηρισµοί, όπως 
σεχταριστής και κεντριστής, είναι απλώς πολεµικές εκφράσεις, που 
αλληλοεκτοξεύονται από αντιπάλους, επειδή αυτοί δεν βρίσκουν άλλα πιο κατάλληλα 
επίπεδα. Η έννοιες όµως σεχταρισµός και κεντρισµός, έχουν συγκεκριµένο νόηµα 
στο µαρξιστικό λεξιλόγιο. 

Ό µαρξισµός έχει επεξεργαστεί ένα επιστηµονικό πρόγραµµα πάνω στους νόµους 
που κυβερνούν την κίνηση της καπιταλιστικής κοινωνίας, νόµους που τους 
ανακάλυψε ο ίδιος. Αυτό αποτελεί κολοσσιαία κατάκτηση. Ωστόσο δεν είναι αρκετό 
να δηµιουργήσουµε ένα σωστό πρόγραµµα. Χρειάζεται να το δεχτεί η εργατική τάξη. 
Αλλά ο σεχταριστής όπως είναι φυσικό γι’ αυτόν, αφήνει τη δουλειά του στη µέση. 
Την ενεργητική επέµβαση στον πραγµατικό αγώνα την αντικαθιστά µε την 
αφηρηµένη προπαγάνδα ενός µαρξιστικού προγράµµατος. 

Η σεχταριστική αντίληψη της κοινωνίας 

Κάθε εργατικό ταξικό κόµµα, κάθε οµάδα στα αρχικά στάδιά της περνά µέσα από 
µια περίοδο ξεκάθαρης προπαγάνδας, δηλαδή από µια περίοδο διαπαιδαγώγησης 
των στελεχών της. Η περίοδος που περνάει σαν µαρξιστικός κύκλος την µπολιάζει 
οπωσδήποτε µε συνήθειες αφηρηµένης προσέγγισης του εργατικού κινήµατος. 
Εκείνος που είναι ανίκανος να ξεπεράσει τα όρια αυτής της περιορισµένης ύπαρξης, 
µετατρέπεται σε συντηρητικό σεχταριστή. 

Ο σεχταριστής βλέπει τη ζωή της κοινωνίας σαν ένα µεγάλο σχολείο, οποίου είναι 
αυτός ο δάσκαλος. Κατά τη γνώµη του, η εργατική τάξη πρέπει να παραµερίσει τα 
λιγότερο σοβαρά ζητήµατά της και να συγκεντρωθεί σε πυκνή φάλαγγα γύρω από το 
βήµα του : τότε λύνεται το πρόβληµα… 

Παρόλο που ο σεχταριστής ορκίζεται στο µαρξισµό σε κάθε κουβέντα που θα πει, 
ωστόσο είναι η άµεση άρνηση του διαλεκτικού υλισµού που παίρνει σαν αφετηρία 
την πείρα και πάντοτε ξαναγυρνάει σε αυτή. Ο σεχταριστής δεν καταλαβαίνει την 
άµεση αλληλεπίδραση ανάµεσα σε ένα επεξεργασµένο πρόγραµµα και σε ένα 
ζωντανό, δηλ. ατελή και ανολοκλήρωτο αγώνα των µαζών. 

Η µέθοδος σκέψης του σεχταριστή είναι η µέθοδος σκέψης ενός ορθολογιστή, ενός 
φορµαλιστή και ενός διαφωτιστή. Σε ένα στάδιο εξέλιξης, ο ορθολογισµός είναι 
προοδευτικός, γιατί στρέφεται ενάντια στην τυφλή πίστη και στην δεισιδαιµονία (τον 
18ο αιώνα). Ο προοδευτικός σταθµός του ορθολογισµού επαναλαµβάνεται σε κάθε 
µεγάλο απελευθερωτικό κίνηµα. Αλλά ο ορθολογισµός (αφηρηµένος 
προπαγανδισµός) µετατρέπεται σε αντιδραστικό παράγοντα από τη στιγµή που 
στρέφεται ενάντια στη διαλεκτική. Ο σεχταρισµός είναι εχθρικός προς τη διαλεκτική 
(όχι µόνο στα λόγια, αλλά στην πράξη) µε την έννοια, ότι στρέφει την πλάτη του στην 
πραγµατική εξέλιξη της εργατικής τάξης. 

Έτοιµες φόρµουλες 

Ο σεχταρισµός ζει σε µια σφαίρα που υπάρχουν έτοιµες φόρµουλες. Κατά κανόνα η 
ζωή τον προσπερνά χωρίς να το αντιληφθεί, όµως που και που εισπράττει και µια 
σπρωξιά που τον κάνει να παίρνει στροφή 180 µοιρών γύρω από τον άξονά του και 
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συχνά, τον κάνει να εξακολουθεί να βαδίζει στον ίδιο δρόµο, µόνο που τώρα 
ακολουθεί …την αντίθετη κατεύθυνση. 

Η διάσταση µε την πραγµατικότητα δηµιουργεί στο σεχταριστή την ανάγκη να κάνει 
συνεχώς τις φόρµουλές του πιο συγκεκριµένες. Αυτό το θεωρεί «συζήτηση». Για ένα 
µαρξιστή η συζήτηση είναι σηµαντικό αλλά και λειτουργικό όργανο της πάλης των 
τάξεων. Για το σεχταριστή η συζήτηση είναι αυτοσκοπός. Ωστόσο, όσο περισσότερο 
συζητάει τόσο περισσότερο τα πραγµατικά καθήκοντα του διαφεύγουν. 

Μοιάζει µε άνθρωπο που ικανοποιεί τη δίψα του µε αλµυρό νερό, όσο περισσότερο 
πίνει, τόσο περισσότερο διψάει. Αυτός είναι ο λόγος που είναι διαρκώς ευερέθιστος Ο 
σεχταριστής βλέπει έναν εχθρό στον καθένα που µπορεί να του εξηγήσει ότι η 
πραγµατική συµµετοχή στο εργατικό κίνηµα απαιτεί σταθερή µελέτη των 
αντικειµενικών συνθηκών, µα όχι υπεροπτικές φοβέρες από το σεχταριστικό βήµα. 
Αντί για ανάλυση της πραγµατικότητας ο σεχταριστής καταφεύγει στη 
µηχανορραφία, στη φλυαρία και την υστερία. 

∆ίδυµοι και αντίποδες 

Ο κεντρισµός είναι µε µια ορισµένη έννοια ο αντίθετος πόλος του σεχταρισµού. 
Αποστρέφεται τις συγκεκριµένες φόρµουλες και αναζητά δρόµους προς την 
πραγµατικότητα έξω από τη θεωρία. Αλλά σε πείσµα της περίφηµης φόρµουλας του 
Στάλιν «αντίποδες», συχνά αυτοί αποδείχνονται …«δίδυµοι». Η φόρµουλα η 
αποσπασµένη από τη ζωή είναι κενή, αλλά και τη ζωντανή πραγµατικότητα δεν 
µπορούµε να τη συλλάβουµε χωρίς τη θεωρία. Έτσι και οι δυο τους, ο σεχταριστής 
και ο κεντριστής, φεύγουν στο τέλος µε άδεια χέρια και ενώνονται στο αίσθηµα της 
έχθρας τους προς τον αληθινό µαρξιστή. 

Πόσες φορές δεν έχουµε συναντήσει έναν ξιπασµένο κεντριστή ο οποίος θεωρεί τον 
εαυτό του «ρεαλιστή», απλώς και µόνο γιατί καταπιάστηκε να κολυµπήσει χωρίς 
οποιοδήποτε ιδεολογικό φορτίο και κάθε ρεύµα που θα συναντήσει τον παρασέρνει. 
∆εν µπορεί να καταλάβει ότι οι αρχές δεν είναι νεκρό φορτίο, αλλά γραµµή ζωής για 
τον επαναστάτη κολυµβητή. 

Ο σεχταριστής από την  άλλη µεριά, γενικά δεν θέλει να κολυµπήσει καθόλου, για να 
µην βρέξει τις αρχές του. Κάθεται στην άκρη και βγάζει λόγους περί ηθικής στην 
πληµµύρα της ταξικής πάλης. Μερικές φορές όµως, κάποιος απελπισµένος 
σεχταριστής πέφτει µε το κεφάλι στο νερό, αρπάζει τον κεντριστή και τον βοηθάει να 
πνιγεί. Έτσι γίνεται και έτσι θα γίνεται….  

ΛΕΟΝ ΤΡΟΤΣΚΥ – 22 Οκτώβρη 1935 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ∆ΙΑΡΚΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ; 

 
Του Λ. Τρότσκυ9  
 
Βασικές Αρχές 

Ελπίζω ότι ο αναγνώστης δεν θα έχει αντίρρηση αν, τελειώνοντας αυτό το βιβλίο, 
επιχειρήσω, χωρίς το φόβο της επανάληψης, να διατυπώσω µε ακρίβεια τα κύρια 
συµπεράσµατά µου. 

1. Η θεωρία της διαρκούς επανάστασης απαιτεί τώρα, από κάθε µαρξιστή, τη 
µεγαλύτερη προσοχή, γιατί η πορεία της ταξικής και της ιδεολογικής πάλης έχει 
ολοκληρωτικά και αµετάκλητα ανυψώσει αυτό το ζήτηµα από το βασίλειο των 
αναµνήσεων των παλιών διαφορών ανάµεσα στους ρώσους µαρξιστές, και το έχει 
µετατρέψει σε ζήτηµα του χαρακτήρα, των εσωτερικών συνδέσεων και µεθόδων της 
παγκόσµιας επανάστασης γενικά 

2. Σ’ αυτό που αφορά τις χώρες µε καθυστερηµένη αστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα τις 
αποικιακές και µισοαποικιακές χώρες, η θεωρία της διαρκούς επανάστασης σηµαίνει 
ότι η πλήρης και γνήσια λύση των καθηκόντων τους, της πραγµατοποίησης 
της δηµοκρατίας και της εθνικής απελευθέρωσης, µπορεί να νοηθεί µόνο 
διαµέσου της δικτατορίας του προλεταριάτου ως ηγεσίας του υποτελούς έθνους και 
πάνω απ’ όλα των αγροτικών µαζών. 

3. Όχι µόνο το αγροτικό, αλλά και το εθνικό ζήτηµα καθορίζουν στην αγροτιά –τη 
συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού στις καθυστερηµένες χώρες– µια εξαιρετική 
θέση στη δηµοκρατική επανάσταση. Χωρίς µια συµµαχία του προλεταριάτου µε την 
αγροτιά, τα καθήκοντα της δηµοκρατικής επανάστασης δεν µπορούν να 
εκπληρωθούν, δεν µπορούν ούτε καν να τεθούν στα σοβαρά. Αλλά η συµµαχία αυτών 
των δύο τάξεων δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε κανέναν άλλον τρόπο, παρά µέσα 
από µια ασυµφιλίωτη πάλη ενάντια στην επιρροή της εθνικοφιλελεύθερης 
µπουρζουαζίας. 

                                                 
9 Κεφάλαιο 10 από το έργο του Τρότσκι, «Η ∆ιαρκής Επανάσταση». 
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4. Ανεξάρτητα από το ποια µπορεί να είναι τα πρώτα επεισοδιακά στάδια της 
επανάστασης στις διάφορες χώρες, η πραγµατοποίηση της επαναστατικής 
συµµαχίας ανάµεσα στο προλεταριάτο και την αγροτιά δεν είναι νοητή παρά κάτω 
από την πολιτική ηγεσία της προλεταριακής πρωτοπορίας οργανωµένης σε 
Κοµµουνιστικό Κόµµα. Αυτό, µε τη σειρά του, σηµαίνει ότι η νίκη της δηµοκρατικής 
επανάστασης δεν είναι νοητή παρά διαµέσου της δικτατορίας του προλεταριάτου, 
που βασίζεται στη συµµαχία µε την αγροτιά και εκπληρώνει, πρώτα απ’ όλα τα 
καθήκοντα της δηµοκρατικής επανάστασης. 

5. Υπολογισµένο ιστορικά, το παλιό σύνθηµα του Μπολσεβικισµού –«δηµοκρατική 
δικτατορία του προλεταριάτου και της αγροτιάς»– έκφραζε ακριβώς τη σχέση που 
χαρακτηρίζεται πιο πάνω, του προλεταριάτου, της αγροτιάς και της φιλελεύθερης 
µπουρζουαζίας. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από την πείρα του Οκτώβρη. Αλλά, η παλιά 
φόρµουλα του Λένιν δεν έλυνε από τα πριν το πρόβληµα: ποια θα ήταν η αµοιβαία 
σχέση ανάµεσα στο προλεταριάτο και την αγροτιά, µέσα στο επαναστατικό µπλοκ. 
Με άλλα λόγια, η φόρµουλα διατηρούσε σκόπιµα µια κάποια αλγεβρική ποιότητα, 
που έπρεπε να παραχωρήσει τη θέση της σε πιο ακριβείς αριθµητικές ποσότητες, στο 
προτσές της ιστορικής εµπειρίας. Όµως, η τελευταία έδειξε, και κάτω από συνθήκες 
που αποκλείουν κάθε είδος παρερµηνείας, ότι ανεξάρτητα από το πόσο µεγάλος 
µπορεί να είναι ο επαναστατικός ρόλος της αγροτιάς δεν µπορεί ωστόσο να είναι 
ένας ανεξάρτητος ρόλος, κι ακόµα λιγότερο, ένας ηγετικός ρόλος. Ο αγρότης 
ακολουθεί ή τον εργάτη ή τον αστό. Αυτό σηµαίνει ότι η «δηµοκρατική δικτατορία 
του προλεταριάτου και της αγροτιάς» µπορεί να νοηθεί µόνο σαν δικτατορία του 
προλεταριάτου το οποίο ηγείται των αγροτικών µαζών που το ακολουθούν. 

6. Μια δηµοκρατική δικτατορία του προλεταριάτου και της αγροτιάς, σαν ένα 
καθεστώς που διαφέρει από τη δικτατορία του προλεταριάτου σε ότι αφορά το 
ταξικό του περιεχόµενο, θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µόνο στην περίπτωση 
που θα µπορούσε να συσταθεί ένα ανεξάρτητο επαναστατικό κόµµα, που θα 
έκφραζε τα συµφέροντα των αγροτών και, γενικά, της µικροαστικής δηµοκρατίας –
ένα κόµµα ικανό να κατακτήσει την εξουσία µε τον ένα ή τον άλλο βαθµό βοήθειας 
από το προλεταριάτο, και να καθορίσει το επαναστατικό του πρόγραµµα. Όπως 
µαρτυράει ολόκληρη η σύγχρονη ιστορία –ιδιαίτερα η ρωσική εµπειρία των 
τελευταίων εικοσιπέντε χρόνων– ένα αξεπέραστο εµπόδιο στο δρόµο για τη 
δηµιουργία ενός αγροτικού κόµµατος, είναι η έλλειψη οικονοµικής και πολιτικής 
ανεξαρτησίας των µικροαστών και η βαθιά εσωτερική τους διαφοροποίηση. Γι’ αυτό 
το λόγο, τα ανώτερα στρώµατα των µικροαστών (της αγροτιάς) ακολουθούν τη 
µεγάλη µπουρζουαζία σ’ όλα τα αποφασιστικά ζητήµατα, ιδιαίτερα στον πόλεµο και 
την επανάσταση. Τα κατώτερα στρώµατά της, ακολουθούν το προλεταριάτο. Το 
ενδιάµεσο τµήµα, αναγκάζεται, έτσι, να διαλέξει ανάµεσα στους δύο ακραίους 
πόλους, ανάµεσα στον Κερενσκισµό και την Μπολσεβίκικη εξουσία, ανάµεσα στο 
Κουόµινταγκ και τη δικτατορία του προλεταριάτου, δεν υπάρχει και δεν µπορεί να 
υπάρξει κανένα ενδιάµεσο στάδιο, δηλαδή, καµιά δηµοκρατική δικτατορία των 
εργατών και των αγροτών. 

7. Η προσπάθεια της Κόµιντερν να φορτώσει στις χώρες της Ανατολής το σύνθηµα 
της δηµοκρατικής δικτατορίας του προλεταριάτου και της αγροτιάς, που 
ξεπεράστηκε οριστικά και πριν από πολύ καιρό από την Ιστορία, δεν µπορεί νά ’χει 
παρά ένα αντιδραστικό αποτέλεσµα. Στο βαθµό που αυτό το σύνθηµα 
αντιπαρατίθεται στο σύνθηµα της δικτατορίας του προλεταριάτου, συνεισφέρει 
πολιτικά στη διάλυση του προλεταριάτου στις µικροαστικές µάζες και έτσι 
δηµιουργεί τις πιο ευνοϊκές συνθήκες για την ηγεµονία της εθνικής µπουρζουαζίας, 
και, κατά συνέπεια, για την κατάρρευση της δηµοκρατικής επανάστασης. Η 
εισαγωγή αυτού του συνθήµατος στο πρόγραµµα της Κόµιντερν είναι µια άµεση 
προδοσία του Μαρξισµού και της Οκτωβριανής παράδοσης του Μπολσεβικισµού. 
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8. Η δικτατορία του προλεταριάτου, που έχει ανέβει στην εξουσία σαν ο ηγέτης της 
δηµοκρατικής επανάστασης, αναπόφευκτα και πολύ γρήγορα αντιµετωπίζει 
καθήκοντα, που η εκπλήρωσή τους είναι δεµένη µε βαθιές παραβιάσεις των 
δικαιωµάτων της αστικής ιδιοκτησίας. Η δηµοκρατική επανάσταση µετεξελίσσεται 
άµεσα σε σοσιαλιστική επανάσταση και έτσι γίνεται διαρκής επανάσταση. 

9. Η κατάκτηση της εξουσίας από το προλεταριάτο δεν ολοκληρώνει την 
επανάσταση, αλλά µόνο την αρχίζει. Η σοσιαλιστική οικοδόµηση µπορεί να νοηθεί 
µόνο στη βάση της ταξικής πάλης, σε εθνική και διεθνή κλίµακα. Αυτή η πάλη, στις 
συνθήκες της συντριπτικής κυριαρχίας των καπιταλιστικών σχέσεων στην παγκόσµια 
αρένα, πρέπει αναπόφευκτα να οδηγήσει σε εκρήξεις, δηλαδή σε εµφύλιους 
πολέµους στο εσωτερικό και σε επαναστατικούς πολέµους στο εξωτερικό. Σ’ αυτό 
βρίσκεται ο διαρκής χαρακτήρας της σοσιαλιστικής επανάστασης σαν τέτοιας, 
ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για µια καθυστερηµένη χώρα, που µόλις χθες 
πραγµατοποίησε τη δηµοκρατική της επανάσταση, ή για µια παλιά καπιταλιστική 
χώρα, που έχει ήδη πίσω της µια µακρόχρονη εποχή δηµοκρατίας και 
κοινοβουλευτισµού. 

10. Η ολοκλήρωση της σοσιαλιστικής επανάστασης µέσα σε εθνικά όρια είναι 
αδιανόητη. Ένας από τους βασικούς λόγους για την κρίση στην αστική κοινωνία 
είναι το γεγονός ότι οι παραγωγικές δυνάµεις που δηµιουργήθηκαν απ’ αυτήν, δεν 
µπορούν πια να συµβιβαστούν µε τα πλαίσια του εθνικού κράτους. Απ’ αυτό 
βγαίνουν, από τη µια, οι ιµπεριαλιστικοί πόλεµοι, και, από την άλλη, η ουτοπία για 
τις αστικές Ενωµένες Πολιτείες της Ευρώπης. Η σοσιαλιστική επανάσταση αρχίζει 
στην εθνική αρένα, ξεδιπλώνεται στη διεθνή αρένα, και ολοκληρώνεται στην 
παγκόσµια αρένα. Έτσι, η σοσιαλιστική επανάσταση γίνεται διαρκής επανάσταση µε 
µια νεότερη και πιο πλατιά σηµασία της λέξης. Φτάνει στην ολοκλήρωση µόνο µε την 
τελική νίκη της νέας κοινωνίας σε ολόκληρο τον πλανήτη µας. 

11. Η ανάπτυξη της παγκόσµιας επανάστασης που σκιαγραφήθηκε πιο πάνω, 
εξαφανίζει το ζήτηµα χωρών που είναι «ώριµες» ή «ανώριµες» για το σοσιαλισµό, 
στο πνεύµα εκείνης της σχολαστικής, νεκρής ταξινόµησης που δίνει το σηµερινό 
πρόγραµµα της Κόµιντερν. Στο βαθµό που ο καπιταλισµός έχει δηµιουργήσει µια 
παγκόσµια αγορά, έναν παγκόσµιο καταµερισµό της εργασίας και παγκόσµιες 
παραγωγικές δυνάµεις, έχει επίσης προετοιµάσει την παγκόσµια οικονοµία, σαν όλο, 
για τον σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό. 

Οι διάφορες χώρες θα περάσουν από αυτό το προτσές µε διαφορετικούς ρυθµούς. 
Καθυστερηµένες χώρες µπορεί, κάτω από ορισµένες συνθήκες, να φτάσουν στη 
δικτατορία του προλεταριάτου νωρίτερα από τις ανεπτυγµένες χώρες, αλλά θα 
φτάσουν αργότερα από αυτές στο σοσιαλισµό. 

Μια καθυστερηµένη αποικιακή ή µισοαποικιακή χώρα, που το προλεταριάτο της δεν 
είναι αρκετά έτοιµο να ενώσει την αγροτιά και να πάρει την εξουσία, είναι γι’ αυτό 
ανίκανη να ολοκληρώσει τη δηµοκρατική επανάσταση. Αντίθετα, σε µια χώρα όπου 
το προλεταριάτο έχει την εξουσία στα χέρια του, σαν αποτέλεσµα της δηµοκρατικής 
επανάστασης, η παραπέρα µοίρα της δικτατορίας και του σοσιαλισµού εξαρτάται, σε 
τελευταία ανάλυση, όχι µόνο και όχι τόσο από τις εθνικές παραγωγικές δυνάµεις όσο 
από την ανάπτυξη της διεθνούς σοσιαλιστικής επανάστασης. 

12. Η θεωρία του Σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα, που πρόβαλε από τη µαγιά της 
αντίδρασης ενάντια στον Οκτώβρη, είναι η µόνη θεωρία που µε συνέπεια και µέχρι 
το τέλος αντιτάσσεται στη θεωρία της ∆ιαρκούς Επανάστασης. 
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Η προσπάθεια των επιγόνων, κάτω από το µαστίγιο της κριτικής µας, να περιορίσουν 
την εφαρµογή της θεωρίας του σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα αποκλειστικά στη 
Ρωσία, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της (της µεγάλης της έκτασης και των 
φυσικών πόρων της), όχι µόνο δεν καλυτερεύει, αλλά και χειροτερεύει τα πράγµατα. 
Το σπάσιµο από τη διεθνιστική θέση, πάντα και απαρέγκλιτα, οδηγεί στον εθνικό 
µεσιανισµό, δηλαδή στο ν’ αποδίδει κανείς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανωτερότητας 
και ποιότητας στη δική του τη χώρα, που, υποτίθεται, της επιτρέπουν να παίζει έναν 
ρόλο που δεν µπορούν να παίξουν άλλες χώρες. 

Ο παγκόσµιος καταµερισµός της εργασίας, η εξάρτηση της σοβιετικής βιοµηχανίας 
από την ξένη τεχνολογία, η εξάρτηση των παραγωγικών δυνάµεων των 
αναπτυγµένων χωρών της Ευρώπης από τις ασιατικές πρώτες ύλες κλπ., κλπ., κάνουν 
την οικοδόµηση µιας ανεξάρτητης σοσιαλιστικής κοινωνίας σε µια µόνη χώρα στον 
κόσµο αδύνατη. 

13. Η θεωρία του Στάλιν και του Μπουχάριν, που είναι αντίθετη σε ολόκληρη την 
εµπειρία της Ρωσικής Επανάστασης, όχι µόνο αντιπαραθέτει µηχανιστικά τη 
δηµοκρατική επανάσταση στη σοσιαλιστική επανάσταση, αλλά και δηµιουργεί ένα 
ρήγµα ανάµεσα στην εθνική επανάσταση και την διεθνή επανάσταση. 

Αυτή η θεωρία επιβάλλει στις επαναστάσεις των καθυστερηµένων χωρών το καθήκον 
να εγκαθιδρύσουν ένα απραγµατοποίητο καθεστώς δηµοκρατικής δικτατορίας που 
το αντιπαραθέτει στη δικτατορία του προλεταριάτου. Έτσι, αυτή η θεωρία εισάγει 
αυταπάτες και φαντασιώσεις στην πολιτική, παραλύει την πάλη για εξουσία του 
προλεταριάτου στην Ανατολή και εµποδίζει τη νίκη της αποικιακής επανάστασης. 

Η ίδια η κατάληψη της εξουσίας από το προλεταριάτο, σηµαίνει, από τη σκοπιά της 
θεωρίας των επιγόνων, την ολοκλήρωση της επανάστασης («κατά τα εννέα δέκατα», 
σύµφωνα µε τη φόρµουλα του Στάλιν) και το άνοιγµα της εποχής των εθνικών 
µεταρρυθµίσεων. Η θεωρία για την ενσωµάτωση του κουλάκου στο σοσιαλισµό και η 
θεωρία για την «ουδετεροποίηση» της παγκόσµιας µπουρζουαζίας είναι, κατά 
συνέπεια, αξεχώριστες, από τη θεωρία του σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα. 
Κρατιούνται ή καταρρέουν µαζί της. 

Με τη θεωρία του εθνικού σοσιαλισµού, η Κόµιντερν υποβιβάζεται σ’ ένα βοηθητικό 
όπλο, χρήσιµο µόνο για την πάλη ενάντια στην στρατιωτική επέµβαση. Η τωρινή 
πολιτική της Κόµιντερν, το καθεστώς της και η επιλογή του ηγετικού προσωπικού 
της, ανταποκρίνονται πλήρως στον υποβιβασµό της Κόµιντερν στο ρόλο µιας 
βοηθητικής µονάδας που δεν προορίζεται να εκπληρώσει ανεξάρτητα καθήκοντα. 

14. Το πρόγραµµα της Κόµιντερν, που γράφτηκε από τον Μπουχάριν, είναι πέρα για 
πέρα εκλεκτικιστικό, κάνει µια απελπισµένη προσπάθεια να συµβιβάσει τη θεωρία 
του σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα µε τον µαρξιστικό διεθνισµό, που είναι, ωστόσο, 
αξεχώριστος από τον διαρκή χαρακτήρα της παγκόσµιας επανάστασης. Η πάλη της 
Κοµµουνιστικής Αριστερής Αντιπολίτευσης για µια σωστή πολιτική και ένα υγιές 
καθεστώς στην Κοµµουνιστική ∆ιεθνή, είναι αξεχώριστα δεµένη µε την πάλη για το 
µαρξιστικό πρόγραµµα. Το ζήτηµα του προγράµµατος είναι, µε τη σειρά του, 
αξεχώριστο από το ζήτηµα των δύο αλληλοαποκλειόµενων θεωριών: της θεωρίας της 
∆ιαρκούς Επανάστασης και της θεωρίας του σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα. Το 
πρόβληµα της διαρκούς επανάστασης έχει από πολύ καιρό ξεπεράσει τις 
επεισοδιακές διαφορές ανάµεσα στον Λένιν και τον Τρότσκυ, που ολοκληρωτικά 
έχουν εξαντληθεί από την Ιστορία. Η πάλη είναι ανάµεσα στις βασικές ιδέες του 
Μαρξ και του Λένιν, από τη µια, και στον εκλεκτικισµό των κεντριστών, από την 
άλλη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

 
Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ΣΥΖΗΤΑΕΙ  ΓΙΑ ΤΟ 
«ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» 

 

1. Μια Συζήτηση Ορισµένων Μελών του ΣΕΚ  µε τον 
Τρότσκυ για το «Μεταβατικό Πρόγραµµα» 

ΚΡΟΥΞ:[1] «Είναι πολύ σηµαντικό να διευκρινίσουµε ορισµένα σηµεία πάνω στο 
ζήτηµα, γενικά, του προγράµµατος. Πώς µπορεί κανείς να καταστρώσει ένα 
πραγµατικό πρόγραµµα; 

Ορισµένοι σύντροφοι λένε πως αυτό το προσχέδιο προγράµµατος δεν 
ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην πνευµατική κατάσταση και στην ιδιοσυγκρασία 
των αµερικανών εργατών. Γι' αυτό πρέπει να αναρωτηθούµε αν αυτό το πρόγραµµα 
χρειάζεται να προσαρµοστεί στη νοοτροπία των εργατών, ή αν θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται στην πραγµατική, οικονοµική και κοινωνική, κατάσταση που 
υπάρχει στη χώρα. 

Αυτό είναι το πιο σηµαντικό ζήτηµα. 

Ξέρουµε πως η συνείδηση κάθε κοινωνικής τάξης καθορίζεται από αντικειµενικούς 
όρους, από τις παραγωγικές δυνάµεις, από την οικονοµική κατάσταση της χώρας, 
αλλά ο καθορισµός αυτός δεν γίνεται µε µηχανικό τρόπο. Η συνείδηση, γενικά, 
καθυστερεί. Καθυστερεί σε σχέση µε την οικονοµική εξέλιξη, και µε έναν τρόπο που 
µπορεί λίγο ή πολύ να καθοριστεί. Σε οµαλές περίοδες, όταν η εξέλιξη είναι αργή, 
όταν τα πράγµατα κυλάνε αργά-αργά, η καθυστέρηση αυτή δεν µπορεί να έχει 
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συνέπειες καταστροφικές. Αυτή η καθυστέρηση, σ' ένα µεγάλο βαθµό, σηµαίνει πως 
οι εργάτες δεν βρίσκονται στο ύψος των καθηκόντων που τους επιβάλλουν οι 
αντικειµενικές συνθήκες. Αντίθετα, σε µια περίοδο κρίσης, αυτή η καθυστέρηση 
µπορεί να είναι καταστροφική. Στην Ευρώπη, λόγου χάρη, έφερε στην εξουσία το 
φασισµό. Ο φασισµός είναι η ποινή που επιβάλλεται στους εργάτες, όταν δεν 
κατορθώνουν να πάρουν την εξουσία. 

Σήµερα, οι Ενωµένες Πολιτείες µπαίνουν σε µια ανάλογη φάση και αντιµετωπίζουν 
τους ίδιους κινδύνους. Η αντικειµενική κατάσταση της χώρας είναι απ' όλες τις 
απόψεις ώριµη για την Σοσιαλιστική Επανάσταση και το πέρασµα στο σοσιαλισµό, 
πιο ώριµη απ' ό,τι είναι στην Ευρώπη, πιο ώριµη ίσως από ό,τι είναι σε οποιαδήποτε 
άλλη χώρα στον κόσµο, µα η πολιτική καθυστέρηση της αµερικανικής εργατικής 
τάξης είναι απερίγραπτη. Αυτό σηµαίνει πως ο κίνδυνος µιας φασιστικής 
καταστροφής είναι πάρα πολύ µεγάλος. Αυτή η ανάλυση είναι η αφετηρία κάθε 
δραστηριότητάς µας. Το πρόγραµµα πρέπει να εκφράζει τα αντικειµενικά καθήκοντα 
των εργατών και όχι να αντανακλά την πολιτική καθυστέρησή τους. Το πρόγραµµα 
πρέπει να παίρνει την κοινωνία όπως αυτή είναι, γιατί το ίδιο είναι ένα όργανο για να 
παλέψουµε την καθυστερηµένη αυτή πνευµατική κατάσταση της εργατικής τάξης 
και να την νικήσουµε. Γι' αυτό οφείλουµε, στο πρόγραµµά µας, να προσηλωθούµε 
στο να δείξουµε όλη την έκταση της κοινωνικής κρίσης που συνταράσσει την 
καπιταλιστική κοινωνία –κρίση που στην πρώτη γραµµή της βρίσκονται οι Ενωµένες 
Πολιτείες. ∆εν µπορούµε εµείς να καθορίζουµε από µόνοι µας προθεσµίες, ή να 
τροποποιούµε όρους που δεν εξαρτώνται από µας. ∆εν µπορούµε να εγγυηθούµε πως 
οι µάζες θα λύσουν την κρίση, οφείλουµε, όµως, να πάρουµε την κατάσταση όπως 
αυτή είναι: αυτό είναι το καθήκον του προγράµµατος. 

Είναι άλλο ζήτηµα το να ξέρουµε µε τι τρόπο θα παρουσιάσουµε το πρόγραµµα στους 
εργάτες. Είναι περισσότερο ζήτηµα παιδαγωγικό και λεξιλογίου, ζήτηµα εκλογής 
όρων. Η πολιτική πρέπει να χαράσσεται µε µόνο γνώµονα το κεντρικό ζήτηµα, το 
ζήτηµα της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων και του µπλοκαρίσµατος αυτής 
της ανάπτυξης από την καπιταλιστική µορφή οργάνωσης της ιδιοκτησίας, και το 
αποτέλεσµά του, την αυξανόµενη ανεργία, την πιο µεγάλη κοινωνική πληγή. Οι 
παραγωγικές δυνάµεις δεν µπορούν να αναπτυχθούν πια. Η επιστήµη και η 
τεχνολογία αναπτύσσονται, οι υλικές δυνάµεις, όµως, παρακµάζουν. Αυτό σηµαίνει 
πως η ανθρωπότητα φτωχαίνει όλο και πιο πολύ, πως ο αριθµός των ανέργων 
αυξάνει. Η αθλιότητα των µαζών µεγαλώνει, οι δυσκολίες γίνονται ολοένα και πιο 
µεγάλες, τόσο για την µπουρζουαζία όσο και για τους εργαζόµενους. Η µπουρζουαζία 
δεν έχει άλλη λύση από το φασισµό. Η κρίση που βαθαίνει θα αναγκάσει την 
µπουρζουαζία να καταλύσει και τα τελευταία ίχνη της δηµοκρατίας. Το αµερικανικό 
προλεταριάτο κινδυνεύει πολύ να πληρώσει το γεγονός ότι του λείπει η οργάνωση, η 
θέληση και το κουράγιο, µε 20 ή 30 χρόνια φασιστικού καθαρτηρίου. Και τότε, η 
µπουρζουαζία, µε το σιδερένιο ρόπαλό της, θα µάθει στους αµερικανούς εργάτες τα 
επαναστατικά τους καθήκοντα. Η Αµερική θα δει το ευρωπαϊκό πείραµα να 
αναπαράγεται σε µια πελώρια κλίµακα. Θα πρέπει να έχουµε απόλυτη συνείδηση γι' 
αυτό. 

Αυτό, σύντροφοι, είναι εξαιρετικά σοβαρό. Πρόκειται για το µέλλον που 
επιφυλάσσουν, και που άρχισε να φαίνεται, στους αµερικανούς εργαζόµενους. Μετά 
τη νίκη του Χίτλερ, όταν ο Τρότσκυ έγραψε την µπροσούρα: “Πού πάει η Γαλλία;”, οι 
γάλλοι σοσιαλδηµοκράτες έλεγαν γελώντας: “Η Γαλλία δεν είναι Γερµανία”. Όµως, 
πριν τη νίκη του Χίτλερ, είχε γράψει πολλές µπροσούρες, για να προειδοποιήσει τους 
γερµανούς εργάτες και οι σοσιαλδηµοκράτες χλευάζανε κι αυτοί: “Η Γερµανία δεν 
είναι Ιταλία”. ∆εν τις λάβανε υπόψη τους. Σήµερα είναι η Γαλλία που βρίσκεται κάθε 
µέρα και πιο κοντά στο φασιστικό καθεστώς. Το ίδιο πράγµα συµβαίνει και µε τις 
Ενωµένες Πολιτείες. Η Αµερική έχει αποθέµατα λίπους, είναι αυτά τα αποθέµατα 
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του παρελθόντος που επέτρεψαν το πείραµα Ρούζβελτ, µα κι αυτά εξαντλούνται... Η 
γενική κατάσταση είναι παντού η ίδια, ο κίνδυνος είναι ο ίδιος. 

Είναι αλήθεια πως η αµερικανική εργατική τάξη έχει µικροαστική νοοτροπία, πως 
της λείπει το αίσθηµα της επαναστατικής αλληλεγγύης, πως είναι συνηθισµένη σε 
ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο, αλλά η νοοτροπία της αµερικανικής εργατικής τάξης δεν 
ανταποκρίνεται στη σηµερινή πραγµατικότητα, αντανακλά τις αναµνήσεις µιας 
εποχής που έχει περάσει. 

Σήµερα, η κατάσταση είναι ριζικά διαφορετική. Τι µπορεί να κάνει ένα επαναστατικό 
κόµµα µπροστά σ' αυτή την κατάσταση; Πρώτα πρώτα, έχει καθήκον να δώσει µια 
ακριβή εικόνα της κατάστασης και των ιστορικών καθηκόντων που απορρέουν απ' 
αυτήν, πέρα και ξέχωρα από το γεγονός αν οι εργάτες είναι έτοιµοι ή όχι να 
αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα. Τα καθήκοντά µας δεν εξαρτώνται από την 
κατάσταση πνευµάτων που υπάρχει στους εργάτες. Τα καθήκοντά µας αυτά είναι να 
αναπτύξουµε τη συνείδησή τους. Να, εκείνο που πρέπει να διατυπώσει το 
πρόγραµµα και να το παρουσιάσει στους προχωρηµένους εργάτες. 

Μερικοί θα πουν: “Σύµφωνοι, αυτό το πρόγραµµα είναι ένα πρόγραµµα 
επιστηµονικό, ανταποκρίνεται στην πραγµατική κατάσταση, αλλά αν οι εργάτες δεν 
το υιοθετήσουν, θα είναι ανώφελο”. Αυτό µπορεί να γίνει. Όµως αυτό θα σήµαινε 
πως οι εργάτες θα συντρίβονταν πριν µπορέσει η κρίση να λυθεί προς όφελος της 
Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Αν ο αµερικανός εργάτης δεν υιοθετήσει έγκαιρα αυτό 
το πρόγραµµα, θα αναγκαστεί να δεχτεί το πρόγραµµα του φασισµού. Όταν 
παρουσιάζουµε το πρόγραµµά µας στην εργατική τάξη, δεν µπορεί να υπάρχει καµιά 
εγγύηση όσον αφορά την απόρριψη ή την αποδοχή του από την ίδια την εργατική 
τάξη. ∆εν µπορούµε να πάρουµε µια τέτοια ευθύνη... µπορούµε να αναλάβουµε την 
ευθύνη σ' ό,τι αφορά αυτό το πρόγραµµα, µόνο για τους εαυτούς µας. 

Οφείλουµε να πούµε την αλήθεια στους εργάτες, έτσι θα κερδίσουµε τα καλύτερα 
στοιχεία. ∆εν ξέρω αν τα προχωρηµένα αυτά στοιχεία σταθούν ικανά να οδηγήσουν 
την εργατική τάξη στην εξουσία. Ελπίζω πως θα είναι ικανά. Κανείς, όµως, δεν 
µπορεί να το εγγυηθεί αυτό. 

Αλλά, ακόµα και στη χειρότερη περίπτωση, αν η εργατική τάξη δεν κινητοποιήσει 
όλες της τις δυνάµεις, όλα τα µέσα που έχει στη διάθεσή της, για τη Σοσιαλιστική 
Επανάσταση, και πέσει κάτω από τη φασιστική µπότα, οι πιο προχωρηµένοι εργάτες, 
σαν µάρτυρες, θα µπορούν να πουν: Αυτό εδώ το Κόµµα µάς είχε προειδοποιήσει: 
ήταν το καλύτερο. Αυτό θα γίνει το σύµβολο µιας µεγάλης παράδοσης που θα µείνει 
ζωντανή µέσα στην εργατική τάξη. 

Αυτή, φυσικά, είναι η χειρότερη εικασία που κάνουµε. Όµως, αποδείχνεται πως όλα 
τα επιχειρήµατα που λένε πως δεν θα µπορούσαµε να παρουσιάσουµε ένα τέτοιο 
πρόγραµµα επειδή δεν ανταποκρίνεται στη νοοτροπία των µαζών, είναι 
ψευτοεπιχειρήµατα, που προδίνουν το φόβο που νοιώθουν οι υποστηρικτές τους 
µπροστά στη σηµερινή κατάσταση. 

Αν προφανώς έκλεινα τα µάτια, θα µπορούσα να συντάξω ένα ωραίο, ρόδινο 
πρόγραµµα που όλος ο κόσµος θα το δεχόταν. Αλλά αυτό το πρόγραµµα δεν θα 
ανταποκρινόταν στην κατάσταση, και το ιδιαίτερο γνώρισµα του προγράµµατος 
είναι να ανταποκρίνεται πρώτα στην αντικειµενική κατάσταση. Πιστεύω πως το 
στοιχειώδες αυτό επιχείρηµα είναι ένα καθοριστικό στοιχείο. 
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Η ταξική συνείδηση των εργατών καθυστερεί σε σχέση µε τα γεγονότα, αλλά η 
ταξική συνείδηση δεν είναι ένα πράγµα φτιαγµένο από τα ίδια υλικά που είναι 
φτιαγµένα τα εργοστάσια, τα ορυχεία και οι σιδηρόδροµοι: είναι φτιαγµένη από 
υλικό πιο εύπλαστο, και κάτω από τα χτυπήµατα της κρίσης, κάτω από το βάρος 
εκατοµµυρίων ανέργων, µπορεί να αλλάξει µε γοργό ρυθµό. 

Σήµερα, το αµερικανικό προλεταριάτο έχει ορισµένα αβαντάζ που βγαίνουν από την 
πολιτική του καθυστέρηση. Αυτό µπορεί να φαίνεται παράδοξο, όµως, είναι έτσι. Οι 
ευρωπαίοι εργάτες, αυτοί, έχουν µια µακριά σοσιαλδηµοκρατική παράδοση, έχουν 
την παράδοση της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς, κι αυτές οι παραδόσεις είναι δυνάµεις 
συντηρητικές. Ακόµα και µετά από πολλές προδοσίες, οι εργάτες παραµένουν πιστοί 
στις οργανώσεις τους, γιατί αυτές οι οργανώσεις τους αφύπνισαν για πρώτη φορά, 
γιατί τους έδωσαν µια πολιτική κουλτούρα. Αυτό αποτελεί µειονέκτηµα όταν 
πρόκειται να αποκτήσουν έναν καινούριο προσανατολισµό. Οι αµερικανοί εργάτες 
έχουν ένα πλεονέκτηµα: στη µεγάλη τους πλειοψηφία δεν υπήρξαν ποτέ 
οργανωµένοι, και τώρα µόλις αρχίζουν να συγκεντρώνονται στα συνδικάτα. Αυτό 
δίνει τη δυνατότητα στο επαναστατικό κόµµα να τους κινητοποιήσει, για να 
αποκρούσουν µαζί τα χτυπήµατα της κρίσης. 

Με ποια ταχύτητα θα αναπτυχθούν αυτά τα γεγονότα; Κανείς δεν το ξέρει: δεν 
µπορούµε να δώσουµε παρά το γενικό προσανατολισµό που κανένας δεν τον 
αµφισβητεί. Μονάχα ύστερα απ' αυτό τίθεται το ζήτηµα της παρουσίασης αυτού του 
προγράµµατος στους εργάτες: φυσικά, αυτό είναι ένα ζήτηµα πολύ σηµαντικό. 
Πρέπει να εφαρµόσουµε στην πολιτική εκείνα που ξέρουµε από την παιδαγωγική και 
την ψυχολογία των µαζών, για να χτίσουµε µια γέφυρα µε σκοπό να φτάσουµε στο 
πνεύµα των εργατών. 

Σ' αυτόν τον τοµέα, µόνο η πείρα µπορεί να µας διδάξει. Για ένα διάστηµα, θα πρέπει 
να παλέψουµε σκληρά για να συγκεντρώσουµε την προσοχή των εργατών πάνω σ' 
ένα συγκεκριµένο σηµείο: την κινητή κλίµακα µισθών και ωρών εργασίας. 

Ο εµπειρισµός των αµερικανών εργατών επέτρεψε στα πολιτικά κόµµατα να 
αναδειχτούν µε µια ή δυο βασικές ιδέες, όπως η ενιαία φορολογία, το διµεταλλικό 
νοµισµατικό σύστηµα (χρυσάφι-ασήµι), κλπ. Αυτές οι ιδέες άπλωσαν ταχύτατα µέσα 
στις µάζες: όταν οι µάζες διαπιστώσουν πως µια πανάκεια δεν αξίζει τίποτα, πέφτουν 
µε τα µούτρα πάνω σε µια άλλη. 

Εµείς, σήµερα, µπορούµε να παρουσιάσουµε ένα φάρµακο έντιµο, που δεν είναι 
δηµαγωγικό, που είναι αναπόσπαστο µέρος του προγράµµατός µας και που 
ανταποκρίνεται απόλυτα στη σηµερινή κατάσταση. 

Οι επίσηµες στατιστικές µας πληροφορούν για 13 µε 14 εκατοµµύρια άνεργους, στην 
πραγµατικότητα, πρέπει να υπολογίζουµε 16 µε 20 εκατοµµύρια. Τους νέους, 
ιδιαίτερα, τους έχουν ρίξει στην αθλιότητα. 

Ο κύριος Ρούζβελτ ρίχνει σήµερα το βάρος του στα δηµόσια έργα. Εµείς, όµως, 
θέλουµε να έχουν όλοι δουλειά, τόσο οι εργαζόµενοι στα δηµόσια έργα, όσο και 
κείνοι που δουλεύουν στα ορυχεία, στους σιδηροδρόµους, κλπ... Θέλουµε να µπορεί ο 
καθένας να ζήσει µε ευπρεπή τρόπο, και όπως και νά 'χει, σε ένα επίπεδο ίσο µε το 
σηµερινό, και απαιτούµε από τον κύριο Ρούζβελτ και το τραστ εγκεφάλων του, να 
οργανώσουν το πρόγραµµά τους για τα δηµόσια έργα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε όλος ο 
κόσµος να µπορεί να δουλεύει µε ανθρώπινους µισθούς. Κι αυτό είναι δυνατό µε την 
κινητή κλίµακα των µισθών και των ωρών εργασίας. Παντού, σ' όλες τις περιοχές, 
πρέπει να σκεφτούµε πάνω στον τρόπο µε τον οποίο θα παρουσιάσουµε αυτές τις 
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ιδέες. Μετά πρέπει να οργανώσουµε µια καµπάνια ζύµωσης, µε τέτοιο τρόπο που ο 
καθένας να µάθει ότι αυτό το πρόγραµµα είναι το πρόγραµµα του Σοσιαλιστικού 
Εργατικού Κόµµατος. Πιστεύω πως µπορούµε να συγκεντρώσουµε την προσοχή των 
εργατών πάνω σ' αυτό το σηµείο. Φυσικά, δεν είναι το µόνο σηµείο, αλλά αυτό είναι 
απόλυτα προσαρµοσµένο στη σηµερινή κατάσταση: τα άλλα µπορούν να προστεθούν 
σ' αυτό στο βαθµό που αυτή η ιδέα γίνεται κτήµα των µαζών. Οι γραφειοκρατίες θα 
την πολεµήσουν. Αν αυτή η ιδέα κυριαρχήσει, πραγµατικά, µέσα στις µάζες, οι 
φασιστικές τάσεις θα οργανωθούν για να απαντήσουν. Τότε λέµε πως πρέπει να 
οργανώσουµε και να αναπτύξουµε τις φρουρές αυτοάµυνας. 

Σκέφτοµαι πως στην αρχή, οι εργάτες θα υιοθετήσουν αυτή τη διεκδίκηση για την 
κινητή κλίµακα των µισθών και των ωρών εργασίας. Αλλά, στην ουσία, τι σηµαίνει 
αυτή η διεκδίκηση; Στην πραγµατικότητα, είναι η περιγραφή του συστήµατος 
οργάνωσης της δουλειάς µέσα στη σοσιαλιστική κοινωνία. Είναι ο συνολικός αριθµός 
των ωρών εργασίας που χρειάζονται, διαιρεµένος µε το συνολικό αριθµό των 
εργαζοµένων. Αλλά, αν παρουσιάζαµε από την αρχή το σοσιαλιστικό σύστηµα, θα 
χαρακτηριζόµασταν σαν ουτοπιστές από τον µέσο αµερικανό, που θα µας έλεγε πως 
αυτές είναι ιδέες που εισάγουµε από την Ευρώπη. Παρουσιάζουµε λοιπόν αυτό το 
σύστηµα σαν την λύση της κρίσης, που θα εγγυηθεί στους εργάτες το δικαίωµά τους 
να τραφούν, να ζήσουν σε ευπρεπή διαµερίσµατα, κάτω από ευπρεπείς όρους: είναι 
το ίδιο το σοσιαλιστικό πρόγραµµα, αλλά στην πιο απλή του µορφή, την πιο κοντινή 
στις µάζες». 

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Πώς να οργανώσουµε την καµπάνια γι' αυτό το πρόγραµµα;». 

ΚΡΟΥΞ: «Θα µπορούσε να φανταστεί κανείς πως αυτή η καµπάνια ξετυλίσσεται µε 
τον ακόλουθο τρόπο: αρχίζετε την αγκιτάτσια, για παράδειγµα, στη Μινεάπολη. 
Κερδίζετε ένα ή δυο συνδικάτα σ' αυτό το πρόγραµµα. Μετά στέλνετε 
αντιπροσώπους στις άλλες πόλεις, στα διάφορα συνδικάτα. Όταν αυτό το πρόγραµµα 
θα έχει βγει από το Κόµµα για να διεισδύσει µέσα στα συνδικάτα, θα έχετε ήδη µισο-
κερδισµένη τη µάχη. Θα στείλετε αντιπροσώπους στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, στα 
ίδια συνδικάτα. Όταν η µάχη θα έχει κερδηθεί, θα καλέσετε ένα ειδικό συνέδριο. 
Αυτό θα αναγκάσει τους συνδικαλιστές γραφειοκράτες να πάρουν θέση υπέρ ή κατά: 
η συζήτηση θα είναι τότε δηµόσια και θα δώσει υπέροχες ευκαιρίες για 
προπαγάνδα». 

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Αυτό το πρόγραµµα µπορεί να πραγµατωθεί σήµερα;». 

ΚΡΟΥΞ: «Είναι πιο εύκολο να ανατραπεί ο καπιταλισµός παρά να επιβληθεί 
πραγµατικά η κινητή κλίµακα µισθών και ωρών εργασίας µέσα στα πλαίσια του 
καπιταλιστικού συστήµατος. Καµιά από τις διεκδικήσεις µας δεν θα πραγµατωθεί 
µέσα σ' αυτά τα πλαίσια, γι' αυτό και τις αποκαλούµε µεταβατικές διεκδικήσεις: 
αυτές εγκαθιστούν µια γέφυρα που µας επιτρέπει να κερδίσουµε τους εργάτες, και 
µια πραγµατική γέφυρα για να πάµε στη Σοσιαλιστική Επανάσταση. Όλο το 
πρόβληµα είναι να ξέρουµε το πώς να κινητοποιήσουµε τις µάζες για τον αγώνα: το 
πρόβληµα της διάσπασης των εργατών σε εργαζόµενους και άνεργους, λόγου χάρη, 
τίθεται µέσα σε αυτά τα πλαίσια. Πρέπει να βρούµε τα µέσα να ξεπεράσουµε αυτή τη 
διάσπαση. Η ιδέα µιας ξεχωριστής τάξης, της τάξης των ανέργων, που αποτελείται 
από καινούριους παρίες, είναι µια ιδέα που αποτελεί µέρος της ψυχολογικής 
προετοιµασίας για το φασισµό. Αν η εργατική τάξη δεν καταφέρει να ξεπεράσει αυτή 
τη διάσπαση, προπαντός στο συνδικαλιστικό επίπεδο, ο φασισµός θα έχει κάνει τη 
δουλειά του». 

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Πολλοί σύντροφοι δεν µπορούν να καταλάβουν γιατί αυτή η 
διεκδίκηση δεν µπορεί να ικανοποιηθεί». 
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ΚΡΟΥΞ: «Είναι ένα ζήτηµα πολύ σηµαντικό. Αυτό το πρόγραµµα δεν είναι 
εφεύρεση ενός ανθρώπου. Απορρέει από τη µακριά εµπειρία των µπολσεβίκων. Το 
επαναλαµβάνω: το πρόγραµµα αυτό είναι η συγκεκριµενοποίηση της συλλογικής 
πείρας των επαναστατών. Είναι η εφαρµογή των παλιών αρχών στη σηµερινή 
κατάσταση. ∆εν πρέπει να το θεωρούµε σαν να έχει χαραχτεί οριστικά πάνω σε 
µάρµαρο, αλλά πρέπει να το βλέπουµε σαν προσαρµόσιµο στην αντικειµενική 
κατάσταση. 

Οι επαναστάτες θεωρούν πάντα τις µεταρρυθµίσεις και τις κατακτήσεις σαν 
υποπροϊόντα της επαναστατικής πάλης. Αν περιοριστούµε στο να διεκδικούµε αυτό 
που µπορούµε να πετύχουµε, η κυρίαρχη τάξη δεν θα µας δώσει παρά το ένα δέκατο 
απ' αυτό, ή και τίποτε. Αν ζητάµε περισσότερα και είµαστε µάλιστα σε θέση να 
επιβάλουµε τις διεκδικήσεις µας, οι καπιταλιστές θα αναγκαστούν να παραχωρήσουν 
το µάξιµουµ. Όσο πιο µαχητικοί και απαιτητικοί είναι οι εργάτες, τόσο πιο πολλά 
µπορεί κανείς να απαιτεί και να κερδίζει. Οι διεκδικήσεις µας δεν είναι στείρα 
συνθήµατα, είναι µέσα πίεσης πάνω στην µπουρζουαζία. Στο παρελθόν, στη διάρκεια 
του καλού καιρού για τον αµερικανικό καπιταλισµό, οι εργάτες αποκτούσαν 
πλεονεκτήµατα από το γεγονός και µόνο ότι ρίχνονταν εµπειρικά στη µάχη και µε 
πολύ µαχητικό πνεύµα. 

Η σηµερινή κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. 

Οι καπιταλιστές δεν έχουν µπροστά τους µια εποχή ευηµερίας. ∆εν φοβούνται 
καθόλου τις απεργίες, δεδοµένου ότι υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός εργατών που 
ψάχνουν για δουλειά. Γι' αυτό και το πρόγραµµα πρέπει να προσπαθεί να ενώσει τα 
δυο µέρη της εργατικής τάξης, τους εργαζόµενους και τους άνεργους. Κι αυτό 
ακριβώς κάνει η κινητή κλίµακα των µισθών και των ωρών εργασίας». 
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2. Μια Συζήτηση µε τον Τρότσκυ για το «Εργατικό Κόµµα» 

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Στο Κόµµα µας, η συζήτηση πάνω στο Μεταβατικό Πρόγραµµα 
περιστρέφεται γύρω από το ζήτηµα του Εργατικού Κόµµατος στις Ενωµένες 
Πολιτείες. Ορισµένοι σύντροφοι, ξεκινώντας από το γεγονός ότι τίποτε δεν δείχνει 
πως η επιθυµία για την οικοδόµηση ενός τέτοιου κόµµατος είναι ένα αίσθηµα 
ριζωµένο µέσα στις µάζες, πιστεύουν πως σήµερα, δεν είναι σωστό να παλέψουν για 
την ίδρυση ενός τέτοιου Εργατικού Κόµµατος. Οι σύντροφοι αυτοί προσθέτουν πως 
αν ένα εργατικό κόµµα Βρισκόταν στη γένεσή του, ή αν οι µάζες το απαιτούσαν 
πλατιά, τότε θα µπορούσε κανείς να προτείνει ένα πρόγραµµα, για να δώσει έναν 
επαναστατικό προσανατολισµό σ' αυτό το κίνηµα. Επειδή όµως δεν λαβαίνει χώρα 
ένα τέτοιο προτσές, οι θέσεις µας για το Εργατικό Κόµµα θα ήταν οπορτουνιστικές. 
Θα µπορούσατε να διαλευκάνετε αυτό το σηµείο;». 

ΚΡΟΥΞ: «Νοµίζω πως πρέπει να θυµηθούµε γενικά τα πιο βασικά γεγονότα της 
ιστορίας του εργατικού κινήµατος, και ιδιαίτερα των συνδικάτων. Οι µορφές 
ανάπτυξης διαφέρανε πάρα πολύ από χώρα σε χώρα. Πραγµατικά, κάθε χώρα 
γνώρισε µια ιδιαίτερη ανάπτυξη, αυτό, όµως, δεν µας εµποδίζει στο να κάνουµε µια 
γενική ταξινόµηση. 

Στην Αυστρία και, ιδιαίτερα, στη Ρωσία, το εργατικό κίνηµα αρχίζει σαν πολιτικό 
κίνηµα, δοµηµένο πάνω σ' ένα κόµµα. Αυτό ήταν το πρώτο βήµα. Η 
σοσιαλδηµοκρατία, από τη στιγµή που γεννήθηκε, έβλεπε τη σοσιαλιστική 
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ανοικοδόµηση της κοινωνίας, σ' ένα πολύ κοντινό µέλλον, αλλά συνέβηκε ο 
καπιταλισµός να βρει τις δυνάµεις να επιζήσει. Οι σοσιαλδηµοκράτες βρέθηκαν 
υποχρεωµένοι, στη διάρκεια της µακριάς αυτής περιόδου σχετικής ευηµερίας, να 
προσανατολίσουν τις προσπάθειές τους προς την οικοδόµηση συνδικάτων. 

Σε χώρες όπως η Γερµανία, η Αυστρία, και, ιδιαίτερα, η Ρωσία, όπου ποτέ στο 
παρελθόν δεν είχαν ακούσει να µιλάνε για συνδικάτα, αυτά στήθηκαν στα πόδια τους 
οικοδοµηµένα και κατευθυνόµενα από ένα πολιτικό κόµµα, τη σοσιαλδηµοκρατία. 

Έναν τύπο ανάπτυξης πολύ διαφορετικό συναντάει κανείς στις λατινικές χώρες και, 
ιδιαίτερα, στην Γαλλία και την Ισπανία. Εδώ το πολιτικό κόµµα και το 
συνδικαλιστικό κίνηµα είναι σχεδόν ξένα το ένα προς το άλλο και, µε µια ορισµένη 
έννοια, ανταγωνιστικά. 

Το κόµµα είναι ένας κοινοβουλευτικός µηχανισµός. Τα συνδικάτα, µέχρις ενός 
σηµείου στην Γαλλία –σ' ένα µεγάλο βαθµό στην Ισπανία– βρίσκονται κάτω από την 
ηγεσία των αναρχικών. 

Η Μεγάλη Βρετανία, οι Ενωµένες Πολιτείες και σε διάφορους βαθµούς τα 
Ντοµίνιον[2] µας προσφέρουν τα καλύτερα παραδείγµατα για να µιλήσουµε για τον 
τρίτο τύπο ανάπτυξης. Η Αγγλία είναι η χώρα των συνδικάτων. Τα συνδικάτα έκαναν 
εκεί την εµφάνισή τους το 18ο αιώνα, λίγο πριν τη γαλλική επανάσταση και στη 
διάρκεια εκείνου που αποκαλούµε βιοµηχανική επανάσταση. (Στις Ενωµένες 
Πολιτείες αυτό έγινε µε την επέκταση της µηχανοποίησης). Στην Αγγλία, η εργατική 
τάξη δεν είχε το ανεξάρτητο κόµµα της, τα συνδικάτα ήταν η µόνη οργάνωση της 
εργατικής τάξης –στην πραγµατικότητα η οργάνωση της εργατικής αριστοκρατίας, 
των ανώτατων στρωµάτων της εργατικής τάξης. Στην Αγγλία είχε να κάνει κανείς µ' 
ένα αριστοκρατικό προλεταριάτο, τουλάχιστον σ' ό,τι αφορά τα ανώτερα στρώµατά 
του, γιατί η βρετανική µπουρζουαζία, που διέθετε σχεδόν το µονοπώλιο της 
παγκόσµιας αγοράς, µπορούσε να µοιράζει τα ψίχουλα από τα πλούτη της στην 
εργατική τάξη, χρησιµοποιώντας ένα µέρος από το εθνικό εισόδηµα. Τα συνδικάτα 
ήταν ικανά να το αποσπούν αυτό από την µπουρζουαζία. Ύστερα από έναν αιώνα 
ύπαρξης, τα συνδικάτα άρχισαν να οικοδοµούν ένα πολιτικό κόµµα. Είναι ακριβώς το 
αντίθετο από εκείνο που έγινε στη Γερµανία ή την Αυστρία, όπου το κόµµα ξεσήκωσε 
την εργατική τάξη και οικοδόµησε τα συνδικάτα. Στην Αγγλία ήταν τα συνδικάτα, 
που ύστερα από αιώνες ύπαρξης και πάλης αναγκάστηκαν να οικοδοµήσουν ένα 
πολιτικό κόµµα. 

Ποιοι ήταν οι λόγοι που επιβάλανε αυτή την αλλαγή; Η αλλαγή αυτή βρίσκει την 
εξήγησή της στην πλήρη παρακµή του αγγλικού καπιταλισµού που έγινε µ' ένα βίαιο 
τρόπο. Το αγγλικό κόµµα δεν έχει παρά 20 χρόνων ζωή: δεν άρχισαν να µιλούν 
πραγµατικά γι' αυτό παρά µετά τον παγκόσµιο πόλεµο. 

Ποια ήταν η αιτία για τη δηµιουργία του; Είναι πολύ γνωστό πως αυτή η κατάσταση 
βρίσκει την εξήγησή της στην καταστροφή του µονοπωλίου της Αγγλίας στην 
παγκόσµια αγορά. Αυτό άρχισε στη δεκαετία του 1880 µε τον ανταγωνισµό που 
αντιπαρέθετε το Ενωµένο Βασίλειο στην Γερµανία και στις Ενωµένες Πολιτείες. Η 
µπουρζουαζία γίνεται ανίκανη να εγγυηθεί τις προνοµιούχες θέσεις των ανώτατων 
στρωµάτων του προλεταριάτου. Τα συνδικάτα έχασαν την ικανότητά τους να 
βελτιώνουν τους όρους ζωής των εργατών και σπρώχτηκαν στο δρόµο της πολιτικής 
δραστηριότητας, γιατί η πολιτική δραστηριότητα δεν είναι παρά η γενίκευση της 
οικονοµικής δραστηριότητας. Η πολιτική δραστηριότητα δίνει µια γενική µορφή στις 
ανάγκες των εργατών και απευθύνει τις διεκδικήσεις αυτές, όχι σ' αυτήν ή την άλλη 
ιδιαίτερη φράξια της µπουρζουαζίας, αλλά στην µπουρζουαζία σαν όλο, έτσι όπως 
είναι οργανωµένη µέσα στο κράτος. 
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Μπορεί να πει κανείς πως σήµερα ξαναβρίσκουµε στις Ενωµένες Πολιτείες τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της αγγλικής ανάπτυξης, κάτω από µια µορφή ακόµα 
πιο συγκεντροποιηµένη, γιατί η ιστορία των Ενωµένων Πολιτειών είναι από µόνη της 
µια σύντµηση. 

Πραγµατικά, η συνδικαλιστική ανάπτυξη στις Ενωµένες Πολιτείες, αρχίζει αµέσως 
µετά τον εµφύλιο πόλεµο, αλλά τα συνδικάτα αυτά καθυστέρησαν σηµαντικά στον 
πολιτικό τοµέα, ακόµα κι αν τα συγκρίνει κανείς µε τα αγγλικά συνδικάτα. Συχνά 
ήταν µικτά συνδικάτα, που συγκέντρωναν αφεντικά και εργάτες, και όχι δραστήρια 
και µαχητικά συνδικάτα. Ήταν πάρα πολύ τοµεακά και περιορισµένα. Βασίζονταν 
πάνω στο συντεχνιακό σύστηµα, πάνω στην άρνηση της µεγάλης βιοµηχανίας. 
Μονάχα στα δύο ή τρία τελευταία χρόνια παρουσιάστηκαν αληθινά συνδικάτα στις 
Ενωµένες Πολιτείες. Το καινούριο αυτό κίνηµα είναι το CIO[3]. 

Ποιος είναι ο λόγος της εµφάνισης του CIO; Είναι η παρακµή του αµερικάνικου 
καπιταλισµού. Στη Μεγάλη Βρετανία, η αρχή αυτής της παρακµής, µόνο που γέννησε 
τα µεγάλα συνδικάτα της βιοµηχανίας. Αλλά τα συνδικάτα αυτά δεν εµφανίστηκαν 
στη σκηνή παρά τη στιγµή ακριβώς που έπρεπε να παραβρεθούν στην καινούρια 
φάση παρακµής του καπιταλισµού, ή, πιο συγκεκριµένα, µπορούµε να πούµε πως η 
πρώτη κρίση του 1929-33 δίνει την αρχική ώθηση, και καταλήγει στη δηµιουργία του 
CIO. Μόλις όµως οργανώθηκε το CIO, αναγκάστηκε να αντιµετωπίσει τη δεύτερη 
κρίση, την κρίση του 1937-38 που συνεχίζει να βαθαίνει. 

Τι σηµαίνει αυτό; Τα συνδικάτα άρχισαν από πολύν καιρό να οργανώνονται στις 
Ενωµένες Πολιτείες, αλλά τώρα που υπάρχουν, θα ακολουθήσουν την ίδια εξέλιξη 
που ακολούθησαν τα αγγλικά συνδικάτα. Αυτό πάει να πει πως, µέσα στις σηµερινές 
συνθήκες, στην παρακµή του καπιταλισµού, είναι αναγκασµένα να στραφούν προς 
την πολιτική δραστηριότητα. Νοµίζω πως αυτό είναι το πιο σηµαντικό θέµα. 

Το ζήτηµα που µου τέθηκε δίνει τον τόνο στο γεγονός “ότι τίποτε δεν δείχνει πως η 
επιθυµία για την οικοδόµηση ενός τέτοιου κόµµατος είναι ένα αίσθηµα ριζωµένο 
µέσα στις µάζες”. Θυµάστε πως όταν είχαµε µιλήσει γι' αυτό το ζήτηµα µε τους 
άλλους συντρόφους, υπήρξαν διαφορές. ∆εν µπορώ να κρίνω αν αυτό το αίσθηµα 
είναι ριζωµένο ή όχι µέσα στις µάζες: δεν έχω προσωπικές εντυπώσεις ούτε έχω κάνει 
παρατηρήσεις που µου επιτρέπουν να κρίνω γι' αυτό, µα δεν νοµίζω πως το βασικό 
µας θέµα είναι να ξέρουµε ποιος από τους ηγέτες ή τους µαχητές των συνδικάτων 
είναι έτοιµος σήµερα, και σε ποιο βαθµό, να οικοδοµήσει ένα πολιτικό κόµµα. Πάνω 
σε αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρώσει κανείς αντικειµενικές 
πληροφορίες. ∆εν έχουµε τα µέσα να οργανώσουµε ένα δηµοψήφισµα. ∆εν θα 
µετρήσουµε τις αντιδράσεις στις προτάσεις µας παρά όταν θα έχουµε θέσει 
συγκεκριµένα αυτές τις προτάσεις στην ηµερήσια διάταξη. 

Αυτό όµως που µπορούµε να πούµε χωρίς το φόβο να κάνουµε λάθος, είναι ότι η 
αντικειµενική κατάσταση είναι απόλυτα καθοριστική. Τα συνδικάτα, σαν τέτοια που 
είναι, δεν µπορούν να έχουν παρά µια αµυντική δραστηριότητα. Στο βαθµό που η 
κρίση βαθαίνει και η ανεργία µεγαλώνει, χάνουν µέλη και αδυνατίζουν. Τα 
απεργιακά ταµεία φτωχαίνουν. Τα καθήκοντα γίνονται όλο και πιο πιεστικά, τη 
στιγµή που τα µέσα είναι όλο και πιο περιορισµένα. Αυτό είναι ένα γεγονός, στο 
οποίο δεν µπορούµε να αλλάξουµε τίποτε. 

Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία χάνει τον προσανατολισµό της όλο και πιο πολύ, οι 
εργαζόµενοι της βάσης δυσαρεστούνται όλο και περισσότερο Η δυσαρέσκειά τους 
εξαρτάται από τις ελπίδες που τοποθέτησαν στο CIΟ, στην πίστη για τις κατοπινές 
επιτυχίες του. 
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Η κατάσταση είναι η ακόλουθη: µέσα σε τρία χρόνια, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 4 
εκατοµµύρια, κι έχουν να αντιµετωπίσουν µιαν αντικειµενική κατάσταση στην οποία 
τα συνδικάτα δεν µπορούν να αλλάξουν τίποτε. Πρέπει να δώσουµε µια απάντηση σ' 
αυτή την κατάσταση. 

Αν οι συνδικαλιστές ηγέτες δεν είναι έτοιµοι για την πολιτική δραστηριότητα, πρέπει 
να απαιτήσουµε απ' αυτούς να επεξεργαστούν ένα νέο προσανατολισµό. Αν 
αρνηθούν, θα τους καταγγείλουµε. 

Επαναλαµβάνω εδώ εκείνο που είπα για το Μεταβατικό Πρόγραµµα στο σύνολό του. 
Το πρώτο πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπίσουµε, δεν είναι η κατάσταση 
πνευµάτων των µαζών, αλλά η αντικειµενική κατάσταση, και το δικό µας καθήκον 
είναι να φέρουµε τις καθυστερηµένες αυτές µάζες αντιµέτωπες µε τα καθήκοντα που 
καθορίζονται από την αντικειµενική κατάσταση, κι όχι από ψυχολογικούς 
υπολογισµούς. Η ίδια παρατήρηση επιβάλλεται και από αφορµή το ζήτηµα για το 
Εργατικό Κόµµα. Για να µη συντριβεί η µαχητικότητα της τάξης, για να µην κυριέψει 
τις µάζες η αποθάρρυνση, το κίνηµα πρέπει να ακολουθήσει µια νέα πορεία Η πορεία 
αυτή πρέπει να είναι πολιτική. Αυτό είναι το βασικό επιχείρηµα που πρέπει να 
προωθήσουµε πάνω στο ζήτηµα του Εργατικού Κόµµατος. 

Επικαλούµαστε το µαρξισµό, τον επιστηµονικό σοσιαλισµό. Στην πραγµατικότητα τι 
σηµαίνει επιστηµονικός σοσιαλισµός; 

Αυτό θέλει ακριβώς να πει πως το κόµµα που τον επικαλείται δεν ξεκινάει, όταν 
θεµελιώνει την πολιτική του, από υποκειµενικές ευχές, από επιµέρους τάσεις, από 
την κατάσταση πνευµάτων, αλλά από τα ίδια τα αντικειµενικά γεγονότα, από την 
υλική κατάσταση των διαφόρων τάξεων, κι από τη σχέση τους, όπως το κάνει κανείς 
στις διάφορες επιστήµες, στηρίζεται στα γεγονότα. Μονάχα µ' αυτή τη µέθοδο θα 
µπορέσουµε να καταστρώσουµε διεκδικήσεις που να ανταποκρίνονται στην 
πραγµατική κατάσταση. Μονάχα κατόπιν θα προσαρµόσουµε αυτές τις διεκδικήσεις, 
αυτά τα συνθήµατα, στον τρόπο σκέψης των µαζών. Να υπολογίζαµε αυτόν τον 
τρόπο σκέψης σαν το βασικό γεγονός, αυτό δεν θα ανταποκρινόταν σε µιαν 
επιστηµονική πολιτική, αλλά σε µια συγκυριακή, δηµαγωγική ή τυχοδιωκτική 
πολιτική. 

Θα µπορούσε κανείς να διερωτηθεί πώς γίνεται και δεν είχαµε προβλέψει την εξέλιξη 
τώρα και 5, 6 ή 7 χρόνια; Γιατί δεν παλέψαµε για το σύνθηµα του Εργατικού 
Κόµµατος στο παρελθόν; Η εξήγηση είναι πολύ απλή. Σαν µαρξιστές, ιδρυτές του 
αµερικανικού κινήµατος για την Τέταρτη ∆ιεθνή, ήµασταν απόλυτα πεπεισµένοι πως 
ο διεθνής καπιταλισµός είχε µπει σε µια περίοδο παρακµής. Σε µια περίοδο δηλαδή 
που χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι εργάτες διαπαιδαγωγούνται από τις ίδιες 
τις αντικειµενικές συνθήκες, και υποκειµενικά αγκαζάρονται στο δρόµο της 
Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Αυτή ήταν η γενική τάση, και οι Ενωµένες Πολιτείες 
δεν θα αποτελούσαν εξαίρεση. Η γενική όµως τάση δεν αρκεί για να καθορίσει όλα 
τα ιδιαίτερα φαινόµενα. 

Εδώ όλο το ζήτηµα είναι ζήτηµα των ρυθµών ανάπτυξης. Κι από αυτή την άποψη, 
πολλοί ανάµεσά µας, κι εγώ ο ίδιος, υπολογίζοντας τη δύναµη του αµερικανικού 
καπιταλισµού, σκεφτόµασταν πως αυτός ο κολοσσός θα µπορούσε να αντισταθεί για 
πολύν καιρό στις εσωτερικές του αντιφάσεις, και να εκµεταλλευτεί την παρακµή του 
ευρωπαϊκού καπιταλισµού για να εξασφαλίσει στον εαυτό του µια κάποια ανάπαυλα. 
Για πόσο χρόνο όµως; ∆έκα ή, ίσως, τριάντα χρόνια. Όπως και νά 'χει, δεν 
φανταζόµουνα, σε ό,τι µε αφορά προσωπικά, πως αυτή η σειρά των οξύτατων 
κρίσεων, θα άνοιγε τόσο γρήγορα κι ότι αυτές οι κρίσεις θα βάθαιναν διαρκώς. Να 
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γιατί, όταν συζητούσα, πριν 8 χρόνια, µε τους αµερικανούς συντρόφους, ήµουνα 
εξαιρετικά συνετός στις υποθέσεις µου. 

Η άποψή µου ήταν πως δεν µπορούσε κανείς να προβλέψει πότε τα αµερικανικά 
συνδικάτα θα υποχρεώνονταν από την κατάσταση να καταφύγουν στην πολιτική 
δράση. Έλεγα πως αν η κρίσιµη περίοδος τοποθετούνταν σε 10 ή 15 χρόνια, µέχρι 
τότε, εµείς, η επαναστατική οργάνωση, θα είχαµε γίνει µια πραγµατική δύναµη, που 
θα επιδρούσε άµεσα στα συνδικάτα, και θα γινόταν η κύρια δύναµη: γι' αυτό θα ήταν 
απόλυτα αφηρηµένο, επιφανειακό και σχολαστικό, να διακηρύξουµε στα 1930 την 
αναγκαιότητα για την οικοδόµηση του Εργατικού Κόµµατος, αυτό το σύνθηµα θα 
ήταν ένα εµπόδιο στην ανάπτυξη του Κόµµατός µας. Αυτά τα σκεπτόµασταν στην 
αρχή της προηγούµενης κρίσης. ∆εν προβλέψαµε πως εκείνη η κρίση θα 
ακολουθιόταν από µια κρίση ακόµα πιο βαθιά, που η δύναµή της θα ήταν 
δεκαπλάσια από το ίδιο το γεγονός ότι επρόκειτο για µια επανάληψη! 

Πρέπει να βασιστούµε, όχι πάνω στις χθεσινές προβλέψεις µας, αλλά πάνω στην 
τωρινή κατάσταση. Ο αµερικανικός καπιταλισµός είναι πολύ ισχυρός, αλλά οι 
αντιφάσεις του είναι ακόµα πιο ισχυρές. Η ίδια του η παρακµή αναπτύσσεται µε 
αµερικανική ταχύτητα, κι αυτό δηµιουργεί µια καινούρια κατάσταση για τα νέα 
συνδικάτα –στο CIO ακόµα περισσότερο απ' ό,τι στην AFL[4], γιατί η AFL θα 
αντισταθεί καλύτερα στηριζόµενη πάνω στην πιο αριστοκρατική βάση της. 

Πρέπει να αλλάξουµε το πρόγραµµά µας, γιατί η αντικειµενική κατάσταση έχει πέρα 
για πέρα αλλάξει. 

Τι σηµαίνει αυτό; Αυτό σηµαίνει µήπως πως είµαστε σίγουροι ότι η εργατική τάξη και 
τα συνδικάτα θα υιοθετήσουν αυτή την προοπτική του εργατικού κόµµατος; Όχι, δεν 
είµαστε καθόλου σίγουροι. Αλλά, αρχίζοντας την πάλη δεν µπορούµε να είµαστε 
βέβαιοι ότι θα οδηγηθούµε στη νίκη. Απλώς µπορούµε να πούµε πως το σύνθηµά µας 
ανταποκρίνεται στην αντικειµενική κατάσταση. Τα πιο προχωρηµένα στοιχεία θα το 
καταλάβουν, και τα πιο καθυστερηµένα στοιχεία δεν θα αντιταχθούν σ' αυτό, ακόµα 
κι αν δεν το καταλάβουν. 

Στην ίδια τη Μινεάπολη, δεν µπορούµε να προτείνουµε στα συνδικάτα να γίνουν 
µέλη της οργάνωσής µας, του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόµµατος. Αυτό θα ήταν 
αστείο, ακόµα και στη Μινεάπολη. Γιατί; Γιατί η παρακµή του καπιταλισµού 
προχωράει δέκα φορές, εκατό φορές πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύει το Κόµµα µας. 
Αυτό είναι µια νέα διαστρέβλωση. Η αναγκαιότητα για ένα πολιτικό κόµµα που θα 
είναι το κόµµα των εργατών, υπάρχει µέσα στις αντικειµενικές συνθήκες, αλλά το 
δικό µας κόµµα είναι πολύ µικρό, έχει πολύ µικρό κύρος για να οργανώσει τους 
εργαζόµενους στις γραµµές του. Γι' αυτό πρέπει να πούµε στους εργαζόµενους, στις 
µάζες: φτιάξτε το κόµµα σας. ∆εν µπορούµε όµως να απευθυνθούµε άµεσα στις 
µάζες, καλώντας τις να γίνουν µέλη του Κόµµατός µας. 

Αν µια συγκέντρωση 500 ατόµων εκδηλώσει τη συµφωνία της πάνω στη σκέψη πως 
είναι αναγκαίο ένα Εργατικό Κόµµα, τα 5 ίσως άτοµα θα είναι έτοιµα να γίνουν µέλη 
του Κόµµατός µας. Πράγµα που δείχνει πως το σύνθηµα για το Εργατικό Κόµµα είναι 
ένα σύνθηµα αγκιτάτσιας. Το δεύτερο σύνθηµα –γίνετε µέλη στο Κόµµα µας– είναι 
για τα πιο προχωρηµένα στοιχεία. 

Μήπως, όµως, πρέπει να προωθούµε µόνο το ένα από αυτά τα συνθήµατα; Αντίθετα, 
πρέπει να τα προωθούµε και τα δυο. Το πρώτο, “για ένα ανεξάρτητο Εργατικό 
Κόµµα”, προετοιµάζει το έδαφος για το δικό µας Κόµµα. Το δεύτερο σύνθηµα 



 114

προετοιµάζει τους εργάτες, τους βοηθάει να προχωρήσουν, κι ανοίγει το δρόµο για 
το Κόµµα µας. 

Σε άλλο κείµενο θα δείξουµε πως δεν είµαστε ικανοποιηµένοι µε το απλό σύνθηµα 
του Εργατικού Κόµµατος, που άλλωστε δεν είναι τόσο αφηρηµένο όσο ήταν πριν 
δέκα χρόνια, από αφορµή την τροποποίηση της συγκεκριµένης κατάστασης. Αλλά θα 
αποδείξουµε πως είναι µια ιδέα που πρέπει να γίνει συγκεκριµένη. Θα δείξουµε 
στους εργάτες τι πράγµα πρέπει να είναι αυτό το κόµµα. Ένα ανεξάρτητο κόµµα, όχι 
για να υποστηρίζει τον Ρούζβελτ ή τον Λαφολέτ, µα ένα εργαλείο για τους ίδιους τους 
εργάτες. Γι' αυτό θα πρέπει το κόµµα αυτό να έχει τους δικούς του υποψήφιους στον 
εκλογικό στίβο. 

Στο Εργατικό αυτό Κόµµα θα διοχετεύουµε τα µεταβατικά συνθήµατά µας. 
Προφανώς, όχι όλα ταυτόχρονα, αλλά το ένα ύστερα από το άλλο, στο βαθµό που θα 
µας προσφέρονται οι ευκαιρίες. Γι' αυτό, δεν βλέπω κανέναν ουσιαστικό λόγο να 
αρνηθούµε αυτό το σύνθηµα. 

Στην άρνηση του συνθήµατος, βρίσκω µονάχα έναν ψυχολογικό λόγο. Οι σύντροφοί 
µας, πολεµώντας τους οπαδούς του Λόβστοουν, πάλευαν για το Κόµµα µας, ενάντια 
στην ιδέα ενός κόµµατος γενικά κι αφηρηµένα. Αυτό είναι προφανώς δυσάρεστο. 
Είναι σίγουρο πως, από την άλλη µεριά, οι σταλινικοί θα µας αποκαλέσουν φασίστες, 
κτλ... Αλλά όλα αυτά δεν ανήκουν στον τοµέα των αρχών, ανήκουν στον τοµέα της 
τακτικής. 

Ο Λόβστοουν θα πει πως χάσαµε το κεφάλι µας, αλλά αυτό δεν είναι τίποτε. Για να 
επεξεργαστούµε την πολιτική µας στηριζόµαστε πάνω στις ανάγκες της εργατικής 
τάξης, κι όχι στις αντιδράσεις του Λόβστοουν. Πιστεύω πως ακόµα κι από την άποψη 
της πάλης µας ενάντια στους οπαδούς του Λόβστοουν, αυτό θα είναι ένα 
πλεονέκτηµα κι όχι ένα µειονέκτηµα. Αν είχα να αντιµετωπίσω έναν απ' αυτούς, θα 
εξηγούσα ποιες ήταν οι θέσεις µας και γιατί έχουν αλλάξει. Θα του έλεγα: “Εκείνη τη 
στιγµή κάνατε επίθεση εναντίον µας. Καλά. Σήµερα, πάνω σ' αυτό το σηµείο που σας 
φαίνεται τόσο σηµαντικό, έχουµε αλλάξει γνώµη. Τι έχετε ενάντια στην Τέταρτη 
∆ιεθνή;”. Είµαι βέβαιος πως µ' αυτό τον τρόπο θα µπορούσαµε ακόµα και να 
δηµιουργήσουµε ένα ρήγµα στους Λοβστοουνιστές. 

Απ' αυτή την άποψη δεν βλέπω κανένα εµπόδιο. 

Πριν τελειώσω, θα ήθελα να κάνω µια διόρθωση πάνω στο ζήτηµα. Το σύνθηµα του 
“Εργατικού Κόµµατος” δεν αποτελεί ένα τµήµα του Μεταβατικού Προγράµµατος. 
Αυτό είναι ένα χωριστό σηµείο». 

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Πώς να υπερασπιστούµε την ανάγκη του Εργατικού Κόµµατος σ' ένα 
συνδικάτο; Κάνοντας προτάσεις;». 

ΚΡΟΥΞ: «Γιατί όχι; Αν ήµουνα σ' ένα συνδικάτο, κι αν το ζήτηµα έµπαινε επί 
τάπητος, θα έπαιρνα το λόγο για να πω πως το Εργατικό Κόµµα είναι µια 
αναγκαιότητα που την επιβάλουν τα γεγονότα. Έχει αποδειχτεί πως η 
δραστηριότητα στον οικονοµικό τοµέα, δεν αρκεί. Χρειάζεται πολιτική 
δραστηριότητα: θα έλεγα εκείνο που κατά τη γνώµη µου µετράει σ' ό,τι αφορά ένα 
τέτοιο σύνθηµα. Θα εξηγούσα πώς γι' αυτό το λόγο επιφυλάσσοµαι να επέµβω 
αργότερα πάνω στο περιεχόµενο του προγράµµατος αυτού του κόµµατος, αλλά θα 
ψήφιζα υπέρ της πρότασης». 



 115

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Οι εργαζόµενοι µένουν απολύτως απαθείς σ' ό,τι αφορά το Εργατικό 
Κόµµα, οι ηγέτες τους δεν κάνουν τίποτε, και οι σταλινικοί υποστηρίζουν τον 
Ρούζβελτ». 

ΚΡΟΥΞ: «Αυτό χαρακτηρίζει την περίοδο που περνάµε, που δεν υπάρχει 
καθορισµένο πρόγραµµα, όπου οι εργαζόµενοι δεν ξέρουν πού να αναζητήσουν τον 
καινούριο δρόµο. Υπάρχει απόλυτη ανάγκη να υπερπηδήσουµε αυτή την απάθεια. 
Υπάρχει απόλυτη ανάγκη να καθορίσουµε την καινούρια προοπτική». 

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Ορισµένοι σύντροφοι έχουν µάλιστα συγκεντρώσει στατιστικά 
στοιχεία, προσπαθώντας να αποδείξουν πως το κίνηµα για το Εργατικό Κόµµα χάνει 
έδαφος ανάµεσα στους εργάτες». 

ΚΡΟΥΞ: «Πρέπει να διακρίνουµε τη γενική γραµµή από τις επιµέρους ταλαντεύσεις 
και από τις διαθέσεις που µπορούν να κυριαρχούν σε µια στιγµή ή σε µιαν άλλη µέσα 
στο CIO. Σε ό,τι αφορά τη µαχητικότητα, είναι βέβαιο πως το CIO εµφανίζεται 
σήµερα χίλιες φορές πιο επικίνδυνο απ' ότι άλλοτε στα µάτια των καπιταλιστών, οι 
ηγέτες όµως φοβούνται να σπάσουν από τον Ρούζβελτ. Οι µάζες περιµένουν, χωρίς 
προοπτική, Η ανεργία µεγαλώνει. Είναι δυνατό ίσως να αποδείξουµε πως το κίνηµα 
για το Εργατικό Κόµµα έχασε ένα µέρος της επίδρασης του µέσα σ' ένα χρόνο. 

Ίσως η επίδραση των σταλινικών να πηγαίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Μα αυτό 
δεν είναι παρά µια επιµέρους ταλάντευση, και θα ήταν πολύ επικίνδυνο να 
βασιστούµε στις επιµέρους ταλαντεύσεις, αφού µέσα σε λίγο χρόνο θα είναι το 
βασικό ρεύµα, που προχωρά σε βάθος, εκείνο που θα πάρει πάνω του, και η 
αντικειµενική αναγκαιότητα θα πρέπει να βρει την υποκειµενική έκφρασή της στο 
κεφάλι των εργατών, και µε µεγαλύτερη ακρίβεια αν εµείς τους βοηθήσουµε. Το 
Κόµµα είναι ακριβώς ένα ιστορικό εργαλείο για να βοηθάει τους εργάτες». 

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Ορισµένοι από τους συντρόφους µας που προέρχονται από το 
“Σοσιαλιστικό Κόµµα” λένε πως όταν ήταν στο “Σ.Κ.” υπεράσπιζαν την ιδέα για ένα 
Εργατικό Κόµµα κι ότι πείστηκαν πως είχαν άδικο συζητώντας µε τους 
ΤΡΟΤΣΚΥστές: Σήµερα, θα πρέπει να γυρίσουν προς τα πίσω;». 

ΚΡΟΥΞ: «Ναι. Είναι ένα ζήτηµα διαπαιδαγώγησης, είναι ένα σχολειό για τους 
συντρόφους µας. Τώρα, µπορούν να προσεγγίσουν αυτό το πρόβληµα του Εργατικού 
Κόµµατος µε έναν τρόπο πιο πλήρη και πιο διαλεκτικό». 

Μάης 1938 

 

3. Μια Ακόµα Συζήτηση µε τον Τρότσκυ για το 
«Μεταβατικό Πρόγραµµα» 

Λ. ΤΡΟΤΣΚΥ: «Ποια είναι η σηµασία του προγράµµατος; Το πρόγραµµα είναι η 
ουσία του Κόµµατος. Το Κόµµα αντιπροσωπεύει την πρωτοπορία της εργατικής 
τάξης. Το Κόµµα είναι µια επιλογή από τα πιο συνειδητά, τα πιο προχωρηµένα, τα 
πιο αφοσιωµένα στοιχεία, και µπορεί να παίζει ένα σπουδαίο πολιτικό και ιστορικό 
ρόλο που δεν βρίσκεται σε άµεση σχέση µε την αριθµητική του δύναµη. Μπορεί να 
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είναι ένα µικρό κόµµα και να παίζει έναν τεράστιο ρόλο. Στην διάρκεια της πρώτης 
ρώσικης επανάστασης, το 1905, λόγου χάρη, η µπολσεβίκικη φράξια δεν αριθµούσε 
πάνω από δέκα χιλιάδες µέλη, οι µενσεβίκοι από δέκα µέχρι δώδεκα χιλιάδες µέλη, κι 
αυτά είναι το µάξιµουµ. Σ' αυτή την εποχή, ανήκαν στο ίδιο Κόµµα. Αυτό σηµαίνει 
πως το σύνολο του Κόµµατος δεν αριθµούσε πάνω από είκοσι µε είκοσι δυο χιλιάδες 
εργάτες. Το Κόµµα κατεύθυνε τα Σοβιέτ σ' ολόκληρη τη χώρα χάρη σε µια σωστή 
πολιτική και χάρη στη συνοχή του. Μπορεί κανείς να φέρει την αντίρρηση πως η 
διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στους ρώσους και τους αµερικανούς εργάτες, ή τους 
εργάτες µιας οποιασδήποτε άλλης παλιάς καπιταλιστικής χώρας, είναι ότι το ρωσικό 
προλεταριάτο ήταν ένα προλεταριάτο ολότελα φρέσκο και παρθένο, χωρίς καµιά 
παράδοση συνδικαλισµού και συντηρητικού ρεφορµισµού. Ήταν ένα νεαρό, φρέσκο, 
παρθένο προλεταριάτο που είχε ανάγκη από µια ηγεσία και που, παρά το γεγονός ότι 
το Κόµµα στο σύνολό του δεν αριθµούσε πάνω από 20.000 εργάτες, αυτό το Κόµµα 
οδήγησε στη µάχη δύο µε τρία εκατοµµύρια εργάτες. 

Σήµερα τι είναι το κόµµα; Σε τι συνίσταται η συνοχή του; Η συνοχή αυτή είναι µια 
συλλογική κατανόηση των γεγονότων, των καθηκόντων, κι αυτή η συλλογική 
κατανόηση είναι το πρόγραµµα του Κόµµατος. Όπως οι σύγχρονοι εργάτες 
(περισσότερο απ' όσο οι πρωτόγονοι) δεν µπορούν να δουλέψουν χωρίς εργαλεία, 
κατά τον ίδιο τρόπο, το πρόγραµµα είναι το εργαλείο του Κόµµατος. Αν λείπει το 
πρόγραµµα, κάθε εργάτης πρέπει να αυτοσχεδιάσει το εργαλείο του, να βρει 
εργαλεία προχειροφτιαγµένα, και το ένα θα βρίσκεται σε αντίφαση µε το άλλο. 
Μονάχα όταν η πρωτοπορία είναι οργανωµένη πάνω στη βάση κοινών αντιλήψεων, 
µπορούµε να δράσουµε. 

Μπορεί κάποιος να µας πει ότι µέχρι σήµερα δεν είχαµε ένα πρόγραµµα κι όµως 
δρούσαµε. Αλλά αυτό εδώ το πρόγραµµα είχε διατυπωθεί σε διάφορα άρθρα, 
προτάσεις, κλπ... Μ' αυτή την έννοια, το σχέδιο προγράµµατος δεν είναι µια 
καινούρια ανακάλυψη, δεν είναι το έργο ενός µόνο ανθρώπου, αλλά το αποτέλεσµα 
µιας συλλογικής εργασίας που έγινε µέχρι σήµερα. Ωστόσο ένα τέτοιο ρεζουµέ είναι 
απολύτως αναγκαίο για να δώσει στους συντρόφους µια ιδέα της κατάστασης, µια 
συλλογική κατανόηση. Οι µικροαστοί, οι αναρχικοί και οι διανοούµενοι φοβούνται να 
δώσουν στο κόµµα συλλογικές ιδέες, µια συλλογική συµπεριφορά. Το πρόγραµµα δεν 
επιβάλλεται σε κανέναν γιατί όποιος γίνεται µέλος του Κόµµατος το κάνει µε τη 
θέλησή του. 

Νοµίζω πως πάνω σ' αυτό το θέµα είναι σηµαντικό να υπογραµµίσουµε εκείνο που 
θέλουµε να πούµε µε την έκφραση ελευθερία, αντιθέτοντάς την στην αναγκαιότητα. 
Το ότι µπορούµε να έχουµε µια ελεύθερη προσωπικότητα, αυτό είναι συνήθως µια 
µικροαστική αντίληψη. ∆εν είναι παρά ένα παραµύθι, µια πλάνη. ∆εν είµαστε 
καθόλου ελεύθεροι. ∆εν έχουµε ελεύθερη θέληση, µε την έννοια της µεταφυσικής 
φιλοσοφίας. Όταν επιθυµώ να πιω ένα ποτήρι µπύρα, ενεργώ σαν ελεύθερος 
άνθρωπος, όµως δεν ανακάλυψα εγώ την ανάγκη της µπύρας. Αυτή η ανάγκη βγαίνει 
από το σώµα µου και εγώ δεν είµαι παρά ο εκτελεστής. Στο µέτρο όµως που 
καταλαβαίνω τις ανάγκες του σώµατός µου και µπορώ συνειδητά να τις ικανοποιώ, 
έχω την αίσθηση της ελευθερίας διαµέσου της κατανόησης της αναγκαιότητας. Εδώ 
η σωστή κατανόηση των φυσικών αναγκών µου, είναι η µόνη πραγµατική ελευθερία 
που έχει δοθεί στα ζώα και στον άνθρωπο, απ' όλες τις απόψεις όπου ο άνθρωπος 
είναι ένα ζώο. Το ίδιο πράγµα είναι αληθινό και για την εργατική τάξη. Το 
πρόγραµµα για την εργατική τάξη δεν πέφτει από τον ουρανό, και δεν µπορούµε να 
φτάσουµε σ' αυτό παρά µε την κατανόηση της αναγκαιότητας. Στη µια περίπτωση 
πρόκειται για το σώµα µου, στην άλλη είναι η αναγκαιότητα της κοινωνίας. Το 
πρόγραµµα είναι η έκφραση της αναγκαιότητας, που έχουµε µάθει να 
καταλαβαίνουµε, και, δεδοµένου ότι η αναγκαιότητα είναι η ίδια για όλα τα µέλη της 
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τάξης, µπορούµε να φτάσουµε σε µια συλλογική κατανόηση των καθηκόντων, και 
αυτή η κατανόηση είναι το πρόγραµµα. 

Μπορούµε να προχωρήσουµε πιο πέρα και να πούµε πως η πειθαρχία του Κόµµατός 
µας πρέπει να είναι πολύ αυστηρή, γιατί είµαστε ένα επαναστατικό Κόµµα που 
πρέπει να αντιµετωπίσει ισχυρότατους εχθρούς, συνειδητούς των συµφερόντων τους. 
Και τώρα δεν µας επιτίθεται µονάχα η µπουρζουαζία, αλλά και οι σταλινικοί –οι πιο 
µνησίκακοι πράκτορες της µπουρζουαζίας. Μια απόλυτη πειθαρχία είναι αναγκαία, 
αλλά αυτή πρέπει να είναι το αποτέλεσµα µιας συλλογικής κατανόησης. Αν αυτή η 
πειθαρχία επιβάλλεται από τα έξω, τότε είναι ένας ζυγός. Αν προέρχεται από την 
κατανόηση, τότε είναι η έκφραση της προσωπικότητας –αλλά χωρίς, όµως, αυτήν, 
είναι ένας ζυγός. Η πειθαρχία, λοιπόν, είναι µια έκφραση της ελεύθερης 
ατοµικότητάς µου. ∆εν έχουµε εδώ µια αντιπαράθεση ανάµεσα στην προσωπική 
θέληση και το Κόµµα, γιατί σ' αυτό έγινα µέλος µε τη δική µου θέληση. Αυτή είναι 
επίσης η βάση του προγράµµατος, που δεν µπορεί να στηρίζεται σε ένα σίγουρο 
πολιτικό και ηθικό βάθρο, παρά αν εµείς κατανοούµε την ουσία της». 

Γιατί το Σχέδιο Προγράµµατος δεν είναι Πλήρες 

«Το σχέδιο προγράµµατος δεν είναι ένα πλήρες πρόγραµµα. Μπορούµε να πούµε 
πως υπάρχουν πράγµατα που λείπουν απ' αυτό το σχέδιο προγράµµατος, κι ότι 
υπάρχουν πράγµατα που, από την ίδια τη φύση τους, δεν αφορούνε το πρόγραµµα. 
Τα πράγµατα που δεν ανήκουν στο πρόγραµµα, είναι τα σχόλια. Το πρόγραµµα αυτό 
δεν περιέχει µονάχα συνθήµατα, αλλά και σχόλια ή πολεµικές ενάντια στους 
αντιπάλους µας. ∆εν είναι, όµως, ένα πλήρες πρόγραµµα. Ένα πλήρες πρόγραµµα θα 
έπρεπε να δίνει µια θεωρητική έκφραση της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας 
στην ιµπεριαλιστική φάση της. Η ανάλυση για τα αίτια της κρίσης, για την αύξηση 
της ανεργίας, κλπ, δεν ρεζουµάρεται σ' αυτό το σχέδιο παρά µε δυο λόγια στο πρώτο 
κεφάλαιο, γιατί έχουµε κιόλας µιλήσει γι' αυτά τα ζητήµατα στα άρθρα µας, τα 
βιβλία, κλπ. Θα γράψουµε ακόµα περισσότερα και καλύτερα. Εκείνα όµως που 
γράφονται εδώ είναι αρκετά για τις πρακτικές ανάγκες, γιατί αυτά πιστεύουµε όλοι 
µας. 

Η αρχή του προγράµµατος δεν είναι πλήρης. Το πρώτο κεφάλαιο δεν είναι παρά µια 
συµβουλή κι όχι µια ολοκληρωµένη ανάλυση. Κατά τον ίδιο τρόπο, το τέλος του 
προγράµµατος δεν είναι πλήρες, γιατί εκεί µιλάµε για την κοινωνική επανάσταση, 
για την κατάληψη της εξουσίας διαµέσου της εξέγερσης, για τη µεταµόρφωση της 
καπιταλιστικής κοινωνίας σε δικτατορία και της δικτατορίας σε σοσιαλιστική 
κοινωνία. Αυτό δεν οδηγεί τον αναγνώστη παρά µέχρι την πόρτα. Αυτό είναι ένα 
πρόγραµµα δράσης που ξεκινάει από σήµερα και φτάνει µέχρι το αρχίνισµα της 
Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Από πρακτική άποψη, αυτό που σήµερα είναι το πιο 
σηµαντικό, είναι να ξέρουµε το πώς µπορούµε να κατευθύνουµε τα διάφορα 
στρώµατα του προλεταριάτου στο δρόµο της κοινωνικής επανάστασης. Άκουσα πως 
οι σύντροφοι της Νέας Υόρκης αρχίζουν τώρα να οργανώνουν οµάδες µε σκοπό όχι 
µονάχα να µελετήσουν και να κριτικάρουν το σχέδιο προγράµµατος, αλλά και να 
επεξεργαστούν τα µέσα για να παρουσιάσουν το πρόγραµµα στις µάζες, και πιστεύω 
πως αυτή είναι η καλύτερη µέθοδος που µπορεί να χρησιµοποιήσει το Κόµµα µας. 

Το πρόγραµµα δεν είναι παρά µια πρώτη προσέγγιση. Είναι πάρα πολύ γενικός ο 
τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζεται στο ερχόµενο διεθνές Συνέδριο. Το πρόγραµµα 
εκφράζει τη γενική τάση της παγκόσµιας εξέλιξης. Έχουµε ένα σύντοµο κεφάλαιο 
που αφορά τις αποικιακές και µισοαποικιακές χώρες, έχουµε ένα κεφάλαιο που 
αφορά τις φασιστικές χώρες, ένα κεφάλαιο πάνω στη Σοβιετική Ένωση, κ.ο.κ. Είναι 
ολοφάνερο πως τα γενικά χαρακτηριστικά της παγκόσµιας κατάστασης είναι παντού 
όµοια, µια και όλα απορρέουν από την πίεση της ιµπεριαλιστικής οικονοµίας, όµως, 
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κάθε χώρα έχει τις ιδιαίτερες συνθήκες της, και µια ρεαλιστική πολιτική πρέπει να 
αρχίζει µε το να λαβαίνει υπόψη της τις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες σε κάθε χώρα, κι 
ακόµα σε κάθε περιοχή της χώρας. Γι' αυτό το λόγο, µια πολύ σοβαρή µελέτη του 
προγράµµατος είναι το πρώτο καθήκον του κάθε συντρόφου στις Ενωµένες 
Πολιτείες. 

Υπάρχουν δύο κίνδυνοι στην επεξεργασία του προγράµµατος. Ο πρώτος είναι να 
γαντζωθούµε από τις γενικές αφηρηµένες γραµµές και να επαναλαβαίνουµε τα 
γενικά συνθήµατα χωρίς να τα συνδέουµε µε τα τοπικά συνδικάτα. Αυτή είναι η 
γραµµή του αφηρηµένου σεχταρισµού. Ο άλλος κίνδυνος είναι ο αντίθετος, εκείνος 
της υπερβολικής προσαρµογής στις ειδικές συνθήκες, της χαλάρωσης της γενικής 
επαναστατικής γραµµής. Νοµίζω πως στις Ενωµένες Πολιτείες, ο δεύτερος κίνδυνος 
είναι ο πιο άµεσος. Πάνω σ' αυτό το θέµα, θυµάµαι ιδιαίτερα την περίπτωση του 
εξοπλισµού των απεργιακών φρουρών, κλπ. Ορισµένοι σύντροφοι φοβούνται πως 
αυτό δεν θα ταίριαζε στους εργάτες, κλπ. 

Τις τελευταίες αυτές µέρες διάβασα ένα γαλλικό βιβλίο γραµµένο από έναν ιταλό 
εργάτη σχετικά µε την άνοδο του φασισµού στην Ιταλία. Ο συγγραφέας αυτός είναι 
οπορτουνιστής. Ήταν ένας σοσιαλιστής. Εκείνο, όµως, που είναι ενδιαφέρον, δεν 
είναι τα συµπεράσµατά του, αλλά τα γεγονότα που αναφέρει. ∆ίνει ανάγλυφα τον 
πίνακα του ιταλικού προλεταριάτου, ειδικά στα 1920-21. Ήταν µια πανίσχυρη 
οργάνωση µε 160 σοσιαλιστές βουλευτές στο κοινοβούλιο. Έλεγχαν πάνω από το 1/3 
των δήµων και οι πιο σηµαντικές περιοχές της Ιταλίας ήταν στα χέρια των 
σοσιαλιστών, κέντρα της εργατικής εξουσίας. Κανένας καπιταλιστής δεν µπορούσε 
να προσλάβει ή να απολύσει εργάτες χωρίς τη συναίνεση των συνδικάτων, κι αυτό 
αφορούσε τόσο τους εργάτες γης όσο και τους εργάτες βιοµηχανίας. 

Αυτό έµοιαζε σαν να έχουµε δικτατορία του προλεταριάτου κατά 49%, µα η 
αντίδραση της µικροµπουρζουαζίας και των απόστρατων αξιωµατικών ενάντια σ' 
αυτή την κατάσταση ήταν φοβερή. Στη συνέχεια, ο συγγραφέας εξιστορεί το πώς 
αυτοί οργάνωσαν µικρές οµάδες που τις κατεύθυναν αξιωµατικοί και που µε 
αυτοκίνητα τις εξαπολύανε σ' ολόκληρη τη χώρα. Σε πόλεις των 10.000 κατοίκων που 
ελέγχονταν από τους σοσιαλιστές, διεισδύανε 30 οργανωµένοι άνθρωποι, βάζανε 
φωτιά στο ∆ηµαρχείο, καίγανε τα σπίτια, δολοφονούσαν τους ηγέτες, επιβάλανε 
συνθήκες εργασίας ευνοϊκές στους καπιταλιστές, και στη συνέχεια φεύγανε για 
αλλού, κάνοντας τα ίδια πράγµατα σε εκατοντάδες και εκατοντάδες πόλεις, στη µια 
µετά την άλλη. Με µια φοβερή τροµοκρατία και µε µεθοδικές ενέργειες, σύντριψαν 
συστηµατικά τα συνδικάτα και έγιναν κύριοι της Ιταλίας. Κι όµως ήταν µια µικρή 
µειοψηφία». 

Οι Μέθοδες των Φασιστών 

«Οι εργάτες κήρυξαν γενική απεργία. Οι φασίστες στείλανε τα αυτοκίνητά τους και 
συντρίψανε κάθε τοπική απεργία και µε µια οργανωµένη µικρή µειοψηφία κάνανε 
εκκαθαρίσεις στις εργατικές οργανώσεις. Ύστερα απ' αυτά έγιναν οι εκλογές και οι 
τροµοκρατηµένοι εργάτες εκλέξανε τον ίδιο αριθµό βουλευτών. Αυτοί 
διαµαρτυρόντουσαν στο Κοινοβούλιο µέχρι που διαλύθηκε. Αυτή είναι η διαφορά 
που υπάρχει ανάµεσα στην τυπική και την πραγµατική εξουσία, Όλοι οι βουλευτές 
ήταν σίγουροι πως κρατούσαν στο χέρι την εξουσία, όµως, το τεράστιο αυτό κίνηµα 
το γεµάτο µε πνεύµα αυτοθυσίας συντρίφτηκε, τσακίστηκε, καταλύθηκε από 10.000 
περίπου καλά οργανωµένους φασίστες, που είχαν το πνεύµα της αυτοθυσίας, αλλά 
και καλούς στρατιωτικούς ηγέτες. 

Στις Ενωµένες Πολιτείες, τα πράγµατα µπορεί να είναι διαφορετικά, αλλά οι 
θεµελιακές τάσεις είναι οι ίδιες. Πληροφορήθηκα για την τακτική του Χαγκ: είναι µια 
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γενική επανάληψη του φασιστικού πραξικοπήµατος. Αυτός, αντιπροσωπεύει τα 
µικροαφεντικά που λυσσάξανε µε τη χειροτέρεψε της κρίσης. Έχει το “γκαγκ” του 
(γκαγκστερική οµάδα), πράγµα που είναι πέρα για πέρα αντισυνταγµατικό. Αυτό 
είναι πάρα πολύ µεταδοτικό. Με την όξυνση της κρίσης, αυτό θα απλωθεί σ' όλες τις 
χώρες, και ο Ρούζβελτ που είναι ένας πάρα πολύ καλός δηµοκράτης, θα πει: “Ίσως 
αυτό να είναι η µόνη λύση”. 

Το ίδιο πράγµα έγινε στην Ιταλία. Υπήρχε ένας πρόεδρος που κάλεσε τους 
σοσιαλιστές. Οι σοσιαλιστές αρνήθηκαν. ∆έχτηκε τότε τους φασίστες. Σκεφτόταν 
πως αυτοί θα µπορούσαν να αποτελέσουν το αντίβαρο για τους σοσιαλιστές, οι 
φασίστες, όµως, ανέτρεψαν τον πρόεδρο. Πιστεύω τώρα πως το παράδειγµα της 
Νέας Υερσέης είναι πολύ σηµαντικό. Θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τα πάντα, 
αλλά µε έναν εντελώς ειδικό τρόπο. Θα πρότεινα µια σειρά άρθρα που να εξηγούν το 
πώς οι φασίστες κατάφεραν να νικήσουν. Μπορούµε να πετύχουµε τη νίκη µε τον 
ίδιο τρόπο, πρέπει, όµως, να έχουµε ένα µικρό σώµα εργατών. Πρέπει να έχουµε την 
καλύτερη πειθαρχία, οργανωµένους εργάτες, επιτροπές άµυνας, αλλιώτικα θα 
ηττηθούµε, και νοµίζω πως οι σύντροφοί µας στις Ενωµένες Πολιτείες δεν δίνουν τη 
σπουδαιότητα που πρέπει σ' αυτό το ζήτηµα. Ένα φασιστικό κύµα µπορεί σε 2 ή 3 
χρόνια να κατακλύσει τη χώρα και οι καλύτεροι εργάτες ηγέτες να λυντσαριστούν µε 
το χειρότερο τρόπο, το ίδιο όπως λυντσάρονται οι µαύροι στο Νότο. Πιστεύω πως η 
τροµοκρατία στις Ενωµένες Πολιτείες θα είναι πιο φοβερή απ' όλες τις άλλες χώρες. 
Είναι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που πρέπει να αρχίσουµε, µε µεγάλη προσοχή, µε τις 
οµάδες αυτοάµυνας, αλλά πρέπει να αρχίσουµε αµέσως». 

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Πρακτικά πώς θα λανσάρουµε το σύνθηµα για τις οµάδες 
αυτοάµυνας;». 

Λ. ΤΡΟΤΣΚΥ: «Αυτό είναι πολύ απλό. Έχετε µια απεργιακή φρουρά σε µια 
απεργία. Όταν η απεργία τελειώσει, εξηγούµε πως πρέπει να υπερασπίσουµε τα 
συνδικάτα µας, µονιµοποιώντας την απεργιακή φρουρά». 

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Μήπως το Κόµµα πρέπει να δηµιουργήσει το ίδιο οµάδες αυτοάµυνας 
µε τα δικά του µέλη;». 

Λ. ΤΡΟΤΣΚΥ: «Τα συνθήµατα του Κόµµατος πρέπει να ρίχνονται εκεί όπου έχουµε 
συµπαθούντες και εργάτες που µας υπερασπίζουν. Ένα κόµµα όµως δεν µπορεί να 
δηµιουργήσει µια ανεξάρτητη οργάνωση αυτοάµυνας. Το καθήκον µας είναι να 
δηµιουργήσουµε τέτοιους οργανισµούς στα συνδικάτα. Πρέπει να έχουµε οµάδες 
συντρόφων πολύ πειθαρχηµένες, µε συνετούς ηγέτες για να µην αφήσουν τον εαυτό 
τους να προβοκαριστεί εύκολα, γιατί αυτές οι οµάδες µπορούν εύκολα να 
προβοκαριστούν. Το βασικό καθήκον για τον ερχόµενο χρόνο θα είναι να 
αποφευχθούν οι αιµατηρές συγκρούσεις και συµπλοκές, πρέπει να τις περιορίσουµε 
στο µίνιµουµ, µε µια οργανωµένη µειοψηφία, τόσο σε καιρό απεργίας όσο και σε 
καιρό ειρήνης. Το να παρεµποδίσουµε τις συγκεντρώσεις των φασιστών είναι ένα 
ζήτηµα συσχετισµού των δυνάµεων. Μόνοι µας δεν είµαστε αρκετά δυνατοί, αλλά 
προτείνουµε το Ενιαίο Μέτωπο. 

Ο Χίτλερ εξηγεί στο βιβλίο του το γιατί πέτυχε. Η σοσιαλδηµοκρατία ήταν 
πανίσχυρη. Έστειλε µια συµµορία µε τον Ρούντολφ Ες σε µια συγκέντρωση της 
σοσιαλδηµοκρατίας και λέει πώς στο τέλος της συγκέντρωσης τα 30 αγόρια του 
κυνήγησαν όλους τους εργάτες που ήταν ανίκανοι να τους αντιταχθούν. Ήξερε, 
λοιπόν, πως θα ήταν ο νικητής. Οι εργάτες ήταν οργανωµένοι µόνο για να πληρώνουν 
τις συνδροµές τους –χωρίς καµιά προετοιµασία για άλλα καθήκοντα. Τώρα πρέπει να 
κάνουµε εκείνο που έκανε ο Χίτλερ, αλλά προς την αντίστροφη κατεύθυνση. Να 
στέλνουµε 40-50 ανθρώπους να διαλύουν τις φασιστικές συγκεντρώσεις. Αυτό έχει 
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µια πολύ µεγάλη σηµασία, οι εργάτες δυναµώνουν, γίνονται µαχητικά στοιχεία, τα 
µεγάφωνά µας. Οι µικροαστοί θα το δουν αυτό µε σοβαρό µάτι. Τέτοια επιτυχία! 
Αυτό έχει µια πολύ µεγάλη σπουδαιότητα στο µέτρο που ο πληθυσµός είναι 
τυφλωµένος, καθυστερηµένος, καταπιεσµένος και δεν µπορεί να ανορθωθεί παρά 
µόνο µε επιτυχίες. ∆εν µπορούµε να ξεσηκώσουµε παρά µόνο την πρωτοπορία, αλλά 
η πρωτοπορία αυτή πρέπει να ξεσηκώσει και τους άλλους. Και γι' αυτό ξαναλέω πως 
είναι ζήτηµα πολύ µεγάλης σπουδαιότητας. Μπορούµε να αρχίσουµε από τη 
Μινεάπολη, όπου έχουµε πολύ έµπειρους και δυνατούς συντρόφους, και να δώσουµε 
το παράδειγµα σε όλη τη χώρα. Πιστεύω πως ακόµα και οι σκοτεινές δολοφονίες των 
Κόρµπρεϊν και Μπράουν µπορούν να χρησιµοποιηθούν γι' αυτό το σκοπό. 

Πιστεύω πως θα ήταν χρήσιµο να συζητήσουµε λίγο πάνω στο τµήµα εκείνο του 
σχεδίου που δεν έχει αρκετά αναπτυχθεί µέσα στο κείµενό µας. Αυτό είναι το γενικό 
θεωρητικό µέρος. Στην διάρκεια της τελευταίας συζήτησης σηµείωσα πως το 
θεωρητικό µέρος του προγράµµατος, σαν γενική ανάλυση της κοινωνίας, δεν έχει 
πλήρως δοθεί σ' αυτό το σχέδιο, αλλά έχει αντικατασταθεί από ορισµένους 
σύντοµους υπαινιγµούς. Από την άλλη µεριά, το σχέδιο περιλαβαίνει ένα κεφάλαιο 
για την Επανάσταση, τη δικτατορία του προλεταριάτου και την οικοδόµηση της 
κοινωνίας µετά την επανάσταση. Μονάχα τη µεταβατική περίοδο έχουµε αναπτύξει. 
Έχουµε πολλές φορές επαναλάβει πως ο επιστηµονικός χαρακτήρας της 
δραστηριότητάς µας βρίσκεται στο γεγονός ότι προσαρµόζουµε το πρόγραµµά µας 
όχι στις πολιτικές συγκυρίες ή στις διαθέσεις των µαζών, όπως είναι σήµερα, αλλά 
στην αντικειµενική κατάσταση που αντιπροσωπεύεται από την ταξική οικονοµική 
δοµή της κοινωνίας. Ο τρόπος που σκέπτονται οι µάζες µπορεί να είναι 
καθυστερηµένος. Τότε τα πολιτικά καθήκοντα του Κόµµατος είναι να φέρουν τη 
σκέψη των µαζών σε αρµονία µε τα αντικειµενικά γεγονότα. Να δώσουν στους 
εργάτες να καταλάβουν ποια είναι τα αντικειµενικά καθήκοντα. ∆εν µπορούµε όµως 
να προσαρµόσουµε το πρόγραµµά µας στον καθυστερηµένο τρόπο σκέψης των 
εργατών. Η σκέψη, η διάθεση, είναι παράγοντες δεύτερης σειράς –ο παράγων ο 
πρωταρχικός είναι η αντικειµενική κατάσταση. Είναι γι' αυτό που ακούσαµε αυτές 
τις κριτικές ή αυτές τις εξηγήσεις που έλεγαν πως υπάρχουν µέρη στο πρόγραµµα 
που δεν είναι προσαρµοσµένα στην κατάσταση». 

Το Πρόγραµµά µας Πρέπει να Προσαρµοστεί στην Αντικειµενική 
Κατάσταση 

«Ρωτάω όλον τον κόσµο: τι θα έπρεπε να κάνουµε; Να προσαρµόσουµε το 
πρόγραµµά µας στην αντικειµενική κατάσταση ή στον τρόπο σκέψης των εργατών; 
Και νοµίζω ότι αυτό το ερώτηµα πρέπει να τεθεί σε όλους τους συντρόφους που λένε 
πως το πρόγραµµά µας δεν είναι προσαρµοσµένο στην κατάσταση της Αµερικής. 
Αυτό το πρόγραµµα είναι ένα πρόγραµµα επιστηµονικό. Βασίζεται πάνω σε µια 
αντικειµενική ανάλυση της αντικειµενικής κατάστασης. ∆εν µπορεί να κατανοηθεί 
στο σύνολό του από τους εργάτες. Θα ήταν µεγάλη επιτυχία αν η πρωτοπορία το 
κατανοούσε στην προσεχή περίοδο κι έλεγε τότε στους εργάτες: “Πρέπει να 
υπερασπίσετε τον εαυτό σας από το φασισµό”. 

Τι θέλουµε να πούµε µε τον όρο αντικειµενική κατάσταση; Εδώ πρέπει να 
αναλύσουµε τους αντικειµενικούς όρους για τη Σοσιαλιστική Επανάσταση. Αυτοί οι 
όροι έχουν εκτεθεί στα έργα των Μαρξ-Έγκελς και παραµένουν αµετάβλητοι σε ό,τι 
αφορά την ουσία τους σήµερα. Πρώτα πρώτα, έλεγε ο Μαρξ, καµιά κοινωνία δεν 
εξαφανίζεται πριν να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητές της. Τι σηµαίνει αυτό; 
Σηµαίνει πως δεν µπορούµε να εξαλείψουµε µια κοινωνία µε την υποκειµενική 
θέληση, πως δεν µπορούµε να οργανώσουµε µια εξέγερση όπως το έκαναν οι 
Μπλανκιστές. Τι σηµαίνει η λέξη “δυνατότητες”; Τι σηµαίνει η έκφραση ότι “µια 
κοινωνία δεν µπορεί να εξαφανιστεί”; 
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Όσο η κοινωνία είναι ικανή να αναπτύσσει τις παραγωγικές δυνάµεις και να 
πλουτίζει το έθνος, παραµένει ισχυρή και σταθερή. Αυτός ήταν ο όρος της κοινωνίας 
που στηριζόταν στη δουλεία, στη φεουδαρχία, αυτός είναι ο όρος για την 
καπιταλιστική κοινωνία. Εδώ φτάνουµε σ' ένα σηµείο πολύ ενδιαφέρον, που 
τελευταία ανάλυσα στην εισαγωγή που έγραψα για το Κοµµουνιστικό Mανιφέστο. Ο 
Μαρξ κι ο Έγκελς περίµεναν µια επανάσταση σ' όλη τους τη ζωή. Και προπαντός στα 
χρόνια 1848-1850, περίµεναν µια κοινωνική επανάσταση. Γιατί; Έλεγαν πως το 
καπιταλιστικό σύστηµα έχει καταντήσει φρένο στην ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνάµεων. Ήταν αυτό σωστό; Ναι ή όχι; 

Ήταν σωστό µε την έννοια ότι αν οι εργάτες ήταν σε θέση, ικανοποιώντας τις 
ανάγκες του 19ου αιώνα, να πάρουν την εξουσία, η ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνάµεων θα ήταν πιο γοργή και το έθνος πιο πλούσιο. Αλλά δεδοµένου ότι οι 
εργάτες δεν στάθηκαν ικανοί να πάρουν την εξουσία, το καπιταλιστικό σύστηµα 
παραµένει µαζί µε τις κρίσεις του, κλπ. Ωστόσο, η γενική γραµµή ήταν ανοδική. Ο 
τελευταίος πόλεµος του 1914-18 ήταν το αποτέλεσµα της στενότητας της παγκόσµιας 
αγοράς για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων, και κάθε έθνος έτεινε στο να 
εξαλείψει όλα τα άλλα έθνη µε σκοπό να κατακτήσει την παγκόσµια αγορά. ∆εν το 
κατάφεραν, όµως, και τώρα βλέπουµε πως η καπιταλιστική κοινωνία µπαίνει σε µια 
καινούρια φάση. Ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που είπαν πως αυτό ήταν αποτέλεσµα 
του γεγονότος ότι η κοινωνία έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές της. 

Ο πόλεµος δεν ήταν παρά η έκφραση της ανικανότητας µιας µεγαλύτερης επέκτασης. 
Μετά τον πόλεµο είχαµε την ιστορική κρίση που γινόταν ολοένα και πιο οξυµένη. Η 
καπιταλιστική ανάπτυξη χαρακτηριζόταν παντού από την ευηµερία και ύστερα τις 
κρίσεις, αλλά ο αριθµός των κρίσεων και των περιόδων ευηµερίας αυξανόταν. Στις 
αρχές του πολέµου βλέπουµε πως οι κύκλοι των κρίσεων και των περιόδων ευηµερίας 
σχηµατίζουν µια καθοδική γραµµή. Αυτό σηµαίνει τώρα πως η κοινωνία έχει 
εξαντλήσει εντελώς τις εσωτερικές δυνατότητές της, και πρέπει να αντικατασταθεί 
από µια καινούρια κοινωνία. Αλλιώτικα η παλιά κοινωνία θα οδηγήσει στη 
βαρβαρότητα, όπως οδήγησε ο πολιτισµός της Ελλάδας και της Ρώµης, γιατί είχε 
εξαντλήσει τις δυνατότητές του και δεν µπορούσε να αντικατασταθεί από µιαν άλλη 
τάξη». 

Τρεις Όροι για µια Καινούρια Κοινωνία 

«Τέτοιο είναι το πρόβληµα σήµερα και ειδικότερα στις Ενωµένες Πολιτείες. Ο 
πρώτος όρος για µια νέα κοινωνία είναι νά 'χουν αναπτυχθεί αρκετά οι παραγωγικές 
δυνάµεις για να δώσουν σάρκα και οστά σε ένα ανώτερο επίπεδο. Οι παραγωγικές 
δυνάµεις έχουν αρκετά αναπτυχθεί γι' αυτό; Ναι, είχαν αρκετά αναπτυχθεί τον 19ο 
αιώνα –όχι τόσο όσο σήµερα– αλλά αρκετά. Σήµερα, ειδικότερα στις Ενωµένες 
Πολιτείες, θα ήταν πολύ εύκολο για έναν καλό στατιστικολόγο να αποδείξει ότι αν οι 
αµερικανικές παραγωγικές δυνάµεις είχαν απελευθερωθεί, θα µπορούσαν να έχουν 
διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί ακόµα και τελευταία. Νοµίζω πως οι σύντροφοί µας 
θα έπρεπε να κάνουν τέτοιου είδους στατιστικές παρατηρήσεις. 

Ο δεύτερος όρος: πρέπει να υπάρχει µια καινούρια προοδευτική τάξη που να είναι 
αρκετά µεγάλη και που να έχει αρκετή οικονοµική επίδραση για να επιβάλει τη 
θέλησή της στην κοινωνία. Αυτή η τάξη είναι το προλεταριάτο. Το προλεταριάτο 
πρέπει να αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία του έθνους ή πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να ηγείται της πλειοψηφίας. Στην Αγγλία, η εργατική τάξη 
αντιπροσωπεύει την απόλυτη πλειοψηφία. Στη Ρωσία ήταν µια µειοψηφία, είχε όµως 
τη δυνατότητα να διευθύνει τους φτωχούς χωρικούς. Στις Ενωµένες Πολιτείες η 
εργατική τάξη αντιπροσωπεύει, το λιγότερο, το µισό του πληθυσµού, αλλά έχει τη 
δυνατότητα να διευθύνει τους χωρικούς. 
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Ο τρίτος όρος είναι ο υποκειµενικός παράγοντας. Η τάξη αυτή πρέπει να κατανοήσει 
τη θέση που κατέχει στην κοινωνία και να έχει στη διάθεσή της τις δικές της 
οργανώσεις. Αυτός είναι ο όρος που, από ιστορική άποψη, λείπει σήµερα. Από 
κοινωνική άποψη δεν είναι µονάχα µια δυνατότητα, αλλά µια απόλυτη 
αναγκαιότητα, µε την έννοια πως θα έχουµε ή Σοσιαλισµό ή Βαρβαρότητα. Να το 
ιστορικό δίληµµα. 

Στη συζήτησή µας αναφέραµε ότι ο κ. Χαγκ δεν είναι ένας γερο-ηλίθιος που 
φαντάζεται πως υπάρχει ένα µεσαιωνικό σύστηµα για την πόλη του. Είναι ένας 
προχωρηµένος ανιχνευτής της αµερικάνικης καπιταλιστικής τάξης. Το 1907 ο Τζακ 
Λόντον γράφει ένα βιβλίο: The Iron Heel (Το Σιδερένιο Τακούνι), που το αγόρασα. 
Κείνη την εποχή αυτό φαινόταν σαν εφιαλτικό όνειρο, αλλά σήµερα είναι µια 
απόλυτη πραγµατικότητα. Παρουσιάζει την ανάπτυξη της πάλης της εργατικής τάξης 
στις Ενωµένες Πολιτείες µε την καπιταλιστική τάξη, που κρατάει την εξουσία µε ένα 
σύστηµα τροµερών καταπιέσεων. Είναι η ίδια η εικόνα του φασισµού. Η ιδεολογία 
που περιγράφει, ανταποκρίνεται στην ιδεολογία του Χίτλερ. Αυτό είναι πολύ 
ενδιαφέρον. 

Στο Νιούαρκ, ο ∆ήµαρχος αρχίζει να καλεί τον Χαγκ κι όλοι τους εµπνέονται από τα 
µεγάλα αφεντικά. Είναι απολύτως βέβαιο πως ο Ρούζβελτ θα λάβει υπόψη του ότι 
στη σηµερινή κρίση δεν µπορεί να κάνει τίποτε µε τις γραφειοκρατικές µέθοδες. ∆εν 
είναι φασίστας, όπως έλεγαν οι σταλινικοί στα 1932. Αλλά οι πρωτοβουλίες του θα 
παραλύσουν, τι θα µπορούσε να κάνει; Οι εργάτες είναι δυσαρεστηµένοι. ∆εν µπορεί 
παρά να µανουβράρει µέχρι το τέλος και στη συνέχεια να εκφωνήσει τον 
αποχαιρετιστήριο λόγο του. Μια τρίτη εντολή αποκλείεται στον Ρούζβελτ. 

Οι πιθηκισµοί του δηµάρχου του Νιούαρκ έχουν µια πολύ µεγάλη σηµασία. Σε 2 ή 3 
χρόνια µπορεί να έχετε ένα ισχυρό φασιστικό κίνηµα αµερικανικού χαρακτήρα. 
Ποιος είναι ο Χαγκ; ∆εν έχει καµιά σχέση µε το Μουσολίνι ή τον Χίτλερ, αλλά είναι 
ένας αµερικανός φασίστας. Γιατί εµφανίστηκε; Για το λόγο ακριβώς ότι η κοινωνία 
δεν µπορεί πια να διευθύνεται µε τις δηµοκρατικές µέθοδες. 

Φυσικά, δεν επιτρέπεται να µας πιάσει υστερία. Ο κίνδυνος µιας εργατικής τάξης που 
θα έχει κατακλυστεί από τα γεγονότα είναι αναµφισβήτητος, αλλά δεν µπορούµε να 
παλέψουµε αυτόν τον κίνδυνο παρά µε µια συστηµατική και ενεργητική ανάπτυξη 
της ίδιας της δραστηριότητάς µας, παρά µε επαναστατικά συνθήµατα που θα 
ανταποκρίνονται πλήρως στο σκοπό τους και όχι µε χιµαιρικές προσπάθειες να 
πηδήξουµε πάνω από τα ίδια µας τα κεφάλια. Η δηµοκρατία δεν είναι παρά ο νόµος 
των µεγάλων αφεντικών. Πρέπει να καταλάβουµε καλά αυτό που απόδειξε ο 
Λούντµπεργκ στο βιβλίο του, ότι δηλαδή οι 60 οικογένειές κυβερνούν τις Ενωµένες 
Πολιτείες. Μα πώς; Μέχρι σήµερα µε δηµοκρατικές µέθοδες. Είναι µια µικρή 
µειοψηφία περιτριγυρισµένη από τις µεσαίες τάξεις, τη µικροµπουρζουαζία, από 
εργάτες. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κινούν το ενδιαφέρον των µεσαίων 
τάξεων γι' αυτή την κοινωνία. ∆εν πρέπει να τις αφήσουν να απελπιστούν. Το ίδιο 
πράγµα είναι αληθινό για τους εργάτες, τουλάχιστον για τα πιο εξυψωµένα εργατικά 
στρώµατα. Αν τα προχωρηµένα αυτά στρώµατα αντιτίθενται, µπορούν να τσακίσουν 
τις επαναστατικές δυνατότητες των κατώτερων στρωµάτων κι εδώ βρίσκεται το µόνο 
µέσο που κάνει δυνατή τη λειτουργία της δηµοκρατίας». 

Τα «∆ηµοκρατικά» Καθεστώτα δεν είναι ∆υνατά παρά για τα Έθνη 
που Ευηµερούν 

«Το δηµοκρατικό καθεστώς είναι το πιο αριστοκρατικό µέσο για τη διακυβέρνηση 
µιας χώρας. Κι αυτό δεν είναι δυνατό παρά για ένα πλούσιο έθνος. Κάθε βρετανός 
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δηµοκράτης διαθέτει 9 ή 10 σκλάβους που δουλεύουν στις αποικίες. Η αρχαία 
ελληνική κοινωνία ήταν µια δηµοκρατία που βασιζόταν στη δουλεία. Με µια 
ορισµένη έννοια, µπορεί να πει κανείς το ίδιο πράγµα για τη βρετανική, την 
ολλανδική, τη γαλλική, τη βελγική δηµοκρατία. Με την ακριβή έννοια της λέξης, οι 
Ενωµένες Πολιτείες δεν διαθέτουν αποικίες, έχουν, όµως, τη Λατινική Αµερική και ο 
κόσµος ολόκληρος είναι ένα είδος αποικίας για τις Ενωµένες Πολιτείες, χωρίς να 
µιλήσουµε για το ότι κατέχουν την πιο πλούσια ήπειρο και για µια οικονοµική εξέλιξη 
χωρίς καµιά παράδοση φεουδαλισµού. 

Η Αµερική είναι ένα έθνος ιστορικά προνοµιούχο, αλλά τα προνοµιούχα 
καπιταλιστικά έθνη δεν διαφέρουν από τα καταπιεστικά έθνη “παρίες”, παρά από 
την άποψη του χρόνου. Η Ιταλία, το πιο φτωχό από τα µεγάλα καπιταλιστικά έθνη, 
έγινε το πρώτο φασιστικό έθνος. Η Γερµανία ήταν το δεύτερο, και έγινε γιατί δεν 
διέθετε αποικίες ή πλούσιες εξαρτηµένες χώρες και εξάντλησε πάνω στη φτωχή αυτή 
βάση όλες τις δυνατότητες. Και από πάνω οι εργάτες δεν στάθηκαν ικανοί να 
αντικαταστήσουν την µπουρζουαζία. Τώρα, είναι η σειρά των Ενωµένων Πολιτειών, 
και αυτό µάλιστα πριν από τη Μεγάλη Βρετανία ή τη Γαλλία. Το καθήκον του 
Κόµµατός µας είναι να αρπάξει κάθε αµερικανό εργάτη από τους ώµους και να τον 
ταρακουνήσει πολλές φορές, για να καταλάβει σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι 
ΕΠΑ. Εδώ δεν έχουµε µια κρίση συγκυρίας, αλλά µια κοινωνική κρίση. Το Κόµµα µας 
µπορεί να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο. Εκείνο που είναι δύσκολο για ένα νέο κόµµα, 
που αναπτύσσεται σε µια βαριά ατµόσφαιρα προηγούµενων παραδόσεων 
υποκρισίας, είναι να λανσάρει ένα επαναστατικό σύνθηµα. “Αυτό είναι φαντασίωση”, 
“Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην Αµερική”. Είναι, όµως, δυνατό η κατάσταση να 
αλλάξει, όταν θα ρίξετε τα επαναστατικά συνθήµατα του προγράµµατός µας. Θα 
υπάρχουν άνθρωποι που θα γελούν. Αλλά το επαναστατικό κουράγιο δεν βρίσκεται 
µονάχα στο ότι είσαι έτοιµος να πεθάνεις, αλλά στο να µπορείς να υποφέρεις τα 
γέλια των ηλίθιων ανθρώπων που θα είναι η πλειοψηφία. Όµως, όταν ένας από 
αυτούς που γελούν θα τσακιστεί από τη συµµορία του Χαγκ, θα σκεφτεί πως είναι 
καλό να υπάρχει µια επιτροπή αυτοάµυνας και η ειρωνική του στάση θα αλλάξει». 

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Η ιδεολογία των εργατών δεν αποτελεί µέρος των αντικειµενικών 
παραγόντων;». 

Λ. ΤΡΟΤΣΚΥ: «Για µας, τη µικρή αυτή µειοψηφία, τα πάντα είναι αντικείµενα, κι 
εδώ περιλαβαίνεται και ο τρόπος σκέψης των εργατών. Οφείλουµε, όµως, να 
αναλύσουµε και να ταξινοµήσουµε τα στοιχεία της αντικειµενικής κατάστασης που 
µπορούν να µεταµορφωθούν µε την προπαγάνδα µας και κείνα που δεν µπορούν. 
Είναι γι' αυτό το λόγο που λέµε πως το πρόγραµµα είναι προσαρµοσµένο στα 
θεµελιακά και σταθερά στοιχεία της αντικειµενικής κατάστασης, και ότι το καθήκον 
µας συνίσταται στο να προσαρµόσουµε τον τρόπο σκέψης των µαζών σ' αυτούς τους 
αντικειµενικούς παράγοντες. Το να προσαρµόσουµε τη νοοτροπία των µαζών σ' 
αυτούς τους αντικειµενικούς συντελεστές, αυτό είναι ένα παιδαγωγικό καθήκον. 
Είναι καθήκον παιδαγωγικό το να προσαρµόσουµε τον τρόπο σκέψης. Πρέπει να 
έχουµε υποµονή κλπ. Η κρίση της κοινωνίας είναι η βάση της δραστηριότητάς µας. Η 
νοοτροπία είναι η πολιτική αρένα της δραστηριότητάς µας. Έχουµε καθήκον να 
δώσουµε µια επιστηµονική εξήγηση της κοινωνίας και να την εξηγήσουµε µε 
καθαρότητα στις µάζες. Σ' αυτό συνίσταται η διαφορά ανάµεσα στο Μαρξισµό και το 
Ρεφορµισµό. 

Οι ρεφορµιστές –όπως ο Νόρµαν Τόµας ξέρουν να µυρίζονται εκείνο που οι 
άνθρωποι θέλουν να ακούσουν, και τους το λένε. Αυτό, όµως, δεν είναι µια σοβαρή 
επαναστατική δραστηριότητα. Εµείς πρέπει να έχουµε το κουράγιο να είµαστε 
αντιδηµοτικοί, να λέµε: “Είστε βλάκες”. “Είστε ηλίθιοι”, “Σας προδίδουν”, να 
δηµιουργούµε ένα σκάνδαλο και να υπερασπίζουµε µε υποµονή τις ιδέες µας. Από 
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χρόνο σε χρόνο είναι αναγκαίο να ταρακουνάµε ξανά τις µάζες –όλα αυτά ανήκουν 
στην τέχνη της προπαγάνδας. Αλλά αυτά πρέπει να γίνονται µε επιστηµονικό τρόπο 
και δεν πρέπει να συνδέονται µε τη διανοητική κατάσταση των µαζών. Είµαστε οι πιο 
ρεαλιστές, γιατί υπολογίζουµε σε γεγονότα που δεν µπορούν να αλλάξουν µε την 
ευγλωττία του Νόρµαν Τόµας. Όταν έχουµε µια άµεση επιτυχία, τότε κολυµπάµε µε 
το ρεύµα των µαζών, κι αυτό το ρεύµα είναι η επανάσταση». 

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Καµιά φορά σκέφτοµαι πως οι ηγέτες µας δεν αισθάνονται αυτά τα 
προβλήµατα». 

Λ. ΤΡΟΤΣΚΥ: «Πιθανόν να είναι δυο διαφορετικά πράγµατα: το ένα να 
καταλαβαίνεις και το άλλο να αισθάνεσαι µε τους µυς σου, µε τα νεύρα σου. Σήµερα 
είναι αναγκαίο να καταλάβουµε καλά πως πρέπει να αλλάξουµε την πολιτική µας. 
Αυτό δεν είναι µονάχα ένα ζήτηµα που αφορά το Κόµµα, µα αυτό αφορά και τους 
ηγέτες. Κάναµε συζητήσεις, έχουµε διαφορές. Είναι αδύνατο να φτάσουµε στην ίδια 
άποψη ταυτόχρονα. Πάντα υπάρχουν προστριβές. Είναι αναγκαίες. Ο στόχος αυτού 
του προγράµµατος είναι να προκαλέσει αυτή τη συζήτηση». 

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Πόσο χρόνο µπορούµε να αφιερώσουµε σ' αυτή τη συζήτηση µεταξύ 
των ηγετών;». 

Λ. ΤΡΟΤΣΚΥ: «Είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς. Αυτό θα εξαρτηθεί από πολλούς 
παράγοντες. Τώρα, πρέπει να εκπληρώσουµε το νέο αυτό προσανατολισµό. Αυτός 
είναι καινούριος και ταυτόχρονα παλιός. Βασίζεται σ' ολόκληρη την προηγούµενη 
δραστηριότητα, αλλά τώρα ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο. Παρά τα λάθη, τις 
προστριβές και τους αγώνες, ένα καινούριο κεφάλαιο ανοίγει τώρα, και πρέπει να 
συγκεντρώσουµε όλες µας τις δυνάµεις σε µια στάση πιο ενεργητική. Αυτό που είναι 
σηµαντικό, όταν το πρόγραµµα θα έχει οριστικά αποκρυσταλλωθεί, είναι να 
καταλάβουµε καλά τα συνθήµατα και να τα χρησιµοποιούµε µε επιτηδειότητα, έτσι 
που σ' όλα τα µέρη της χώρας να χρησιµοποιεί ο καθένας µας την ίδια στιγµή τα ίδια 
συνθήµατα. 3.000 αγωνιστές µπορούν να δώσουν την εντύπωση πως είναι 15.000 ή 
50.000». 

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Ορισµένοι σύντροφοι µπορεί να είναι σύµφωνοι, γενικά, µε αυτό το 
πρόγραµµα. Έχουµε, όµως, συντρόφους αρκετά έµπειρους, για να σπρώξουν τα 
συνθήµατά µας µέσα στις µάζες; Είναι σύµφωνοι, γενικά, τι µπορώ, όµως, να κάνω 
µε τους καθυστερηµένους εργάτες του συνδικάτου µου;». 

Λ. ΤΡΟΤΣΚΥ: «Το Κόµµα µας είναι ένα κόµµα της αµερικανικής εργατικής τάξης. 
Πρέπει να θυµάστε πως ποτέ δεν υπήρξε ένα ισχυρό προλεταριακό κίνηµα, για να µη 
µιλήσουµε για µια ισχυρή προλεταριακή επανάσταση, στις ΕΠΑ. Το 1917, δεν θα 
µπορούσαµε να νικήσουµε χωρίς το 1905. Η γενιά µου ήταν πάρα πολύ νέα. Μέσα σε 
12 χρόνια είχαµε τη δυνατότητα να κατανοήσουµε τις ήττες µας, να διορθώσουµε τα 
λάθη µας, και να νικήσουµε. Μα ακόµα και τότε ηττηθήκαµε από τη νέα 
γραφειοκρατία. Είναι γι' αυτό το λόγο που δεν µπορούµε να προβλέψουµε, αν το 
Κόµµα µας θα οδηγήσει την αµερικανική εργατική τάξη κατευθείαν στη νίκη. Είναι 
δυνατό οι αµερικανοί εργάτες, που είναι πατριώτες, που έχουν ένα υψηλό επίπεδο 
ζωής, να κατεβούν σε απεργία, να ξεσηκωθούν. Από τη µια µεριά υπάρχει ο Χαγκ, 
από την άλλη ο Λιούις. Αυτό µπορεί να πάει µακριά, χρόνια, και στο διάστηµα αυτό 
οι αγωνιστές µας θα δυναµώσουν, θα γίνουν πιο σίγουροι για τον εαυτό τους και οι 
εργάτες θα πουν: “Αυτοί είναι οι µόνοι ικανοί να καταλάβουν πού πάµε”. Μόνο ο 
Πόλεµος φτιάχνει ήρωες του πολέµου. Για το ξεκίνηµα έχουµε πάρα πολύ καλά 
στοιχεία, καλούς συντρόφους, καλά εκπαιδευµένους, µια καλή οµάδα κι όχι µια 
µικρή οµάδα. Στη συνέχεια, πιστεύω πως η µεταµόρφωση της διανοητικής 
κατάστασης του αµερικανού εργάτη θα γίνει µ' ένα γοργό ρυθµό. Τι να κάνουµε; 
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Όλος ο κόσµος είναι ανήσυχος, ψάχνει για κατιτί το καινούριο. Λυτό είναι πολύ 
ευνοϊκό για την επαναστατική προπαγάνδα. 

Εµείς δεν πρέπει να στηριζόµαστε µόνο στα αριστοκρατικά στοιχεία, αλλά και στα 
στοιχεία τα πιο φτωχά. Οι καλλιεργηµένοι αµερικανοί εργάτες έχουν ένα 
πλεονέκτηµα, αλλά και ένα µειονέκτηµα το ίδιο όπως και τα βρετανικά σπορ. Είναι 
ένα πολύ καλό πράγµα και ένα µέσο που διαφθείρει τους εργάτες. Ολόκληρη η 
επαναστατική ενέργεια ξοδευόταν στα σπορ και γι' αυτό τα ενθάρρυναν οι βρετανοί 
–το πιο έξυπνο καπιταλιστικό έθνος. Τα σπορ θα πρέπει να ελέγχονται από τα 
συνδικάτα καθώς αποτελούν µέρος της επαναστατικής εκπαίδευσης. Μα έχετε ένα 
µεγάλο µέρος των νέων και των γυναικών, που δεν είναι αρκετά πλούσιοι για τέτοια 
πράγµατα. Πρέπει να έχουµε πλοκάµια για να διεισδύσουµε παντού, στα πλατύτερα 
στρώµατα». 

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Πιστεύω πως το Κόµµα µας έχει κάνει µεγάλους προόδους µετά το 
τελευταίο συνέδριό του». 

Λ. ΤΡΟΤΣΚΥ: «Έχει γίνει µια πολύ σηµαντική στροφή. Τώρα είναι αναγκαίο να 
δώσουµε ένα όπλο στη συγκεντροποιηµένη αυτή δραστηριότητα. Μια σκόρπια και 
γενική αγκιτάτσια δεν διεισδύει στο πνεύµα των ανεκπαίδευτων µαζών. Αν όµως 
επαναλαβαίνετε το ίδιο σύνθηµα, αν το προσαρµόζετε στην κατάσταση, τότε η 
επανάληψη, που είναι η µητέρα της µάθησης, θα ενεργήσει το ίδιο και στην πολιτική. 
Αυτό γίνεται πολύ συχνά, όχι µονάχα µ' έναν διανοούµενο, αλλά και µε έναν εργάτη, 
που πιστεύει πως όλος ο κόσµος πρέπει να καταλαβαίνει αυτό που έµαθε. Είναι 
αναγκαίο να επαναλαβαίνουµε µε υποµονή, να επαναλαβαίνουµε κάθε µέρα και 
παντού. Αυτό είναι ένα καθήκον του σχεδίου προγράµµατος –να δώσουµε µια 
οµοιογενή εντύπωση». 

Ιούνιος 1938 

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
———————— 

[1]. Κρουξ ήταν ένα από τα ψευδώνυµα που χρησιµοποιούσε ο Τρότσκυ την εποχή 
που ζούσε στο Μεξικό –(σ. τ. µ.).. 

[2]. Ντοµίνιον είναι µια ειδική µορφή αποικίας που αυτοδιοικείται –(σ. τ. µ.). 

[3]. CIO: Συνέδριο Βιοµηχανικών Οργανώσεων –(σ. τ. µ.). 

[4]. AFL: Αµερικανική Συνοµοσπονδία Εργασίας –(σ. τ. µ.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

 
Η ΒΟΝΑΠΑΡΤΙΣΤΙΚΗ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 
του Λ. Τρότσκυ10 

Ένα από τα κεντρικά ζητήµατα στην εισήγηση του Στάλιν στο 18ο Συνέδριο του 
Κόµµατος στη Μόσχα είταν αναµφίβολα η καινούργια θεωρία του για το κράτος! Ο 
Στάλιν αποτόλµησε να µπει σ’ αυτόν τον επικίνδυνο χώρο όχι από καµιά έµφυτη 
κλίση αλλά από ανάγκη. Μόλις πριν λίγο καιρό οι δικαστές Κριλένκο και 
Πασουκάνις, και οι δύο ορθόδοξοι σταλινικοί, αποµακρύνθηκαν από τις θέσεις τους 
και συντρίφτηκαν από τον Στάλιν γιατί επανέλαβαν τις ιδέες των Μαρξ, Έγκελς και 
Λένιν στο ζήτηµα ότι ο σοσιαλισµός συνεπάγεται µια βαθµιαία απονέκρωση του 
κράτους. Αυτή η θεωρία δεν µπορεί βέβαια να γίνει αποδεχτή από το κυρίαρχο 
Κρεµλίνο. Γιατί να εξαφανιστεί τόσο γρήγορα; Η γραφειοκρατία µόλις τώρα άρχισε 
να ζει. Ο Κριλένκο και ο Πασουκάνις είναι προφανώς «σαµποτέρ». 

Οι Πραγµατικότητες της Σοβιετικής Ζωής 

Οι πραγµατικότητες της σοβιετικής ζωής σήµερα πολύ δύσκολα µπορούν να 
συµβιβαστούν ακόµα και µε τα ελάχιστα υπολείµµατα της παλιάς Θεωρίας. Οι 
εργάτες είναι δεµένοι στα εργοστάσια. Οι αγρότες είναι δεµένοι στις κολλεχτίβες. Τα 
διαβατήρια έχουν εισαχτεί. Η ελευθερία της κίνησης έχει τελείως περιοριστεί. Είναι 
µεγάλο αµάρτηµα να φτάσεις καθυστερηµένος στη δουλιά. Τιµωρείται σαν προδοσία 
όχι µόνο οποιαδήποτε κριτική του Στάλιν αλλά ακόµα και η απλή αποτυχία του φυσι-
κού καθήκοντος να γονατίσεις µε όλους τους τρόπους µπροστά στον «ηγέτη». Τα 
σύνορα φρουρούνται από έναν αδιαπέραστο τοίχο από οπλισµένους φρουρούς και 
αστυνοµικούς σκύλους σε µια κλίµακα που δεν υπήρξε ποτέ προηγούµενα. Ο-
ποιονδήποτε λόγο και σκοπό κι αν επικαλεστεί κανείς δεν µπορεί ούτε να µπει ούτε 
να βγεί. Οι ξένοι που είχαν καταφέρει προηγούµενα να µπουν µέσα στη χώρα 
εξοντώνονται τώρα συστηµατικά. Αυτό βρίσκεται στον πυρήνα του Σοβιετικού 

                                                 
10 Φράφτηκε την 1η του Μάη 1939 και δηµοσιεύτηκε  πρώτη φορά στο Νο 11 του Θεωρητικού 
Περιοδικού της Ε∆Ε «Επαναστατική Μαρξιστική Επιθεώρηση» (Φλεβάρης-Μάης 1978). 
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συντάγµατος, «του πιο δηµοκρατικού» στον κόσµο, που λέει ότι κάθε πολίτης είναι 
υποχρεωµένος κάποτε να χρησιµοποιήσει τη σφαίρα του για το ένα και µοναδικό 
θύµα που συνέλαβε ο Στάλιν ή οι πράχτορές του. Ο Τύπος, το ραδιόφωνο, όλα τα 
όργανα της προπαγάνδας, της αγκιτάτσιας και της εθνικής εκπαίδευσης βρίσκονται 
ολοκληρωτικά στα χέρια της κλίκας που κυβερνά. Στα τελευταία πέντε χρόνια όχι 
λιγότερα από µισό έκατοµµύριο µέλη, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, 
διαγράφτηκαν από το Κόµµα. Ούτε ξέρουµε σίγουρα πόσοι εκτελέστηκαν, ρίχτηκαν 
στις φυλακές ή στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ή εξορίστηκαν στη Σιβηρία. Σίγουρα 
όµως εκατοντάδες χιλιάδες κοµµατικά µέλη είχαν την ίδια τύχη µε εκατοµµύρια µη 
κοµµατικά µέλη. Θα είταν εξαιρετικά δύσκολο να βάλει κανείς στα µυαλά όλων 
αυτών των εκατοµµυρίων ανθρώπων, των οικογενειών, των συγγενών και των φίλων 
τους την ιδέα ότι το σταλινικό κράτος απονεκρώνεται. Στραγγαλίζει άλλους, αλλά το 
ίδιο καθόλου δεν απονεκρώνεται. Αντίθετα έχει φέρει το κράτος σ’ ένα σηµείο τόσο 
άγριας έντασης που δεν έχει κανένα προηγούµενο στην ιστορία του ανθρώπινου 
γένους. 

Παρόλ’ αυτά η επίσηµη εκδοχή είναι ότι ο σοσιαλισµός έχει πραγµατοποιηθεί! 
Σύµφωνα µε τα επίσηµα κείµενα η χώρα βρίσκεται στο δρόµο προς τον 
ολοκληρωµένο κοµµουνισµό. Ο Μπέρια θα διαφωτίσει τους αµφισβητίες. Αλλά στο 
σηµείο αυτό παρουσιάζεται η κύρια δυσκολία. Αν πιστέψουµε τους Μαρξ, Έγκελς και 
Λένιν, το κράτος είναι το όργανο της ταξικής κυριαρχίας. Ο µαρξισµός έχει από πολύ 
καιρό αποκαλύψει ότι όλοι οι άλλοι ορισµοί του κράτους είναι θεω-ρητικές 
διαστρεβλώσεις που χρησιµεύουν σαν κάλυµµα για τα συµφέροντα των 
εκµεταλλευτών. Σ’ αυτή την περίπτωση τί σηµαίνει το κράτος σε µια χώρα όπου 
«έχουν τσακιστεί ολοκληρωτικά οι τάξεις»; Οι σοφοί του Κρεµλίνου έχουν πολλές 
φορές κουράσει τους εγκεφάλους τους πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα. Αλλά, φυσικά, το 
πρώτο που έκαναν είταν να συλλάβουν όλους όσους τους θύµιζαν τη µαρξιστική 
θεωρία του κράτους. Μια όµως και δεν είταν ούτε αυτό αρκετό, χρειάστηκε και 
κάποια θεωρητικοφανής ερµηνεία του σταλινικού απολυταρχισµού. Αυτή η ερµηνεία 
δόθηκε σε δύο δόσεις. Στο 14ο συνέδριο του Κόµµατος, πριν πέντε χρόνια, ο Στάλιν 
και ο Μόλοτοφ εξηγούσαν ότι το αστυνοµικό κράτος χρειαζόταν στην πάλη ενάντια 
στα «κατάλοιπα» των παλιών κυρίαρχων τάξεων και ειδικά ενάντια στους 
«διασπαστές» του ΤΡΟΤΣΚΥσµού. Αυτά τα κατάλοιπα και οι διασπαστές είταν σί-
γουρα, όπως έλεγαν, ασήµαντα. Αλλά επειδή είταν εξαιρετικά «λυσσασµένοι» η πάλη 
ενάντιά τους απαιτεί τη µεγαλύτερη προσοχή και ετοιµότητα. Αυτή η θεωρία είταν 
εξαιρετικά ηλίθια. Γιατί ένα ολοκληρωτικό κράτος χρειαζόταν την πάλη ενάντια σε 
«αδύναµα κατάλοιπα» τη στιγµή που η Σοβιετική ∆ηµοκρατία αποδειχνόταν 
απόλυτα επαρκής για την ανατροπή των ίδιων των κυρίαρχων τάξεων; Ποτέ δεν 
δόθηκε ικανοποιητική απάντηση σ’ αυτό το ερώτηµα. Αλλά ακόµη κι έτσι, αυτή η 
θεωρία της εποχής του 17ου Συνεδρίου πρέπει να απορριφτεί. Τα τελευταία 5 χρόνια 
έχουν σ’ ένα µεγάλο µέρος αφιερωθεί στην καταστροφή των «υπολειµµάτων του 
ΤΡΟΤΣΚΥσµού». Το κόµµα, η κυβέρνηση, ο στρατός και τα διπλωµατικά σώµατα 
έχουν βαφτεί µε αίµα και έχουν αποκεφαλιστεί. Τα πράγµατα έχουν προχωρήσει 
τόσο πολύ ώστε ο Στάλιν στο τελευταίο Συνέδριο αναγκάστηκε, για να καλµάρει τον 
ίδιο του τον κρατικό µηχανισµό, να υποσχεθεί ότι δεν θα καταφύγει στο µέλλον σε 
µεγάλης κλίµακας εκκαθαρίσεις. Αυτό φυσικά είναι ψέµα. Το βοναπαρτιστικό κράτος 
θα βρεθεί και πάλι αναγκασµένο στο µέλλον να κατάβροχθίσει την κοινωνία τόσο 
φυσικά όσο και πνευµατικά. Αυτό δεν µπορεί να το αποδεχτεί ο Στάλιν. Ορκίζεται ότι 
δεν θα ξαναγίνουν εκκαθαρίσεις. Τότε, αν είναι έτσι, και αν οι «διασπαστές» του 
ΤΡΟΤΣΚΥσµού µαζί µε τα «υπολείµµατα» των παλιών κυρίαρχων τάξεων έχουν 
τελείως καταστραφεί, τότε γεννιέται το ερώτηµα: «Ενάντια σε ποιόν χρειάζεται 
αναγκαία το κράτος;». 

Σ’ αυτό ο Στάλιν απαντά: «Η ανάγκη του κράτους γεννιέται από την καπιταλιστική 
περικύκλωση και τους κινδύνους που γεννά αυτή για τη χώρα του σοσιαλισµού». Με 



 128

τη στερεότυπη µονοτονία ενός φοιτητή της θεολογίας, πράγµα τόσο οικείο σ’ αυτόν, 
επαναλαµβάνει συνεχώς και αναµασά αυτή την ιδέα: «Η λειτουργία της 
στρατιωτικής καταστολής µέσα στη χώρα έχει ατονήσει, έχει εξαφανιστεί, η 
λειτουργία της στρατιωτικής υπεράσπισης της πατρίδας από εξωτερικές επιθέσεις 
έχει διατηρηθεί απόλυτα». Και παρακάτω: «Σ’ ό,τι αφορά το στρατό µας, τα 
πειθαρχικά µας όργανα και τις µυστικές µας υπηρεσίες δεν έχουν πια κανένα 
εσωτερικό στόχο µέσα στη χώρα µας, αλλά σκοπεύουν ενάντια στον εξωτερικό 
εχθρό». 

Ας δεχτούµε, για να αναπτύξουµε το συλλογισµό µας ότι όλα αυτά τα πράγµατα 
συµβαίνουν. Ας δεχτούµε ότι η ανάγκη της διατήρησης και ενίσχυσης του 
συγκεντρωτικού γραφειοκρατικού µηχανισµού προκύπτει µόνο από την πίεση του 
ιµπεριαλισµού. Αλλά το κράτος από την ίδια του τη φύση, είναι η κυριαρχία του 
ανθρώπου πάνω στον άνθρωπο. Ο σοσιαλισµός όµως έχει σαν στόχο του τη διάλυση 
της κυριαρχίας του ανθρώπου από τον άνθρωπο σ’ όλες της τις µορφές. Αν το κράτος 
δεν διατηρείται µόνο αλλά και δυναµώνει, γίνεται όλο και πιο άγριο, τότε αυτό 
σηµαίνει ότι ο σοσιαλισµός δεν έχει ακόµα επιτευχθεί. Αν ο προνοµιούχος κρατικός 
µηχανισµός είναι το προϊόν της καπιταλιστικής περικύκλωσης τότε αυτό σηµαίνει ότι 
σε µια καπιταλιστική περικύκλωση σε µια αποµονωµένη χώρα ο σοσιαλισµός δεν 
είναι δυνατός. Προσπαθώντας να βγάλει έξω την ουρά του ο Στάλιν πιάνεται από τη 
µύτη. ∆ικαιολογώντας τη βοναπαρτιστική του αρχή, αναθεωρεί τη βασική του 
θεωρία της οικοδόµησης του σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα. Έτσι, η νέα θεωρία του 
Στάλιν είναι σωστή µόνο σ’ εκείνο το κοµµάτι που αναθεωρεί την παλιά του θεωρία. 
Σε όλα τα άλλα σηµεία είναι άχρηστη. Η πάλη του εργατικού κράτους ενάντια στον 
ιµπεριαλιστικό κίνδυνο φυσιολογικά απαιτεί ένα στρατό, ένα γενικό επιτελείο, µια 
µυστική υπηρεσία κλπ. Αυτό όµως σηµαίνει ότι το εργατικό κράτος απαιτεί 
συνταγµατάρχες, στρατηγούς και ναυάρχους, µε τα ανάλογα κέρδη και προνόµια. 
Στις 31 Οχτώβρη 1920, σε µια εποχή που ο ηρωικός Κόκκινος Στρατός δεν είχε ακόµα 
ένα ειδικό στρατιωτικό σώµα εκδόθηκε µια ειδική ηµερήσια διαταγή που έλεγε: 

«Μέσα στη στρατιωτική οργάνωση... υπάρχει ανισότητα που σε µερικές περιπτώσεις 
είναι απόλυτα κατανοητή και ακόµα αναπόφευχτη αλλά που σε άλλες περιπτώσεις 
είναι απόλυτα απαράδεχτη, υπερβολική και µερικές φορές εγκληµατική». 

Και η τελευταία παράγραφος αυτής της ηµερήσιας διαταγής καταλήγει: «Χωρίς να 
βάζουµε το ακατόρθωτο καθήκον της άµεσης εξάλειψης οποιασδήποτε διάκρισης 
µέσα στο στράτευµα, πρέπει να παλεύουµε συστηµατικά για την όσο το δυνατό πιο 
γρήγορη εξάλειψη όλων εκείνων των προνοµίων που δεν πηγάζουν καθόλου από τις 
απαιτήσεις της στρατιωτικής τέχνης και που δεν µπορούν παρά να βλάψουν το 
αίσθηµα της ισότητας και συντροφικότητας των ανδρών του Κόκκινου Στρατού». 
Αυτή είταν η θεµελιακή γραµµή της σοβιετικής κυβέρνησης σ’ εκείνη την περίοδο. 
Σήµερα η πολιτική παίρνει µια διαµετρικά αντίθετη κατεύθυνση. Η ανάπτυξη και η 
ενίσχυση της στρατιωτικής και πολιτικής κάστας σηµαίνει ότι η κοινωνία δεν κινείται 
προς το σοσιαλιστικό ιδεώδες αλλά αποµακρύνεται απ’ αυτό –ανεξάρτητα αν γι’ αυτό 
ευθύνονται οι ξένοι ιµπεριαλιστές ή οι ντόπιοι βοναπάρτες. 

Το ίδιοι ισχύει και για τη µυστική υπηρεσία στην οποία ο Στάλιν βλέπει την 
πεµπτουσία του κράτους. Στο Συνέδριο, όπου οι πράχτορες της Γκέ-Πέ-Ου 
αποτελούσαν την πλειοψηφία, ο Στάλιν είπε τα ακόλουθα: «Η µυστική υπηρεσία 
είναι απαραίτητη για τη σύλληψη και την τιµωρία των κατασκόπων, των δολοφόνων 
και αποστατών, που οι ξένες υπηρεσίες στέλνουν στη χώρα µας». 

Φυσικά κανείς δεν αρνείται την ανάγκη µιας µυστικής υπηρεσίας ενάντια στις 
δολοπλοκίες του ιµπεριαλισµού. Αλλά η ουσία του ζητήµατος βρίσκεται στη θέση που 
κρατούνται όργανα της µυστικής υπηρεσίας απέναντι στους ίδιους τους σοβιετικούς 
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πολίτες. Μια αταξική κοινωνία δεν µπορεί να µη δένεται µε δεσµούς εσωτερικής 
αλληλεγγύης. Ο Στάλιν στο ραπόρτο του αναφέρονταν πολλές φορές σ’ αυτή την 
αλληλεγγύη, που την αποκαλούσε «µονολιθική». Αλλά οι πράχτορες, οι αποστάτες 
και οι σαµποτέρ χρειάζονται ένα κάλυµµα, ένα περιβάλλον που να τους συµπαθεί. 
Και όσο µεγαλύτερη είναι η αλληλεγγύη µέσα σε µια δοσµένη κοινωνία και όσο 
µεγαλύτερη η πίστη στο υπάρχον καθεστώς τόσο λιγότερος χώρος µένει για τα 
αντισοσιαλιστικά στοιχεία. Τότε πώς εξηγείται ότι στην ΕΣΣ∆, αν πιστέψουµε τον 
Στάλιν, γίνονται τόσα εγκλήµατα όσα δεν γίνονταν στην παρακµασµένη αστική 
κοινωνία; Επιτέλους δεν αρκεί καθόλου η µοχθηρία των ιµπεριαλιστικών κρατών. Η 
δράση των µικροβίων δεν καθορίζεται τόσο από την ισχύ τους, όσο από την 
αντίσταση που συναντούν και µέσα στον ζωνταντό οργανισµό. Πώς µπορούν οι 
ιµπεριαλιστές να βρουν µέσα σε µια «µονολιθική» σοσιαλιστική κοινωνία ένα 
αµέτρητο αριθµό παραγόντων που κατέχουν τις πιο επιφανείς θέσεις; Ή για να το 
τοποθετήσουµε διαφορετικά, πώς συµβαίνει κατάσκοποι και διαστρεβλωτές του 
µαρξισµού να µπορούν να κατέχουν σε µια σοσιαλιστική κοινωνία θέσεις σαν µέλη ή 
και ηγέτες της κυβέρνησης, µέλη του Πολιτικού Γραφείου και των πιο σηµαντικών 
θέσεων στο στρατό; Τελικά, αν από τη σοσιαλιστική κοινωνία λείπει τόσο πολύ η 
εσωτερική ευκινησία ώστε για να σωθεί να πρέπει να καταφύγει σε µια πανίσχυρη, 
διεθνή και ολοκληρωτική µυστική υπηρεσία, τότε τα πράγµατα πρέπει να είναι 
πραγµατικά πολύ άσχηµα αφού επικεφαλής της υπηρεσίας βρίσκεται ένας µπράβος 
σαν το Γιακόντα που χρειάστηκε να εκτελεστεί ή σαν τον Γιέζοφ που χρειάστηκε να 
πέσει σε δυσµένεια. Ποιός µένει; Ο Μπέρια; Το κουδούνι θα χτυπήσει και γι’ αυτόν 
σύντοµα! 

Στην πραγµατικότητα είναι πολύ γνωστό ότι η Γκέ-Πέ-Ου δεν εξοντώνει µόνο 
κατασκόπους και πράχτορες των ιµπεριαλιστών αλλά τους πολιτικούς αντιπάλους 
της κλίκας που κυβερνά. Το µόνο που προσπαθεί να κάνει ο Στάλιν είναι να ανεβάσει 
τις ίδιες του τις στηµένες δίκες σ’ ένα «θεωρητικό» επίπεδο. Αλλά για ποιό λόγο η 
γραφειοκρατία αναγκάζεται να αποκρύβει τους πραγµατικούς σκοπούς της και να 
αποκαλεί τους επαναστάτες αντιπάλους της ξένους κατασκόπους; Η ιµπεριαλιστική 
περικύκλωση δεν εξηγεί αυτές τις στηµένες δίκες. Οι λόγοι πρέπει να έχουν µια δική 
τους εσωτερική φύση, πηγάζοντας από την ίδια τη δοµή της σοβιετικής κοινωνίας. Ας 
προσπαθήσουµε να βρούµε µερικές συµπληρωµατικές αποδείξεις που πηγάζουν από 
τα ίδια τα χείλη του Στάλιν. 

Χωρίς καµιά σχέση µε το υπόλοιπο ραπόρτο ο Στάλιν έκανε την παρακάτω 
παρατήρηση: «Στη θέση της λειτουργίας της διαφθοράς έχει εκδηλωθεί µέσα στο 
κράτος η λειτουργία της διασφάλισης της σοσιαλιστικής ίδιοχτησίας ενάντια στους 
κλέφτες, και τους καταχραστές του εθνικού πλούτου». Έτσι φαίνεται ότι το κράτος 
υπάρχει όχι µόνο ενάντια στους ξένους κατάσκοπους αλλά επίσης και ενάντια στους 
ντόπιους κλέφτες. Και επιπλέον η εξουσία αυτών των κλεφτών είναι τόσο µεγάλη που 
δικαιολογεί την ύπαρξη µιας ολοκληρωτικής διχτατορίας και ακόµα παρέχει τα 
θεµέλια µιας νέας φιλοσοφίας του κράτους. Είναι εντελώς προφανές ότι αν οι 
άνθρωποι κλέβουν ο ένας τον άλλον τότε κυριαρχεί η πιο σκληρή δυστυχία και η πιο 
τροµερή ανισότητα στην κοινωνία εξαιτίας της κλεψιάς. Σ’ αυτό το σηµείο 
αποδείχνεται ότι βρισκόµαστε πιο κοντά στη ρίζα των πραγµάτων. Η κοινωνική 
ανισότητα και δυστυχία είναι πολύ σηµαντικοί ιστορικοί παράγοντες που εξηγούν 
αυτοί καθεαυτοί την ύπαρξη του κράτους. Η ανισότητα απαιτεί πάντα ένα φύλακα· 
τα προνόµια πάντα απαιτούν προστασία και η καταπάτηση των δικαιωµάτων των 
απόκληρων απαιτεί τιµωρία. Αυτή ακριβώς είναι η λειτουργία του ιστορικού 
κράτους. 
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Αυτά που Αποσιωπά ο Στάλιν 

Σ’ ό,τι αφορά τη δοµή της «σοσιαλιστικής» κοινωνίας το πιο σηµαντικό στο ραπόρτο 
του Στάλιν δεν είναι αυτά που λέει αλλά αυτά που αποσιωπά. Σύµφωνα µ’ αυτόν, ο 
αριθµός των εργατών και των δηµοσίων υπαλλήλων αυξήθηκε από 22 εκατοµµύρια 
το 1933, σε 28 εκατοµµύρια το 1938. Η παραπάνω κατηγορία υπαλλήλων 
περιλαµβάνει όχι µόνο τους απασχολούµενους σε κοοπερατίβες αλλά επίσης και τα 
µέλη του Συµβουλίου των Κοµισσαρίων του Λαού. Εργάτες και υπάλληλοι είναι 
ανακατεµένοι εδώ όπως και σε όλες τις σοβιετικές στατιστικές έτσι που δεν 
αποκαλύπτεται το αριθµητικό µέγεθος της γραφειοκρατίας και η ταχεία της άνοδος 
και κυρίως η ταχεία άνοδος του εισοδήµατός της. 

Στα δέκα χρόνια που έχουν περάσει ανάµεσα στα 2 τελευταία Συνέδρια του 
Κόµµατος, το ετήσιο µισθολογικό εισόδηµα των εργατών και των υπαλλήλων έχει 
αυξηθεί, σύµφωνα µε τον Στάλιν από 35 δισεκατοµµύρια σε 96 δισεκατοµµύρια 
δηλαδή έχει σχεδόν τριπλασιαστεί (αν αφήσουµε κατά µέρος την µεταβολή στην 
αγοραστική δύναµη του ρουβλιοϋ). Αλλά πώς είναι κατανεµηµένα αυτά τα 96 
δισεκατοµµύρια ανάµεσα στους εργάτες και τους υπάλληλους των διαφόρων 
κατηγοριών; Πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα ούτε λέξη. Ο Στάλιν το µόνο που µας λέει είναι 
ότι «Ο µέσος ετήσιος µισθός των βιοµηχανικών εργατών από 1.513 ρούβλια το 1933 
ανέβηκε σε 3.447 ρούβλια το 1938!». Με έκπληξη βλέπουµε εδώ ότι η αναφορά 
αφορά µόνο τους εργάτες· αλλά δεν είναι δύσκολο να δείξουµε ότι το ζήτηµα αφορά 
τόσο τους εργάτες όσο και τους υπάλληλους. Χρειάζεται µόνο να πολλαπλασιάσουµε 
τον ετήσιο µισθό (3.447 ρούβλια) µε τον συνολικό αριθµό των εργατών και 
υπαλλήλων (28 εκατοµµύρια) για να έχουµε το συνολικό ποσό των ετήσιων µισθών 
των εργατών και υπαλλήλων που αναφέρονταν από τον Στάλιν, δηλαδή 96 
δισεκατοµµύρια ρούβλια. Για να ωραιοποιήσει τη θέση των εργατών ο «Αρχηγός» 
επιτρέπει στον εαυτό του τη φτηνότερη απάτη για την οποία θα ντρέπονταν και ο πιο 
συνειδητός αστός δηµοσιογράφος. Συνεπώς αν αφήσουµε κατά µέρος την αλλαγή της 
αγοραστικής δύναµης του νοµίσµατος, ο µέσος ετήσιος µισθός των 3.447 ρουβλίων 
σηµαίνει µόνο ότι αν οι µισθοί των ανειδίκευτων και των ειδικευµένων εργατών, των 
σταχανοβιστών, των µηχανικών, των διευθυντών των τραστ και των Λαϊκών 
Κοµισσάριων της βιοµηχανίας προστεθούν όλοι µαζί τότε έχουµε ένα µέσο όρο 
µικρότερο από 3.500 ρούβλια το χρόνο για τον καθένα. Ποια λοιπόν είναι η αύξηση 
της πληρωµής των εργατών, των µηχανικών, και του ανώτερου προσωπικού τα 
τελευταία πέντε χρόνια; Πόσα παίρνει τώρα ένας ανειδίκευτος εργάτης το χρόνο; 
Πάνω σ’ αυτό ούτε µια λέξη. Οι µισές στατιστικές για τους µισθούς, το εισόδηµα κλπ., 
πάντα καταλήγουν να είναι του χειρότερου τύπου αστική απολογητική. Στις πολιτι-
σµένες χώρες αύτη η µέθοδος έχει τελείως απορριφτεί γιατί δεν εξαπατά πια 
κανέναν. Όµως είχε γίνει η ευνοούµενη µέθοδος της χώρας όπου έχει επικρατήσει ο 
σοσιαλισµός και όπου όλες οι κοινωνικές σχέσεις όφειλαν να διακρίνονται από µια 
κρυστάλλινη διαύγεια. Ο Λένιν έλεγε: «σοσιαλισµός είναι να κρατάς καλούς 
λογαριασµούς». Ο Στάλιν διδάσκει: «σοσιαλισµός είναι να εξαπατάς». Πέρα από 
οτιδήποτε άλλο, θα είταν το χειρότερο σφάλµα να σκεφτόµαστε ότι το παραπάνω 
µέσο εισόδηµα που επικαλείται ο Στάλιν περιλαµβάνει όλο το εισόδηµα των 
ανωτέρων «υπαλλήλων» δηλαδή της κάστας που κυβερνά. Στην πραγµατικότητα 
επιπρόσθετα στους επίσηµους και σχετικά µέτριους µισθούς, οι αποκαλούµενοι 
υπεύθυνοι «εργάτες» απολαµβάνουν µυστικούς µισθούς από τα ταµεία της 
Κεντρικής ή των Τοπικών Επιτροπών, έχουν στη διάθεσή τους αυτοκίνητα (υπάρχουν 
ακόµα και ειδικά σχέδια για την παραγωγή των πιο τελειοποιηµένων αυτοκινήτων 
που τα χρησιµοποιούν οι «υπεύθυνοι εργάτες»), εξαιρετικά διαµερίσµατα, θερινές 
κατοικίες, σανατόρια και νοσοκοµεία. Για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους ή τη 
µαταιοδοξία τους αναγείρονται «σοβιετικά παλάτια» κάθε είδους. Επίσης 
µονοπωλούν σχεδόν τα καλύτερα σχολεία, τα θέατρα κλπ. Όλες αυτές οι τεράστιες 
πηγές εισοδήµατος (είναι έξοδα του κράτους) δεν περιλαµβάνονται φυσικά στα 96 
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δισεκατοµµύρια που αναφέρει ο Στάλιν. Και ακόµα ο Στάλιν δεν τολµά καν να 
αγγίξει το ερώτηµα πώς το νόµιµο ποσό των µισθών (96 δισεκατοµµύρια) µοιράζεται 
στους εργάτες και τους υπαλλήλους, στους ανειδίκευτους εργάτες και τους 
σταχανοβιστές, στα ανώτερα και τα κατώτερα στρώµατα των εργαζοµένων. ∆εν 
υπάρχει αµφιβολία ότι η µερίδα του λέοντος της αύξησης του επίσηµου µισθού 
πηγαίνει στους σταχανοβιστές, πηγαίνει για πρίµ στους µηχανικούς κ.ο.κ. 
Χρησιµοποιώντας τους µέσους όρους που η ακρίβεια τους δεν εµπνέει εµπιστοσύνη, 
αναµειγνύοντας στην ίδια κατηγορία τους εργάτες και τους υπάλληλους, τους υ-
πάλληλους και τα ανώτερα στρώµατα της γραφειοκρατίας, αποσιωπώντας µυστικά 
κονδύλια πολλών δισεκατοµµυρίων, «ξεχνώντας» να αναφερθεί στους υπάλληλους 
και αναφέροντας µόνο τους εργάτες για τον καθορισµό του «µέσου µισθού» ο Στάλιν 
επιδιώκει ένα απλό στόχο: να εξαπατήσει τους εργάτες, να εξαπατήσει ολόκληρο τον 
κόσµο και να κρύψει το τεράστιο και συνεχώς αυξανόµενο εισόδηµα της 
προνοµιούχας κάστας. 

Ένα Όργανο για Κλέφτες και Απατεώνες 

«Η υπεράσπιση της σοσιαλιστικής ίδιοχτησίας ενάντια στους κλέφτες και τους 
καταχραστές» ισοδυναµεί λοιπόν 9 φορές στις 10, µε την υπεράσπιση του 
εισοδήµατος της γραφειοκρατίας ενάντια σε οποιαδήποτε διαµαρτυρία των µη-
προνοµιούχων στρωµάτων του πληθυσµού. Ούτε θα ήταν λάθος να προσθέσουµε ότι 
το µυστικό εισόδηµα της γραφειοκρατίας που δεν βασίζεται ούτε στις αρχές του 
σοσιαλισµού ούτε στους νόµους της χώρας δεν είναι τίποτε άλλο παρά κλεψιά. 
Επιπρόσθετα µαζί µ’ αύτη τη νοµιµοποιηµένη κλεψιά υπάρχει και η παράνοµη 
υπερκλεψιά που µπροστά της ο Στάλιν είναι αναγκασµένος να κλείνει τα µάτια γιατί 
οι κλέφτες είναι το πιο γερό του στήριγµα. Το βοναπαρτιστικό απαράτ του κράτους 
είναι λοιπόν ένα όργανο υπεράσπισης των γραφειοκρατών κλεφτών και 
καταχραστών του εθνικού πλούτου. Αυτή η θεωρητική φόρµουλα βρίσκεται πολύ πιο 
κοντα στην αλήθεια. 

Ο Στάλιν είναι αναγκασµένος να λέει ψέµατα για την κοινωνική φύση του κράτους 
του για τον ίδιο λόγο που πρέπει να λέει ψέµατα για τους µισθούς των εργατών. Και 
στις δύο περιπτώσεις εµφανίζεται σαν ο συνήγορος των προνοµιούχων παρασίτων. 
Στη χώρα που έχει γίνει η προλεταριακή επανάσταση είναι απαράδεχτο να 
υποθάλπεις την ανισότητα, να δηµιουργείς µια αριστοκρατία, και να συσσωρεύεις 
προνόµια µέσα από κύµατα ψεύδους και τερατώδεις καταπιέσεις. 

Η κατάχρηση και η κλεψιά, οι κύριες πηγές εισοδήµατος της γραφειοκρατίας, δεν 
αποτελούν ένα σύστηµα εκµετάλλευσης µε την επιστηµονική έννοια του όρου. Αλλά 
από την άποψη των συµφερόντων και της θέσης των λαϊκών µαζών είναι άπειρα 
χειρότερο από µια «οργανική» εκµετάλλευση. Η γραφειοκρατία δεν είναι µια 
κατέχουσα τάξη, µε την επιστηµονική έννοια του όρου, αλλά περιέχει µέσα της δέκα 
φορές περισσότερα τα ελαττώµατα µιας κατέχουσας τάξης. Και ακριβώς η απουσία 
καθαρών ταξικών σχέσεων και η αδυναµία τους να λειτουργήσουν και να στηριχθούν 
στα κοινωνικά θεµέλια της Οχτωβριανής Επανάστασης δίνουν ένα σπασµωδικό 
χαραχτήρα στη λειτουργία της κρατικής µηχανής. Για τη διατήρηση της συ-
στηµατικής κλεψιάς της γραφειοκρατίας, ο µηχανισµός της αναγκάζεται να 
καταφύγει σε συστηµατικές πράξεις ληστείας, το σύνολο όλων αυτών των 
πραγµάτων συνιστά το σύστηµα του βοναπαρτιστικού γκαγκστερισµού. 
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Το να πιστεύει κανείς ότι αυτό το κράτος είναι ικανό να «απονεκρωθεί» ειρηνικά 
είναι σα να ζει σ’ ένα κόσµο θεωρητικού παραληρήµατος. Η βοναπαρτιστική κάστα 
πρέπει να συντριβεί, το σοβιετικό κράτος πρέπει να αναγεννηθεί. Μόνο τότε θα 
ανοίξουν οι προοπτικές της απονέκρωσης του κράτους. 

1η  Μάη 1939 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

 

ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ 
του Λ. Τρότσκυ (αποσπάσµατα) 

 ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ∆ΙΚΗΣ 

Κογιοακάν – 21 Γενάρη 1937. Στις 19 του Γενάρη, το πρακτορείο ΤΑΣ ανάγγειλε για 
τις 23 την έναρξη µιας καινούργιας δίκης «ΤΡΟΤΣΚΥστών&#`87; (Ράντεκ, Πιατάκοβ 
και άλλοι...). Ξέραµε από καιρό ότι προετοιµαζόταν, µα αναρωτιόµασταν αν η 
σοβιετική κυβέρνηση θα αποφάσιζε να την σκαρώσει ύστερα από την εξαιρετικά 
δυσµενή εντύπωση που προκάλεσε η δίκη Ζινόβιεφ. Αυτή η κυβέρνηση 
επαναλαβαίνει τη µανούβρα που µεταχειρίστηκε µε την ευκαιρία της δίκης των 
∆εκάξι: σε τέσσερεις µέρες οι διεθνείς εργατικές οργανώσεις δε θά ’χουν τον καιρό 
να επέµβουν, οι οχληροί µάρτυρες που βρίσκονται στο εξωτερικό δε θα µπορέσουν 
να γνωστοποιήσουν την ύπαρξή τους, οι ανεπιθύµητοι ξένοι δε θα µπορέσουν ούτε 
να επιχειρήσουν καν να πάνε στη Μόσχα. Όσο για τους δοκιµασµένους και 
µισθοδοτούµενους «φίλους», αυτοί προσκλήθηκαν έγκαιρα, έτσι που να 
εγκωµιάσουν έπειτα τη δικαιοσύνη του Στάλιν - Βισίνσκι. Όταν θα δηµοσιεύονται 
στον Τύπο αυτές οι γραµµές, η δίκη θά ’χει τελειώσει, οι καταδικαστικές αποφάσεις 
θά ’χουν ίσως εκτελεστεί. Το σχέδιο των σκηνοθετών είναι ολοκάθαρο: να 
αιφνιδιάσουν την κοινή γνώµη και να την εκβιάσουν. Γι’ αυτό το πιο σηµαντικό είναι 
να χυθεί φως πάνω στην απαίσια σκευωρία, στους σκοπούς της και στις µέθοδές της, 
προτού αυτή µπει σε κίνηση. ∆ε θα πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι τη στιγµή που 
γράφω αυτές τις γραµµές το κατηγορητήριο δεν έχει ακόµα δηµοσιευτεί κι ούτε έχει 
δοθεί στις εφηµερίδες ο πλήρης κατάλογος των κατηγορούµενων. 

Η δίκη των ∆εκάξι έγινε το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Αυγούστου 1936. Στα τέλη 
του Νοέµβρη ξετυλίχτηκε ξαφνικά, στα βάθη της Σιβηρίας, µια δεύτερη δίκη 
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«ΤΡΟΤΣΚΥστών» που συµπλήρωνε τη δίκη Ζινόβιεφ - Κάµενεφ και προετοίµαζε τη 
δίκη Ράντεκ - Πιατάκοβ. Το πιο αδύνατο σηµείο της δίκης των ∆εκάξι (που δεν είχε 
άλλωστε ισχυρά σηµεία, εκτός από το µάουζερ των δηµίων) είταν η τερατώδης 
κατηγορία για σύνδεσµο µε τη Γκεστάπο. Εξαιρετικά σοβαρή αυτή η κατηγορία, 
στηριζόταν µόνο στα λεγόµενα άγνωστων ανθρώπων τόσο αµφίβολων όσο οι 
Όλµπεργκ και οι Ντάβιντ, λεγόµενα, που δεν στηρίζονταν µε τη σειρά τους σε τίποτα. 
Μια δεύτερη δίκη γινόταν αναγκαία για την επικύρωση της πρώτης. Μα προτού 
αποφασιστεί µια µεγάλη παράσταση στη Μόσχα, έγινε µια δοκιµή στην επαρχία. 
Αυτή τη φορά έγινε στο Νοβοσίµπιρσκ, σε µεγάλη απόσταση από την Ευρώπη, από 
τους ξένους δηµοσιογράφους και γενικά από τα οχληρά βλέµµατα. Η δίκη του 
Νοβοσίµπιρσκ στάθηκε αξιόλογη από το γεγονός ότι εµφανίστηκε στη σκηνή ένας 
Γερµανός µηχανικός, ψεύτικος ή αληθινός πράκτορας της Γκεστάπο. Έπειτα, µε τη 
βοήθεια των τυπικών οµολογιών, αποκαταστάθηκε ο σύνδεσµός του µε Σιβιριανούς 
«ΤΡΟΤΣΚΥστές», ψεύτικους ή αληθινούς, που µου είταν όπως και νά ’ναι ολότελα 
άγνωστοι. Το κυριότερο κεφάλαιο της κατηγορίας αυτή τη φορά δεν είταν η 
τροµοκρατία, µα το «σαµποτάζ της βιοµηχανίας». 

Ποιοί είναι αυτοί οι Γερµανοί µηχανικοί και τεχνικοί που συλλαµβάνονται σ’ όλες τις 
γωνιές της χώρας και που προορίζονται ολοφάνερα να ενσαρκώσουν το σύνδεσµο 
ανάµεσα στους ΤΡΟΤΣΚΥστές και τη Γκεστάπο; Το µόνο που µπορώ να κάνω είναι 
να διατυπώσω εδώ µιαν υπόθεση. Οι Γερµανοί που, µε τις τωρινές σχέσεις της 
Γερµανίας και της ΕΣΣ∆, αποφασίζουν να παραµείνουν στην υπηρεσία της 
σοβιετικής κυβέρνησης µπορούν από τα πριν να διαιρεθούν σε δυο οµάδες: 
πράκτορες της Γκεστάπο και πράκτορες της Γκεπεού. Ορισµένοι κρατούµενοι 
φαίνεται ν’ ανήκουν και στις δυο οµάδες: πράκτορες της Γκεστάπο παρασταίνουν 
τους κοµµουνιστές και εισχωρούν στη Γκεπεού· κοµµουνιστές, εκπαιδευµένοι από τη 
Γκεπεού, παρασταίνουν τους φασίστες για να γνωρίσουν τα µυστικά της Γκεστάπο. 
Όλοι αυτοί οι πράκτορες ακολουθούν ένα στενό µονοπάτι ανάµεσα σε δυο βάραθρα. 
Μπορεί να φανταστεί κανείς πρόσωπα πιο κατάλληλα για όλα τ’ αµαλγάµατα, για 
όλες τις δικαστικές άπατες; 

Είναι πολύ πιο δύσκολο να καταλάβουµε από πρώτη άποψη την υπόθεση Πιατάκοβ - 
Ράντεκ - Σερεµπριάκοβ. Μέσα στα τελευταία οκτώ ή εννιά χρόνια, αυτοί οι 
άνθρωποι, προπαντός οι δυο πρώτοι, υπηρέτησαν όσο µπορούσαν καλύτερα τη 
γραφειοκρατία, κατάτρεξαν την Αντιπολίτευση, ύµνησαν τη δόξα των αρχηγών, 
στάθηκαν συνάµα θεράποντες και στολίδια του καθεστώτος. Γιατί ο Στάλιν νά ’χει 
ανάγκη απ’ τα κεφάλια τους; 

Γιος µεγάλου ζαχαροβιοµήχανου της Ουκρανίας, ο Πιατάκοβ έλαβε γερή µόρφωση, 
προπαντός µουσική. Γνωρίζει πολλές γλώσσες, καταπιάστηκε µε την πολιτική 
οικονοµία κ’ έγινε ειδικός στα τραπεζικά ζητήµατα. Σε σχέση µε το Ζινόβιεφ και τον 
Κάµενεφ, ανήκε στη νέα γενιά, αφού είναι σήµερα µόλις 46 χρονών. 

Στην Αντιπολίτευση, ή καλύτερα στις διάφορες αντιπολιτεύσεις, κατέλαβε σηµαντική 
θέση. Στον παγκόσµιο πόλεµο, χτύπησε τον Λένιν µαζί µε τον Μπουχάριν, που είταν 
τότε στην άκρα αριστερά, προπαντός πάνω στο δικαίωµα αυτοδιάθεσης των 
εθνικοτήτων. Στην ειρήνη του Μπρεστ - Λίτοβσκ, ο Πιατάκοβ, ο Μπουχάριν, ο 
Ράντεκ, ο Γιαροσλάβσκι, ο µακαρίτης ο Κουϊµπίσεφ άνηκαν στη φράξια των 
«αριστερών κοµµουνιστών». Στην πρώτη φάση του εµφυλίου πολέµου, ο Πιατάκοβ 
είταν στην Ουκρανία αποφασιστικός αντίπαλος της στρατιωτικής πολιτικής µου. Από 
το 1923, ενώθηκε µε τους «ΤΡΟΤΣΚΥστές» και είταν στο διευθυντικό πυρήνα µας. 
Είναι ένας από τους έξι αγωνιστές που αναφέρονται από το Λένιν στη ∆ιαθήκη του 
(Τρότσκυ, Στάλιν, Ζινόβιεφ, Κάµενεφ, Μπουχάριν, Πιατάκοβ). Σηµειώνοντας τις 
µεγάλες του ικανότητες, ο Λένιν προσθέτει πως δεν µπορεί να τον θεωρεί κανείς για 
σίγουρο στην πολιτική, γιατί, όπως κι ο Μπουχάριν, έχει σκέψη φορµαλιστική, 
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στερηµένη από διαλεκτική ευστροφία. Αντίθετα από το Μπουχάριν, οι διοικητικές 
του ικανότητες είναι εξαιρετικές και είχε την ευκαιρία να τις φανερώσει κάτω από το 
σοβιετικό καθεστώς. Κατά το 1925 ο Πιατάκοβ βρέθηκε κουρασµένος από την 
Αντιπολίτευση και γενικότερα από την πολιτική. Οι διοικητικές του ασχολίες τού 
’διναν αρκετές ικανοποιήσεις. Από αδράνεια και προσωπικές σχέσεις, έµεινε 
«ΤΡΟΤΣΚΥστής» ως το τέλος του 1927, µα µε το πρώτο κιόλας κύµα διωγµών έκοψε 
αποφασιστικά µ’ αυτό το παρελθόν, κατάθεσε τα αντιπολιτευόµενά του όπλα και 
πολιτογραφήθηκε αµέσως γραφειοκράτης. Ενώ ο Ζινόβιεφ κι ο Κάµενεφ, µε όλες τις 
αποκηρύξεις τους, παράµεναν στη σκιά, ο Πιατάκοβ έγινε δεκτός στην Κεντρική 
Επιτροπή και έλαβε το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού στη βαριά βιοµηχανία. Με τη 
µόρφωσή του, τις ικανότητές του, τη συστηµατική του σκέψη, τις οργανωτικές του 
συλλήψεις, είναι πολύ πάνω από τον επίσηµο προϊστάµενο της βαριάς βιοµηχανίας 
Ορντζονικίντζε, που διαθέτει περισσότερη εξουσία και που η εξουσία του είναι 
περισσότερο του Πολιτικού Γραφείου, του καταναγκασµού, του υβρεολόγιου, της 
προσταγής... Και να που στα 1936, ο άνθρωπος που σχεδόν επί δώδεκα χρόνια 
διεύθυνε τη βιοµηχανία, αποκαλύπτεται ότι στην πραγµατικότητα δεν είναι παρά 
«τροµοκράτης», σαµποταριστής και πράκτορας της Γκεστάπο. Τι να πει κανείς; 

Ο Ράντεκ –είναι σήµερα 54 χρονών– δεν είναι παρά δηµοσιογράφος. Έχει όλες τις 
λαµπρές ιδιότητες των ανθρώπων αυτού του είδους, µα και όλα τα ελαττώµατά τους. 
Η µόρφωση του είναι µάλλον µόρφωση ενός µεγάλου φιλαναγνώστη. Η γνώση του 
πολωνικού εργατικού κινήµατος, η µακρόχρονη συµµετοχή στη γερµανική 
σοσιαλδηµοκρατική κίνηση, η προσεχτική παρακολούθηση του διεθνούς Τύπου, 
κυρίως αγγλικού και αµερικάνικου, πλάτυναν τους ορίζοντες του, έδοσαν µια 
καινούργια ευκινησία στη σκέψη του, την εξοπλισµένη µε άπειρα παραδείγµατα, 
συγκρίσεις και τέλος ανέκδοτα. Μα του λείπει κείνο που ο Λασάλε αποκαλούσε 
«φυσική δύναµη της νόησης». Στις διάφορες πολιτικές οµάδες ο Ράντεκ είταν 
πιότερο µουσαφίρης παρά πραγµατικός αγωνιστής. Η σκέψη του είναι πάρα πολύ 
παρορµητική και ευµετάβολη για συστηµατική δράση. Τα άρθρα του διδάσκουν 
πολλά. Οι παραδοξολογίες του µπορούν να παρουσιάσουν ένα ζήτηµα από απροσδό-
κητη σκοπιά, µα δεν υπήρξε ποτέ πολιτική προσωπικότητα. Η φήµη που του δίνει, σε 
ορισµένες εποχές, αποφασιστική επίδραση στο Επιτροπάτο των Εξωτερικών είναι 
αβάσιµη. Το Πολιτικό Γραφείο εκτιµούσε το ταλέντο του Ράντεκ, µα δεν πήρε ποτέ 
τον Ράντεκ πολύ στα σοβαρά. 

Από το 1923, ο Ράντεκ ταλαντεύτηκε ανάµεσα στην Αριστερή Αντιπολίτευση στη 
Ρωσία και τη ∆εξιά Αντιπολίτευση του γερµανικού κοµµουνισµού (Μπράντλερ, 
Ταλχάιµερ). Τη στιγµή της ρήξης ανάµεσα Ζινόβιεφ και Στάλιν, επιχείρησε να πείσει 
την Αριστερή Αντιπολίτευση να κάνει µπλοκ µε το Στάλιν. Ανήκε έπειτα για δυο ή για 
τρία χρόνια στην Αριστερή Αντιπολίτευση («ΤΡΟΤΣΚΥστική») και µαζί της στο 
αντιπολιτευτικό µπλοκ (Τρότσκυ -Ζινόβιεφ). Μα και δω ακόµα δεν έπαψε να 
ελίσσεται πότε προς τα δεξιά, πότε προς τα αριστερά. Το 1929 συνθηκολογεί, κι αυτό 
δεν γίνεται µε υστεροβουλία, γίνεται µε αφοσίωση, οριστικά, αµετάκλητα, για να 
καταντήσει ο πιο ονοµαστός δηµοσιογράφος της γραφειοκρατίας. ∆εν υπάρχει 
κατηγορία, που να µην την ρίχνει πάνω στην Αντιπολίτευση, δεν υπάρχει εγκώµιο 
που να µην το προσφέρει στο Στάλιν. Γιατί λοιπόν βρίσκεται κι αυτός στο εδώλιο του 
κατηγορούµενου; 

∆υο άλλοι κατηγορούµενοι, όχι λιγότερο σπουδαίοι, ανήκουν στην ίδια γενιά µε τον 
Πιατάκοβ. Ο Σερεµπριάκοβ είναι ένας από τους πιο αξιόλογους µπολσεβίκους 
εργάτες, από τους λιγοστούς οικοδόµους του Κόµµατος τα δύσκολα χρόνια ανάµεσα 
στις δυο επαναστάσεις (1905-1917). Τον καιρό του Λένιν άνηκε στην Κεντρική 
Επιτροπή και είταν µάλιστα, ορισµένη εποχή, γραµµατέας της. Το τακτ και η 
λεπτότητα του τού επιτρέψανε να παίξει σηµαντικό ρόλο στο ξεκαθάρισµα πολλών 
εσωκοµµατικών συγκρούσεων. Ήρεµος, καλοσυνάτος, δίχως φιλοδοξία, ο 
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Σερεµπριάκοβ είχε ανάµεσα στους συντρόφους πλατιές συµπάθειες. Ως το τέλος του 
1927, είταν ένας από τους ηγήτορες της Αριστερής Αντιπολίτευσης πλάι στον 
Ι.Ν.Σµίρνοφ, τον τουφεκισµένο της δίκης των ∆εκάξι. Αναµφισβήτητα διευκόλυνε σε 
υπέρτατο σηµείο την προσέγγισή µας µε την οµάδα Ζινόβιεφ («Αντιπολίτευση του 
1926») και βοήθησε να εξοµαλυνθούν οι προστριβές στους κόλπους του µπλοκ που 
µπόρεσε έτσι να συγκροτηθεί. Η θερµιδοριανή πίεση θα τον τσάκιζε όπως πολλούς 
άλλους. Αφού παραιτήθηκε από κάθε πολιτική δράση, ο Σερεµπριάκοβ 
συνθηκολόγησε µπροστά στη διευθύνουσα φατρία µε τρόπο, είν’ αλήθεια, πιο 
αξιοπρεπή από ορισµένους, µα όχι και λιγότερο αποφασιστικό. Από την εξορία 
γύρισε στη Μόσχα, στάλθηκε µε αποστολή στις Ενωµένες Πολιτείες και εκπλήρωσε 
αθόρυβα τα καθήκοντά του σαν ανώτερος υπάλληλος στους σιδηροδρόµους. Όπως 
αρκετοί συνθηκολόγοι, είχε µισοξεχάσει το αντιπολιτευτικό του παρελθόν. Μα µε 
διαταγή της Γκεπεού, οι κατηγορούµενοι της δίκης των ∆εκάξι δήλωσαν πώς 
σχετιζόταν µε την «τροµοκρατία» που οι ίδιοι είταν ολότελα ξένοι µ’ αυτήν... 

Ο Σοκόλνικοβ, ο τέταρτος κατηγορούµενος, γύρισε από την Ελβετία στη Ρωσία, τον 
Απρίλη του 1917, µε το λεγόµενο σφραγισµένο βαγόνι και έγινε αµέσως ένας από 
τους πιο επιφανείς αγωνιστές του µπολσεβίκικου κόµµατος. Τους αποφασιστικούς 
µήνες της επαναστατικής χρονιάς, ο Σοκόλνικοβ συνεργάζεται µε τον Στάλιν στο 
κεντρικό όργανο του Κόµµατος. Και ενώ ο Στάλιν, αντίθετα από το µύθο που 
πλάστηκε κατοπινά, κρατάει σ’ όλες τις κρίσιµες στιγµές στάση αναµονής ή 
ταλάντευσης, έντονα αποτυπωµένη στα πρακτικά της ΚΕ που δηµοσιεύτηκαν κατόπι, 
ο Σοκόλνικοβ ακολουθεί δραστήρια την πολιτική που αποκαλούνταν τότε πολιτική 
«Λένιν και Τρότσκυ». Στον εµφύλιο πόλεµο εκπληρώνει τις υψηλότερες αποστολές 
και διοικεί για ένα διάστηµα την 8η στρατιά στο νότιο µέτωπο. Στη διάρκεια της 
ΝΕΠ, επίτροπος του λαού στα Οικονοµικά, δηµιουργεί ένα τσερβόνετς [1]. αρκετά 
σταθερό. Αργότερα αντιπροσωπεύει την ΕΣΣ∆ στο Λονδίνο. Προικισµένος µε πολλά 
χαρίσµατα, οπλισµένος µε γερή µόρφωση, βλέποντας τα πράγµατα στη διεθνική τους 
κλίµακα, ο Σοκόλνικοβ υπόκειται ωστόσο, καθώς και ο Ράντεκ, σε µεγάλους 
δισταγµούς. Στα πιο σπουδαία οικονοµικά προβλήµατα οι συµπάθειές του πήγαν µε 
τη ∆εξιά του Κόµµατος. Ποτέ δεν µπήκε στο αντιπολιτευτικό µπλοκ που 
σχηµατίστηκε στα 1926-1927. ∆ιακήρυξε τη συµφωνία του µε την επίσηµη πολιτική 
στο 15ο Συνέδριο που αποφάσισε τον αποκλεισµό της Αριστερής Αντιπολίτευσης 
(τέλος του 1927). Ξαναβγήκε αµέσως στην Κ.Ε. Όπως γενικά οι συνθηκολόγοι, δεν 
θά ’παιζε πια κανένα πολιτικό ρόλο. Όµως, αντίθετα από τον Ζινόβιεφ και τον 
Κάµενεφ, προσωπικότητες ολότελα ξεχωριστές, που ο Στάλιν τις φοβόταν ακόµα και 
στην ταπείνωσή τους, ο Σοκόλνικοβ, όπως κι ο Ράντεκ και ο Πιατάκοβ, γρήγορα 
αφοµοιώθηκε από τη γραφειοκρατία σαν ανώτερος σοβιετικός υπάλληλος. ∆εν είναι 
καταπληκτικό να βλέπεις να τον κατηγορούν για τα χειρότερα εγκλήµατα εναντίον 
του κράτους ύστερα από δεκάχρονη ειρηνική συνεργασία; [2]. 

Τον Αύγουστο οι ∆εκάξι κατηγορούµενοι, πλειοδοτώντας ο ένας µε τον άλλο και όλοι 
µαζί µε τον εισαγγελέα, απαιτούσαν την κεφαλική ποινή. Χτεσινοί τροµοκράτες 
επικίνδυνοι, δεν είταν πια παρά αυτοµαστιγούµενοι και επιζητούσαν το στεφάνι του 
µαρτυρίου. Ο Πιατάκοβ και ο Ράντεκ έγραφαν κείνη τη στιγµή στην «Πράβδα» 
µανιακά άρθρα αξιώνοντας για κάθε κατηγορούµενο πολλούς θανάτους. Όταν θα 
δηµοσιεύονται στον Τύπο αυτές εδώ οι γραµµές, το πρακτορείο ΤΑΣ θα έχει 
αναγγείλει χωρίς άλλο ότι ο Ράντεκ και ο Πιατάκοβ, οµολογώντας τα δικά τους 
φανταστικά εγκλήµατα, απαιτούν µε τη σειρά τους τη θανατική ποινή... 

Για να δόσει στις ιεροεξεταστικές του δίκες τουλάχιστο µια πειστική επίφαση, ο 
Στάλιν οφείλει να παρουσιάσει σ’ αυτές παλιούς µπολσεβίκους γνωστούς και µε 
κύρος. «Είναι αδύνατο αυτοί οι ατσαλωµένοι επαναστάτες να αυτό-συκοφαντούνται 
τόσο τερατώδικα», θα πει ο µέσος ηλίθιος. «Εξάλλου είναι αδύνατο ο Στάλιν να 
τουφεκίζει τους πρώην συντρόφους του αν δεν έχουν κάνει κανένα έγκληµα». Οι 



 137

υπολογισµοί του κύριου οργανωτή των δικών της Μόσχας, αυτού του Καίσαρα 
Βοργία του καιρού µας, στηρίζονται ίσα - ίσα στην αναρµοδιότητα, την απλοϊκότητα 
και την ευκολοπιστία του µέσου ανθρώπου. 

Στη δίκη των ∆εκάξι, ο Στάλιν έριξε τα ισχυρότερα ατού του, το Ζινόβιεφ και τον 
Κάµενεφ. Μέσα στη µετριότητά του, που βρίσκεται κάτω από την πρωτόγονη 
δολιότητά του, υπολόγιζε σταθερά ότι οι οµολογίες του Ζινόβιεφ και του Κάµενεφ, 
επικυρωµένες µε εκτελέσεις, θα έπειθαν την υφήλιο. Τα πράγµατα δεν έγιναν έτσι. 
Κανείς δεν πείστηκε. Οι πιο διορατικοί παράµεναν δύσπιστοι. Η δυσπιστία τους, 
ενισχυµένη µε την κριτική, απλώνεται σε κύκλους ολοένα και πιο πλατιούς. Οι 
σοβιετικοί ιθύνοντες δε θα µπορούσαν σε καµιά περίπτωση να το δεχτούν αυτό: η 
εθνική και διεθνής υπόληψή τους ανεβοκατεβαίνει ανάλογα µε τη στάθµη των δικών 
της Μόσχας. 

Στις 15 Σεπτέµβρη του περασµένου χρόνου, δυο βδοµάδες ύστερα από τον 
περιορισµό µου στη Νορβηγία, έγραψα σ’ ένα µήνυµά µου στον Τύπο: «Η δίκη της 
Μόσχας, αν τη δούµε µέσα στον καθρέφτη της παγκόσµιας κοινής γνώµης, είναι 
τροµερό φιάσκο... Η διευθύνουσα φατρία δε θα το υποµείνει αυτό. Όπως ύστερα από 
την κατάρρευση της πρώτης δίκης Κίροφ (Γενάρης 1935) χρειάστηκε να 
προετοιµάσει µια δεύτερη δίκη (Αύγουστος 1936), έτσι δε θα παραλείψει να 
ανακαλύψει τώρα, για να στηρίξει τις κατηγορίες που διατυπώνει εναντίον µου, 
καινούργιες τροµοκρατικές επιθέσεις, καινούργιες συνωµοσίες κλπ.». Η νορβηγική 
κυβέρνηση κατακράτησε τη δήλωση µου, µα τα γεγονότα την επιβεβαίωσαν. 
Χρειαζόταν µια δεύτερη δίκη για να επικυρώσει την πρώτη, να γεµίσει τα κενά, να 
σκεπάσει τις αντιφάσεις που αποκαλύφτηκαν ήδη απ’ την κριτική. 

Ο Ράντεκ, ο Πιατάκοβ, ο Σερεµπριάκοβ, ο Σοκόλνικοβ, αφήνοντας κατά µέρος τον 
Ρακόβσκι που δεν τον άγγιξαν ακόµα, είναι οι πιο αξιόλογοι επιζώντες συνθηκολόγοι. 
Ο Στάλιν αποφάσισε όπως φαίνεται να τους θυσιάσει για να γεµίσει τα κενά της πρώ-
της του δίκης. Κι άλλωστε όχι µόνο γι’ αυτό. Στη δίκη των ∆εκάξι δεν γινόταν λόγος 
παρά για την τροµοκρατία, και χρόνια τροµοκρατίας, περιορίζονταν πραγµατικά στη 
δολοφονία του Κίροφ, πολιτικού προσώπου δεύτερης σειράς, από τον άγνωστο 
Νικολάγιεφ (µε την άµεση συνδροµή της Γκεπεού, όπως το απόδειξα κιόλας από το 
1934). Αυτό το έγκληµα είχε πληρωθεί ήδη µε 200 τόσες εκτελέσεις µε δίκη ή χωρίς 
δίκη! ∆ε µπορούσαν ωστόσο να χρησιµοποιούν επ’ άπειρο το κουφάρι του Κίροφ για 
να εξοντώσουν όλη την Αντιπολίτευση· τόσο πιο πολύ όσο οι πραγµατικοί 
αντιπολιτευόµενοι, κείνοι που δεν συνθηκολόγησαν, δεν εγκαταλείψανε από το 1928 
τη φυλακή και την εξορία. Η καινούργια δίκη χρειάζεται λοιπόν καινούργιες 
κατηγορίες: οικονοµικό σαµποτάζ, κατασκοπεία, απόπειρα παλινόρθωσης του 
καπιταλισµού, απόπειρες «µαζικής εξόντωσης των εργατών»! Κάτω απ’ αυτούς τους 
τίτλους µπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις. Αν ο Πιατάκοβ, που σε δυο πεντάχρονες 
περίοδες διεύθυνε πραγµατικά την εκβιοµηχάνιση, αποκαλύπτεται σαν ο µεγάλος 
οργανωτής του σαµποτάζ, τί να πεις τότε για τους κοινούς θνητούς; Η γραφειοκρατία 
θα επιχειρήσει, προχωρώντας, να φορτώσει τις οικονοµικές της αποτυχίες, τους 
σφαλερούς της υπολογισµούς, τις σπατάλες της, τις καταχρήσεις της, στους... 
ΤΡΟΤΣΚΥστές που ο ρόλος τους στην ΕΣΣ∆ είναι ακριβώς ίδιος µε κείνο που 
αποδίνουν στους κοµµουνιστές στη Γερµανία. Φαντάζεται κανείς τι ατιµίες, τι 
υπαινιγµούς και τι κατηγορίες θ’ απευθύνουν εναντίον µου! 

Η καινούργια δίκη φαίνεται πως πρέπει να λύσει ακόµα ένα πρόβληµα. Η 
«ΤΡΟΤΣΚΥστική τροµοκρατία», σύµφωνα µε τη δίκη των ∆εκάξι, πρωταρχίζει από 
τα 1932, πράγµα που κάνει απρόσιτους στο δήµιο τους ΤΡΟΤΣΚΥστές που 
βρίσκονται στη φυλακή από το 1928. Πάω να πιστέψω πως θα υποχρεώσουν τους 
κατηγορουµένους της τωρινής δίκης να οµολογήσουν εγκλήµατα ή εγκληµατικά 
σχέδια που ανάγονται στην εποχή όπου δεν είχαν ακόµα αποκηρύξει τις ιδέες τους. Σ’ 
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αυτή την περίπτωση εκατοντάδες παλιοί αντιπολιτευόµενοι θα πέσουν αυτόµατα 
κάτω απ’ τα πιστόλια. 

Μα µπορεί να παραδεχτεί κανείς ότι ο Ράντεκ, ο Πιατάκοβ, ο Σοκόλνικοβ, ο 
Σερεµπριάκοβ –και άλλοι– θα µπουν στο δρόµο των οµολογιών ύστερα από την 
τραγική πείρα των ∆εκάξι; Ο Ζινόβιεφ κι ο Κάµενεφ είχαν µιαν ελπίδα σωτηρίας. 
Τους ξεγέλασαν. Πλήρωσαν µε τον φυσικό τους θάνατο οµολογίες που σήµαιναν το 
ηθικό τους τέλος. Ο Ράντεκ και οι συγκατηγορούµενοί του δεν τό ’χουν καταλάβει 
αυτό το µάθηµα; Θα το µάθουµε τις µέρες που έρχονται. Ωστόσο θά ’ταν πλάνη να 
πιστέψουµε πως αυτά τα καινούργια θύµατα έχουν να διαλέξουν. Ύστερα από 
πολύµηνη ιερή εξέταση, αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν αργά, αδυσώπητα, το θάνατο να 
απλώνεται πάνω τους. Όσοι αρνούνται να οµολογήσουν αυτό που τους υπαγορεύουν, 
τουφεκίζονται χωρίς δίκη. Στον Ράντεκ, στον Πιατάκοβ, στους άλλους αφήνουν τη 
σκιά µιας ελπίδας. –Μα τουφεκίσατε τον Ζινόβιεφ και τον Κάµενεφ. –Ναι, τους του-
φεκίσαµε γιατί αυτό είταν αναγκαίο, γιατί είταν κρυφοί εχθροί, γιατί αρνήθηκαν να 
οµολογήσουν τις σχέσεις τους µε τη Γκεστάπο, γιατί... κλπ. Αντίθετα δεν έχουµε 
ανάγκη να τουφεκίσουµε εσάς. Εσείς πρέπει να µας βοηθήσετε να ξεκαθαρίσουµε 
για πάντα την Αντιπολίτευση και να εκθέσουµε τον Τρότσκυ. Αυτή η υπηρεσία θα 
σας χαρίσει τη ζωή. Θα σας δόσουµε ακόµα και δουλειά σε λίγο καιρό... κλπ. –
Βέβαια, ύστερα απ’ ότι έγινε, ούτε ο Ράντεκ, ούτε ο Πιατάκοβ µπορούν να δόσουν 
µεγάλη πίστη σε παρόµοιες υποσχέσεις. Είναι, στριµωγµένοι ανάµεσα σ’ ένα θάνατο 
αναπόφευκτο και βέβαιο και... ένα θάνατο καµουφλαρισµένο µε κάποιες λάµψεις 
ελπίδας. Σε τέτοια περίπτωση οι άνθρωποι, προπαντός οι κατατρεγµένοι, οι 
βασανισµένοι, οι ταπεινωµένοι, οι εξαντληµένοι κλίνουν προς την ελπιδοφόρα 
λάµψη... 

Λόγος στη Συγκέντρωση του Ιππόδροµου της Νέας Υόρκης 

Στις 9 Φλεβάρη 1937 είτανε να µιλήσω από το τηλέφωνο σε µια συγκέντρωση της 
Νέας Υόρκης, αφιερωµένη στις δίκες της Μόσχας. Οι φίλοι µου µε προειδοποίησαν 
πως έπρεπε να περιµένουµε σαµποτάζ από µέρους των “φίλων” της Μόσχας που, αν 
δεν έχουν τη συµπάθεια των µαζών, έχουν αντίθετα καταφέρει να εγκατασταθούν σε 
ορισµένες διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες. Όπως κ’ έγινε. ∆υνάµεις σκοτεινές 
παρεµβλήθηκαν ανάµεσα στις εφτά χιλιάδες Νεοϋορκέζους ακροατές µου και µένα. 
Οι µπερδεµένες εξηγήσεις που µου είχαν δοθεί από τους ενδιαφερόµενους τεχνικούς 
ανασκευάστηκαν ολότελα από σοβαρούς ειδικούς. Η πραγµατική εξήγηση βρίσκεται 
σε λίγα γράµµατα: Γκεπεού. Προβλέποντας το σαµποτάζ, είχα αποστείλει 
προκαταβολικά το κείµενο του λόγου µου στους οργανωτές της συγκέντρωσης. 
∆ιαβασµένο µπροστά σ’ ένα προσεκτικό ακροατήριο, αυτό το κείµενο δε θάµενε 
χωρίς αποτέλεσµα. Η συγκέντρωση στον Ιππόδροµο της Νέας Υόρκης οργανώθηκε 
σε µεγάλο µέρος από την Επιτροπή Έρευνας. 

* * * 

«Αγαπητοί ακροατές, σύντροφοι και φίλοι! 

Ο πρώτος µου λόγος θα είναι για να σας παρακαλέσω να µε συγχωρήσετε για την 
αξιοθρήνητη αγγλική προφορά µου. Ο δεύτερος λόγος µου, για να ευχαριστήσω την 
Επιτροπή που µού ’δοσε τη δυνατότητα να σας µιλήσω για τις δίκες της Μόσχας. ∆ε 
θα βγω ούτε µια στιγµή από το θέµα µου, πάρα πολύ πλατύ από µόνο του. ∆ε θα 
αποταθώ ούτε στα πάθη ούτε στα νεύρα, µα µόνο στο λογικό, µην αµφιβάλλοντας 
πως το λογικό είναι µε το µέρος της αλήθειας. 
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Η δίκη Ζινόβιεφ - Κάµενεφ προκάλεσε ένα αίσθηµα φρίκης, αναστάτωσης, 
αγανάκτησης ή τουλάχιστο κατάπληξης. Η δίκη Ράντεκ - Πιατάκοβ αύξησε µόνο 
αυτά τα αισθήµατα. Να τι είναι αδιαφιλονίκητο. Να αµφιβάλλεις για τη δικαιοσύνη σ’ 
αυτή την περίπτωση είναι σαν να υποπτεύεσαι την απάτη. Μπορεί να φανταστεί 
κανείς υποψία πιο επιβαρυντική απέναντι σε µια κυβέρνηση που τοποθετείται κάτω 
από την αιγίδα του σοσιαλισµού; Η σοβιετική κυβέρνηση δε θά ’πρεπε να ζητήσει να 
διαλύσει αυτές τις υποψίες; Το χρέος των αληθινών φίλων της ΕΣΣ∆ δε θά ’πρεπε να 
είναι να πούνε σταθερά στους κυβερνήτες της Μόσχας να διαλύσουν µε κάθε τρόπο 
τη δυσπιστία που προκαλεί η δικαιοσύνη της Μόσχας στη ∆ύση; 

Αν απαντήσεις: “Έχουµε τη δικαιοσύνη µας, τα άλλα δε µας ενδιαφέρουν”, δε 
διαφωτίζεις έτσι τις µάζες µε πνεύµα σοσιαλιστικό, αυτό είναι σαν να κάνεις µια 
πολιτική γοήτρου µε βάση τη µπλόφα µε τον τρόπο του Χίτλερ ή του Μουσολίνι. 

Οι “φίλοι της ΕΣΣ∆”, που έχουν πειστεί για την εγκυρότητα της ακροαµατικής 
διαδικασίας της Μόσχας (και πόσοι είναι αυτοί; Τι κρίµα να µη µπορεί κανείς να 
κάνει απογραφή των συνειδήσεων!), ακόµα κι αυτοί οι ακλόνητοι φίλοι της 
γραφειοκρατίας πρέπει να απαιτήσουν µαζί µας το σχηµατισµό µιας ερευνητικής 
Επιτροπής µε κύρος. Οι κυβερνήτες της Μόσχας θά ’πρεπε να προσφέρουν σε µια 
τέτοια επιτροπή όλες τις αποδείξεις που διαθέτουν. ∆εν µπορεί βέβαια να µη 
υπάρχουν, µια και οι δίκες Κίροφ οδήγησαν στο εκτελεστικό απόσπασµα 49 
πρόσωπα –χωρίς να λογαριάσουµε κάπου εκατόν πενήντα άλλους που 
τουφεκίστηκαν χωρίς δίκη. 

Ας υπενθυµίσουµε ότι οι δυο δικηγόροι, ο Πριτ από το Λονδίνο και ο Ροζανµάρκ από 
το Παρίσι, εγγυήθηκαν απέναντι στην παγκόσµια κοινή γνώµη για την εγκυρότητα, 
της µοσχοβίτικης ετυµηγορίας. Αυτά, για να µη λογαριάσουµε σαν εγγυητή το δη-
µοσιογράφο Ντιούραντι. Μα ποιος θα εγγυηθεί γι’ αυτούς τους εγγυητές; Οι δυο 
δικηγόροι ευχαριστούν τη σοβιετική κυβέρνηση που έθεσε στη διάθεσή τους όλα τα 
αναγκαία διαφωτιστικά στοιχεία. Ας προσθέσουµε ότι ο Πριτ, “σύµβουλος της 
Βρετανικής Αυτού Μεγαλειότητας”, προσκλήθηκε στη Μόσχα έγκαιρα, ενώ η 
ηµεροµηνία έναρξης της δίκης κρατιόταν αυστηρά µυστική. Η σοβιετική κυβέρνηση 
λοιπόν δεν θεώρησε ανάξιο από µέρους της να καταφύγει µε πλάγια µέσα στη 
βοήθεια ξένων δικηγόρων και δηµοσιογράφων που δεν αξίζουν καµιά ιδιαίτερη 
εµπιστοσύνη. Μα όταν η Σοσιαλιστική ∆ιεθνής και η Συνδικαλιστική ∆ιεθνής 
πρότειναν να στείλουν δικηγόρους στη Μόσχα, ο σοβιετικός Τύπος τις κατηγόρησε –
ούτε λίγο ούτε πολύ!– ότι υπερασπίζουν τους δολοφόνους και τη Γκεστάπο. Θα 
ξέρετε βέβαια πως δεν είµαι οπαδός αυτών των ∆ιεθνών. Μα δεν είναι φανερό πως το 
ηθικό τους κύρος είναι άπειρα ανώτερο από το κύρος δικηγόρων µε ευλύγιστη 
ραχοκοκαλιά; ∆ε δικαιούµαστε να διαπιστώσουµε ότι η κυβέρνηση της Μόσχας 
δέχεται να παραµελήσει το γόητρο της προβάλλοντας εµπειρογνώµονες και 
εξοχότητες που έχει προεξασφαλίσει την επιδοκιµασία τους; Είναι έτοιµη να κάνει 
τον Πριτ, το “σύµβουλο της A.M.”, σύµβουλο της Γκεπεού. Απαντάει µε χυδαίες 
βρισιές σε κάθε απόπειρα για επανεξέταση που να περικλείνει κάποια εγγύηση 
αντικειµενικότητας και αµεροληψίας. Το γεγονός δεν µπορεί να αµφισβητηθεί και 
είναι επιβαρυντικό. 

Αυτό το συµπέρασµα µήπως είναι λαθεµένο; Τίποτα πιο εύκολο να το διαψεύσουν: 
ας θέσει λοιπόν η κυβέρνηση της Μόσχας στη διάθεση µιας ∆ιεθνούς Επιτροπής 
Έρευνας, δεδοµένα σοβαρά, συγκεκριµένα, ακριβή πάνω σε όλα τα σκοτεινά σηµεία 
των δικών Κίροφ. ∆εν υπάρχει τίποτα σ’ αυτές τις δίκες, αλίµονο, έξω απ’ αυτά τα 
σκοτεινά σηµεία... Ίσα - ίσα γι’ αυτό η Μόσχα κάνει τ’ αδύνατα δυνατά για να µε 
κάνει να σωπάσω, εµένα τον κύριο κατηγορούµενο. Κάτω από τη φοβερή οικονοµική 
πίεση της Μόσχας, η νορβηγική κυβέρνηση µε είχε περιορίσει, παίρνοντας για 
πρόφαση ένα άρθρο για τη Γαλλία που το είχα δηµοσιεύσει στην αµερικανική 
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επιθεώρηση “∆ι Νέισιον”! Ποιός θα το πιστέψει; Τί ευτυχία που η µεγαλόψυχη 
φιλοξενία του Μεξικού, παραχωρηµένη µε πρωτοβουλία του πρόεδρου του, του 
στρατηγού Καρντένας, µας επέτρεψε στη γυναίκα µου και µένα ν’ αντιµετωπίσουµε 
τη δεύτερη δίκη ελεύθεροι! Και πάλι ωστόσο, όλοι οι µοχλοί µπήκαν σε κίνηση για να 
µε αναγκάσουν να σωπάσω. Γιατί φοβούνται τόσο στη Μόσχα τη φωνή ενός µόνον 
ανθρώπου; Γιατί εγώ ξέρω την αλήθεια, όλη την αλήθεια. Γιατί δεν έχω τίποτα να 
κρύψω. Γιατί είµαι έτοιµος να εµφανιστώ µπροστά σε µιαν Επιτροπή Έρευνας 
αµερόληπτη και δηµόσια, µε πειστήρια και γεγονότα, για να της αποκαλύψω όλη την 
αλήθεια. Και δηλώνω: Αν αυτή η επιτροπή µε βρει στο παραµικρό ένοχο για τα 
εγκλήµατα που µου καταλογίζει ο Στάλιν, αναλαβαίνω προκαταβολικά την 
υποχρέωση να παραδοθώ στους δήµιους της Γκεπεού. Αυτό είναι ξάστερο, ελπίζω. 
Όλοι το ακούσατε. Το δηλώνω µπροστά σ’ όλο τον κόσµο. Ζητώ από τον Τύπο να 
φέρει αυτά τα λόγια στις πιο απόµακρες γωνιές του πλανήτη. Μα αν η επιτροπή 
αποδείξει – µε ακούτε καλά; – ότι οι δίκες της Μόσχας είναι συνειδητές και προµελε-
τηµένες άπατες, χτισµένες πάνω στα νεύρα και στους σκελετούς των ανθρώπων, δεν 
θα ζητήσω από τους κατήγορούς µου να προσφέρουν εθελοντικά τον εαυτό τους στις 
σφαίρες. Τους φτάνει η αιώνια καταισχύνη στη µνήµη των γενεών! Οι εισαγγελείς 
του Κρεµλίνου µε ακούνε; Τους ρίχνω κατάµουτρα την πρόσκληση. Περιµένω την 
απάντηση τους! 

Κι απαντώ παρεκβατικά στους επιπόλαιους σκεπτικιστές που θα ρωτούσαν: “Γιατί θα 
πρέπει να πιστέψουµε τον Τρότσκυ περισσότερο από το Στάλιν;”. Να παραδοθώ εδώ 
σε ψυχολογικούς στοχασµούς θά ’ταν άτοπο. ∆ε γίνεται λόγος για προσωπική 
εµπιστοσύνη. Μιλάµε για επανεξέταση! Προτείνω την επανεξέταση! Απαιτώ την 
επανεξέταση! 

* * * 

Η δίκη Ζινόβιεφ - Κάµενεφ είχε για άξονα της την “τροµοκρατία”. Η δίκη Πιατάκοβ - 
Ράντεκ έβαλε σε πρώτο πλάνο, όχι την τροµοκρατία, µα τη συνεννόηση των 
ΤΡΟΤΣΚΥστών µε τη Γερµανία και την Ιαπωνία για την προετοιµασία του πολέµου, 
το διαµελισµό της ΕΣΣ∆, το σαµποτάρισµα της βιοµηχανίας, την εξόντωση των 
εργατών... Πώς να εξηγήσουµε αυτή τη χτυπητή ασυµφωνία; Μας είχαν πει, ύστερα 
από την εκτέλεση των ∆εκάξι, πως οι οµολογίες του Ζινόβιεφ, του Κάµενεφ και των 
άλλων τουφεκισµένων είταν ειλικρινείς και ανταποκρίνονταν στα γεγονότα. Ο 
Ζινόβιεφ και ο Κάµενεφ είχαν ζητήσει άλλωστε εναντίον του εαυτού τους τη 
θανατική ποινή! Γιατί δεν είπαν τίποτα για το κυριότερο: για τη συµµαχία των 
ΤΡΟΤΣΚΥστών µε την Ιαπωνία και τη Γερµανία και για το σχέδιο διαµελισµού της 
ΕΣΣ∆; Μπορούσαν να παραλείψουν τέτοιες “λεπτοµέρειες”; Μπορούσαν, αυτοί που 
είταν οι ηγέτες του υποτιθέµενου κέντρου, να αγνοούν αυτό που ήξεραν οι 
κατηγορούµενοι της δεύτερης δίκης, πρόσωπα δεύτερης σειράς; Αυτό το αίνιγµα 
είναι απλό: το καινούργιο αµάλγαµα επινοήθηκε ύστερα από την εκτέλεση των 
∆εκάξι, µέσα στους τελευταίους πέντε µήνες, σαν απάντηση στις δυσµενείς 
απηχήσεις που είχε στον ξένο Τύπο. Το πιο αδύνατο σηµείο της δίκης των ∆εκάξι 
βρισκόταν στην κατηγορία που διατυπώθηκε εναντίον των παλιών µπολσεβίκων ότι 
είχαν έρθει σε συνεννόηση µε τη Γκεστάπο. Ούτε ο Ζινόβιεφ, ούτε ο Κάµενεφ, ούτε ο 
Σµίρνοφ, κανένας από τους κατηγορούµενους που είχαν ένα πολιτικό όνοµα, δεν πα-
ραδέχτηκε αυτό το σύνδεσµο: Σταµάτησαν όλοι σ’ αυτό το ακραίο όριο της 
κατάπτωσης! Ήρθε λοιπόν η επαφή µε τη Γκεστάπο µε τη µεσολάβηση ύποπτων 
άγνωστων, όπως ο Όλµπεργκ, ο Μπέρµαν, ο Φριτς Ντάβιντ, για σκοπούς τόσο 
σπουδαίους όσο η επίτευξη ενός διαβατηρίου της Ονδούρας για τον Όλµπεργκ! Όλα 
φαίνονταν πάρα πολύ κουτά. Κανείς δεν µπορούσε να το πιστέψει. Ολόκληρη η δίκη 
διακυβεύονταν. Έπρεπε µε κάθε θυσία να διορθωθεί το λάθος του σκηνοθέτη, να 
γεµιστεί το άνοιγµα. Ο Γιέζοφ αντικατέστησε το Γιάγκοντα. Μια καινούργια δίκη 
µπήκε στην ηµερήσια διάταξη. Ο Στάλιν αποφάσιζε να απαντήσει πάνω-κάτω µ’ αυτά 



 141

τα λόγια στους επικριτές! ∆εν πιστεύετε ότι ο Τρότσκυ ήρθε σε σχέσεις µε τη 
Γκεστάπο διαµέσου του Όλµπεργκ για ένα διαβατήριο της Ονδούρας; Ε, λοιπόν, θα 
σας αποδείξω πως ο σκοπός της συµµαχίας του µε το Χίτλερ είναι να προκαλέσει τον 
πόλεµο για το ξαναµοίρασµα του κόσµου. 

Μα γι’ αυτή τη δεύτερη σκηνοθεσία έλειπαν οι κυριότεροι ηθοποιοί αφού ο Στάλιν 
τους είχε κιόλας σφάξει. Έτσι δεν τού ’µενε παρά να δόσει τους πρώτους ρόλους σε 
πρόσωπα δεύτερης σειράς. ∆εν θεωρώ περιττό να καταδείξω ότι ο Στάλιν επιθυµούσε 
τη συνεργασία του Ράντεκ και του Πιατάκοβ. Ωστόσο δεν έµεναν πια άνθρωποι 
γνωστοί που µπορούν, έστω και στο µακρινό παρελθόν, να συνδεθούν µε τον 
“ΤΡΟΤΣΚΥσµό”. Ο κλήρος έπεσε πάλι στον Πιατάκοβ και στον Ράντεκ. Η εκδοχή 
αναφορικά µε τις σχέσεις µου µε τη Γκεστάπο δια µέσου ασήµαντων ύποπτων 
προσώπων παραµερίστηκε. Το ζήτηµα τοποθετήθηκε παρευθύς σε παγκόσµια 
κλίµακα. ∆εν είταν πια για το διαβατήριο της Ονδούρας, µα για το διαµελισµό της 
ΕΣΣ∆ κι ακόµα για την ήττα των Ενωµένων Πολιτειών! Σε πέντε µήνες, είταν σαν ένα 
παράδοξο ασανσέρ να ανάσερνε τη συνωµοσία απ’ τα βρόµικα υπόγεια της 
αστυνοµίας για να την φέρει στα ύψη όπου κρίνονται τα πεπρωµένα των µεγάλων 
δυνάµεων. Ο Ζινόβιεφ, ο Κάµενεφ, ο Σµίρνοφ, ο Μρατσκόβσκι είχαν κατέβει στον 
τάφο χωρίς να υποπτεύονται αυτά τα µεγαλεπήβολα σχέδια, αυτές τις συµµαχίες, 
αυτή την προοπτική... Τέτοιο είναι το θεµελιακό ψέµα του τελευταίου αµαλγάµατος! 

Για να σκεπάσουν έστω και λίγο αυτή την κραυγαλέα αντίφαση ανάµεσα στις δυο 
δίκες, ο Πιατάκοβ και ο Ράντεκ κατάθεσαν ότι σχηµάτισαν ένα παράλληλο κέντρο... 
λόγω της δυσπιστίας του Τρότσκυ απέναντι στο Ζινόβιεφ και στον Κάµενεφ. 
∆ύσκολα θα επινοούσε κανείς εξήγηση πιο παράλογη και πιο κίβδηλη! Το γεγονός 
είναι πως δεν είχα καµιά εµπιστοσύνη στο Ζινόβιεφ και στον Κάµενεφ ύστερα από τη 
συνθηκολόγηση τους· και πως από τα τέλη του 1927 δεν είχα µαζί τους καµιά σχέση. 
Μα είχα ακόµα λιγότερη εµπιστοσύνη στον Ράντεκ και στον Πιατάκοβ. Κιόλας το 
1929 ο Ράντεκ είχε παραδόσει στη Γκεπεού τον αντιπολιτευόµενο Μπλούµκιν, που 
τουφεκίστηκε χωρίς δίκη, µυστικά. Έγραφα τότε από το εξωτερικό στο “∆ελτίο της 
Αντιπολίτευσης”: “Ο Ράντεκ, έχοντας χάσει τα τελευταία λείψανα της ηθικής 
ισορροπίας, δεν σταµατά πια µπροστά σε καµιά ατιµία”. ∆εν εκφραζόµουν πολύ 
καλύτερα για λογαριασµό του Πιατάκοβ στον Τύπο και στα ιδιωτικά µου γράµµατα. 
Το δίχως άλλο είναι οδυνηρό να παραθέσω αυτές τις κρίσεις για τα τραγικά θύµατα 
του Στάλιν, µα θά ’ταν εγκληµατικό να σκεπάσουµε εδώ την αλήθεια για λόγους 
συναισθηµατικούς... Ο Ράντεκ και ο Πιατάκοβ κοίταζαν πάντα τον Ζινόβιεφ και τον 
Κάµενεφ απ’ τα κάτω προς τα πάνω και δεν πέφτανε έξω. Και δεν είναι µόνον αυτό. 
Στη δίκη των ∆εκάξι ο εισαγγελέας αποκάλεσε το Σµίρνοφ “ηγέτη” των 
ΤΡΟΤΣΚΥστών στην ΕΣΣ∆. Ο κατηγορούµενος Μρατσκόβσκι, για ν’ αποδείξει πόσο 
είταν δικός µου, δήλωσε ότι δεν επικοινωνούσαν µαζί µου παρά µόνο µε τη µεσολά-
βηση του, και ο εισαγγελέας υποστήριξε αυτή τη βεβαίωση. Πώς γίνεται ούτε ο 
Ζινόβιεφ, ούτε ο Κάµενεφ, ούτε ο “ΤΡΟΤΣΚΥστής” ηγέτης Σµίρνοφ, ούτε ο 
Μρατσκόβσκι, ο δικός µου, να µην ήξεραν τίποτα για τα σχέδια για τα οποία 
πληροφόρησα το Ράντεκ, κείνο το Ράντεκ που τον µαστίγωσα δηµόσια σαν προδότη; 
Να το βασικό ψέµα της πρόσφατης δίκης. Φανερώνεται µε την πρώτη µατιά. 
Γνωρίζουµε την προέλευση του. Βλέπουµε τα κρυφά του νήµατα. Βλέπουµε το άξεστο 
χέρι που τα τραβάει. 

Ο Ράντεκ και ο Πιατάκοβ δήλωσαν µετάνοια για τα φοβερά εγκλήµατα που κάνανε. 
Αυτά τα εγκλήµατα, ωστόσο, για τους κατηγορούµενους –και όχι για τους 
κατήγορους– δεν έχουν κανένα νόηµα. Με την τροµοκρατία, το σαµποτάζ, και τη 
συµµαχία µε τους ιµπεριαλιστές, εννοούσαν, φαίνεται, να παλινορθώσουν τον κα-
πιταλισµό στην ΕΣΣ∆. Γιατί; Σ’ όλη τους τη ζωή είχαν πολεµήσει τον καπιταλισµό. 
Κινήθηκαν τάχα από προσωπικά κίνητρα; Από τη δίψα της εξουσίας; Από το πνεύµα 
του κέρδους; Μα κάτω από κανένα καθεστώς ο Πιατάκοβ και ο Ράντεκ δεν 
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µπορούσαν να περιµένουν θέσεις ανώτερες από κείνες που κατείχαν πριν από την 
σύλληψη τους. Μήπως θυσιάστηκαν τόσο ανόητα από φιλία για µένα; Υπόθεση χωρίς 
νόηµα. Όλες οι συζητήσεις τους, οι λόγοι τους, τα γραφτά τους, οι πράξεις τους, τα 
οκτώ τελευταία χρόνια απέναντι µου δείχνουν πωρωµένους εχθρούς. Η τροµοκρατία; 
Μα οι αντιπολιτευόµενοι ύστερα από την επαναστατική πείρα της Ρωσίας 
µπορούσαν να µην προβλέπουν ότι η τροµοκρατία θα χρησίµευε µόνο σαν το 
πρόσχηµα για την εξόντωση των καλύτερων αγωνιστών; Αυτό το ήξεραν, το 
πρόβλεπαν, το είχαν διακηρύξει εκατοντάδες φορές. ∆εν είχαµε ανάγκη από την 
τροµοκρατία. Αντίθετα η διευθύνουσα φατρία είχε την πιο µεγάλη ανάγκη απ’ αυτήν. 
Στις 4 Μάρτη 1929 –εδώ και οκτώ χρόνια– έγραφα σ’ ένα άρθρο µου πάνω στην 
πολιτική του Στάλιν: “∆εν του µένει πια (του Στάλιν) παρά να χωρίσει µε αίµα το 
επίσηµο Κόµµα από την Αντιπολίτευση. Πρέπει µε κάθε θυσία να συνδέσει την 
Αντιπολίτευση µε τροµοκρατικές επιθέσεις, µε προετοιµασία εξέγερσης κλπ.”. 
Θυµηθείτε ότι ο βοναπαρτισµός ποτέ δεν έκανε χωρίς αστυνοµική κατασκευή συ-
νωµοσιών! 

Η Αντιπολίτευση θά ’πρεπε να αποτελείται από ηλίθιους για να φαντάζεται πως η 
συµµαχία µε το Χίτλερ ή το Μικάδο, που κ’ οι δυο τους είναι καταδικασµένοι να 
ηττηθούν στον ερχόµενο πόλεµο, συµφωνία ολότελα ανόητη, θα µπορούσε να δόσει 
στους µαρξιστές άλλο από την καταισχύνη και τη συµφορά. Αντίθετα, η συµµαχία 
των ΤΡΟΤΣΚΥστών µε το Χίτλερ είναι υπεραναγκαία στο Στάλιν. Ο Βολτέρος έλεγε 
ότι θά ’πρεπε να επινοήσει κανείς το θεό αν δεν υπήρχε. Η Γκεπεού σκέπτεται πως αν 
δεν υπάρχει συνεννόηση µε τον εχθρό, πρέπει να την επινοήσει. 

Οι δίκες της Μόσχας είναι θεµελιωµένες στον παραλογισµό. Κατά την επίσηµη 
εκδοχή, από το 1931 οι ΤΡΟΤΣΚΥστές οργανώνουν µια τερατώδη συνωµοσία και όλοι 
κάνουν το αντίθετο από ό,τι λένε, σαν από διαταγή. Εκατοντάδες πρόσωπα έχουν 
µυηθεί στη συνωµοσία, µα µέσα σε χρόνια δε θα παρουσιαστούν ανάµεσα τους ούτε 
διχογνωµίες, ούτε σχίσµατα, ούτε καταγγελίες κι ακόµα ούτε ένα γράµµα δεν θα 
πέσει στα χέρια των αρχών –ως την ώρα των οµόφωνων οµολογιών! Τότε γίνεται ένα 
άλλο θαύµα. Άνθρωποι που προετοίµασαν τις δολοφονίες, τον πόλεµο, το διαµελισµό 
της ΕΣΣ∆, εγκληµατίες πωρωµένοι, µετανιώνουν ξαφνικά τον Αύγουστο του 1936, κι 
αυτό όχι κάτω από το βάρος των αποδείξεων, γιατί, δεν υπάρχουν αποδείξεις 
εναντίον τους, µα για λόγους µυστικοπάθειας που ψυχολόγοι υποκριτές 
χαρακτηρίζουν σαν ιδιαίτερο γνώρισµα της “ρωσικής ψυχής”. Στοχαστείτε αυτό: χθες 
εκτροχίαζαν τρένα, δηλητηρίαζαν εργάτες σ’ ένα ασύλληπτο νεύµα του Τρότσκυ. 
Σήµερα, κυριευµένοι από το µίσος εναντίον του Τρότσκυ, τον καθιστούν υπεύθυνο 
για τα εγκλήµατα τους. Χτες δεν σκέφτονταν παρά πως να σκοτώσουν τον Στάλιν. 
Σήµερα πλέκουν το, εγκώµιο του. Βρισκόµαστε λοιπόν σε τρελοκοµείο; Όχι, λένε οι 
κύριοι Ντιούραντι. Τρελοκοµείο; Καθόλου. Η «ρωσική ψυχή». Ψεύτες! Συκοφαντείτε 
τη ρωσική ψυχή! Συκοφαντείτε την ανθρώπινη ψυχή. 

Το ταυτόχρονο και το οµόφωνο στις οµολογίες δεν είναι εδώ η µόνη τερατωδία. Η 
χειρότερη τερατωδία είναι ότι µε την ίδια τους οµολογία οι συνωµότες έκαναν στην 
πολιτική ακριβώς εκείνο που θα τους χαντάκωνε, εκείνο που είταν απόλυτα αναγκαίο 
στη διευθύνουσα φατρία. Μπροστά στο δικαστήριο λένε κείνο που θα µπορούσαν να 
πουν οι πιο πειθήνιοι πράκτορες του Στάλιν. Άνθρωποι οµαλοί, υπακούοντας στη 
δική τους βούληση, δεν θα µπορούσαν ποτέ να φερθούν στην ανάκριση και µπροστά 
στους δικαστές, όπως φέρθηκαν ο Ζινόβιεφ, ο Κάµενεφ, ο Ράντεκ, ο Πιατάκοβ και 
άλλοι. Η πίστη στις πεποιθήσεις, το αίσθηµα της πολιτικής τους αξιοπρέπειας, άλλα 
και µόνο το ένστικτο της αυτοσυντήρησης θα τους ανάγκαζε να υπερασπίσουν τον 
εαυτό τους, να υπερασπίσουν τα συµφέροντα τους, τη ζωή τους. Το µόνο λογικό ερώ-
τηµα µπορεί να τεθεί έτσι: “Ποιός έφερε αυτούς τους ανθρώπους σε κατάσταση όπου 
όλα τα φυσιολογικά αντανακλαστικά ατόνησαν και µε ποια µέσα;”. Η νοµική 
γνωρίζει µια πολύ απλή αρχή που δίνει το κλειδί σε πολλά µυστικά: Is fecit cui 
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prodest, ψάξε να βρεις ποιόν ωφελεί το έγκληµα. Ολόκληρη η στάση των κατη-
γορουµένων υπαγορεύεται όχι από τα συµφέροντά τους και τις ιδέες τους, µα από τα 
συµφέροντα των διευθυνόντων. Ψευτοσυνωµοσία, οµολογίες, δίκη θεατρική, 
εκτελέσεις ολότελα πραγµατικές, –ένα µόνο χέρι τά ’κανε όλα αυτά. Ποιό; Cui 
prodest? To χέρι του Στάλιν! Φτάνουν οι φλυαρίες, οι ψευτιές, οι αγυρτείες για τη ρω-
σική ψυχή! Είδαµε να δικάζονται όχι αγωνιστές, όχι συνωµότες, µα αντρείκελα στα 
χέρια της Γκεπεού! Έπαιζαν ρόλους πού ’χαν µάθει από τα πριν. Αντικείµενο αυτών 
των επαίσχυντων παραστάσεων: να συντριβεί κάθε αντιπολίτευση, να δηλητηριαστεί 
στην ίδια την πηγή της κάθε κριτική σκέψη, να καθιερωθεί για πάντα το 
ολοκληρωτικό καθεστώς του Στάλιν. 

Θα µπορούσα να παρουσιάσω εδώ πάµπολλες µαρτυρίες και ντοκουµέντα που να 
ανατρέπουν συθέµελα τις καταθέσεις διαφόρων κατηγορουµένων: Σµίρνοφ, 
Μρατσκόβκι, Ντρέιτσερ, Ράντεκ, Βλαντίµιρ Ροµ, όλων εκείνων µε µια λέξη που 
επιχείρησαν να προσδιορίσουν γεγονότα ή περιστάσεις χρόνου και τόπου. Μα αυτή η 
δουλειά µπορεί να γίνει καρποφόρα µόνο µπροστά σε µιαν Επιτροπή Έρευνας στην 
οποία θα συµµετείχαν νοµοµαθείς και η οποία θα διέθετε αρκετό χρόνο για να 
γνωρίσει τις µαρτυρίες και να µελετήσει τα ντοκουµέντα. 

Τα λίγα που λέω εδώ επιτρέπουν, ελπίζω, να προβλέψει κανείς την πορεία που θα 
ακολουθήσει η έρευνα. Από το ένα µέρος η κατηγορία είναι καθαυτή φανταστική: 
Όλη η παλιά µπολσεβίκικη γενιά κατηγορείται για µια βδελυρή προδοσία που δεν 
έχει ούτε σκοπό ούτε έννοια. Για την υποστήριξη αυτής της κατηγορίας ο 
εισαγγελέας δεν διαθέτει ούτε µια υλική απόδειξη µ’ όλο που έγιναν δεκάδες χιλιάδες 
έρευνες και συλλήψεις. Η ολοκληρωτική απουσία αποδείξεων είναι η πιο τροµερή 
απόδειξη εναντίον του Στάλιν! Οι εκτελέσεις στηρίχτηκαν µόνο πάνω σε οµολογίες 
που αποσπάστηκαν µε καταναγκασµό. Μόλις ένα γεγονός αναφερθεί σ’ αυτές τις 
οµολογίες, καταρρέει µε την πρώτη εξέταση. Η Γκεπεού δεν είναι µόνο ένοχη για 
παραχάραξη, είναι ακόµα ένοχη για ηλιθιότητα, για αδεξιότητα, για χοντροκοπιά 
στην επεξεργασία της παραχάραξης. Η ατιµωρησία διαφθείρει. Η απουσία ελέγχου 
παραλύει την κριτική. Οι παραχαράκτες µπλαστρώνουν όπως-όπως τη δουλειά τους, 
υπολογίζοντας στο συνοπτικό αποτέλεσµα των οµολογιών και των τουφεκισµών. Αν 
αντιπαραβάλουµε προσεκτικά τις φανταστικές κατηγορίες στο σύνολο τους και τις 
ολοφάνερα ψεύτικες δηλώσεις των κατηγορουµένων πάνω στα πραγµατικά 
ζητήµατα, τί µένει απ’ όλες αυτές τις µονότονες οµολογίες; Η αποπνιχτική µπόχα µιας 
ιεροεξεταστικής δικαστικής κουζίνας και τίποτ’ άλλο. 

Πολλοί ακροατές επαναλαβαίνουν χωρίς άλλο πρόθυµα: “Ότι οι οµολογίες είναι 
ψεύτικες, αυτό είναι φανερό, µα πως κατάφερε ο Στάλιν να τις αποσπάσει; Ιδού το 
µυστήριο”. Πραγµατικά το µυστήριο δεν είναι τόσο βαθύ όσο φαίνεται. Με πιο απλή 
τεχνική η Ιερή Εξέταση αποσπούσε από τα θύµατά της όλες τις επιθυµητές 
οµολογίες. Το ποινικό δίκαιο των δηµοκρατικών χωρών απαρνήθηκε ίσα - ίσα τις 
µεσαιωνικές αυτές µέθοδες γιατί αυτές οδηγούσαν όχι στην αλήθεια, µα στην 
υπαγόρευση των ιεροεξεταστών. Οι δίκες της Γκεπεού έχουν χαρακτήρα βαθιά 
ιεροεξεταστικό: κι αυτό είναι όλο το µυστήριο των οµολογιών. 

Υπάρχουν ίσως σ’ αυτό τον κόσµο όχι λίγοι ήρωες που µπορούν να αντέξουν σ’ όλα τα 
σωµατικά και ψυχικά µαρτύρια και να υποµείνουν τα ίδια µαρτύρια στις γυναίκες 
τους και στα παιδιά τους... ∆εν ξέρω τίποτα γι’ αυτό... Οι προσωπικές µου παρα-
τηρήσεις µου διδάσκουν ότι η ικανότητα αντίστασης των νεύρων του ανθρώπου έχει 
τα όρια της. Με τη Γκεπεού ο Στάλιν µπορεί να φέρει το θύµα του σε τέτοια φρίκη 
και απελπισία, σε τέτοια ταπείνωση και ντροπή ώστε η παραδοχή και του πιο 
ειδεχθούς εγκλήµατος, ανοίγοντας µια προοπτική εκτέλεσης ή αφήνοντας µιαν 
αµυδρή πιθανότητα ζωής, καταντάει η µόνη λύση. Για να µην λογαριάσουµε την 
αυτοκτονία που προτίµησε ο Τόµσκι! Ο Γιόφε είχε καταφύγει σ’ αυτήν πρωτύτερα, 
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καθώς και δυο συνεργάτες της γραµµατείας µου, ο Γκλάζµαν και ο Μπούτοβ, καθώς 
και ο γραµµατεύς του Ζινόβιεφ Μπόγκνταν, καθώς και η κόρη µου Ζινάιντα και 
πολλοί άλλοι. Η αυτοκτονία ή το ηθικό γονάτισµα, καµιά άλλη εκλογή. Και µην 
ξεχνάτε πως στις φυλακές της Γκεπεού η αυτοκτονία είναι τις πιο πολλές φορές 
απρόσιτη πολυτέλεια! 

Οι δίκες της Μόσχας δεν ατιµάζουν την επανάσταση, γιατί είναι οι καρποί της 
αντίδρασης. ∆εν ατιµάζουν την παλιά µπολσεβίκικη γενιά. Επιµαρτυράνε µόνο ότι οι 
µπολσεβίκοι είναι φτιαγµένοι από σάρκα και αίµα και δεν αντέχουν απεριόριστα 
κάτω από την απειλή του θανάτου. Οι δίκες της Μόσχας ατιµάζουν το πολιτικό 
καθεστώς που τις γέννησε: βοναπαρτισµός ασυνείδητος και ανενδοίαστος! Οι 
τουφεκισµένοι έπεσαν αναθεµατίζοντάς τον. 

Ας καταριώνται όσοι θέλουν, µε δάκρια στα µάτια, το διστακτικό βάδισµα της 
Ιστορίας: δυο βήµατα µπρος, ένα βήµα πίσω. Τα δάκρυα δεν χρησιµεύουν σε τίποτα. 
Σύµφωνα µε τη ρήση του Σπινόζα πρέπει να καταλαβαίνουµε κι όχι να γελάµε ή να 
κλαίµε. Ας προσπαθήσουµε να καταλάβουµε! Ποιοί είναι οι κυριότεροι 
κατηγορούµενοι; Παλιοί µπολσεβίκοι, οικοδόµοι του Κόµµατος, του σοβιετικού 
κράτους και του Κόκκινου Στρατού, της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς. Ποιός αγόρευε 
στο δικαστήριο εναντίον τους; Ο Βισίνσκι, αστός δικηγόρος, που µεταβαπτίστηκε σε 
µενσεβίκο ύστερα από τη φεβρουαριανή επανάσταση του 1917 και συµφιλιώθηκε µε 
το µπολσεβικισµό υστέρα από τη στερέωση της νίκης. Ποιός έβριζε τους 
κατηγορούµενους από την “Πράβδα”; Ο Ζασλάβσκι, ο παλιός συνεργάτης της 
εφηµερίδας των Τραπεζών της Πετρούπολης, ο Ζασλάβσκι που ο Λένιν στα άρθρα 
του χαρακτήριζε αµετάβλητα “αχρείο“. Ο παλιός συντάκτης της “Πράβδα”, ο παλιός 
µπολσεβίκος Μπουχάριν, έχει συλληφθεί. Σηµερινός εµψυχωτής της “Πράβδα” είναι 
ο Μιχαήλ Κόλτσοβ, αστός χρονογράφος που πέρασε κοντά στους Λευκούς το πιο 
µεγάλο µέρος του εµφυλίου πολέµου. Ο Σοκόλνικοβ, µαχητής της Οκτωβριανής 
Επανάστασης και του εµφυλίου πολέµου, καταδικάστηκε σαν προδότης. Ο Ρακόβσκι 
περιµένει να δικαστεί. Και οι δυο τους αντιπροσώπευσαν την ΕΣΣ∆ στο Λονδίνο. 
Αντικαταστάθηκαν εκεί από το Μαΐσκι, δεξιό µενσεβίκο, που στον εµφύλιο πόλεµο 
άνηκε σε µια λευκή κυβέρνηση στην επικράτεια του Κολτσάκ. Ο Τρογιανόβσκι, 
πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζει τους ΤΡΟΤΣΚΥστές αντεπαναστάτες. Ο 
ίδιος, τα πρώτα χρόνια της Οκτωβριανής Επανάστασης, ανήκε στην Κεντρική 
Επιτροπή του µενσεβικικού κόµµατος και συµφιλιώθηκε µε τους µπολσεβίκους 
µονάχα όταν αυτοί άρχιζαν να µοιράζουν επικερδείς θέσεις. Προτού γίνει 
πρεσβευτής, ο Σοκόλνικοβ είταν επίτροπος του λαού στα Οικονοµικά. Αυτή τη θέση 
την κατέχει σήµερα ο Γκρίνκο, που στα 1917-1918 είταν µέλος της Επιτροπής Κοινής 
Σωτηρίας των Λευκών που σχηµατίστηκε για να πολεµήσει το Σοβιέτ. Ο Γιόφε, 
πρώτος πρεσβευτής των Σοβιέτ στο Βερολίνο, υπήρξε ένας από τους καλύτερους 
σοβιετικούς διπλωµάτες. Αργότερα οι διωγµοί τον οδήγησαν στην αυτοκτονία. Ποιός 
πήρε τη θέση του στο Βερολίνο; Στην αρχή ένας µετανοιωµένος αντιπολιτευόµενος, ο 
Κρεστίνσκι, έπειτα ο Χίντσουκ, παλιός µενσεβίκος, µέλος της αντεπαναστατικής 
Επιτροπής Κοινής Σωτηρίας και τέλος ο Σούριτζ, που πέρασε κι αυτός το 1917 από 
την άλλη µεριά του οδοφράγµατος. Αυτές οι απαριθµήσεις θα µπορούσαν να 
προεκταθούν δίχως τέλος. 

Η ανανέωση σε µεγάλη κλίµακα των στελεχών, ιδιαίτερα χτυπητή στην επαρχία, έχει 
βαθιές κοινωνικές αιτίες. Ποιές; Είναι καιρός να αντιληφτούµε επιτέλους ότι µια 
καινούργια αριστοκρατία έχει σχηµατιστεί στην ΕΣΣ∆. Η Οκτωβριανή Επανάσταση 
ξετυλιγόταν κάτω από το έµβληµα της ισότητας. Η. γραφειοκρατία εγκαθίδρυσε µια 
τερατώδη ανισότητα. Η επανάσταση εξάλειψε τους ευγενείς. Η γραφειοκρατία 
δηµιούργησε προύχοντες. Η επανάσταση κατάργησε τους βαθµούς και τις 
διακρίσεις. Η γραφειοκρατία ανασταίνει τους στρατάρχες, τους στρατηγούς, τους 
συνταγµατάρχες. Η καινούργια αριστοκρατία καταβροχθίζει ένα τεράστιο µέρος του 
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εθνικού εισοδήµατος. Η θέση της µπροστά στο λαό είναι κάλπικια και ψεύτικια. Οι 
αρχηγοί της φροντίζουν να κρύβουν την πραγµατικότητα, να εξαπατούν τις µάζες, να 
µασκαρεύονται, να κάνουν το άσπρο µαύρο. Έτσι ολόκληρη η πολιτική της 
καινούργιας αριστοκρατίας δεν είναι παρά απάτη. Απάτη και το καινούργιο 
Σύνταγµα. 

Ο φόβος από την κριτική είναι φόβος από τις µάζες. Η γραφειοκρατία φοβάται το 
λαό. Η επαναστατική λάβα δεν έχει ακόµα κρυώσει ολότελα. Η γραφειοκρατία δεν 
µπορεί να χύσει το αίµα των δυσαρεστηµένων που την επικρίνουν για µόνο το λόγο 
ότι απαιτούν τον περιορισµό των προνοµίων της. Οι ψεύτικες κατηγορίες εναντίον 
της Αντιπολίτευσης δεν είναι λοιπόν περιστασιακές, µα συστηµατικές και 
υπαγορεύονται από την υπόσταση της κυβερνητικής κάστας. Ας θυµηθούµε τη στάση 
των θερµιδοριανών απέναντι στους γιακοµπίνους. Ο Ολάρ γράφει στο έργο 
του Ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης: “∆εν τους έφτασε που σκότωσαν το 
Ροβιεσπέρο και τους φίλους του, τους συκοφάντησαν παρουσιάζοντας τους στα 
µάτια της Γαλλίας σαν µοναρχικούς και προδότες πουληµένους στους ξένους”. Ο Στά-
λιν δεν ανακάλυψε τίποτα. Το µόνο που έκανε είταν να αντικαταστήσει τη 
λέξη µοναρχικός µε τη λέξη φασίστας. 

Όταν οι σταλινικοί µας χαρακτηρίζουν “προδότες” δεν υπάρχει µόνο µίσος, υπάρχει 
και κάποια ειλικρίνεια στη βρισιά. Είναι που προδόσαµε τα συµφέροντα της ιερής 
κάστας των στρατηγών και των στραταρχών, της µόνης ικανής, κατά τη γνώµη τους, 
να οικοδοµήσει το σοσιαλισµό –και που στην πραγµατικότητα δεν κάνει άλλο παρά 
να ξευτελίζει τη σοσιαλιστική ιδέα. Από τη µεριά µας, θεωρούµε τους σταλινικούς σαν 
προδότες των συµφερόντων των σοβιετικών λαϊκών µαζών και του παγκόσµιου 
προλεταριάτου, θά ’ταν άτοπο να εξηγήσει κανείς µια διαµάχη τόσο πλατιά µε 
προσωπικά κίνητρα. ∆εν πρόκειται µονάχα για διαφορετικά προγράµµατα, µα για 
αντιτιθέµενα κοινωνικά συµφέροντα που χτυπιούνται ολοένα και πιο αδυσώπητα. 

* * * 

Μα ποιά είναι η γενική σας διάγνωση; –θα µε ρωτήσετε. Ποιά είναι η προοπτική 
σας; Σας προειδοποίησα πως δε θα σας µιλήσω παρά µόνο για τις δίκες της Μόσχας. 
Το τελευταίο µου βιβλίο Η Προδοµένη Επανάσταση είναι αφιερωµένο στην 
κοινωνική ανάλυση και στις προοπτικές. Με δυο λόγια: οι βασικές κατακτήσεις της 
Οκτωβριανής Επανάστασης, δηλαδή οι καινούργιες µορφές ιδιοκτησίας, δεν έχουν 
ακόµα καταργηθεί. Μα έχουν κιόλας έρθει σε σύγκρουση µε τον πολιτικό δεσποτι-
σµό. Ο σοσιαλισµός είναι ακατανόητος χωρίς την αυθόρµητη δράση των µαζών και 
την ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας. Ο σταλινισµός εµποδίζει και το ένα 
και το άλλο. Μια ανοιχτή σύγκρουση ανάµεσα στο λαό και την καινούργια τυραννία 
είναι αναπόφευκτη. Γι’ αυτό το σταλινικό καθεστώς είναι καταδικασµένο. Θα 
ακολουθήσει η καπιταλιστική αντεπανάσταση ή η εργατική δηµοκρατία; Η Ιστορία 
δεν έλυσε ακόµα το ζήτηµα. Η λύση του εξαρτιέται επίσης από τη δράση του παγκό-
σµιου προλεταριάτου. Αν υποθέταµε για µια στιγµή ότι ο φασισµός θριάµβευε στην 
Ισπανία, στην κυκλωµένη Γαλλία, η σοβιετική χώρα θά ’ταν καταδικασµένη σε µιαν 
αποσύνθεση πιο βαθιά που από το πολιτικό εποικοδόµηµα θά ’φτανε τελικά στα θε-
µέλια της κοινωνίας. Με άλλα λόγια: η ήττα του ευρωπαϊκού προλεταριάτου θα 
σήµαινε αλάθευτα το ναυάγιο της ΕΣΣ∆. Αν αντίθετα οι εργαζόµενοι της Ισπανίας 
νικήσουν το φασισµό, αν η εργατική τάξη µπει στο δρόµο της χειραφέτησης της, οι 
καταπιεζόµενες µάζες της ΕΣΣ∆ θα ανορθωθούν και θα ξανασηκώσουν κεφάλι. Η 
τελευταία ώρα του σταλινικού δεσποτισµού θα σηµάνει. 

Μα η σοβιετική δηµοκρατία δεν θα θριαµβεύσει αυτόµατα. Αυτό εξαρτιέται λίγο κι 
από σας. Πρέπει να βοηθήσουµε τις µάζες. Και πρώτα - πρώτα να τους πούµε την 
αλήθεια. Ή θα βοηθήσουµε την εξαχρειωµένη γραφειοκρατία εναντίον του λαού, ή 
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θα βοηθήσουµε τις δυνάµεις της προόδου, τις δυνάµεις του λαού εναντίον της 
γραφειοκρατίας. Οι δίκες της Μόσχας µας δίνουν το σύνθηµα. Αλίµονο σε κείνο που 
δεν το καταλαβαίνει αυτό! Η δίκη της Λειψίας, ύστερα από την πυρκαγιά του 
Ράιχσταγ, είχε δίχως άλλο µεγάλη σηµασία. Μα έβαζε σε έλεγχο το φασισµό που 
καταφρονούµε γιατί ενσαρκώνει το σκοτάδι και τη βαρβαρότητα. Οι δίκες της 
Μόσχας γίνονται κάτω από την αιγίδα του σοσιαλισµού. ∆εν θα εγκαταλείψουµε τη 
σηµαία του σοσιαλισµού στους αρχιπλαστογράφους. Αν η γενιά µας αποδειχτεί πάρα 
πολύ αδύναµη για να χτίσει το σοσιαλισµό πάνω στη Γη, θ’ αφήσουµε τουλάχιστο στα 
παιδιά µας µια ακηλίδωτη σηµαία. Η πάλη που ανοίγεται µπροστά µας ξεπερνάει 
πολύ σε σπουδαιότητα τα πρόσωπα, τις φράξιες και τα κόµµατα. Απ’ αυτήν κρίνεται 
το µέλλον της ανθρωπότητας. Αυτή η πάλη θα είναι σκληρή. Και µακρόχρονη. Όσοι 
αναζητούν την ησυχία και την άνεση ας κάνουν πέρα. Στις εποχές της αντίδρασης εί-
ναι βέβαια πιο βολικό να συµφωνεί κανείς µε τη γραφειοκρατία παρά να αναζητά 
την αλήθεια. Μα για όσους ο σοσιαλισµός δεν είναι µάταιος λόγος, για κείνους που 
είναι το περιεχόµενο της ηθικής τους υπόστασης, εµπρός! Ούτε οι φοβέρες, ούτε οι 
διωγµοί, ούτε οι βιαιότητες θα µας σταµατήσουν. Θα γίνει ίσως πάνω στα κόκαλά 
µας, µα η αλήθεια θα υπερισχύσει, θα της ανοίξουµε το δρόµο. Θα νικήσει. Και κάτω 
από τα αδυσώπητα πλήγµατα της µοίρας θά ’νιωθα ευτυχισµένος όπως στις 
καλύτερες µέρες της νιότης µου αν συντελούσα στο θρίαµβο της αλήθειας. Γιατί η 
υπέρτατη ανθρώπινη ευτυχία δεν βρίσκεται στην εκµετάλλευση του παρόντος µα 
στην προετοιµασία του µέλλοντος1!...» 

Η Αρχή του Τέλους 

Σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής η γραφειοκρατία έχει γίνει 
για τη χώρα αιτία εξασθένησης, ξεπεσµού και ταπείνωσης. Πρώτα - πρώτα στην 
οικονοµία. Οι κατηγορίες για σαµποτάζ που σκορπίστηκαν άφθονα σ’ όλες τις κατευ-
θύνσεις αποδιοργάνωσαν τη διοίκηση. Κάθε πραγµατική δυσκολία ερµηνεύεται σαν 
προσωπικό σφάλµα. Κάθε σφάλµα γίνεται, µόλις βρουν συµφέρον σ’ αυτό, σαµποτάζ. 
Κάθε περιοχή, κάθε αχτίδα τουφέκισε τον τοπικό της Πιατάκοβ. Οι µηχανικοί των 
υπηρεσιών του σχεδίου, οι διευθυντές των τραστ και των επιχειρήσεων, οι 
αρχιεργάτες τρέµουν για τη ζωή τους. Κανείς δεν δέχεται να αναλάβει οποιαδήποτε 
υπευθυνότητα. Μα µπορείς να τουφεκιστείς και για έλλειψη πρωτοβουλίας. Η 
υπερένταση του δεσποτισµού οδηγεί στην αναρχία. Η σοβιετική οικονοµία έχει α-
νάγκη από δηµοκρατία όσο και από καλές πρώτες ύλες και λιπαντικά. Το σταλινικό 
σύστηµα δεν είναι παρά ένα καθολικό σαµποτάζ της οικονοµίας. 

Τα πράγµατα είναι ακόµα χειρότερα, αν µπορούν να γίνουν χειρότερα, στον τοµέα 
της κουλτούρας. Η δικτατορία της αµάθειας και της ψευτιάς πνίγει την πνευµατική 
ζωή ενός λαού από 170 εκατοµµύρια κατοίκους. Οι πρόσφατες δίκες, µαζί µε τις εκ-
καθαρίσεις., άτιµες στους σκοπούς τους και στις µέθοδές τους, εγκαθίδρυσαν 
οριστικά τη βασιλεία της κακογλωσσιάς, του χαφιεδισµού, της αναντρίας, της 
αισχρότητας. Το σοβιετικό σχολείο δε διαφθείρει λιγότερο το πνεύµα του παιδιού απ’ 
ό,τι το καθολικό σεµινάριο από το όποιο ξεχωρίζει µόνο µε τη µικρότερη ευστάθειά 
του. Οι συγγραφείς, οι παιδαγωγοί, οι επιστήµονες, φτάνει να είναι λίγο 
προικισµένοι µε ταλέντο και ανεξαρτησία, απειλούνται, καταδιώκονται, 
συλλαµβάνονται, εξορίζονται –όταν δεν τουφεκίζονται. Ο τιποτένιος 
γυµνοσάλιαγκας θριαµβεύει σ’ όλη τη γραµµή. Αυτός χαρίζει στην επιστήµη το 
οδοιπορικό της και υπαγορεύει στις τέχνες τους κανόνες της δηµιουργίας. Ο 
σοβιετικός Τύπος ξεχύνει µιαν αποπνιχτική µυρουδιά αποσύνθεσης. 

Τί θα µπορούσε να είναι πιο ατιµωτικό από την αδιαφορία της γραφειοκρατίας για το 
διεθνές γόητρο της χώρας; Οι άνθρωποι της διεθνούς µεγαλοµπουρζουαζίας και τα 
επιτελεία όλων των δυνάµεων γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τις περισσότερες 
εργατικές οργανώσεις, τις εξαπατηµένες από τους ηγήτορές τους, τι κρύβεται πίσω 
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από τις δικαστικές άπατες και τις εκκαθαρίσεις της Μόσχας. Πώς οι οιωνοσκόποι του 
καπιταλισµού πρέπει να βλέπουν µια «σοσιαλιστική» κυβέρνηση που µπλέχτηκε σε 
τόσο βρόµικες περιπέτειες; Όπως και νά ’ναι, στο Βερολίνο και στο Τόκιο δεν µπορεί 
να αγνοούν πώς οι κατηγορίες για προδοσία, που ορθώνονται εναντίον των 
ΤΡΟΤΣΚΥστών και των κόκκινων στρατηγών, είναι καθαρή αερολογία. ∆εν έχουµε 
βέβαια αυταπάτες για την ηθική της γερµανικής, της γιαπωνέζικης και άλλων κυβερ-
νήσεων. ∆εν πρόκειται να συναγωνιστούν στην εφαρµογή των δέκα εντολών, µα να 
εκτιµήσουν τη σταθερότητα του σοβιετικού καθεστώτος. Η κυβέρνηση της Μόσχας 
βγαίνει ολότελα ατιµασµένη από τις δίκες που οργανώνει. Οι εχθροί της, όπως και οι 
πιθανοί σύµµαχοί της, εκτιµούν τη δύναµή της πολύ πιο κάτω απ’ ό,τι είταν πριν από 
την τελευταία εκκαθάριση. Και η αξιολόγησή τους γίνεται, µε τη σειρά της, βασικός 
παράγοντας στις διεθνείς ανακατατάξεις. Η κυβέρνηση της ΕΣΣ∆ υποχωρεί ωστόσο 
βήµα προς βήµα µπροστά, στον πιο αδύναµο αντίπαλό της, την Ιαπωνία. Τα άρθρα 
και οι κραυγαλέοι λόγοι που συνοδεύουν τις συνθηκολογήσεις δεν ξεγελούν κανένα. 
Η µοσχοβίτικη ολιγαρχία, κάνοντας τον πόλεµο στο εσωτερικό, δεν είναι σε θέση να 
τον κάνει στο εξωτερικό. Η εγκατάλειψη των νήσων του Αµούρ έλυσε τα χέρια της 
Ιαπωνίας απέναντι στην Κίνα. Είναι αρκετά πιθανό πως ο Λιτβίνοφ είχε επιφορτιστεί 
να πει στους Γιαπωνέζους διπλωµάτες : «Κάντε ό,τι σας αρέσει στην Κίνα, µα αφήστε 
µας ήσυχους. ∆ε θα επέµβουµε». Η διευθύνουσα φατρία χλευάζει το κάθετι που 
βρίσκεται έξω από την αυτοσυντήρηση της». 

Όχι λιγότερο ολέθρια η διπλωµατική δράση των γραφείων της Κοµµουνιστικής 
∆ιεθνούς. Ποτέ η Αγγλία και η Γαλλία δεν θα κατόρθωναν να επιβάλουν στην 
επαναστατική Ισπανία µιαν αντεπαναστατική αστική κυβέρνηση, όπως η κυβέρνηση 
Νεγκρίν. Οι διπλωµάτες του Λονδίνου και του Παρισιού χρειάστηκε αυτή τη φορά να 
επωφεληθούν από το µεταβιβαστικό µηχανισµό της λεγόµενης Κοµµουνιστικής 
∆ιεθνούς. Ο κύριος σκοπός του Στάλιν, που ζητάει να δικαιώσει την εµπιστοσύνη της 
αγγλο-γαλλικής µπουρζουαζίας, είναι να εµποδίσει τους εργαζόµενους της Ισπανίας 
να µπουν στο δρόµο της σοσιαλιστικής επανάστασης. Η βοήθεια που έδοσε η Μόσχα 
στην κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου της Ιβηρικής Χερσονήσου είχε για όρο την 
απαίτηση για µια πιο ενεργητική καταστολή του επαναστατικού κινήµατος. Όπως 
έπρεπε να το περιµένει κανείς, η πάλη εναντίον των εργατών και χωρικών στα 
µετόπισθεν φέρνει άφευκτα την ήττα στο µέτωπο. Απέναντι στον Φράνκο, η 
µοσχοβίτικη καµαρίλα είναι το ίδιο ανίσχυρη όσο κι απέναντι στο Μικάδο. Και όπως 
στην ΕΣΣ∆ ο Στάλιν έχει ανάγκη από αποδιοποµπαίους τράγους για να φορτώσει 
πάνω τους τις δικές του αµαρτίες, έτσι οι ήττες που προκάλεσε στην Ισπανία η 
αντιδραστική πολιτική στα µετόπισθεν τον υποχρέωσαν να ζητήσει τη σωτηρία στην 
εξόντωση της επαναστατικής πρωτοπορίας. 

Οι µέθοδες του αµαλγάµατος και της κιβδηλίας, επεξεργασµένες στη Μόσχα, 
µεταφέρθηκαν ατόφιες στη Βαρκελώνα και στη Μαδρίτη. Οι ηγέτες, του POUM [3]. 
που µονάχα για οπορτουνισµό και αναποφασιστικότητα απέναντι στη σταλινική αν-
τίδραση θα µπορούσαν να κατηγορηθούν, χαρακτηρίστηκαν µονοµιάς 
«ΤΡΟΤΣΚΥστές» και, εννοείται, σύµµαχοι του φασισµού. Οι πράκτορες της Γκεπεού 
στην Ισπανία «ανακάλυψαν» γράµµατα γραµµένα µε συµπαθητική µελάνη που τα 
είχαν, οι ίδιοι φαµπρικάρει και καταδείχνανε, σύµφωνα µε τους κανόνες της 
µοσχοβίτικης απάτης, το σύνδεσµο των επαναστατών µε τον Φράνκο. ∆εν λείπουν 
άθλιοι για αιµατηρά έργα. Ο πρώην επαναστάτης Αντόνοβ - Οβσέενκο, που 
µετάνιωσε στα 1927 για τις αντιπολιτευτικές του αµαρτίες και κυριεύτηκε στα 1936 
από θανατερή αγωνία στην ιδέα µήπως καθίσει ο ίδιος στο σκαµνί, είχε γράψει στην 
«Πράβδα» πώς είταν έτοιµος να τουφεκίσει τους ΤΡΟΤΣΚΥστές «µε τα ίδια του τα 
χέρια» . Τον έστειλαν λοιπόν στη Βαρκελώνα, µε την ιδιότητα του πρόξενου, 
λέγοντας του µε τι να καταπιαστεί. Η σύλληψη του Νιν [4]. µε κατηγορία ολοφάνερα 
ψεύτικη, η απαγωγή του Νιν και η µυστηριώδης δολοφονία του είναι έργα του 
Αντόνοβ -Οβσέενκο [5]. Μα η πρωτοβουλία δεν ανήκει βέβαια σ’ αυτόν: 
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επιχειρήσεις τόσο σηµαντικές αποφασίζονται µονάχα µε διαταγή του γενικού 
γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής... 

Ο Στάλιν έχει ανάγκη από αµαλγάµατα στην Ευρώπη για να αποστρέψει την 
προσοχή από τη βασικά αντιδραστική διεθνή πολιτική του και για να επικυρώσει τα 
πάρα πολύ χοντροκοµένα αµαλγάµατα του στην ΕΣΣ∆. Το παραµορφωµένο πτώµα 
του Νίν θα του χρησιµεύσει για ν’ αποδείξει... πώς ο Πιατάκοβ πήγε στο Όσλο. Αυτού 
του είδους οι υποθέσεις δεν περιορίζονται στην Ισπανία. Προπαρασκευάζονται από 
καιρό ανάλογες υποθέσεις σε άλλες χώρες. Ο Γερµανός εξόριστος (902;ντον 
Γκρίλεβιτς, παλιός άµεµπτος επαναστάτης, πιάστηκε στην Τσεχοσλοβακία σαν 
ύποπτος... για συνεννόηση µε τη Γκεστάπο. Ο φάκελος της κατηγορίας, που χωρίς 
καµιά αµφιβολία κατασκευάστηκε από τη GPU, παραδόθηκε ολοέτοιµος στην 
τσέχικη αστυνοµία την όλοέτοιµη γι’ αυτή την υπηρεσία [6]. . Οι ΤΡΟΤΣΚΥστές, αλη-
θινοί ή υποτιθέµενοι, καταδιώκονται προπαντός στις χώρες που είχαν την ατυχία να 
πέσουν κάτω από την εξάρτηση της Μόσχας· Ισπανία, Τσεχοσλοβακία. Αυτό δεν 
είναι παρά η αρχή. Χάρη στις διεθνείς περιπλοκές, χρησιµοποιώντας ο Στάλιν το 
προσωπικό της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς που είναι έτοιµο για όλα και τους πόρους 
από µιαν αυξανόµενη παραγωγή χρυσού, υπολογίζει να τα καταφέρει να επιβάλει τις 
µέθοδές του και σε άλλες χώρες. Παντού η αντίδραση δεν ζητάει παρά πώς να 
απαλλαγεί από τους επαναστάτες, προπαντός αν µια ξένη κυβέρνηση, µε 
επαναστατική επίφαση η ίδια, επιφορτίζεται να διαπράξει άπατες και δολοφονίες, µε 
τη συνδροµή ξένων «φίλων» πληρωµένων από το προϋπολογισµό της. 

Ο σταλινισµός είναι η µάστιγα της ΕΣΣ∆ και η λέπρα του διεθνούς εργατικού 
κινήµατος. ∆εν είναι τίποτα στο πεδίο των ιδεών. Αυτή η τροµακτική µηχανή 
εκµεταλλεύεται ακόµα το δυναµισµό της πιο µεγάλης κοινωνικής επανάστασης και 
την παράδοση του νικηφόρου ηρωισµού της. Από το δηµιουργικό ρόλο της 
επαναστατικής βίας σε µιαν ορισµένη στιγµή της Ιστορίας, ο Στάλιν, µε τη 
µετριότητα που τον χαρακτηρίζει, κατάληξε στην παντοδυναµία της βίας γενικά. 
Χωρίς να το αντιλαµβάνεται ο ίδιος, πέρασε από την επαναστατική βία εναντίον των 
εκµεταλλευτών στην αντεπαναστατική βία εναντίον των εργαζοµένων. Έτσι 
συντελείται, κάτω από τις παλιές φόρµουλες, η διάλυση της Οκτωβριανής 
Επανάστασης. 

Κανένας –και δεν κάνω εξαίρεση ούτε για το Χίτλερ– δεν κατάφερε στο σοσιαλισµό 
τόσο θανάσιµα χτυπήµατα. Ο Χίτλερ χτυπούσε τις εργατικές οργανώσεις από έξω. Ο 
Στάλιν τις χτυπάει από µέσα. Ο Χίτλερ καταστρέφει το µαρξισµό. Ο Στάλιν τον 
εκπορνεύει. Ούτε µια αρχή δεν µένει άθικτη. Ούτε µια ιδέα που να µη βροµιστεί. Οι 
ίδιες οι λέξεις σοσιαλισµός και κοµµουνισµός έχουν σοβαρά δυσφηµιστεί από τότε 
που ολότελα ανεξέλεγκτοι χωροφύλακες, διπλωµατούχοι «κοµµουνιστές» , α-
ποκαλούν σοσιαλισµό το καθεστώς που επιβάλλουν. Σιχαµερή βεβήλωση! Ο 
στρατώνας της Γκεπεού δεν είναι το ιδανικό της µαχόµενης εργατικής τάξης. 
Σοσιαλισµός σηµαίνει καθεστώς τέλειας διαφάνειας που στους κόλπους του οι 
εργαζόµενοι αυτοδιοικούνται. Το σταλινικό καθεστώς βασίζεται στη συνωµοσία των 
κυβερνώντων ενάντια στους κυβερνώµενους. Σοσιαλισµός σηµαίνει αδιάκοπη πορεία 
προς την ισότητα. Ο Στάλιν αναστήλωσε ένα σύστηµα µε σκανδαλώδη προνόµια. Ο 
σοσιαλισµός έχει για αντικείµενο την ολοκληρωτική ανάπτυξη της ανθρώπινης 
προσωπικότητας. Πού και πότε η προσωπικότητα καταπατήθηκε όσο στην ΕΣΣ∆; Ο 
σοσιαλισµός δε θ’ άξιζε τίποτα δίχως σχέσεις ανιδιοτελείς, τίµιες, ανθρώπινες 
ανάµεσα στους ανθρώπους. Το σταλινικό καθεστώς διαπότισε τις κοινωνικές και ατο-
µικές σχέσεις µε ψέµα, αριβισµό και προδοσία. Ο Στάλιν δεν προσδιορίζει τους 
δρόµους της Ιστορίας. Γνωρίζουµε τις αντικειµενικές αιτίες που προετοίµασαν την 
αντίδραση στην ΕΣΣ∆. Μα δεν είναι χωρίς λόγο που ο Στάλιν βρέθηκε στην κορυφή 
του θερµιδοριανού κύµατος. Κατάφερε να δόσει στη βουλιµία µιας καινούργιας 
κάστας την πιο απαίσια έκφραση. ∆εν είναι υπεύθυνος για την Ιστορία. Μα είναι 
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υπεύθυνος για ό,τι κάνει και για το ρόλο του στην Ιστορία. Είναι ο ρόλος ενός 
εγκληµατία που τα εγκλήµατα του έχουν τέτοιο πλάτος ώστε η αηδία γι’ αυτά πολλα-
πλασιάζεται από τη φρίκη. 

Οι πιο αυστηροί κώδικες δεν προσφέρουν τιµωρίες αρκετές για τους ιθύνοντες της 
Μόσχας και πρώτα - πρώτα για τον αρχηγό τους. Αν παρ’ όλα αυτά επιστήσαµε 
πάµπολλες φορές την προσοχή της σοβιετικής νεολαίας εναντίον της ατοµικής 
τροµοκρατίας που γεννιέται τόσο εύκολα στη ρωσική γη τη ζυµωµένη µε αυθαιρεσία 
και βία, δεν είταν για λόγους ηθικούς µα από πολιτικούς υπολογισµούς. Οι 
απελπισµένες πράξεις δεν αλλάζουν τίποτα από το σύστηµα και το µόνο που κάνουν 
είναι να διευκολύνουν τους σφετεριστές στις αιµατηρές καταστολές τους. Ακόµα κι 
αν κριθούν από το πρίσµα της «εκδίκησης», οι τροµοκρατικές επιθέσεις δεν θα 
µπορούσαν να µας δόσουν ικανοποίηση. Τι άξια θα είχε ο χαµός µιας δεκάδας από 
ανώτερους γραφειοκράτες µπροστά στα εγκλήµατα της γραφειοκρατίας; Το ζήτηµα 
είναι να ξεσκεπάσουµε τους εγκληµατίες απέναντι στη συνείδηση της ανθρωπότητας 
και να τους ρίξουµε έπειτα στο σκουπιδαριό της Ιστορίας. ∆εν θα µπορούσαµε να 
ικανοποιηθούµε µε λιγότερα. 

Η σοβιετική γραφειοκρατία, όπως και η ναζιστική γραφειοκρατία, υπολογίζει, είν’ 
αλήθεια, σε βασιλεία χιλιόχρονη. Τα καθεστώτα υποκύπτουν, σκέφτεται, µόνο αν 
τους λείψει η ενεργητικότητα στην καταστολή. Η συνταγή είναι απλή: κόβοντας έγ-
καιρα κάθε κεφάλι προικισµένο µε κριτική σκέψη, εξασφαλίζεις τη διαιώνιση του 
καθεστώτος. Για ορισµένη περίοδο, που η σοβιετική γραφειοκρατία εκπλήρωνε 
λειτουργίες σχετικά προοδευτικές –ανάλογες, σε πλατιά κλίµακα, µε κείνες που 
εκπλήρωσε άλλοτε η καπιταλιστική γραφειοκρατία στη ∆ύση– ο Στάλιν σηµείωσε 
ιλιγγιώδεις επιτυχίες. Αυτή η περίοδος είταν σύντοµη. Ίσα - ίσα τη στιγµή που ο 
Στάλιν έφτανε στο σηµείο να πειστεί πως η «µέθοδος» του είταν ακατανίκητη, η 
σοβιετική γραφειοκρατία τέλειωνε την αποστολή της και άρχιζε να σαπίζει από την 
πρώτη κιόλας γενιά της. Απ’ αυτού οι καινούργιες δίκες, οι καινούργιες κατηγορίες 
εναντίον των αντιπάλων της, κάθετι που φαίνεται στο µέσο φιλισταίο σαν να πέφτει 
από έναν ουρανό ωστόσο ξάστερο. 

Η αιµατηρή εκκαθάριση στερέωσε ή εξασθένησε την εξουσία του Στάλιν; Ο 
παγκόσµιος Τύπος δίνει σ’ αυτό το σηµείο εκτιµήσεις διφορούµενες και δίγνωµες. Οι 
µοσχοβίτικες άπατες έκαναν πρώτα - πρώτα τον κόσµο να σκεφτεί ότι ένα καθεστώς 
υποχρεωµένο να καταφεύγει σε παρόµοιες σκηνοθεσίες δεν θα µπορούσε να 
κρατήσει πολύ. Ακόµα και ο πιο συντηρητικός Τύπος που οι συµπάθειές του είταν 
ανέκαθεν µε τη διευθύνουσα σοβιετική κάστα στην πάλη της εναντίον της 
επανάστασης, δεν άργησε να ελιχτεί. Ο Στάλιν είχε αφανίσει την Αντιπολίτευση, α-
νανεώσει τη Γκεπεού, ξεπαστρέψει τους ανυπάκουος στρατηγούς –και ο λαός 
σώπαινε: ώστε στερέωνε την εξουσία του. Αυτές οι δυο εκτιµήσεις φαίνονται από 
πρώτη µατιά ορθές. Αυτό µόνο από πρώτη µατιά. 

Η κοινωνική και πολιτική σηµασία των εκκαθαρίσεων είναι φανερή: oι διευθυντικοί 
κύκλοι εξοντώνουν όποιον τους θυµίζει το επαναστατικό παρελθόν, τις αρχές του 
σοσιαλισµού, την ελευθερία, την ισότητα, την αδελφοσύνη, τα εκκρεµή καθήκοντα 
της παγκόσµιας επανάστασης. Η αγριότητα των διωγµών µαρτυράει το µίσος της 
προνοµιούχας κάστας για τους επαναστάτες. Μ’ αυτή την έννοια, η εκκαθάριση 
αυξάνει την οµοιογένεια των διευθυντικών κύκλων και φαίνεται σαν να στερεώνει 
την εξουσία του Στάλιν. 

Στερέωση φαινοµενική. Ο ίδιος ο Στάλιν παραµένει το προϊόν της επανάστασης. Το 
άµεσο περιβάλλον του, το Πολιτικό Γραφείο, αποτελείται από ανθρώπους αρκετά 
ασήµαντους, µα δεµένους στο µεγαλύτερο τους µέρος, από το παρελθόν τους, µε το 
µπολσεβικισµό. Η σοβιετική αριστοκρατία, που χρησιµοποιεί µε επιτυχία τη 
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σταλινική φατρία για να απαλλαγεί από τους επαναστάτες, δεν νιώθει για τους 
τωρινούς αρχηγούς ούτε συµπάθεια ούτε σεβασµό. Αυτή εννοεί να ελευθερωθεί 
ολότελα από τους περιορισµούς του µπολσεβικισµού, ακόµα και παραµορφωµένους, 
που ο Στάλιν έχει ακόµα την ανάγκη τους για να πειθαρχήσει τους ανθρώπους του. Ο 
Στάλιν θα είναι αύριο βάρος για τη διευθύνουσα κάστα. 

Εκείνο που είναι σοβαρό, µα πολύ πιο σοβαρό, είναι ότι η εκκαθάριση της 
γραφειοκρατίας από τα ετερογενή στοιχεία πληρώνεται µε ρήξη ολοένα και πιο 
βαθιά µε το λαό. ∆εν είναι υπερβολικό να πούµε πως η ατµόσφαιρα της σοβιετικής 
κοινωνίας είναι κορεσµένη από µίσος εναντίον των προνοµιούχων. Ο Στάλιν θα 
πείθεται ολοένα και περισσότερο πως δεν φτάνει µόνο η απόφαση να σκοτώνεις τον 
καθένα για να σώσεις ένα καθεστώς που έχει φάει τα ψωµιά του. Το αυξανόµενο 
µίσος του λαού για τη γραφειοκρατία και το βουβό µίσος της πλειονότητας της γρα-
φειοκρατίας για το Στάλιν κλονίζει αναπότρεπτα τον ίδιο το µηχανισµό της 
καταστολής, δηµιουργώντας έτσι έναν από τους όρους για την πτώση του 
καθεστώτος. 

Ο σοβιετικός βοναπαρτισµός γεννήθηκε από το θεµελιακό ανταγωνισµό ανάµεσα 
στη γραφειοκρατία και το λαό και το συµπληρωµατικό ανταγωνισµό ανάµεσα στους 
επαναστάτες και τους θερµιδοριανούς στους κόλπους της γραφειοκρατίας. Ο Στάλιν 
ανέβηκε στην εξουσία στηριζόµενος στη γραφειοκρατία ενάντια στο λαό, στους 
θερµιδοριανούς ενάντια στους επαναστάτες. Ωστόσο σε κρίσιµες στιγµές είχε 
αναγκαστεί να επιζητήσει την υποστήριξη των επαναστατών και, µε τη συνδροµή 
τους, την υποστήριξη του λαού ενάντια στους πάρα πολύ ανυπόµονους προνο-
µιούχους. Μα δεν µπορεί κανείς να στηριχτεί πάνω σ'’ ένα κοινωνικό ανταγωνισµό 
που οδηγεί στην άβυσσο. Απ’ αυτού το υποχρεωτικό πέρασµα στο θερµιδοριανό 
«µονολιθισµό», µε την εκµηδένιση των τελευταίων υπολειµµάτων του 
επαναστατικού πνεύµατος και την κατάπνιξη της παραµικρής πολιτικής 
πρωτοβουλίας των µαζών. Όσο κι αν σώζει για µια στιγµή την εξουσία του Στάλιν, η 
αιµατηρή εκκαθάριση γκρεµίζει για πάντα τις κοινωνικοπολιτικές βάσεις του 
βοναπαρτισµού. 

Ο Στάλιν φαίνεται να βρίσκεται κοντά στο τέλος της τραγικής αποστολής του. Όσο 
περισσότερο πιστεύει πώς δεν έχει ανάγκη από κανένα, τόσο και πλησιάζει η ώρα 
όπου κανένας δεν θά ’χει ανάγκη απ’ αυτόν. Αν η γραφειοκρατία καταφέρει, αφού 
µετατρέψει τις µορφές ιδιοκτησίας, να βγάλει από µέσα της µια καινούργια 
κατέχουσα τάξη, αυτή η τάξη θα δόσει καινούργιους αρχηγούς χωρίς επαναστατικό 
παρελθόν –και πιο µορφωµένους. Ο Στάλιν ενδεχόµενα δεν θα εισπράξει ευχαριστίες 
για τα έργα του. Η ξέσκεπη αντεπανάσταση θα απαλλαγεί απ’ αυτόν κατηγορώντας 
τον, λόγου χάρη, για... ΤΡΟΤΣΚΥσµό. Ο Στάλιν θά ’πεφτε σ’ αυτή την περίπτωση 
θύµα ενός αµαλγάµατος του τρεχούµενου τύπου. Μα η ανθρωπότητα µπαίνει και 
πάλι σε µια φάση πολέµων και επαναστάσεων. Τα πολιτικά καθώς και τα κοινωνικά 
καθεστώτα θα καταρρεύσουν σαν χάρτινοι πύργοι. Είναι πολύ πιθανό επαναστατικοί 
σεισµοί στην Ευρώπη και στην Ασία, προλαβαίνοντας τον καταποντισµό του 
σταλινισµού από την καπιταλιστική αντεπανάσταση, να διευκολύνουν την ανατροπή 
του από τις εργαζόµενες µάζες. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο Στάλιν θά ’χε ακόµα 
λιγότερο να υπολογίζει σε χάρη. 

Η µνήµη των ανθρώπων είναι µεγαλόψυχη όταν τα δρακόντεια µέτρα µπαίνουν στην 
υπηρεσία µεγάλων ιστορικών σκοπών. Αντίθετα η ιστορία δεν θα συγχωρέσει ούτε 
για µια σταλαγµατιά αίµα που προσφέρθηκε στον καινούργιο Μολώχ της 
αυθαιρεσίας και του προνοµίου. Το ηθικό µας αίσθηµα βρίσκει τη βαθύτερη 
ικανοποίησή του στην ακλόνητη πεποίθηση πως η ιστορική τιµωρία θα είναι ανάλογη 
µε το έγκληµα. Η επανάσταση θ’ ανοίξει όλα τα µυστικά συρτάρια, θ’ αναθεωρήσει 
όλες τι δίκες, θα αποκαταστήσει τους συκοφαντηµένους, θα στήσει µνηµεία στα 
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θύµατα, θα ρίξει αιώνιο ανάθεµα στους δήµιους. Ο Στάλιν θα εξαφανιστεί από τη 
σκηνή κάτω από το βάρος των εγκληµάτων του, σαν ο νεκροθάφτης της 
επανάστασης και η πιο απαίσια µορφή της Ιστορίας. 

Κογιοακάν, καλοκαίρι του 1937. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
—————— 

[1]. Νοµισµατική µονάδα της Σοβιετικής Ένωσης (Σ.τ.Μ.). 

[2]. Τα τελευταία τηλεγραφήµατα αναφέρουν ανάµεσα στους κατηγορούµενους: τον 
Μουράλοβ, έναν από τους ήρωες της επανάστασης του 1905, οικοδόµο του Κόκκινου 
Στράτου, έπειτα αναπληρωτή του Επίτροπου του Λαού στη Γεωργία· το 
Μπογκουσλάβσκι, παλιό πρόεδρο του σοβιέτ του Βορόνεζ, πρόεδρο του «Στενού 
Συµβουλίου των Επιτρόπων του Λαού», που είναι στη Μόσχα η πιο σηµαντική 
Επιτροπή της κυβέρνησης· τον Ντρόµπνις, πρόεδρο του σοβιέτ της Πολτάβα, που 
τουφεκίστηκε άλλοτε απ’ τους Λευκούς, µα βιαστικά, και ξέφυγε τραυµατισµένος. Η 
εξουσία των Σοβιέτ κρατήθηκε στα 1918-1921 µόνο χάρη σε άντρες τέτοιας 
ποιότητας. 

[3]. Εργατικό Κόµµα Μαρξιστικής Ενοποίησης (Π.Ο.Υ.Μ.), (Σ.τ.Μ.). 

[4]. Αντρέ Νιν, γραµµατέας του Π.Ο.Υ.Μ., παλιός Ισπανός επαναστάτης και πρώην 
πρόεδρος της Κόκκινης Συνδικαλιστικής ∆ιεθνούς, (Σ.τ.Μ.). 

[5]. Παρ’ όλα αυτά ο Αντόνοβ - Οβσέενκο δεν γλίτωσε τελικά από το µαχαίρι του 
Στάλιν, (Σ.τ.Μ.). 

[6]. Αυτό επιβεβαιώθηκε ολότελα από τον Ιγνάτιο Ράις, Πολωνό κοµµουνιστή, 
επιφορτισµένο µε εµπιστευτικές αποστολές στο εξωτερικό από τη σοβιετική 
κυβέρνηση. Ο Ράις είχε έρθει σε ρήξη µε τη Μόσχα τον Ιούλη του 1937 και είχε 
περάσει στην Αριστερή Αντιπολίτευση, δηµοσιεύοντας στον τύπο µια διαµαρτυρία 
γεµάτη αγανάχτηση για τη σφαγή των παλιών µπολσεβίκων. Ο Ιγνάτιος Ράις 
δολοφονήθηκε στις 4 Σεπτέµβρη 1937 κοντά στη Λοζάνη από πράκτορες της 
Γκεπεού. Στις σηµειώσεις που άφησε εξηγεί, ανάµεσα σ’ άλλα, πως η υπόθεση 
Γκρίλεβιτς σκηνοθετήθηκε ολοκληρωτικά από τη Γκεπεού και πώς ο Στάλιν είχε 
εκδηλώσει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον γι’ αυτήν, τηλεφωνώντας ο ίδιος επανειληµµένα 
στον αρχηγό της Γκεπεού Γιέζοβ, (Σ.τ.Μ.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

  

ΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ 

ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΣ 
Σε σχέση µε τις ιστορικές και θεωρητικές ρίζες της Τέταρτης ∆ιεθνούς 

 
Του Λ. Τρότσκυ, 28/10/1937. 

Οι αντιδραστικές εποχές σαν τη δική µας, όχι µόνο αποσυνθέτουν και εξασθενίζουν 
την εργατική τάξη και αποµονώνουν την πρωτοπορία της, αλλά και χαµηλώνουν το 
γενικό ιδεολογικό επίπεδο του κινήµατος και ρίχνουν πίσω την πολιτική σκέψη σε 
στάδια από καιρό ξεπερασµένα. Σ’ αυτές τις συνθήκες, το καθήκον της πρωτοπορίας, 
είναι, πάνω απ’ όλα, να µην αφήσει τον εαυτό της να παρασυρθεί από το ποτάµι της 
οπισθοδρόµησης: πρέπει να κολυµπήσει ενάντια στο ρεύµα. Αν κάποιος δυσµενής 
συσχετισµός των δυνάµεων την εµποδίσει να κρατήσει τις πολιτικές θέσεις που έχει 
κερδίσει, πρέπει τουλάχιστον να διατηρήσει τις ιδεολογικές της θέσεις, γιατί σ’ αυτές 
εκφράζεται η ακριβοπληρωµένη εµπειρία του παρελθόντος. Οι ανόητοι θα 
θεωρήσουν αυτή την πολιτική «σεχταριστική». Στην πραγµατικότητα, είναι ο 
µοναδικός τρόπος προετοιµασίας για µια νέα τεράστια εξόρµηση µε την ερχόµενη 
ιστορική πληµµυρίδα. 

Η Αντίδραση Ενάντια στο Μαρξισµό και τον Μπολσεβικισµό 

Οι µεγάλες πολιτικές ήττες προκαλούν µια αναθεώρηση των αξιών, που γενικά 
εκδηλώνεται προς δυο κατευθύνσεις. Από τη µια µεριά, η πραγµατική πρωτοπορία, 
εµπλουτισµένη από την εµπειρία της ήττας, υπερασπίζει µε νύχια και µε δόντια την 
κληρονοµιά της επαναστατικής σκέψης, και πάνω σε αυτήν τη βάση παλεύει να 
εκπαιδεύσει νέα στελέχη για τους επερχόµενους µαζικούς αγώνες. Από την άλλη, οι 
ρουτινιάριδες, οι κεντριστές και οι ερασιτέχνες, τροµαγµένοι από την ήττα, κάνουν 
ό,τι µπορούν για να καταστρέψουν το κύρος της επαναστατικής παράδοσης και 
γυρνάνε πίσω, ψάχνοντας για µια «Νέα Θεωρία». 

Θα µπορούσε κανείς να δείξει πάµπολλα παραδείγµατα ιδεολογικής αντίδρασης, που 
τις πιο πολλές φορές παίρνουν τη µορφή της κατάπτωσης. Όλη η φιλολογία της 
∆εύτερης και της Τρίτης ∆ιεθνούς, καθώς και των δορυφόρων τους του Γραφείου του 
Λονδίνου, αποτελείται ουσιαστικά από τέτοια παραδείγµατα. Ούτε ίχνος 
Μαρξιστικής ανάλυσης. Ούτε µια σοβαρή προσπάθεια για να εξηγήσουν τα αίτια της 
ήττας. Για το µέλλον, ούτε µια καινούρια λέξη. Τίποτε άλλο από κλισέ, 
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συµβιβασµούς, ψέµατα και πάνω από όλα φροντίδα για τη δικιά τους 
γραφειοκρατική αυτοσυντήρηση. Είναι αρκετό να µυρίσει κανείς δέκα γραµµές από 
κάποιον Χίλφερντιγκ ή κάποιον Ότο Μπάουερ για να καταλάβει αυτή τη σαπίλα. Οι 
θεωρητικοί της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς δεν αξίζουν ακόµα και να τους αναφέρει 
κανείς. Ο περιβόητος Ντιµιτρόφ είναι το ίδιο αµαθής και κοινότοπος όσο και ένας 
µαγαζάτορας µπροστά σ’ ένα ποτήρι µπύρα. Το µυαλό αυτών των ανθρώπων είναι 
πολύ τεµπέλικο για να απαρνηθεί τον Μαρξισµό: απλά τον εκπορνεύει. Αλλά για την 
ώρα αυτοί δεν µας ενδιαφέρουν. Ας γυρίσουµε στους «νεωτεριστές». 

Ο πρώην αυστριακός κοµµουνιστής, Βίλι Σλαµ, έχει αφιερώσει ένα µικρό βιβλίο στις 
∆ίκες της Μόσχας µε τον εκφραστικό τίτλο, Η ∆ικτατορία της Ψευτιάς. Ο Σλαµ είναι 
ένας ταλαντούχος δηµοσιογράφος, µε κύριο ενδιαφέρον την επικαιρότητα. Η κριτική 
του για τη σκηνοθεσία της Μόσχας και το ξεσκέπασµα του ψυχολογικού µηχανισµού 
των «αυθόρµητων οµολογιών» είναι εξαιρετικά. Όµως, δεν περιορίζεται σ’ αυτά: 
θέλει να δηµιουργήσει µια νέα θεωρία του σοσιαλισµού που θα µας εξασφαλίζει από 
τις ήττες και τις σκηνοθεσίες στο µέλλον. Επειδή, όµως, ο Σλαµ δεν είναι καθόλου 
ένας θεωρητικός και προφανώς όχι πολύ εξοικειωµένος µε την ιστορία της 
ανάπτυξης του σοσιαλισµού, ξαναγυρίζει εξολοκλήρου στον προµαρξιστικό 
σοσιαλισµό και κυρίως στο γερµανικό, δηλαδή στην πιο οπισθοδροµική, αισθηµατική 
και απλοϊκή ποικιλία του. Ο Σλαµ αποκηρύσσει τη διαλεκτική και την ταξική πάλη, 
για να µην αναφέρουµε τη δικτατορία του προλεταριάτου. Το πρόβληµα της 
µεταµόρφωσης της κοινωνίας ανάγεται γι’ αυτόν στην πραγµατοποίηση µερικών 
«αιώνιων» ηθικών αληθειών µε τις οποίες θα διαπότιζε την ανθρωπότητα, ακόµα και 
κάτω από τον καπιταλισµό. Η προσπάθεια του Βίλι Σλαµ να σώσει το σοσιαλισµό µε 
την µεταµόσχευση του ηθικού αδένα, χαιρετίζεται µε χαρά και περηφάνια από την 
επιθεώρηση του Κερένσκι, «Νόβαγια Ρόσια»(«Νέα Ρωσία» –µια παλιά επαρχιακή 
ρωσική επιθεώρηση που τώρα εκδίδεται στο Παρίσι). Όπως δικαιολογηµένα 
συµπεραίνουν οι συντάκτες της, ο Σλαµ κατάληξε στις αρχές του αληθινού ρωσικού 
σοσιαλισµού, που πολύ πριν αντέταξε τις ιερές εντολές της πίστης, της ελπίδας και 
της φιλανθρωπίας στην αυστηρότητα και την σκληρότητα της ταξικής πάλης. Η 
«καινοφανής» θεωρία των ρώσων «Σοσιαλ-Επαναστατών» δεν αντιπροσωπεύει, στις 
«θεωρητικές» αρχές της, παρά µια επιστροφή στη Γερµανία της εποχής πριν από τον 
Μάρτη (1848!). Ωστόσο, θα ήταν άδικο να απαιτήσει κανείς από τον Κερένσκι µια 
πιο βαθιά γνώση της ιστορίας των ιδεών απ’ ό τι από τον Σλαµ. Πολύ πιο σπουδαίο 
είναι το γεγονός, ότι ο Κερένσκι, που είναι αλληλέγγυος µε τον Σλαµ, όταν ήταν 
επικεφαλής της κυβέρνησης, υπήρξε ο υποκινητής των διώξεων των Μπολσεβίκων 
σαν πρακτόρων του Γερµανικού Γενικού Επιτελείου: οργάνωσε, δηλαδή, τις ίδιες 
σκηνοθεσίες ενάντια στις οποίες ο Σλαµ κινητοποιεί τώρα τα σαρακοφαγωµένα 
µεταφυσικά απόλυτά του. 

Ο ψυχολογικός µηχανισµός της ιδεολογικής αντίδρασης του Σλαµ και των οµοίων 
του, δεν είναι καθόλου πολύπλοκος. Για ένα διάστηµα οι άνθρωποι αυτοί 
συµµετείχαν σε ένα πολιτικό κίνηµα που ορκιζόταν στην ταξική πάλη και 
επικαλούνταν, στα λόγια αν όχι στην σκέψη, τον διαλεκτικό υλισµό. Και στην 
Αυστρία και στη Γερµανία, η υπόθεση κατάληξε σε καταστροφή. Ο Σλαµ βγάζει ένα 
συνολικό συµπέρασµα: αυτά είναι τα αποτελέσµατα της διαλεκτικής και της ταξικής 
πάλης! Και επειδή η εκλογή των αποκαλύψεων περιορίζεται από την ιστορική 
εµπειρία και... από την προσωπική γνώση, ο µεταρρυθµιστής µας, στην αναζήτηση 
του λόγου, πέφτει πάνω σ’ ένα δεµάτι κουρέλια που µε γενναιότητα τα αντιτάσσει όχι 
µόνο στον Μπολσεβικισµό, αλλά και στον Μαρξισµό. 

Με την πρώτη µατιά, η µάρκα της ιδεολογικής αντίδρασης του Σλαµ φαίνεται πολύ 
πρωτόγονη (από τον Μαρξ... στον Κερένσκι!) για να σταµατήσει κανείς σ’ αυτήν. 
Αλλά πραγµατικά είναι πολύ διδακτική: ακριβώς στον πρωτογονισµό της 
αντιπροσωπεύει τον κοινό παρονοµαστή όλων των άλλων µορφών αντίδρασης, 
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ιδιαίτερα εκείνων που εκφράζονται µε την αποκήρυξη ολόκληρου του 
Μπολσεβικισµού. 

«Πίσω στο Μαρξισµό»; 

Ο Μαρξισµός βρήκε την υψηλότερη ιστορική του έκφραση στον Μπολσεβικισµό. 
Κάτω από το λάβαρο του Μπολσεβικισµού κατορθώθηκε η πρώτη νίκη του 
προλεταριάτου και εγκαθιδρύθηκε το πρώτο εργατικό κράτος. Καµιά δύναµη δεν 
µπορεί να σβήσει αυτά τα γεγονότα από την Ιστορία. Αλλά µια και η Οχτωβριανή 
Επανάσταση οδήγησε στην τωρινή φάση στο θρίαµβο της γραφειοκρατίας, µε το 
σύστηµα της καταπίεσης, της λεηλασίας, και της διαστρέβλωσης –στη «δικτατορία 
της ψευτιάς», για να χρησιµοποιήσουµε την πετυχηµένη έκφραση του Σλαµ– πολλά 
φορµαλιστικά και επιπόλαια µυαλά καταλήγουν σε ένα συνοπτικό συµπέρασµα: δεν 
µπορεί κανείς να παλέψει ενάντια στο σταλινισµό χωρίς να απαρνηθεί τον 
Μπολσεβικισµό. Ο Σλαµ, όπως ήδη γνωρίζουµε, πηγαίνει πιο µακριά: ο 
Μπολσεβικισµός, που εκφυλίστηκε σε σταλινισµό, βγήκε ο ίδιος από το Μαρξισµό. 
Κατά συνέπεια, δεν µπορεί κανείς να παλέψει το σταλινισµό όσο παραµένει στις 
βάσεις του Μαρξισµού. 

Υπάρχουν άλλοι, λιγότερο συνεπείς, αλλά πιο πολλοί, που, αντίθετα, λένε: «πρέπει να 
επιστρέψουµε από τον Μπολσεβικισµό στο Μαρξισµό». Πώς; Σε ποιόν Μαρξισµό; 
Πριν ο Μαρξισµός «χρεοκοπήσει» µε τη µορφή του Μπολσεβικισµού, είχε ήδη 
καταρρεύσει µε τη µορφή της Σοσιαλδηµοκρατίας. Τότε το σύνθηµα «Πίσω στο 
Μαρξισµό» σηµαίνει ένα πήδηµα πάνω από τις περίοδες της ∆εύτερης και της Τρίτης 
∆ιεθνούς... στην Πρώτη ∆ιεθνή; Αλλά και αυτή χρεοκόπησε στον καιρό της. Έτσι, σε 
τελευταία ανάλυση, µπαίνει ζήτηµα επιστροφής... στα «Άπαντα»των Μαρξ και 
Έγκελς. 

Μπορεί κανείς να κάνει το ηρωικό αυτό πήδηµα χωρίς να αφήσει το γραφείο του και 
ακόµα δίχως να βγάλει τις παντούφλες του. Αλλά πώς µπορούµε να πάµε από τους 
κλασικούς µας (ο Μαρξ πέθανε το 1883, ο Έγκελς το 1895) στα καθήκοντα της νέας 
εποχής, παραλείποντας αρκετές δεκαετίες θεωρητικών και πολιτικών αγώνων, και 
ανάµεσά τους τον Μπολσεβικισµό και την Οχτωβριανή Επανάσταση; Κανείς απ’ 
αυτούς που προτείνουν να απαρνηθούµε τον Μπολσεβικισµό, σαν µια ιστορικά 
«χρεοκοπηµένη» τάση, δεν µας υπόδειξε κάποιον άλλο δρόµο. Έτσι, το ζήτηµα 
περιορίζεται σε µια απλή σύσταση για µελέτη του Κεφαλαίου. ∆εν έχουµε καµιά 
αντίρρηση γι’ αυτό. Αλλά και οι Μπολσεβίκοι µελέτησαν το Κεφάλαιο και µάλιστα όχι 
πρόχειρα. Όµως, αυτό δεν εµπόδισε τον εκφυλισµό του σοβιετικού κράτους και το 
στήσιµο των ∆ικών της Μόσχας. Τότε τι πρέπει να κάνουµε; 

Ο Μπολσεβικισµός είναι Υπεύθυνος για το Σταλινισµό; 

Είναι αλήθεια πως ο σταλινισµός είναι το νόµιµο προϊόν του Μπολσεβικισµού, όπως 
υποστηρίζουν όλοι οι αντιδραστικοί, όπως δηλώνει ο ίδιος ο Στάλιν, όπως πιστεύουν 
οι Μενσεβίκοι, οι αναρχικοί, και ορισµένοι αριστεροί θεωρητικοί που θεωρούν τους 
εαυτούς τους µαρξιστές; «Το είχαµε πάντα προβλέψει αυτό, λένε. Αρχίζοντας µε την 
απαγόρευση των άλλων σοσιαλιστικών κοµµάτων, την καταστολή των αναρχικών, 
και την εγκαθίδρυση της µπολσεβίκικης δικτατορίας στα Σοβιέτ, η Οχτωβριανή 
Επανάσταση δεν µπορούσε παρά να καταλήξει στη δικτατορία της γραφειοκρατίας. 
Ο Στάλιν είναι η συνέχεια και µαζί η χρεοκοπία του Λενινισµού». 

Το λάθος σ’ αυτόν το συλλογισµό αρχίζει µε την σιωπηρή ταύτιση του 
Μπολσεβικισµού, της Οχτωβριανής Επανάστασης και της Σοβιετικής Ένωσης. Το 
ιστορικό προτσές της πάλης των εχθρικών δυνάµεων έχει αντικατασταθεί από την 
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εξέλιξη του Μπολσεβικισµού στο κενό. Ο Μπολσεβικισµός, όµως, δεν είναι παρά µια 
πολιτική τάση στενά συνδεδεµένη µε την εργατική τάξη, αλλά όχι ταυτόσηµη µ’ 
αυτήν. Και πέρα από την εργατική τάξη, υπάρχουν στη Σοβιετική Ένωση, εκατό 
εκατοµµύρια χωρικοί, διάφορες εθνότητες, και µια κληρονοµιά καταπίεσης, 
αθλιότητας και αµάθειας. Το κράτος που χτίστηκε από τους Μπολσεβίκους 
αντανακλά όχι µόνο τη σκέψη και τη θέληση του Μπολσεβικισµού, αλλά και το 
πολιτιστικό επίπεδο της χώρας, την κοινωνική σύνθεση του πληθυσµού, την πίεση 
ενός βάρβαρου παρελθόντος και ενός όχι λιγότερο βάρβαρου παγκόσµιου 
ιµπεριαλισµού. Το να παρουσιάζει κανείς το προτσές του εκφυλισµού του σοβιετικού 
κράτους σαν την εξέλιξη του καθαρού Μπολσεβικισµού, είναι σαν να αγνοεί την 
κοινωνική πραγµατικότητα, στο όνοµα ενός από τα στοιχεία της, αποµονωµένου µε 
την καθαρή λογική. Αρκεί να αποκαλέσει κανείς µε το πραγµατικό του όνοµα το 
στοιχειώδες αυτό λάθος, για να εξαφανιστεί κάθε ίχνος του. 

Όπως και νά ’χει, ο Μπολσεβικισµός δεν ταυτίστηκε ποτέ µε την Οχτωβριανή 
Επανάσταση ή µε το σοβιετικό κράτος που προέκυψε απ’ αυτήν. Ο Μπολσεβικισµός 
θεωρούσε τον εαυτό του σαν έναν από τους παράγοντες της Ιστορίας, τον 
«συνειδητό της» παράγοντα –έναν πολύ σπουδαίο, αλλά όχι τον αποφασιστικό 
παράγοντα. Ποτέ δεν πέσαµε στο αµάρτηµα του ιστορικού υποκειµενισµού. Είδαµε 
τον αποφασιστικό παράγοντα –πάνω στην υπάρχουσα βάση των παραγωγικών 
δυνάµεων– στην ταξική πάλη, όχι µόνο σε εθνική, αλλά σε διεθνή κλίµακα. 

Όταν οι Μπολσεβίκοι έκαναν παραχωρήσεις στην τάση των χωρικών για ατοµική 
ιδιοκτησία, έβαλαν αυστηρούς κανόνες για την είσοδο µελών στο Κόµµα, 
ξεκαθάρισαν το Κόµµα από τα ξένα στοιχεία, απαγόρεψαν τα άλλα κόµµατα, 
εισήγαγαν τη ΝΕΠ, κάνανε εκχωρήσεις σ’ ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις ή κλείσανε 
διπλωµατικές συµφωνίες µε ιµπεριαλιστικές κυβερνήσεις, έβγαλαν µερικά 
συµπεράσµατα από το βασικό γεγονός που τους ήταν θεωρητικά καθαρό από την 
αρχή: ότι η κατάκτηση της εξουσίας, όσο σπουδαία και αν είναι από µόνη της, µε 
κανέναν τρόπο δεν µεταµορφώνει το Κόµµα σε έναν κυρίαρχο ρυθµιστή του 
ιστορικού προτσές. Έχοντας πάρει στα χέρια του το κράτος, το Κόµµα είναι ικανό, 
βέβαια, να επηρεάσει την ανάπτυξη της κοινωνίας µε µια δύναµη που προηγούµενα 
του ήταν απρόσιτη. Αλλά, µε τη σειρά του, εκθέτει τον εαυτό του κάτω από την 
επίδραση όλων των άλλων στοιχείων της κοινωνίας –µια επίδραση δέκα φορές 
µεγαλύτερη. Μπορεί το Κόµµα, µε µια άµεση επίθεση των εχθρικών δυνάµεων, να 
αποµακρυνθεί από την εξουσία. Με έναν πιο βραδύ ρυθµό ανάπτυξης, µπορεί να 
εκφυλιστεί εσωτερικά, ενώ θα κρατιέται στην εξουσία. Είναι ακριβώς αυτή η 
διαλεκτική του ιστορικού προτσές που δεν κατανοείται από εκείνους τους 
σεχταριστές γνωσιολόγους που προσπαθούν να ανακαλύψουν στην παρακµή της 
σταλινικής γραφειοκρατίας ένα συντριπτικό επιχείρηµα ενάντια στον 
Μπολσεβικισµό. 

Στην ουσία αυτοί οι κύριοι λένε: το επαναστατικό κόµµα που δεν εµπεριέχει µέσα του 
καµιά εγγύηση ενάντια στον εκφυλισµό του είναι κακό. Με ένα τέτοιο κριτήριο, ο 
Μπολσεβικισµός είναι φυσικά καταδικασµένος: δεν έχει κανένα φυλαχτό. Αλλά το 
ίδιο το κριτήριο είναι λαθεµένο. Η επιστηµονική σκέψη απαιτεί µια συγκεκριµένη 
ανάλυση: πώς και γιατί εκφυλίστηκε το Κόµµα; Μέχρι τώρα, κανείς άλλος, πέρα από 
τους ίδιους τους Μπολσεβίκους, δεν έδωσε µια τέτοια ανάλυση. Για να το κάνουν 
αυτό δεν χρειάστηκε να σπάσουν από τον Μπολσεβικισµό. Αντίθετα, βρήκαν στο 
οπλοστάσιό του όλα όσα χρειάζονταν για να εξηγήσουν την µοίρα του. Κι έβγαλαν 
τούτο δω το συµπέρασµα: είναι βέβαιο ότι ο σταλινισµός «βγήκε» από τον 
Μπολσεβικισµό, ωστόσο, όχι λογικά, αλλά διαλεκτικά, όχι σαν µια επαναστατική 
θέση, αλλά σαν µια θερµιδοριανή άρνηση. Κι αυτό δεν είναι καθόλου το ίδιο. 
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Η Βασική Πρόγνωση του Μπολσεβικισµού 

Οι µπολσεβίκοι δεν χρειάστηκε, παρ’ όλα αυτά, να περιµένουν τις ∆ίκες της Μόσχας 
για να εξηγήσουν τους λόγους της αποσύνθεσης του κυβερνητικού Κόµµατος της 
ΕΣΣ∆. Πολύ πριν προείδαν και µίλησαν για τη θεωρητική δυνατότητα αυτής της 
ανάπτυξης. Ας θυµηθούµε την πρόγνωση των Μπολσεβίκων, όχι µόνο στις 
παραµονές της Οχτωβριανής Επανάστασης, αλλά χρόνια πριν. Η ειδική διάταξη των 
δυνάµεων στο εθνικό και στο διεθνές πεδίο µπορεί να επιτρέψει στο προλεταριάτο 
να αρπάξει την εξουσία πρώτα σε µια καθυστερηµένη χώρα όπως η Ρωσία. Αλλά η 
ίδια αυτή διάταξη των δυνάµεων αποδείχνει από τα πριν ότι δίχως µια λίγο πολύ 
γρήγορη νίκη του προλεταριάτου στις αναπτυγµένες χώρες, η εργατική 
κυβέρνηση στη Ρωσία δεν θα επιζήσει. Αφηµένο µόνο του, το σοβιετικό καθεστώς 
πρέπει είτε να πέσει είτε να εκφυλιστεί. Ακριβέστερα, πρώτα θα εκφυλιστεί κι 
ύστερα θα πέσει. Εγώ ο ίδιος έγραψα γύρω από αυτό περισσότερο από µια φορά, 
αρχίζοντας από το 1905. Στην Ιστορία της Ρώσικης Επανάστασης, (βλ. 
«Παράρτηµα» στον τελευταίο τόµο: «Σοσιαλισµός σε µια Μόνη Χώρα») είναι 
συγκεντρωµένες όλες οι δηλώσεις των Μπολσεβίκων ηγετών πάνω στο ζήτηµα, από 
το 1917 µέχρι το 1923. Όλες σηµαίνουν το εξής: δίχως µια επανάσταση στη ∆ύση, ο 
Μπολσεβικισµός θα λικβινταριστεί, είτε από εσωτερική αντεπανάσταση, είτε από 
εξωτερική επέµβαση, είτε από έναν συνδυασµό και των δύο. Ο Λένιν τόνιζε ξανά και 
ξανά ότι η γραφειοκρατικοποίηση του σοβιετικού καθεστώτος δεν είναι ένα τεχνικό ή 
οργανωτικό ζήτηµα, αλλά η δυνητική αρχή του εκφυλισµού του εργατικού κράτους. 

Στο Ενδέκατο Συνέδριο του Κόµµατος, το Μάρτη του 1922, ο Λένιν µίλησε για την 
υποστήριξη που πρόσφεραν στη Σοβιετική Ρωσία, στην περίοδο της ΝΕΠ, ορισµένοι 
αστοί πολιτικοί, ιδιαίτερα ο φιλελεύθερος καθηγητής Ουστριάλοφ: «Υποστηρίζω τη 
Σοβιετική εξουσία στη Ρωσία», έλεγε ο Ουστριάλοφ –αν και ήταν ένας Καντέ, ένας 
αστός, ένας υποστηρικτής της επέµβασης– « γιατί έχει πάρει το δρόµο που οδηγεί 
πίσω σε ένα κανονικό αστικό καθεστώς». Ο Λένιν προτιµά την κυνική φωνή του 
εχθρού από «τις γλυκανάλατες κοµµουνιστικές ανοησίες». Σοβαρά και σκληρά 
προειδοποιεί το Κόµµα για τον κίνδυνο: 

«Πρέπει να πούµε ειλικρινά ότι αυτά που λέει ο Ουστριάλοφ είναι δυνατά. Η Ιστορία 
γνωρίζει όλων των ειδών τις µεταµορφώσεις. Το να βασίζεσαι καθαρά σε 
πεποιθήσεις, στην πίστη και σε άλλες θαυµάσιες ηθικές ιδιότητες µπορεί να είναι 
οτιδήποτε άλλο εκτός από µια σταθερή στάση στην πολιτική. Μια χούφτα άνθρωποι 
µπορεί να είναι προικισµένοι µε εξαίρετες ηθικές ιδιότητες, αλλά τα ιστορικά 
ζητήµατα αποφασίζονται από γιγάντιες µάζες, που, αν οι λίγοι δεν τους κάνουν, 
ενδέχεται κάποια στιγµή να µην τους µεταχειριστούν και τόσο ευγενικά». 

Με µια λέξη, το Κόµµα δεν είναι ο µοναδικός παράγοντας της εξέλιξης και σε µια 
µεγαλύτερη ιστορική κλίµακα δεν είναι ο αποφασιστικός παράγοντας. 

«Ένα έθνος κατακτά ένα άλλο, συνέχισε ο Λένιν στο ίδιο συνέδριο, το τελευταίο στο 
οποίο πήρε µέρος... Αυτό είναι απλό και κατανοητό από όλους. Αλλά τι συµβαίνει µε 
την κουλτούρα αυτών των εθνών; Εδώ τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά. Αν το 
έθνος-κατακτητής είναι πιο πολιτισµένο από το έθνος που κατακτήθηκε, το πρώτο 
επιβάλλει την κουλτούρα του πάνω στο δεύτερο. Αν συµβαίνει, όµως, το αντίθετο, το 
έθνος που έχει κατακτηθεί επιβάλλει την κυριαρχία του πάνω στο έθνος-κατακτητή. 
Κάπως έτσι δεν συνέβη µε την πρωτεύουσα της ΣΟΣ∆Ρ; 4.700 κοµµουνιστές (µια 
ολόκληρη σχεδόν µεραρχία, και όλοι τους άριστοι) δεν επηρεάστηκαν από την ξένη 
κουλτούρα;», (βλ. «Άπαντα», τόµ. 45, σελ. 95-96). 

Αυτά ειπώθηκαν στις αρχές του 1922, και όχι για πρώτη φορά. Η Ιστορία δεν γίνεται 
από τους λίγους, έστω και τους «καλύτερους». Κι όχι µόνο αυτό: αυτοί οι «άριστοι» 
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µπορούν να εκφυλιστούν στο πνεύµα µιας ξένης, δηλαδή, µιας αστικής κουλτούρας. 
Όχι µόνο το σοβιετικό κράτος µπορεί να εγκαταλείψει το δρόµο προς το σοσιαλισµό, 
αλλά και το Μπολσεβίκικο Κόµµα µπορεί, κάτω από δυσµενείς ιστορικές συνθήκες, 
να χάσει το Μπολσεβικισµό του. 

Από την καθαρή κατανόηση αυτού του κινδύνου προήλθε η Αριστερή Αντιπολίτευση, 
που σχηµατίστηκε οριστικά το 1923. Καταγράφοντας µέρα µε τη µέρα τα 
συµπτώµατα του εκφυλισµού, προσπάθησε να αντιτάξει στο αναπτυσσόµενο 
θερµιδόρ τη συνειδητή θέληση της προλεταριακής πρωτοπορίας. Ωστόσο, αυτός ο 
υποκειµενικός παράγοντας αποδείχτηκε ότι ήταν ανεπαρκής. Οι «γιγάντιες µάζες» 
που, σύµφωνα µε τον Λένιν, αποφασίζουν για το αποτέλεσµα της πάλης, απηύδησαν 
από τις εσωτερικές στερήσεις και την αναµονή, για πάρα πολύ, της παγκόσµιας 
επανάστασης. Η διάθεση των µαζών έπεσε. Η γραφειοκρατία πήρε την πάνω βόλτα. 
Κυνήγησε την επαναστατική πρωτοπορία, ποδοπάτησε το Μαρξισµό, εκπόρνευσε το 
Μπολσεβίκικο Κόµµα. Ο σταλινισµός νίκησε. Με τη µορφή της Αριστερής 
Αντιπολίτευσης, ο Μπολσεβικισµός έσπασε από τη σοβιετική γραφειοκρατία και την 
Κοµµουνιστική ∆ιεθνή της. Αυτή ήταν η πραγµατική πορεία της εξέλιξης. 

Είναι βέβαιο ότι, µε µια τυπική έννοια, ο σταλινισµός προήλθε από τον 
Μπολσεβικισµό. Ακόµα και σήµερα, η µοσχοβίτικη γραφειοκρατία συνεχίζει να 
αποκαλεί τον εαυτό της Μπολσεβίκικο Κόµµα. Απλά χρησιµοποιεί την παλιά 
ταµπέλα του Μπολσεβικισµού για να εξαπατά καλύτερα τις µάζες. Έτσι γίνονται πιο 
αξιολύπητοι εκείνοι οι θεωρητικοί που περνάνε τη φλούδα για κουκούτσι και την 
εµφάνιση για πραγµατικότητα. Με την ταύτιση του Μπολσεβικισµού µε το 
σταλινισµό, προσφέρουν την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στους θερµιδοριανούς και 
ακριβώς έτσι παίζουν ένα καθαρά αντιδραστικό ρόλο. 

Λαµβανοµένου υπόψη του αποκλεισµού των άλλων κοµµάτων από το πολιτικό 
προσκήνιο, τα ανταγωνιστικά συµφέροντα και οι τάσεις ποικίλων στρωµάτων του 
πληθυσµού, σε έναν µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, έπρεπε να βρουν την έκφρασή 
τους στο κυβερνητικό κόµµα. Στο βαθµό που το πολιτικό κέντρο βάρους 
µετατοπίστηκε από την προλεταριακή πρωτοπορία στη γραφειοκρατία, το Κόµµα 
άλλαξε την κοινωνική δοµή του, όπως και την ιδεολογία του. Εξαιτίας της 
θυελλώδους πορείας ανάπτυξης, το Κόµµα υπέστη, τα τελευταία δέκα πέντε χρόνια, 
έναν πολύ πιο ριζικό εκφυλισµό απ’ ό,τι η σοσιαλδηµοκρατία σε µισό αιώνα. Οι 
σηµερινές εκκαθαρίσεις δεν χαράσσουν απλά µια αιµάτινη γραµµή ανάµεσα στον 
Μπολσεβικισµό και το σταλινισµό, αλλά παρεµβάλλουν ένα ολόκληρο ποτάµι αίµα 
µεταξύ τους. 

Η εξόντωση όλης της παλιάς γενιάς των Μπολσεβίκων, ενός σηµαντικού τµήµατος 
της µεσαίας γενιάς που συµµετείχε στον εµφύλιο πόλεµο, και του τµήµατος εκείνου 
της νεολαίας που κράτησε στα σοβαρά τις παραδόσεις των Μπολσεβίκων, σηµαδεύει 
όχι απλά µια πολιτική, αλλά µια βαθιά φυσική άβυσσο ανάµεσα στον Μπολσεβικισµό 
και το σταλινισµό. Πώς µπορεί να το αγνοήσει κανείς αυτό; 

Σταλινισµός και «Κρατικός Σοσιαλισµός» 

Οι αναρχικοί από τη µεριά τους, προσπαθούν να δουν στο σταλινισµό το οργανικό 
προϊόν όχι µόνο του Μπολσεβικισµού και του Μαρξισµού, αλλά γενικά του 
«κρατικού σοσιαλισµού». Αυτοί θέλουν να αντικαταστήσουν την πατριαρχική 
«οµοσπονδία των ελεύθερων κοινοτήτων» του Μπακούνιν, µε την πιο σύγχρονη 
οµοσπονδία των ελεύθερων Σοβιέτ. Αλλά, όπως άλλοτε, είναι ενάντια στην κεντρική 
κρατική εξουσία. Πραγµατικά, ένας κλάδος του «κρατικού» Μαρξισµού, η 
σοσιαλδηµοκρατία, αφού ήρθε στην εξουσία έγινε το ανοιχτό πρακτορείο του 
ιµπεριαλισµού. Ο άλλος κλάδος γέννησε µια νέα προνοµιούχα κάστα. Είναι φανερό 
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ότι η πηγή του κακού βρίσκεται στο κράτος. Από µια πλατιά ιστορική άποψη, 
υπάρχει ένας κόκκος αλήθειας σ’ αυτόν το συλλογισµό. Το κράτος, σαν 
καταπιεστικός µηχανισµός είναι αναµφίβολα µια πηγή πολιτικής και ηθικής 
µόλυνσης. Αυτό ισχύει, επίσης, όπως µας έδειξε η πείρα και για το εργατικό κράτος. 
Κατά συνέπεια, µπορεί να πει κανείς ότι ο σταλινισµός είναι ένα προϊόν µιας 
κοινωνικής κατάστασης, στην οποία η κοινωνία δεν είναι ακόµα ικανή να απαλλαγεί 
από τον ζουρλοµανδύα του κράτους. Αλλά αυτή η θέση, που δεν συνεισφέρει τίποτε 
στην αξιολόγηση του Μπολσεβικισµού ή του Μαρξισµού, χαρακτηρίζει µόνο το 
γενικό επίπεδο πολιτισµού της ανθρωπότητας, και, πάνω απ’ όλα, το συσχετισµό των 
δυνάµεων ανάµεσα στο προλεταριάτο και την µπουρζουαζία. Συµφωνώντας µε τους 
αναρχικούς ότι το κράτος, ακόµα και το εργατικό κράτος, είναι το τέκνο της ταξικής 
βαρβαρότητας και ότι η πραγµατική ανθρώπινη ιστορία θα αρχίσει µε την 
κατάργηση του κράτους, έχουµε ακόµα µπροστά µας ζωντανό το πρόβληµα: ποιός 
τρόπος και ποιές µέθοδες θα οδηγήσουν, τελικά, στην κατάργηση του κράτους; Η 
τελευταία εµπειρία αποδείχνει πάντως ότι δεν είναι οι µέθοδες του αναρχισµού. 

Οι ηγέτες της Ισπανικής Εργατικής Οµοσπονδίας (CNT), της µόνης σηµαντικής 
αναρχικής οργάνωσης στον κόσµο, έγιναν, στην πιο κρίσιµη στιγµή, αστοί υπουργοί. 
∆ικαιολόγησαν την ανοιχτή προδοσία τους της θεωρίας του αναρχισµού µε την πίεση 
«των εξαιρετικών περιστάσεων». Αλλά και οι ηγέτες της γερµανικής 
σοσιαλδηµοκρατίας δεν επικαλέσθηκαν, στον καιρό τους, την ίδια δικαιολογία; 
Φυσικά, ο εµφύλιος πόλεµος δεν είναι µια ειρηνική και συνηθισµένη, αλλά µια 
«εξαιρετική περίσταση». Ωστόσο, κάθε σοβαρή επαναστατική οργάνωση, 
προετοιµάζεται ακριβώς για τις «εξαιρετικές περιστάσεις». Η πείρα της Ισπανίας µας 
έδειξε για µια ακόµα φορά ότι µπορεί κανείς να «αποκηρύσσει» το κράτος σε 
φυλλάδια που εκδίδονται σε «κανονικές καταστάσεις» µε την άδεια του αστικού 
κράτους, αλλά οι συνθήκες της επανάστασης δεν αφήνουν χώρο για «αποκήρυξη» 
του κράτους: αντίθετα, απαιτούν την κατάκτηση του κράτους. ∆εν έχουµε την 
παραµικρή πρόθεση να µεµφθούµε τους αναρχικούς γιατί δεν κατέστρεψαν το 
κράτος µε ένα απλό χτύπηµα της πένας. Ένα επαναστατικό Κόµµα, ακόµα και µετά 
την κατάληψη της εξουσίας (για την οποία οι αναρχικοί ηγέτες ήταν ανίκανοι, 
παρόλο τον ηρωισµό των αναρχικών εργατών), δεν παίζει καθόλου έναν κυριαρχικό 
ρόλο στην κοινωνία. Αλλά µεµφόµαστε πολύ αυστηρά την αναρχική θεωρία, που, σε 
καιρό ειρήνης, φαινόταν πολύ κατάλληλη, αλλά που πρέπει να εγκαταλειφθεί 
αµέσως µόλις έρθουν οι «εξαιρετικές περιστάσεις» της... επανάστασης. Στα παλιά τα 
χρόνια υπήρχαν ορισµένοι στρατηγοί –και πιθανόν και τώρα– που θεωρούσαν ότι το 
πιο βλαβερό πράγµα για έναν στρατό ήταν ο πόλεµος. ∆εν είναι καλύτεροι οι 
επαναστάτες εκείνοι που διαµαρτύρονται γιατί η επανάσταση καταστρέφει τη 
θεωρία τους. 

Οι µαρξιστές βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε τους αναρχικούς όσον αφορά τον 
τελικό σκοπό: τη διάλυση του κράτους. Οι µαρξιστές είναι «κρατιστές» µόνο στο 
βαθµό που κανείς δεν µπορεί να πετύχει τη διάλυση του κράτους απλά µε το να το 
αγνοήσει. Η πείρα του σταλινισµού δεν αναιρεί τη διδασκαλία του Μαρξισµού, αλλά 
την επιβεβαιώνει από την ανάποδη. Η επαναστατική θεωρία που διδάσκει το 
προλεταριάτο να προσανατολίζεται σωστά στις καταστάσεις και να επωφελείται 
δραστήρια απ’ αυτές, δεν αποτελεί φυσικά µια αυτόµατη εγγύηση της νίκης. Αλλά η 
νίκη είναι δυνατή µόνο µε την εφαρµογή αυτής της θεωρίας. Επιπλέον, η νίκη δεν 
πρέπει να νοηθεί σαν ένα απλό γεγονός. Πρέπει να ειδωθεί στην προοπτική µιας 
ιστορικής εποχής. Το εργατικό κράτος –σε µια χαµηλότερη οικονοµική βάση και 
περικυκλωµένο από τον ιµπεριαλισµό– µεταµορφώθηκε σε χωροφύλακα του 
σταλινισµού. Αλλά ο γνήσιος Μπολσεβικισµός ανάλαβε έναν αγώνα ζωής και 
θανάτου ενάντια στο χωροφύλακα. Για να διατηρηθεί ο σταλινισµός τώρα 
αναγκάζεται να διεξάγει έναν άµεσο εµφύλιο πόλεµο ενάντια στον 
Μπολσεβικισµό, κάτω από το όνοµα του «ΤΡΟΤΣΚΥσµού», όχι µόνο µέσα στην 
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ΕΣΣ∆, αλλά και στην Ισπανία. Το παλιό Μπολσεβίκικο Κόµµα πέθανε, αλλά ο 
Μπολσεβικισµός σηκώνει το κεφάλι του παντού. 

Το να συµπεράνει κανείς ότι ο σταλινισµός βγαίνει από τον Μπολσεβικισµό ή από 
τον Μαρξισµό είναι, µε ευρύτερη έννοια, το ίδιο σαν να συµπεραίνει ότι η 
αντεπανάσταση βγαίνει από την επανάσταση. Πάντοτε η φιλελεύθερη-συντηρητική 
και τελευταία η ρεφορµιστική σκέψη χαρακτηριζόταν από αυτό το κλισέ. 

Λόγω της ταξικής δοµής της κοινωνίας, οι επαναστάσεις πάντοτε προκαλούσαν 
αντεπαναστάσεις. Αυτό δεν δείχνει, ρωτά ο γνωσιολόγος, ότι υπάρχει κάποια 
εσωτερική ατέλεια στην επαναστατική µέθοδο; Ωστόσο, ούτε οι φιλελεύθεροι ούτε οι 
ρεφορµιστές έχουν πετύχει µέχρι τώρα, να ανακαλύψουν µια πιο «οικονοµική» 
µέθοδο. Αλλά αν δεν είναι εύκολο να ορθολογικοποιήσει κανείς το ζωντανό ιστορικό 
προτσές, δεν είναι καθόλου δύσκολο να δώσει µια ορθολογική ερµηνεία στην 
εναλλαγή των κυµάτων του και, έτσι, µε την καθαρή λογική, να συµπεράνει ότι ο 
σταλινισµός προέρχεται από τον «κρατικό Σοσιαλισµό», ο Φασισµός από τον 
Μαρξισµό, η αντίδραση από την επανάσταση –µε µια λέξη, η αντίθεση από την θέση. 
Σ’ αυτόν τον τοµέα, όπως και σε πολλούς άλλους, η αναρχική σκέψη είναι αιχµάλωτη 
του φιλελεύθερου ορθολογισµού. Η πραγµατική επαναστατική σκέψη δεν είναι 
δυνατή χωρίς τη διαλεκτική. 

Οι Πολιτικές «Αµαρτίες» του Μπολσεβικισµού σαν Πηγή του 
Σταλινισµού 

Τα επιχειρήµατα των ορθολογιστών παίρνουν καµιά φορά, τουλάχιστο στην 
εξωτερική τους µορφή, έναν πιο συγκεκριµένο χαρακτήρα. ∆εν εξάγουν το 
σταλινισµό από τον Μπολσεβικισµό συνολικά, αλλά από τα πολιτικά του 
σφάλµατα[1]. 

Οι Μπολσεβίκοι –σύµφωνα µε τον Γκόρτερ, τον Πάνεκεκ, ορισµένους γερµανούς 
«Σπαρτακιστές» και άλλους– αντικατάστησαν τη δικτατορία του προλεταριάτου µε 
τη δικτατορία του Κόµµατος. Ο Στάλιν αντικατέστησε τη δικτατορία του Κόµµατος 
µε τη δικτατορία της γραφειοκρατίας. Οι Μπολσεβίκοι κατάστρεψαν όλα τα κόµµατα 
εκτός από το δικό τους. Ο Στάλιν στραγγάλισε το Μπολσεβίκικο Κόµµα για τα 
συµφέροντα µιας βοναπαρτιστικής κλίκας. Οι Μπολσεβίκοι έκαναν συµβιβασµούς µε 
την µπουρζουαζία. Ο Στάλιν έγινε σύµµαχος και υποστηρικτής της. Οι Μπολσεβίκοι 
αναγνώρισαν την αναγκαιότητα της συµµετοχής στα παλιά συνδικάτα και στο αστικό 
κοινοβούλιο. Ο Στάλιν έγινε φίλος µε τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία και την 
αστική δηµοκρατία. Μπορεί κανείς να κάνει τέτοιες συγκρίσεις κατά βούληση. Αλλά, 
παρά τη φαινοµενική αποτελεσµατικότητά τους, αυτές είναι ολότελα κενές. 

Το προλεταριάτο µπορεί να πάρει την εξουσία µόνο διαµέσου της πρωτοπορίας του. 
Η ίδια η ανάγκη για κρατική εξουσία απορρέει από το ανεπαρκές πολιτιστικό 
επίπεδο των µαζών και την ανοµοιογένειά τους. Στην επαναστατική πρωτοπορία, την 
οργανωµένη σε ένα κόµµα, αποκρυσταλλώνεται η επιθυµία των µαζών να 
αποκτήσουν την ελευθερία τους. Χωρίς την εµπιστοσύνη της τάξης στην 
πρωτοπορία, χωρίς την υποστήριξη της πρωτοπορίας από την τάξη, δεν µπορείς να 
συζητάς για την κατάκτηση της εξουσίας. Μ’ αυτή την έννοια, η προλεταριακή 
επανάσταση και η δικτατορία είναι έργο ολόκληρης της τάξης, αλλά µόνο κάτω από 
την ηγεσία της πρωτοπορίας. Τα Σοβιέτ δεν είναι παρά η οργανωµένη µορφή του 
δεσµού ανάµεσα στην πρωτοπορία και την τάξη. Ένα επαναστατικό περιεχόµενο 
µπορεί να δοθεί σε αυτή τη µορφή µόνο από το Κόµµα. Αυτό αποδείχνεται τόσο από 
τη θετική εµπειρία της Οχτωβριανής Επανάστασης, όσο και από την αρνητική 
εµπειρία των άλλων χωρών (Γερµανία, Αυστρία και τελικά Ισπανία). Κανείς δεν έχει 
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δείξει στην πράξη ούτε προσπάθησε να εξηγήσει µε σαφήνεια στο χαρτί το πώς το 
προλεταριάτο µπορεί να πάρει την εξουσία δίχως την πολιτική ηγεσία του Κόµµατος 
που ξέρει τι θέλει. Το γεγονός ότι το Κόµµα αυτό έχει υποτάξει πολιτικά τα Σοβιέτ 
στην ηγεσία του, έχει, αυτό καθεαυτό, καταργήσει το σοβιετικό σύστηµα τόσο, όσο η 
κυριαρχία της συντηρητικής πλειοψηφίας έχει καταργήσει το βρετανικό 
κοινοβουλευτικό σύστηµα. 

Όσο για την απαγόρευση των άλλων σοβιετικών κοµµάτων, αυτό δεν βγήκε από 
κάποια «θεωρία» του Μπολσεβικισµού, αλλά ήταν ένα µέτρο άµυνας της δικτατορίας 
του προλεταριάτου σε µια καθυστερηµένη και ερειπωµένη χώρα, περικυκλωµένη 
γύρω γύρω από εχθρούς. Για τους Μπολσεβίκους ήταν από την αρχή καθαρό ότι 
αυτό το µέτρο, που συµπληρώθηκε αργότερα µε την απαγόρευση των φραξιών µέσα 
στο ίδιο το κυβερνητικό Κόµµα, σήµαινε έναν τεράστιο κίνδυνο. Ωστόσο, η ρίζα του 
κινδύνου δεν βρισκόταν στη θεωρία ή στην τακτική, αλλά στην υλική αδυναµία της 
δικτατορίας, στις δυσκολίες της εσωτερικής και διεθνούς της θέσης. Αν η 
επανάσταση θριάµβευε, έστω και µόνο στην Γερµανία, η ανάγκη της απαγόρευσης 
των άλλων σοβιετικών κοµµάτων αµέσως θα εξαφανιζόταν. Είναι εντελώς 
αναµφισβήτητο ότι η κυριαρχία ενός και µόνο κόµµατος χρησίµεψε σαν η νοµική 
αφετηρία για το σταλινικό ολοκληρωτικό σύστηµα. Αλλά η αιτία γι’ αυτήν την εξέλιξη 
δεν βρίσκεται ούτε στον Μπολσεβικισµό ούτε στην απαγόρευση των άλλων 
κοµµάτων, σαν ένα προσωρινό πολεµικό µέτρο, αλλά στον αριθµό των ηττών του 
προλεταριάτου στην Ευρώπη και την Ασία. 

Το ίδιο ισχύει και για την πάλη µε τον αναρχισµό. Στην ηρωική εποχή της 
επανάστασης, οι Μπολσεβίκοι πήγαιναν χέρι χέρι µε τους γνήσιους επαναστάτες 
αναρχικούς. Πολλοί απ’ αυτούς τραβήχτηκαν µέσα στις γραµµές του Κόµµατος. Ο 
συγγραφέας αυτών των γραµµών συζήτησε µε τον Λένιν περισσότερο από µια φορά 
τη δυνατότητα παραχώρησης στους αναρχικούς ορισµένων περιοχών, όπου, µε τη 
συγκατάθεση του τοπικού πληθυσµού, θα µπορούσαν να κάνουν το ακρατικό 
πείραµά τους. Αλλά ο εµφύλιος πόλεµος, ο αποκλεισµός και η πείνα δεν άφησαν 
περιθώρια για τέτοια σχέδια. Και η εξέγερση της Κρονστάνδης; Μα η επαναστατική 
κυβέρνηση δεν µπορούσε φυσικά να «προσφέρει» στους επαναστατηµένους ναύτες 
το φρούριο που προστάτευε την πρωτεύουσα µόνο και µόνο γιατί στην αντιδραστική 
ανταρσία των χωρικών-στρατιωτών πήραν µέρος λίγοι αµφίβολοι αναρχικοί. Μια 
συγκεκριµένη ιστορική ανάλυση των γεγονότων δεν αφήνει τον ελάχιστο χώρο για 
τους θρύλους, που βασίστηκαν πάνω στην άγνοια και το συναισθηµατισµό, σ’ ότι 
αφορά την Κρονστάνδη, τον Μάχνο και άλλα επεισόδια της επανάστασης. 

Εδώ δεν µένει παρά το γεγονός ότι οι Μπολσεβίκοι από την αρχή χρησιµοποίησαν 
όχι µόνο την πειθώ, αλλά και τον εξαναγκασµό, και συχνά σε πολύ οξύ βαθµό. Είναι 
επίσης αναµφισβήτητο ότι αργότερα η γραφειοκρατία που αναπτύχθηκε από την 
επανάσταση µονοπώλησε το σύστηµα των εξαναγκασµών στα δικά της τα χέρια. 

Κάθε στάδιο της εξέλιξης, ακόµα και ένα τέτοιο καταστροφικό στάδιο όπως η 
επανάσταση και η αντεπανάσταση, πηγάζει από το προηγούµενο στάδιο, είναι 
ριζωµένο σ’ αυτό και φέρνει µερικά από τα χαρακτηριστικά του. Οι Φιλελεύθεροι, κι 
εδώ περιλαβαίνονται και οι Γουέµπς, υποστήριζαν πάντα ότι η µπολσεβίκικη 
δικτατορία δεν αντιπροσώπευε παρά µια νέα έκδοση του Τσαρισµού. Κλείνουν τα 
µάτια τους µπροστά σε τέτοιες «λεπτοµέρειες» όπως είναι η κατάργηση της 
µοναρχίας και των ευγενών, η παράδοση της γης στους αγρότες, η απαλλοτρίωση του 
κεφαλαίου, η εισαγωγή της σχεδιασµένης οικονοµίας, η αθεϊστική εκπαίδευση, κλπ. 
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η αναρχο-φιλελεύθερη σκέψη κλείνει τα µάτια της στο 
γεγονός ότι η Μπολσεβίκικη Επανάσταση, µε όλες τις καταπιέσεις της, σήµαινε µια 
άνοδο των κοινωνικών σχέσεων προς το συµφέρον των µαζών, ενώ η άνοδος του 
σταλινικού θερµιδόρ συνοδεύει την αναµόρφωση της σοβιετικής κοινωνίας για το 
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συµφέρον µιας προνοµιούχας µειοψηφίας. Είναι καθαρό ότι στην ταύτιση του 
σταλινισµού µε τον Μπολσεβικισµό δεν υπάρχει ίχνος σοσιαλιστικού κριτηρίου. 

Ζητήµατα Θεωρίας 

Ένα από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά του Μπολσεβικισµού υπήρξε η αυστηρή, 
η ακριβής και ακόµα οριστική στάση του µπροστά στα ζητήµατα της θεωρίας. Οι 
πενήντα τέσσερεις τόµοι των έργων του Λένιν θα µείνουν για πάντα το πρότυπο µιας 
υπέρτατης θεωρητικής ευσυνειδησίας. Χωρίς τη θεµελιακή αυτή ποιότητα, ο 
Μπολσεβικισµός δεν θα εκπλήρωνε ποτέ τον ιστορικό του ρόλο. Από αυτή την 
άποψη, ο σταλινισµός, χοντροκοµµένος, αµαθής και πέρα για πέρα εµπειρικός, είναι 
το διαµετρικά αντίθετό του. 

Η Αντιπολίτευση, πάνω από δέκα χρόνια πριν, δήλωνε στο πρόγραµµά της:  
«Από το θάνατο του Λένιν ένα σύνολο από νέες θεωρίες έχουν δηµιουργηθεί, που ο 
µόνος σκοπός τους είναι να δικαιώσουν το γλίστρηµα της οµάδας του Στάλιν από το 
δρόµο της διεθνούς προλεταριακής επανάστασης». 

Πριν λίγες µόνο µέρες ένας αµερικανός συγγραφέας, ο Λίστον Μ. Όουκ, που είχε 
πάρει µέρος στην Ισπανική Επανάσταση, έγραφε: 

«Οι σταλινικοί στην πραγµατικότητα αποτελούν σήµερα την πρωτοπορία των 
αναθεωρητών του Μαρξ και του Λένιν –ο Μπέρνσταϊν δεν τόλµησε να φθάσει ούτε 
στα µισά του δρόµου που διάνυσε ο Στάλιν αναθεωρώντας τον Μαρξ». 

Αυτό είναι απόλυτα αληθινό. Μόνο που πρέπει να προσθέσει κανείς ότι ο 
Μπέρνσταϊν πραγµατικά αισθάνθηκε ορισµένες θεωρητικές ανάγκες: προσπάθησε 
ευσυνείδητα να εγκαθιδρύσει µια αντιστοιχία ανάµεσα στις ρεφορµιστικές πράξεις 
της σοσιαλδηµοκρατίας και στο πρόγραµµά της. 

Η σταλινική γραφειοκρατία, όµως, όχι µόνο δεν έχει τίποτε το κοινό µε το Μαρξισµό, 
αλλά και είναι γενικά ξένη σε οποιαδήποτε θεωρία ή σύστηµα. Η «ιδεολογία» της 
είναι βαθιά διαποτισµένη από έναν αστυνοµικό υποκειµενισµό, η πράξη της είναι ο 
εµπειρισµός της ωµής βίας. Πιστή στα ουσιώδη συµφέροντά της, η κάστα των 
σφετεριστών είναι εχθρική σε κάθε θεωρία: δεν µπορεί να δώσει µια εξήγηση του 
κοινωνικού της ρόλου ούτε στον εαυτό της ούτε σε κανέναν άλλο. Ο Στάλιν 
αναθεωρεί τον Μαρξ και τον Λένιν όχι µε τη θεωρητική πένα, αλλά µε το τακούνι της 
Γκε Πε Ου. 

Ζητήµατα Ηθικής 

Τα παράπονα για την «ανηθικότητα» του Μπολσεβικισµού ακούγονται ιδιαίτερα από 
τις καυχησιάρικες εκείνες µηδαµινότητες που οι φτηνές τους µάσκες ξεσκίστηκαν 
από τον Μπολσεβικισµό. Στους µικροαστικούς, διανοουµενίστικους, δηµοκρατικούς, 
«σοσιαλιστικούς», φιλολογικούς, κοινοβουλευτικούς και άλλους κύκλους, 
υπερισχύουν οι συµβατικές αξίες ή µια συµβατική γλώσσα για να καλύψει την 
έλλειψη αξιών. Αυτή η µεγάλη και παρδαλή κοινωνία της αµοιβαίας προστασίας –
«ζήσε και άφησε να ζήσουν»– δεν µπορεί να υποφέρει την επαφή του µαρξιστικού 
νυστεριού στο ευαίσθητο δέρµα της. Οι θεωρητικολόγοι, οι συγγραφείς και οι 
ηθικολόγοι, ταλαντευόµενοι ανάµεσα σε διαφορετικά στρατόπεδα, σκέπτονταν και 
συνεχίζουν να σκέπτονται ότι οι Μπολσεβίκοι κακόβουλα διογκώνουν τις διαφορές, 
είναι ανίκανοι για «πιστή» συνεργασία και, µε τις «µηχανορραφίες» τους, διασπούν 
την ενότητα του εργατικού κινήµατος. Επιπλέον, ο ευαίσθητος και ευερέθιστος 
κεντριστής, πάντοτε σκέπτεται ότι οι µπολσεβίκοι τον «συκοφαντούν»–απλά επειδή 
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του φέρνουν µέχρι το τέλος τις µισοαναπτυγµένες σκέψεις του: ο ίδιος δεν είναι ποτέ 
ικανός γι’ αυτό. Αλλά το γεγονός παραµένει ότι µόνο µε κείνη την πολύτιµη ποιότητα, 
µε µια ασυµβίβαστη στάση µπροστά σε όλα τα τρεναρίσµατα και τις υπεκφυγές, 
µπορεί να εκπαιδευτεί ένα επαναστατικό κόµµα που δεν θα αιφνιδιαστεί από τις 
«εξαιρετικές περιστάσεις». 

Οι ηθικές ιδιότητες κάθε κόµµατος πηγάζουν, σε τελευταία ανάλυση, από τα ιστορικά 
συµφέροντα που αντιπροσωπεύει. Οι ηθικές ιδιότητες του Μπολσεβικισµού, η 
αυταπάρνηση, η ανιδιοτέλεια, η τόλµη και η περιφρόνηση για κάθε είδους 
φτιασίδωµα και εξαπάτηση –οι υπέρτατες ιδιότητες της ανθρώπινης φύσης!– 
απορρέουν από την επαναστατική αδιαλλαξία στην υπηρεσία των καταπιεσµένων. Η 
σταλινική γραφειοκρατία, και σ’ αυτό τον τοµέα, αντιγράφει τις λέξεις και 
επαναλαµβάνει τις χειρονοµίες του Μπολσεβικισµού. Αλλά όταν η «αδιαλλαξία» και 
η «ακαµψία» εφαρµόζονται από την αστυνοµική µηχανή στην υπηρεσία µιας 
προνοµιούχας µειοψηφίας, γίνονται µια πηγή εξαχρείωσης και γκαγκστερισµού. 
Μόνο περιφρόνηση µπορεί να αισθανθεί κανείς για όλους αυτούς τους κυρίους που 
ταυτίζουν τον επαναστατικό ηρωισµό των Μπολσεβίκων µε το γραφειοκρατικό 
κυνισµό των θερµιδοριανών. 

Ακόµα και τώρα, παρ’ όλα τα δραµατικά γεγονότα της τελευταίας περιόδου, ο µέσος 
φιλισταίος προτιµά να πιστεύει ότι η πάλη ανάµεσα στον Μπολσεβικισµό 
(«ΤΡΟΤΣΚΥσµό») και το σταλινισµό αφορά µια σύγκρουση προσωπικών φιλοδοξιών, 
ή, στην καλύτερη περίπτωση, µια διαµάχη ανάµεσα σε δυο «αποχρώσεις» του 
Μπολσεβικισµού. Η πιο ωµή έκφραση αυτής της άποψης δόθηκε από τον Νόρµαν 
Τόµας, ηγέτη του Αµερικανικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος: «∆εν υπάρχει λόγος να 
πιστεύουµε, έγραφε («Σοσιαλιστική Επιθεώρηση», Σεπτέµβρης 1937, σελ. 6), ότι αν 
είχε κερδίσει (!) ο Τρότσκυ αντί του Στάλιν, θα έµπαινε ένα τέλος στη ραδιουργία, 
στις δολοπλοκίες και στη βασιλεία του φόβου στην Ρωσία». 

Και αυτός ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του... Μαρξιστή. Θα είχε κανείς εξίσου δίκιο 
να πει: «∆εν υπάρχει λόγος να πιστεύουµε ότι αν αντί του Πάπα Πίου του 11ου, την 
Αγία Έδρα την κατείχε ο Νόρµαν ο 1ος, η καθολική εκκλησία θα µετατρεπόταν σε 
ένα προπύργιο του σοσιαλισµού». Ο Τόµας δεν καταλαβαίνει ότι δεν είναι ζήτηµα 
διαµάχης ανάµεσα στον Στάλιν και τον Τρότσκυ, αλλά ζήτηµα ανταγωνισµού 
ανάµεσα στη γραφειοκρατία και το προλεταριάτο. Σίγουρα, το κυβερνητικό στρώµα 
της ΕΣΣ∆ αναγκάζεται ακόµα και τώρα να προσαρµόζεται στην κληρονοµιά της 
επανάστασης που δεν έχει ακόµη εξολοκλήρου λικβινταριστεί, ενώ την ίδια στιγµή 
ετοιµάζει µε τον άµεσο εµφύλιο πόλεµο (αιµατηρές «εκκαθαρίσεις» –µαζική 
εξόντωση των δυσαρεστηµένων) µια αλλαγή στο κοινωνικό καθεστώς. Αλλά στην 
Ισπανία, η σταλινική κλίκα ήδη ενεργεί ανοιχτά σαν το προπύργιο της 
µπουρζουαζίας ενάντια στο σοσιαλισµό. 

Η πάλη ενάντια στη βοναπαρτιστική γραφειοκρατία µετατρέπεται µπροστά στα 
µάτια µας σε ταξική πάλη: δυο κόσµοι, δυο προγράµµατα, δυο ηθικές. Αν ο Τόµας 
νοµίζει πως η νίκη του σοσιαλιστικού προλεταριάτου πάνω στην ανήθικη κάστα των 
καταπιεστών δεν θα αναγεννήσει το σοβιετικό καθεστώς πολιτικά και ηθικά, µ’ αυτό 
αποδείχνει µονάχα ότι παρ’ όλες τις επιφυλάξεις, τις υπεκφυγές και τους ευσεβείς 
στεναγµούς του, είναι πολύ πιο κοντά στη σταλινική γραφειοκρατία παρά στους 
εργάτες. Όπως όλοι οι άλλοι που ξεσκεπάζουν την µπολσεβίκικη «ανηθικότητα», ο 
Τόµας απλά δεν έχει φτάσει στο επίπεδο της επαναστατικής ηθικής. 
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Οι Παραδόσεις του Μπολσεβικισµού και η Τέταρτη ∆ιεθνής 

Οι «αριστεροί» που προσπάθησαν να παραλείψουν τον Μπολσεβικισµό στην 
«επιστροφή» τους στο Μαρξισµό, περιορίζονται, γενικά, σε µεµονωµένες πανάκειες: 
µποϊκοτάρισµα των παλιών συνδικάτων, µποϊκοτάρισµα του κοινοβουλίου, 
δηµιουργία «γνήσιων» Σοβιέτ. Όλα αυτά µπορούσαν να φαίνονται εξαιρετικά βαθιά 
στη φωτιά των πρώτων µεταπολεµικών ηµερών. Αλλά τώρα, στο φως της πολύ 
πρόσφατης εµπειρίας, τέτοιες «παιδικές αρρώστιες» δεν έχουν πια ούτε καν το 
ενδιαφέρον του αξιοπερίεργου. Οι Ολλανδοί Γκόρτερ και Πάνεκεκ, οι γερµανοί 
«Σπαρτακιστές», οι ιταλοί Μπορντιγκιστές, όλοι δείξανε την ανεξαρτησία τους από 
τον Μπολσεβικισµό µόνο παραφουσκώνοντας τεχνητά ένα από τα χαρακτηριστικά 
του και αντιτάσσοντάς το στα υπόλοιπα. Αλλά τίποτε δεν έχει µείνει είτε στην πράξη 
είτε στη θεωρία των «Αριστερών» αυτών τάσεων: µια έµµεση αλλά σηµαντική 
απόδειξη ότι ο Μπολσεβικισµός είναι η µόνη δυνατή µορφή του Μαρξισµού σ’ αυτή 
την εποχή. 

Το Μπολσεβίκικο Κόµµα συνδύασε στην πράξη το πιο υψηλό επαναστατικό θάρρος 
και τον πολιτικό ρεαλισµό. Εγκαθίδρυσε για πρώτη φορά την αντιστοιχία ανάµεσα 
στην πρωτοπορία και την τάξη, που µόνη της είναι αδύνατο να εξασφαλίσει τη νίκη. 
Απόδειξε µε την πείρα ότι η συµµαχία ανάµεσα στο προλεταριάτο και τις 
καταπιεσµένες αγροτικές µάζες και τους µικροαστούς της πόλης είναι δυνατή µόνο 
µέσα από την πολιτική συντριβή των παραδοσιακών µικροαστικών κοµµάτων. Το 
Μπολσεβίκικο Κόµµα έδειξε σ’ ολόκληρο τον κόσµο το πώς διεξάγεται η ένοπλη 
εξέγερση και η κατάληψη της εξουσίας. Εκείνοι που προτείνουν την αφαίρεση των 
Σοβιέτ από την κοµµατική δικτατορία, πρέπει να καταλάβουν ότι µόνο χάρη στην 
µπολσεβίκικη ηγεσία έγιναν τα Σοβιέτ ικανά να ξεκολλήσουν από τη λάσπη του 
ρεφορµισµού και να υψωθούν σε κρατική µορφή του προλεταριάτου. Το 
Μπολσεβίκικο Κόµµα κατόρθωσε στον εµφύλιο πόλεµο το σωστό συνδυασµό της 
στρατιωτικής τέχνης και της µαρξιστικής πολιτικής. Ακόµα κι αν η σταλινική 
γραφειοκρατία κατορθώσει να καταστρέψει τα οικονοµικά θεµέλια της νέας 
κοινωνίας, η πείρα της σχεδιασµένης οικονοµίας κάτω από την ηγεσία του 
Μπολσεβίκικου Κόµµατος θα περάσει στην Ιστορία για πάντα σαν ένα από τα 
µεγαλύτερα διδάγµατα της ανθρωπότητας. Αυτό, µόνο από τους σεχταριστές µπορεί 
να αγνοηθεί, που, προσβληµένοι από τα χτυπήµατα που έχουν δεχτεί, στρέφουν την 
πλάτη τους στην πορεία της Ιστορίας. 

Αλλά δεν είναι µόνο αυτό: το Μπολσεβίκικο Κόµµα στάθηκε ικανό να κατευθύνει τη 
µεγαλειώδη «πρακτική» δουλειά του µόνο γιατί φωτίζονταν όλα του τα βήµατα από 
τη θεωρία. Ο Μπολσεβικισµός δεν δηµιούργησε αυτή τη θεωρία: του την πρόσφερε ο 
Μαρξισµός. Αλλά ο Μαρξισµός είναι η θεωρία της κίνησης, κι όχι της στασιµότητας. 
Μόνο γεγονότα τροµακτικής ιστορικής κλίµακας µπορούν να εµπλουτίσουν την ίδια 
τη θεωρία. Ο Μπολσεβικισµός έκανε µια ανεκτίµητη συνεισφορά στο Μαρξισµό, µε 
τις αναλύσεις του για την ιµπεριαλιστική εποχή σαν µια εποχή των πολέµων και των 
επαναστάσεων, για την αστική δηµοκρατία στην εποχή της παρακµής του 
καπιταλισµού, για τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην γενική απεργία και την 
εξέγερση, για το ρόλο του κόµµατος, των σοβιέτ και των συνδικάτων στην περίοδο 
της προλεταριακής επανάστασης, µε τη θεωρία του τού σοβιετικού κράτους, της 
µεταβατικής οικονοµίας, του φασισµού και του βοναπαρτισµού στην εποχή της 
καπιταλιστικής παρακµής και, τέλος, µε την ανάλυσή του τού εκφυλισµού του ίδιου 
του Μπολσεβίκικου Κόµµατος και του σοβιετικού κράτους. 

Ας κατονοµάσει κανείς οποιαδήποτε άλλη τάση που πρόσθεσε κάτι το ουσιαστικό 
στα συµπεράσµατα και τις γενικεύσεις του Μπολσεβικισµού. Θεωρητικά και πολιτικά 
οι Βαντερβέλντε, οι Ντε Μπρουκέρ, οι Χίλφερντιγκ, οι Ότο Μπάουερ, οι Μπλουµ, οι 
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Ζιρόµσκι, για να µην αναφέρουµε τον ταγµατάρχη Άντλι και τον Νόρµαν Τόµας, ζουν 
µε τα κουρελιασµένα αποµεινάρια του παρελθόντος. 

Ο εκφυλισµός της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς εκφράζεται πιο ωµά από το γεγονός ότι 
έπεσε στο θεωρητικό επίπεδο της ∆εύτερης ∆ιεθνούς. Όλες οι ποικιλίες των 
ενδιάµεσων οµάδων (Ανεξάρτητο Εργατικό Κόµµα Μεγάλης Βρετανίας, POUM και 
οι όµοιοί τους) προσαρµόζουν κάθε βδοµάδα και νέα σκόρπια αποσπάσµατα του 
Μαρξ και του Λένιν στις τρέχουσες ανάγκες τους. Οι εργάτες δεν µπορούν να µάθουν 
τίποτε απ’ αυτούς τους ανθρώπους. 

Μόνο οι ιδρυτές της Τέταρτης ∆ιεθνούς, που έχουν κάνει κτήµα τους ολόκληρη την 
παράδοση του Μαρξ και του Λένιν, κρατούν µια σοβαρή θέση απέναντι στη θεωρία. 
Οι φιλισταίοι κοροϊδεύουν, ίσως, που είκοσι χρόνια µετά την Οκτωβριανή νίκη, οι 
επαναστάτες πάλι σύρθηκαν πίσω στην απλή προπαγανδιστική προπαρασκευή. Οι 
µεγάλοι καπιταλιστές είναι, σ’ αυτό το ζήτηµα, όπως και σε πολλά άλλα, πολύ πιο 
διεισδυτικοί από τους µικροαστούς, που φαντάζονται τον εαυτό τους «σοσιαλιστή» ή 
«κοµµουνιστή». ∆εν είναι τυχαίο που το θέµα Τέταρτη ∆ιεθνής δεν λείπει από τις 
στήλες του παγκόσµιου Τύπου. Η φλέγουσα ιστορική ανάγκη για επαναστατική 
ηγεσία υπόσχεται στην Τέταρτη ∆ιεθνή έναν εξαιρετικά γοργό ρυθµό ανάπτυξης. Η 
µεγαλύτερη εγγύηση της παραπέρα επιτυχίας της βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν 
εµφανίστηκε έξω από τον µεγάλο αυτό ιστορικό δρόµο, αλλά έχει αναπτυχθεί 
οργανικά από τον Μπολσεβικισµό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
—————— 

[1]. Ένας από τους εξέχοντες εκπροσώπους αυτού του τύπου σκέψης είναι ο γάλλος 
συγγραφέας του βιβλίου για τον Στάλιν, Μπ. Σουβαρίν. Η πραγµατική και 
ντοκουµενταρισµένη πλευρά του έργου του Σουβαρίν είναι προϊόν µακρόχρονης και 
ευσυνείδητης έρευνας. Όµως, η ιστορική φιλοσοφία του συγγραφέα είναι εκπληκτική 
για τη χυδαιότητά της. Για να εξηγήσει όλα τα ιστορικά ατυχήµατα που 
ακολούθησαν, αναζητά τις εσωτερικές ατέλειες του Μπολσεβικισµού. Η επίδραση 
των πραγµατικών συνθηκών του ιστορικού προτσές πάνω στον Μπολσεβικισµό δεν 
υπάρχει γι’ αυτόν. Ακόµα και ο Τεν, µε τη θεωρία του για το «περιβάλλον» είναι πιο 
κοντά στον Μαρξ παρά στον Σουβαρίν –Λ.Τ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

ΤΟ ΣΟΒΙΕΤ ΚΑΙ Η 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

(ΠEΝΗΝΤΑ ΜΕΡΕΣ) 
του Λ. Τρότσκυ 

1 . 

 
Η ιστορία του Σοβιέτ  είναι µια ιστορία πενήντα ηµερών. Το Σοβιέτ δηµιουργήθηκε 
στις 18 Οκτωβρίου,  η συνεδρίαση του διακόπηκε  από ένα στρατιωτικό απόσπασµα  
της κυβέρνησης στις 3η ∆εκεµβρίου. Μεταξύ αυτών των δύο ηµεροµηνιών το Σοβιέτ 
έζησε και αγωνίστηκε.  Ποια ήταν η ουσία αυτού του οργάνου; Τι του επέτρεψε σε 
αυτήν την σύντοµη περίοδο να λάβει µια αξιότιµη θέση στην ιστορία του ρωσικού 
προλεταριάτου, στην ιστορία της ρωσικής επανάστασης; 

 
Το Σοβιέτ οργάνωσε τις µάζες, διεύθυνε τις πολιτικές απεργίες, καθοδήγησε τις 
πολιτικές διαδηλώσεις, προσπάθησε να οπλίσει τους εργαζοµένους. Αλλά κι άλλες 
επαναστατικές οργανώσεις έκαναν τα ίδια πράγµατα. Η ουσία του Σοβιέτ ήταν η 
προσπάθειά του να γίνει ένα όργανο δηµόσιας εξουσίας. Το προλεταριάτο από τη µια 
πλευρά, ο αντιδραστικός Τύπος από την άλλη, έχουν αποκαλέσει το Σοβιέτ «εργατική 
κυβέρνηση» αυτό απεικονίζει µόνο το γεγονός ότι το Σοβιέτ ήταν στην 
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πραγµατικότητα ένα έµβρυο µιας επαναστατικής κυβέρνησης. Όσο το Σοβιέτ κατείχε 
πραγµατικά την εξουσία, την αξιοποίησε. Όσο η δύναµη ήταν στα χέρια της 
στρατιωτικής και γραφειοκρατικής µοναρχίας, το Σοβιέτ  πάλευε για να την 
αποκτήσει. 

 
Πριν από το Σοβιέτ, είχαν υπάρξει επαναστατικές οργανώσεις µεσα στους 
βιοµηχανικούς εργάτες , κυρίως σοσιαλδηµοκρατικής φύσης. Αλλά εκείνες ήταν 
οργανώσεις µέσα στο προλεταριάτο που ο άµεσος στόχος τους ήταν να επηρεάσουν 
τις µάζες. Το Σοβιέτ είναι οργάνωση του προλεταριάτου, ο στόχος του είναι να 
παλέψει για την επαναστατική εξουσία.  

 
Συγχρόνως, το Σοβιέτ ήταν µια οργανωµένη έκφραση της βούλησης του 
προλεταριάτου ως τάξη. Στην πάλη του για την εξουσία το Σοβιέτ εφάρµοσε τέτοιες 
µεθόδους όπως φυσικά καθορίστηκαν από το χαρακτήρα του προλεταριάτου ως 
τάξη: το ρόλο του στην παραγωγή, την αριθµητική του δύναµή και την κοινωνική 
οµοιογένειά του. Στην πάλη του για την εξουσία το Σοβιέτ έχει συνδυάσει την 
κατεύθυνση όλων των κοινωνικών δραστηριοτήτων της εργατικής τάξης, 
συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων ως προς τις συγκρούσεις µεταξύ των 
µεµονωµένων αντιπροσώπων του κεφαλαίου και της εργασίας. Αυτός ο συνδυασµός 
δεν ήταν µε κανένα τρόπο µια τεχνητή τακτική προσπάθεια: ήταν µια φυσική 
συνέπεια της κατάστασης µιας τάξης που συνειδητά αναπτύσσει και που διευρύνει 
την πάλη της για τα άµεσα συµφέροντά της, ήταν αναγκασµένη από τη λογική των 
γεγονότων  να αναλάβει µια κυρίαρχη θέση στην επαναστατική πάλη για την 
εξουσία.  

 
Το κύριο όπλο του Σοβιέτ ήταν µια πολιτική απεργία των µαζών. Η εξουσία της 
απεργίας βρίσκεται στην αποδιοργάνωση της εξουσίας της κυβέρνησης. Όσο 
µεγαλύτερη η «αναρχία» που δηµιουργείται από µια απεργία, τόσο πιο κοντά είναι η 
νίκη του. Αυτό ισχύει µόνο όπου «η αναρχία» δεν δηµιουργείται από  αναρχικές 
ενέργειες. Η τάξη που θέτει σε κίνηση, οληµερίς και ολονυχτίς, το βιοµηχανικό 
µηχανισµό  και τον κυβερνητικό µηχανισµό , η τάξη που είναι σε θέση, από µια 
ξαφνική διακοπή της εργασίας, να παραλύσει και τη βιοµηχανία και την κυβέρνηση, 
πρέπει να οργανωθεί αρκετά ώστε να µην πέσει ως το πρώτο θύµα της ίδιας 
«αναρχίας» που έχει δηµιουργήσει. Όσο πιο αποτελεσµατική είναι η αποδιοργάνωση 
της κυβέρνησης που προκαλείται από µια απεργία, τόσο περισσότερο η απεργιακή 
οργάνωση  επιβάλλεται να αναλάβει κυβερνητικές λειτουργίες.  
Το Συµβούλιο των αντιπροσώπων των εργατών εισάγει την ελευθερία του τύπου. 
Οργανώνει τις περιπόλους οδών για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών. 
Αναλαµβάνει, σε µεγαλύτερη ή λιγότερη έκταση, το ταχυδροµείο, τον τηλέγραφο και 
τους σιδηρόδροµους. Καταβάλλει προσπάθειες να εισαχθεί η οκτάωρη εργάσιµη 
ηµέρα. Παραλύει την απολυταρχική κυβέρνηση µέσω µιας απεργίας, φέρνει τη 
δηµοκρατική τάξη πραγµάτων στη ζωή του εργαζόµενου πληθυσµού των πόλεων. 
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2. 

Μετά από την 9η Ιανουαρίου η επανάσταση είχε φανερώσει την επιρροή της  στις 
συνειδήσεις των εργαζόµενων µαζών. Στις 14 Ιουνίου, µέσω της εξέγερσης του 
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θωρηκτού Ποτέµκιν είχε δείξει ότι ήταν σε θέση να γίνει µια υπολογίσιµη δύναµη. 
Στην απεργία του Οκτωβρίου είχε δείξει ότι θα µπορούσε να αποδιοργανώσει τον 
εχθρό, να παραλύσει τη θέλησή του και να τον ταπεινώσει εντελώς. Με την 
οργάνωση των Συµβουλίων των εκπροσώπων των εργατών σε όλη τη χώρα,  απέδειξε 
ότι ήταν σε θέση να αναλάβει την εξουσία. Η επαναστατική εξουσία µπορεί να 
βασιστεί µόνο στην ενεργό επαναστατική δύναµη. Όποια κι αν είναι η άποψή µας 
σχετικά µε την περαιτέρω ανάπτυξη της ρωσικής επανάστασης, είναι  γεγονός ότι 
µέχρι σήµερα καµία κοινωνική τάξη εκτός από το προλεταριάτο δεν έχει εκδηλώσει 
την ετοιµότητα της να υποστηρίξει µια επαναστατική κυρίαρχη εξουσία. Η πρώτη 
πράξη της επανάστασης ήταν µια σύγκρουση στους δρόµους µεταξύ του 
προλεταριάτου και της µοναρχίας η πρώτη σοβαρή νίκη της επανάστασης 
επιτεύχθηκε µέσω του ταξικού όπλου του προλεταριάτου, την πολιτική απεργία ο 
πρώτος πυρήνας µιας επαναστατικής κυβέρνησης ήταν µια προλεταριακή 
αντιπροσώπευση . Το Σοβιέτ είναι η πρώτη δηµοκρατική εξουσία στη σύγχρονη 
ρωσική ιστορία. Το Σοβιέτ είναι η οργανωµένη εξουσία των µαζών των ίδιων πέρα 
από τα ξέχωρα µέρη τους. Αυτή είναι µια αληθινή, ανόθευτη δηµοκρατία, χωρίς ένα 
σύστηµα µε δύο νοµοθετικά σώµατα, χωρίς µια επαγγελµατική γραφειοκρατία, µε το 
δικαίωµα των ψηφοφόρων να ανακαλέσουν τον εκπρόσωπο τους οποιαδήποτε 
στιγµή και να τον αντικαταστήσουν µε άλλον . Μέσω των µελών του, µέσω των 
εκπροσώπων που εκλέγονται, το Σοβιέτ κατευθύνει όλες τις κοινωνικές 
δραστηριότητες του προλεταριάτου τόσο τις µερικές όσο και ως όλον, σκιαγραφεί τα 
µέτρα που πρέπει να λάβει το προλεταριάτο, τους δίνει ένα σύνθηµα και ένα 
έµβληµα. Αυτή η τέχνη της διεύθυνσης των δραστηριοτήτων των µαζών βάσει της 
οργανωµένης αυτο-κυβέρνησης, εφαρµόζεται εδώ για πρώτη φορά στο ρωσικό 
χώµα.  

Η απολυταρχία κυβέρνησε τις µάζες, αλλά δεν τις καθοδήγησε. Έβαλε  µηχανικά 
εµπόδια ενάντια στις δηµιουργικές δυνάµεις διαβίωσης των µαζών, και µέσα σε αυτά 
τα όρια κράτησε τα ανήσυχα στοιχεία του έθνους σε µια µέγγενη καταπίεσης. Την 
µόνη µάζα που η απολυταρχία  πάντα καθοδηγούσε ήταν ο στρατός. Αλλά αυτό δεν 
ήταν καθοδήγηση παρά µόνο διαταγή. Τα τελευταία χρόνια, ακόµη και η 
καθοδήγηση αυτής της εξατοµικευµένης και υπνωτισµένης  στρατιωτικής µάζας έχει 
γλιστρήσει από τα χέρια της απολυταρχίας. Ο φιλελευθερισµός ποτέ δεν είχε αρκετή 
δύναµη να διατάξει τις µάζες, ή την πρωτοβουλία να τις κατευθύνει. Η στάση της 
απέναντι στα µαζικά κινήµατα , ακόµα κι αν βοηθούσαν το φιλελευθερισµό άµεσα, 
ήταν η ίδια όπως µπροστά σε επιβλητικά φυσικά φαινόµενα, τους σεισµούς ή τις 
ηφαιστειακές εκρήξεις. Το προλεταριάτο εµφανίστηκε στο πεδίο µάχη της 
επανάστασης ως αυτοδύναµο σύνολο, πλήρως ανεξάρτητο από τον αστικό 
φιλελευθερισµό.  

 
Το Σοβιέτ ήταν µια ταξική οργάνωση , αυτή ήταν και η πηγή της δύναµης πάλης της. 
Συντρίφθηκε στην πρώτη περίοδο ύπαρξής του όχι από την έλλειψη εµπιστοσύνης εκ 
µέρους των µαζών στις πόλεις, αλλά από τους περιορισµούς µιας καθαρώς αστεακής 
επανάστασης, από τη σχετικά παθητική τοποθέτηση του χωριού, από την 
καθυστέρηση του αγροτικού στοιχείου στο στρατό. Η θέση του Σοβιέτ µεταξύ του 
πληθυσµού των πόλεων ήταν τόσο ισχυρή όσο θα µπορούσε να είναι.  
Το Σοβιέτ δεν ήταν ο επίσηµος αντιπρόσωπος ολόκληρου του µισού εκατοµµύριο του 
οικονοµικά ενεργού πληθυσµού στην πρωτεύουσα η οργάνωσή του αγκάλιασε 
περίπου διακόσιες χιλιάδες, κυρίως βιοµηχανικούς εργάτες αν και η άµεση και 
έµµεση πολιτική επιρροή του ήταν πολύ ευρύτερου φάσµατος, υπήρξαν χιλιάδες και 
χιλιάδες προλετάριοι (στον οικοδοµικό τοµέα, στους υπηρέτες , στους 
µεροκαµατιαρηδες, στους οδηγούς) που ήταν µετά βίας, ίσως και καθόλου, 
επηρεασµένοι από το Σοβιέτ.  Αναµφισβήτητα, εντούτοις, το Σοβιέτ αντιπροσώπευε, 
τα συµφέροντα όλων αυτών των προλεταριακών µαζών.  ∆εν υπήρξαν παρά λίγοι 
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υποστηρικτές των Μαυροεκατονταρχιτών  στα εργοστάσια, και ο αριθµός τους 
ελαττώθηκε ώρα µε την ώρα. Οι προλεταριακές µάζες της Πετρούπολης ήταν 
αταλάντευτα πίσω από το Σοβιέτ. Μεταξύ των πολυάριθµων διανοούµενων της 
Πετρούπολης το Σοβιέτ είχε περισσότερους φίλους απ΄ότι εχθρούς. Χιλιάδες 
σπουδαστές αναγνώρισαν την πολιτική ηγεσία του Σοβιέτ και την υποστήριξαν 
φλογερά στις αποφάσεις της. Οι επαγγελµατίες της Πετρούπολης ήταν εξ ολοκλήρου 
στην πλευρά του Σοβιέτ. Η υποστήριξη από το Σοβιέτ της απεργίας στο ταχυδροµείο 
και το τηλέγραφο κέρδισε τη συµπάθεια των χαµηλόβαθµων κυβερνητικών 
υπαλλήλων. Όλοι οι καταπιεσµένοι, όλοι οι δυστυχείς , όλα τα τίµια στοιχεία της 
πόλης, όλο αυτοί που πάσχιζαν προς µια καλύτερη ζωή, ήταν ενστικτωδώς ή 
συνειδητά στο πλευρό του Σοβιέτ. Το Σοβιέτ ήταν πραγµατικά ή εν δυνάµει ένας 
αντιπρόσωπος µιας συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσµού. Οι εχθροί του οπό το 
κεφάλαιο δεν θα ήταν επικίνδυνοι αν δεν ήταν προστατευµένοι από την 
απολυταρχία, η οποία θεµελίωσε τη δύναµή της στα πιο καθυστερηµένα στοιχεία 
ενός στρατού που στρατολογήθηκε από τους αγρότες. Η αδυναµία του Σοβιέτ δεν 
ήταν αδυναµία δική του, ήταν η αδυναµία µιας καθαρώς αστεακής επανάστασης.  
Η περίοδος πενήντα ηµερών ήταν η περίοδος της µέγιστης ισχύς της επανάστασης. 
Το Σοβιέτ ήταν το  όργανο της στην πάλη για τη κρατική εξουσία.  
Ο ταξικός χαρακτήρας του Σοβιέτ καθορίστηκε από τη ταξική διαφοροποίηση του 
πληθυσµού των πόλεων και από τον πολιτικό ανταγωνισµό µεταξύ του 
προλεταριάτου και της καπιταλιστικής αστικής τάξης. Αυτός ο ανταγωνισµός 
φανερώθηκε ακόµη και στο ιστορικά περιορισµένο πεδίο µιας πάλης ενάντια στην 
απολυταρχία. Μετά την απεργία του Οκτωβρίου, η καπιταλιστική αστική τάξη 
εµπόδισε συνειδητά την πρόοδο της επανάστασης, η µικρο-µεσαία τάξη αποδείχθηκε 
µια µη-οντότητα, ανίκανη για έναν ανεξάρτητο ρόλο. Ο πραγµατικός ηγέτης της 
αστεακής επανάστασης ήταν το προλεταριάτο. Η ταξική-οργάνωσή της ήταν το 
όργανο της επανάστασης στην πάλη της για την εξουσία. 

 

3 . 

 
Η πάλη για την εξουσία, για την κρατική εξουσία, αυτός είναι ο κεντρικός σκοπός της 
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επανάστασης. Οι πενήντα ηµέρες της ζωής του Σοβιέτ και του αιµατηρού τέλος του 
έχουν δείξει ότι η αστεακή Ρωσία είναι µια πάρα πολύ στενή βάση για µια τέτοια 
προσπάθεια, και ότι ακόµη και µέσα στα όρια της αστεακής επανάστασης, µια 
τοπική οργάνωση δεν µπορεί να είναι το κεντρικό καθοδηγητικό σώµα. Για έναν 
εθνικό στόχο το προλεταριάτο χρειαζόταν µια οργάνωση σε εθνική κλίµακα. Το 
Σοβιέτ της Πετρούπολης  ήταν τοπική οργάνωση, όµως η ανάγκη µιας κεντρικής 
οργάνωσης ήταν τόσο µεγάλη που έπρεπε να αναλάβει την ηγεσία σε µια εθνική 
κλίµακα. Έκανε ότι µπορούσε, αλλά παρέµεινε πρώτιστα το Συµβούλιο της 
Πετρούπολης των εκπροσώπων των εργατών. Η επείγουσα ανάγκη ενός παν-
ρωσικού συνεδρίου εργασίας που αναµφισβήτητα θα είχε την αρµοδιότητα να 
διαµορφώσει ένα κεντρικό καθοδηγητικό όργανο, υπογραµµίστηκε ακόµη και κατά 
την διάρκεια του πρώτου Σοβιέτ. Η κατάρρευση του ∆εκεµβρίου κατέστησε την 
πραγµατοποίησή του αδύνατη. Η ιδέα παρέµεινε, µια κληρονοµιά των πενήντα 
ηµερών. 

 
Η ιδέα ενός Σοβιέτ έχει ριζώσει στη συνείδηση των εργατών ως πρώτη προϋπόθεση 
της επαναστατικής δράσης των µαζών. Η εµπειρία έχει δείξει ότι ένα Σοβιέτ δεν είναι 
δυνατό ή επιθυµητό κάτω από όλες τις περιστάσεις. Η αντικειµενική σηµασία της 
σοβιετικής οργάνωσης είναι να δηµιουργήσει τους όρους για την αποδιοργάνωση της 
κυβέρνησης, για «την αναρχία,» µε άλλα λόγια για µια επαναστατική σύγκρουση. Η 
παρούσα νηνεµία στο επαναστατικό κίνηµα , ο τρελός θρίαµβος της αντίδρασης, 
καθιστά την ύπαρξη µιας ανοικτής, αιρετής, κυρίαρχης οργάνωσης των µαζών 
αδύνατη. Αναµφισβήτητα, εντούτοις, το πρώτο νέο κύµα της επανάστασης θα 
οδηγήσει στη δηµιουργία Σοβιέτ σε όλη τη χώρα. Ένα παν-ρωσικό  Σοβιέτ, 
οργανωµένο από ένα παν-ρωσικό συνέδριο εργασίας, θα αναλάβει την ηγεσία των 
τοπικών εκλεκτορικών οργανώσεων του προλεταριάτου. Τα ονόµατα, φυσικά, δεν 
είναι καµίας σπουδαιότητας ούτε είναι οι λεπτοµέρειες της οργάνωσης, το κυριότερο 
πράγµα είναι: µια συγκεντρωτική δηµοκρατική ηγεσία στην πάλη του προλεταριάτου 
για µια κυβέρνηση του λαού. Η ιστορία δεν επαναλαµβάνεται, και το νέο  Σοβιέτ δεν 
θα πρέπει να περάσει πάλι από την εµπειρία των πενήντα ηµερών. Αυτές, εντούτοις, 
θα το εφοδιάσουν µε ένα πλήρες πρόγραµµα δράσης. Αυτό το πρόγραµµα είναι 
τελείως σαφές. 

 
Να καθιερώσει µια επαναστατική συνεργασία µε το στρατό, την αγροτιά, και τα 
πληβειακά χαµηλόβαθµα στρώµατα της αστεακής µπουρζουαζίας. Να καταργήσει 
την απολυταρχία. Να καταστρέψει την υλική οργάνωση της απολυταρχίας µε την 
αναδηµιουργία και εν µέρει την κατάργηση του στρατού. Να τσακίσει τον 
γραφειοκρατικό µηχανισµό. Να εισαγάγει την οκτάωρη εργάσιµη ηµέρα. Να οπλίσει 
τον πληθυσµό, αρχίζοντας από το προλεταριάτο. Να µετατρέψει τα Σοβιέτ σε όργανα 
της επαναστατικής αυτο-κυβέρνησης στις πόλεις. Να δηµιουργήσει τα Συµβούλια 
των εκπροσώπων των αγροτών (Επιτροπές των αγροτών) ως τοπικά όργανα της 
αγροτικής επανάστασης. Να οργανώσει τις εκλογές για τη Συντακτική Συνέλευση 
και  να διευθύνει µια προεκλογική εκστρατεία για ένα καθορισµένο πρόγραµµα εκ 
µέρους των αντιπροσώπων του λαού . 

 
Είναι ευκολότερο να καταρτιστείς ένα τέτοιο πρόγραµµα από το να το υλοποιήσεις. 
Εάν, εντούτοις, η επανάσταση κερδίσει κάποτε, το προλεταριάτο δεν µπορεί να 
επιλέξει άλλο. Το προλεταριάτο θα ξετυλίξει µια επαναστατική ολοκλήρωση τέτοια 
που ο κόσµος δεν έχει ξαναδεί ποτέ. Η ιστορία των πενήντα ηµερών θα είναι µόνο 
µια φτωχή σελίδα στο µεγάλο βιβλίο του τελειωτικού θριάµβου της προλεταριακής 
πάλης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 

    

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ  ΣΤΑΛΙΝΙΚΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ 

του Λ. Τρότσκυ11 
 

Υπάρχουν τώρα για µας ευνοϊκές συνθήκες για να εξετάσουµε το ζήτηµα των 
φιλοσοφικών τάσεων του γραφειοκρατισµού. Φυσικά η γραφειοκρατία δεν είταν 
ποτέ ανεξάρτητη τάξη. Σε τελευταία ανάλυση υπηρετούσε πάντα τη µια ή την άλλη 
κύρια τάξη της κοινωνίας –αλλά µόνο σε τελευταία ανάλυση και µε το δικό της ειδικό 
τρόπο– δηλαδή κάνοντας όσο το δυνατό λιγότερο κακό στον εαυτό της. Αν αληθεύει 
ότι πολύ συχνά ένα τµήµα ή στρώµα µιας τάξης δίνει σκληρή µάχη για να 
εξασφαλίσει το µερίδιο του στο εισόδηµα και την εξουσία, αυτό ισχύει πολύ 
περισσότερο για τη γραφειοκρατία, που συνιστά το πιο οργανωµένο και 
συγκεντρωτικό τµήµα της αστικής κοινωνίας και που ταυτόχρονα υψώνεται πάνω 
από την κοινωνία, συµπεριλαµβανοµένης και της τάξης που υπηρετεί. 

Η εργατική γραφειοκρατία δεν αποτελεί εξαίρεση στο γενικό ορισµό αυτής της 
κοινωνικής οµάδας που κυβερνά και διαχειρίζεται και που εποµένως είναι 
προνοµιούχα. Οι µέθοδες και οι συνήθειες διαχείρισης, που φυσικά αποτελούν την 
κύρια κοινωνική λειτουργία της γραφειοκρατίας και την πηγή της υπεροχής της, 
αφήνουν αναπόφευκτα ένα πολύ ισχυρό αποτύπωµα σε όλο τον τρόπο σκέψης της. 
∆εν είναι τυχαίο ότι όροι όπως γραφειοκρατικός και φορµαλιστικός ταιριάζουν όχι 

                                                 

11 Το σηµαντικό αυτό κείµενο βρέθηκε στα Αρχεία του Λεόν Τρότσκι στο Πανεπιστήµιο του 
Χάρβαρντ. Είναι ένα ατέλειωτο φιλοσοφικό κείµενο που ξεσκεπάζει τους σταλινικούς αναθεωρητές 
του Μαρξισµού. Για πρώτη φορά το κείµενο αυτό είχε δηµοσιευτεί στο Νο 55 της «Μαρξιστικής 
Επαναστατικής Επιθεώρησης» (Μάης-Ιούνης του 1987) σε µετάφραση της Κ. Λήµνου.  
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µόνο σε ένα σύστηµα διοίκησης ή διαχείρισης αλλά επίσης σε ένα ορισµένο τρόπο 
ανθρώπινης σκέψης. Τα χαρακτηριστικά αυτού του τύπου σκέψης εκτείνονται πολύ 
πέραν των κυβερνητικών διαµερισµάτων. Βρίσκονται επίσης και στην φιλοσοφία. 

Θα είταν εξαιρετικά ευχάριστο έργο η ανίχνευση του νήµατος της γραφειοκρατικής 
σκέψης µέσα στην ιστορία της φιλοσοφίας, αρχίζοντας µε την εµφάνιση του 
µοναρχικού αστυνοµικού κράτους, που συγκέντρωνε γύρω του τις δυνάµεις της 
διανόησης της χώρας όπου εµφανίστηκε. Αλλά αυτό αποτελεί ξεχωριστό θέµα. Αυτό 
που µας ενδιαφέρει εδώ είναι ένα επιµέρους, αλλά εξαιρετικής σηµασίας ζήτηµα –η 
τάση προς το γραφειοκρατικό εκφυλισµό στο χώρο της θεωρίας, ακριβώς όπως και 
µέσα στο κόµµα, τα συνδικάτα και το κράτος. Μπορούµε εκ των προτέρων να πούµε 
ότι αφού το Είναι καθορίζει τη συνείδηση ο γραφειοκρατισµός είταν υποχρεωµένος 
να κάνει καταστροφές στο χώρο της θεωρίας όπως και σε όλους τους άλλους. 

Το πιο κατάλληλο σύστηµα σκέψης για µια γραφειοκρατία είναι η θεωρία της 
πολλαπλής αιτιότητας, µιας πολλαπλότητας «παραγόντων». Αυτή η θεωρία 
προκύπτει στην ευρύτερη βάση της από τον κοινωνικό καταµερισµό της ίδιας της 
εργασίας, ιδιαίτερα το χωρισµό της πνευµατικής από την χειρωνακτική εργασία. 
Μόνο µέσα από αυτό το δρόµο η ανθρωπότητα βγαίνει από το χάος του πρωτόγονου 
µονισµού. Αλλά η τελειοποιηµένη µορφή της πολυπαραγοντικής θεωρίας, που 
µεταµορφώνει την ανθρώπινη κοινωνία και εξαρχής ολόκληρο τον κόσµο σε προϊόν 
του αµοιβαίου παιχνιδιού (ή αυτού που θα µπορούσαµε να αποκαλέσουµε 
ενδοτµηµατικές σχέσεις) διαφόρων παραγόντων ή διαχειριστικών δυνάµεων, που η 
κάθε µια τους έχει τη δική της ειδική δικαιοδοσία –αυτό το είδος συστήµατος µπορεί 
να υψωθεί στην κατάσταση του «µαργαριταριού της δηµιουργίας», όταν είναι 
παρούσα µια γραφειοκρατική ιεραρχία, η οποία µε τα υπουργεία και τα 
διαµερίσµατα της, έχει ανυψωθεί πάνω από την κοινωνία. 

Όπως έχει δείξει η εµπειρία, ένα γραφειοκρατικό σύστηµα χρειάζεται ένα µόνο 
άτοµο σαν κορώνα στο σύστηµα. Οι ρίζες της γραφειοκρατίας βρίσκονται στην 
περίοδο της µοναρχίας και εποµένως το ιστορικά κληρονοµηµένο στήριγµα της 
βρίσκεται στην κορυφή. Αλλά ακόµα και στις δηµοκρατικές χώρες ο 
γραφειοκρατισµός γέννησε πολλές φορές τον καισαρισµό, το βοναπαρτισµό ή την 
προσωπική δικτατορία του φασισµού οποτεδήποτε η ισορροπία δυνάµεων µεταξύ 
των κύριων τάξεων δηµιουργούσε τη δυνατότητα µιας και µόνης ατοµικής νικηφόρας 
ανώτατης εξουσίας, ή εγκαθίδρυσης του σαν κορώνα του συστήµατος. 

Η θεωρία των αυταρκών παραγόντων στην κοινωνία και στη Φύση χρειάζεται τελικά 
να στεφθεί από την ενός ανδρός αρχή ακριβώς όπως κάνει και µια ολιγαρχία 
ισχυρών υπουργών. Πρακτικά προκύπτει ένα αναπόφευκτο ζήτηµα: Ποιος σε 
τελευταία ανάλυση θα διευθύνει και θα συντονίζει τη δραστηριότητα των διαφόρων, 
περισσότερο ή λιγότερο αυτόνοµων, ανεύθυνων υπουργών αν δεν υπάρχει ο 
υπερυπουργός ή ο υπεργραφειοκράτης; 

Επ’ ευκαιρία, σε θεωρητικό επίπεδο, το ίδιο ζήτηµα προκύπτει σε σχέση και µε τη 
θεωρία των παραγόντων τόσο για την κοινωνία όσο και για τη Φύση. Ποιος εντέλει 
έβαλε αυτούς τους παράγοντες στη θέση τους; Και τους εµπιστεύτηκε τις αναγκαίες 
για τη δικαιοδοσία τους εξουσίες; Με µια λέξη, αν στην πολιτική ο γραφειοκρατισµός 
χρειάζεται ένα τσάρο ή δικτάτορα, όσο φτωχός και αν είναι από άποψη ποιότητας, 
στη θεωρία η πολλαπλότητα παραγόντων απαιτεί ένα θεό, όσο λίγο βάρος κι αν έχει 
αυτή η θεότητα. Οι γάλλοι βασιλικοί, όχι χωρίς πνεύµα κατηγορούσαν το 
γραφειοκρατικό σύστηµα της Τρίτης ∆ηµοκρατίας ότι είχε µια «τρύπα στην 
κορυφή». Τα πράγµατα εξελίχθηκαν µε τέτοιο τρόπο που για περισσότερο από µισό 
αιώνα η αστική Γαλλία κυβερνούνταν αναγκαστικά από µια γραφειοκρατία 



 174

κρυµµένη πίσω από ένα κοινοβουλευτικό σύστηµα, δηλαδή, µε µια τρύπα στην 
κορυφή. 

Το ίδιο ισχύει και για τη φιλοσοφία, ιδιαίτερα την κοινωνική και ιστορική φιλοσοφία. 
Η φιλοσοφία µε κανένα τρόπο δεν βρίσκει µέσα της το θάρρος να γεµίζει πάντα την 
τρύπα στην κορυφή µε τον υπερπαράγοντα θεότητα. Αντίθετα δίνει στον κόσµο την 
ευκαιρία να κυβερνιέται µε τις µεθόδους της φωτισµένης ολιγαρχίας. 

Στην ουσία η θεωρία των πολλαπλών παραγόντων δεν µπορεί να κάνει χωρίς 
θεότητα. Απλά διασκορπίζει τη θεία παντοδυναµία ανάµεσα στους διάφορους 
µικρότερους κυβερνήτες µε περισσότερο ή λιγότερο ίσες εξουσίες –στην οικονοµία, 
την πολιτική, το νόµο, την ηθική, την επιστήµη, τη θρησκεία, την αισθητική, κλπ. 
Καθένας από αυτούς τους παράγοντες είχε τους δικούς του υποπαράγοντες, που ο 
αριθµός τους αυξάνει και µειώνεται ανάλογα µε αυτό που βολεύει τη διοικητική 
εξουσία –δηλαδή, για το δοσµένο επίπεδο θεωρητικής γνώσης. Σε κάθε περίπτωση η 
εξουσία και το κύρος προχωρούν από την κορυφή προς τα κάτω, από τους 
«παράγοντες» προς τα γεγονότα. Αυτό είναι που δίνει σε αυτό το θεωρητικό 
σύστηµα τον ιδεαλιστικό του χαρακτήρα. 

Σε κάθε παράγοντα, που στην ουσία δεν είναι τίποτε άλλο από έναν γενικευµένο όρο 
για µια οµάδα όµοιων, ή οµογενών γεγονότων, παραχωρούνται ιδιαίτερες 
ενύπαρκτες εξουσίες –εξουσίες που υποτίθεται είναι έµφυτες στο λεγόµενο 
παράγοντα– για να κυβερνά το σώµα των γεγονότων που βρίσκονται στη δική του 
φανταστική δικαιοδοσία. Ακριβώς σαν κάποιο κυβερνώντα γραφειοκράτη, 
συµπεριλαµβανοµένου και του γραφειοκράτη ρεπουµπλικανικού τύπου, κάθε 
παράγοντας µετέχει της αναγκαίας χάρης, ακόµα κι αν αυτή είναι εγκοσµιοποιηµένη, 
για να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του τµήµατος που του έχουν εµπιστευθεί. Αν 
οδηγηθεί στο τελικό της συµπέρασµα, η θεωρία των παραγόντων είναι µια ιδιαίτερη 
ποικιλία και µάλιστα πολύ διαδεδοµένη, του (έµφυτου) ιδεαλισµού. 

Το σπάσιµο της Φύσης σε επικουρικούς παράγοντες είταν µια αναγκαία βαθµίδα 
στην κλίµακα µε την οποία η ανθρώπινη συνείδηση αναδύθηκε από το πρωταρχικό 
χάος. Στην πραγµατικότητα, όµως, το ζήτηµα συνεργασίας των παραγόντων, των 
δικαιοδοσιών τους και των πηγών τους, απλά και µόνο θέτει τα πιο θεµελιακά 
ζητήµατα της φιλοσοφίας (χωρίς να δίνει απαντήσεις σε αυτά). Ο δρόµος πρέπει είτε 
να ανεβαίνει προς την πράξη της ∆ηµιουργίας και έναν ∆ηµιουργό, είτε να 
κατεβαίνει προς τη γη, που προϊόντα της είναι τα ανθρώπινα όντα –δηλαδή προς την 
Φύση και την ύλη. 

Ο υλισµός δεν απορρίπτει απλά τους παράγοντες ακριβώς όπως η διαλεκτική δεν 
απορρίπτει απλά τη λογική. Ο υλισµός χρησιµοποιεί τους παράγοντες σαν ένα 
σύστηµα ταξινόµησης των φαινοµένων που έχουν εµφανιστεί ιστορικά –ανεξάρτητα 
από το πόσο ειδικά µπορεί να έχει «οριοθετηθεί» η πνευµατική ουσία τους– από τις 
υποκείµενες παραγωγικές δυνάµεις και σχέσεις της κοινωνίας και από τα φυσικά, 
ιστορικά δηλαδή υλικά θεµέλια της Φύσης. 

(Το παρακάτω είναι ένα παράδειγµα του πώς η έµφυτη –ιδεαλιστική σκοπιά των 
γραφειοκρατών εκφράζεται στο επιµέρους ζήτηµα της δικτατορίας του 
προλεταριάτου). 

Τι είναι η δικτατορία του προλεταριάτου; Είναι µια οργανωµένη συσχέτιση ανάµεσα 
σε τάξεις µε µια ορισµένη µορφή. Αυτές οι τάξεις, όµως, δεν παραµένουν ακίνητες 
αλλά αλλάζουν υλικά και ψυχολογικά, αλλάζοντας συνεπώς την αλληλοσυσχέτιση 
δυνάµεων µεταξύ τους, δηλαδή, ενδυναµώνοντας ή εξασθενίζοντας τη δικτατορία 
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του προλεταριάτου. Αυτό είναι η δικτατορία του προλεταριάτου για ένα µαρξιστή. 
Για ένα γραφειοκράτη, όµως, η δικτατορία είναι ένας αυτόνοµος, αυτάρκης, 
παράγοντας, ή µεταφυσική κατηγορία, που βρίσκεται πάνω από τις πραγµατικές 
ταξικές σχέσεις και φέρει µέσα της όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις. Σαν επιστέγασµα 
κάθε γραφειοκράτης τείνει να βλέπει τη δικτατορία σαν ένα φύλακα άγγελο που 
πετά πάνω από το γραφείο του.Πάνω σ’ αυτή τη µεταφυσική αντίληψη της 
δικτατορίας οικοδοµούνται όλα τα επιχειρήµατα που καταλήγουν στο ότι αφού 
έχουµε µια δικτατορία του προλεταριάτου, η αγροτιά δεν θα µπορούσε να υποστεί 
µια διαφοροποίηση. Οι κουλάκοι δεν θα µπορούσαν να δυναµώσουν, και αν οι 
κουλάκοι δυναµώσουν, τότε αυτό θα σηµαίνει ότι θα φτάσουν στο σοσιαλισµό. Με 
µια λέξη η δικτατορία µετατρέπεται από µια ταξική σχέση σε µια αυτάρκη αρχή, σε 
σχέση µε την οποία τα οικονοµικά φαινόµενα είναι απλά ένα είδος απόρροιας. 
Φυσικά κανένας γραφειοκράτης δεν οδηγεί αυτό το σύστηµα, που είναι δικό του, 
µέχρι την ακραία του συνέπεια. Οι γραφειοκράτες είναι πολύ εµπειριστές για να το 
κάνουν, και πολύ δεµένοι µε το ίδιο τους το παρελθόν. Αλλά η σκέψη τους κινείται 
στη βάση αυτών ακριβώς των γραµµών και οι θεωρητικές πηγές των λαθών τους 
πρέπει να εξετασθούν σε αυτήν την κατεύθυνση. 

Ο Μαρξισµός ξεπέρασε τη θεωρία των παραγόντων για να φτάσει στον ιστορικό 
µονισµό. Το προτσές που τώρα παρατηρούµε είναι οπισθοδροµικό ως προς το 
χαρακτήρα του, γιατί αντιπροσωπεύει µια κίνηση αποµάκρυνσης από το µαρξισµό 
προς µια µεταφυσική ολιγαρχία παραγόντων. (Η κίνηση αποµάκρυνσης από το 
µαρξισµό στο χώρο της θεωρίας εκφράστηκε µε ιδιαίτερη καθαρότητα –στα γραπτά 
του Στάλιν. Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω παράδειγµα από τα «Προβλήµατα 
Λενινισµού» του Στάλιν, που γράφτηκε το 1924 και επανεκδόθηκε το 1928). 

«Η σηµασία της θεωρίας. Μερικοί νοµίζουν ότι ο Λενινισµός είναι η πρωταρχικότητα 
της πράξης πάνω στην θεωρία µε την έννοια ότι είναι απλώς η µετάφραση των 
µαρξιστικών θέσεων σε πράξεις, η “εκτέλεση” τους. Όσο για τη θεωρία, τονίζεται ότι 
ο Λενινισµός είναι µάλλον αδιάφορος γι’ αυτήν», (Στάλιν: «Θεµέλια του Λενινισµού» 
στη ρώσικη έκδοση του 1928, σελ. 89, –η µετάφραση στην αγγλόφωνη έκδοση των 
«Έργων» του Στάλιν είναι πολύ πιο εξευγενισµένη από την αρχική στα ρώσικα, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την γραµµατική, Σηµείωση του µεταφραστή). 

Αυτό το απόσπασµα είναι ένας αυθεντικός µικρόκοσµος του Στάλιν. Αντιπροσωπεύει 
εξίσου το θεωρητικό του βάθος, την πολεµική του οξύτητα και την εντιµότητα του 
προς τους αντιπάλους του. Όταν ο Στάλιν έλεγε «κάποιος νοµίζει» µιλούσε για µένα 
την εποχή που δεν είχε ακόµα αποφασίσει να µε αποκαλέσει µε το όνοµα µου. ∆εν 
είχε ακόµα ικανοποιητικά στο χέρι όλους τους καθηγητές, τους δηµοσιογράφους και 
τους ανταποκριτές, και ο Στάλιν δεν είχε βεβαιωθεί ακόµα ότι είχε πει την τελευταία 
λέξη, ή σε πολλές περιπτώσεις τη µόνη λέξη. Χρειαζόταν να αποδόσει σε µένα την 
παράλογη παρατήρηση ότι ο Λενινισµός είταν αδιάφορος για τη θεωρία. Πώς 
µπόρεσε να το κάνει; Λέγοντας ότι «κάποιος νοµίζει» ότι ο Λενινισµός είναι µόνο «η 
µετάφραση των Μαρξιστικών θέσεων σε πράξεις» , µόνο «εκτέλεση». Αυτή είναι η 
µετάφραση από το Στάλιν των λόγων µου: «Ο Λενινισµός είναι Μαρξισµός στη 
δράση». Όπως θα το εννοούσε ο ίδιος, η διατύπωση µου συνεπάγονταν ότι ο 
Λενινισµός είταν «αδιάφορος» για το Μαρξισµό. Αλλά πώς µπορεί κανείς 
να µεταφράζει τη µαρξιστική θεωρία σε πράξεις ενώ παραµένει «αδιάφορος» 
για τη µαρξιστική θεωρία; Η ίδια η στάση του Στάλιν απέναντι στη θεωρία δεν 
µπορεί να αποκληθεί «αδιάφορη» για το µόνο λόγο ότι αυτή είναι η αδιαφορία αυτού 
που µανουβράρει. Αλλά γι’ αυτό το λόγο, δεν συµβαίνει ποτέ σε κανένα να πει ότι ο 
Στάλιν µεταφράζει τη θεωρία σε πράξεις. Αυτό που ο Στάλιν µεταφράζει σε πράξεις 
είναι η ετοιµότητα της κοµµατικής γραφειοκρατίας, η οποία στη συνέχεια διαθλά τις 
υποχθόνιες ώσεις που προέρχονται από τις ταξικές δυνάµεις. Ο Λενινισµός είναι 
Μαρξισµός σε δράση –δηλαδή θεωρία που έχει πάρει σάρκα και οστά. Αυτή η 
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διατύπωση θα µπορούσε να περιγραφεί σαν έλλειψη ενδιαφέροντος για τη θεωρία 
µόνο από κάποιον που θα πνιγόταν από τον ίδιο του το θυµό. 

Αυτή είναι η φυσική κατάσταση του Στάλιν. Η εξωτερική εµφάνιση του άχρωµου της 
γραφειοκρατίας στα άρθρα και τους λόγους της, σπάνια µπορεί να κρύψει το 
συµπυκνωµένο µίσος που αισθάνεται για καθετί που ξεπερνά το δικό της επίπεδο. 
Κατά τεκµήριο, η αποκαλούµενη σκέψη του Στάλιν είναι σαν τον σκορπιό που συχνά 
χτυπά το κεφάλι του µε τη δηλητηριασµένη ουρά του. 

Τι εννοούµε µε τον ισχυρισµό «ο Λενινισµός είναι η πρωταρχικότητα της πράξης πριν 
από τη θεωρία;»; Εδώ ακόµα και η γραµµατική είναι λάθος. Θα µπορούσε κανείς να 
πει «πρωταρχικότητα απέναντι στη θεωρία...» ή «σε σχέση µε τη θεωρία». Το 
ζήτηµα φυσικά δεν είναι η γραµµατική, η οποία γενικά είναι πολύ κακοποιηµένη στις 
σελίδες του έργου του Στάλιν, «Προβλήµατα του Λενινισµού». Αυτό που µας 
ενδιαφέρει είναι το φιλοσοφικό περιεχόµενο της πρότασης. 

Ο συγγραφέας επιχειρηµατολογεί ενάντια στην ιδέα ότι ο Λενινισµός προχωρεί από 
την πρωταρχικότητα της πράξης πάνω στην θεωρία. Αλλά επιτέλους, αυτή είναι η 
ουσία του υλισµού. Ακόµα κι αν χρησιµοποιήσουµε τον απαρχαιωµένο φιλοσοφικό 
όρο πρωταρχικότητα, πρέπει να λεχθεί ότι η πράξη έχει την ίδια αναµφισβήτητη 
πρωταρχικότητα πάνω στην θεωρία όπως έχει και πάνω στην συνείδηση, η ύλη πάνω 
στο πνεύµα και το όλο πάνω στο µέρος. Γιατί η θεωρία βγαίνει από την πράξη, 
γεννιέται από πρακτικές ανάγκες, και συνιστά µια περισσότερο ή λιγότερο ατελή ή 
µη-ολοκληρωµένη γενίκευση πάνω στην πράξη. 

Σ’ αυτή την περίπτωση, δεν έχουν δίκιο οι εµπειριστές –αυτοί που καθοδηγούνται 
από την «άµεση» πράξη σαν τον ανώτερο και πιο έγκυρο κριτή; ∆εν είναι λοιπόν 
αυτοί οι πιο συνεπείς υλιστές; Όχι, αυτοί αντιπροσωπεύουν µια καρικατούρα 
υλισµού. Το να καθοδηγείσαι από τη θεωρία σηµαίνει να καθοδηγείσαι από 
γενικεύσεις που βασίζονται σε όλη την προηγούµενη πρακτική εµπειρία της 
ανθρωπότητας για να αντιµετωπίσεις µε όσο το δυνατό µεγαλύτερη επιτυχία το ένα ή 
το άλλο πρακτικό πρόβληµα του παρόντος. Έτσι, διαµέσου της θεωρίας 
ανακαλύπτουµε ακριβώς την πρωταρχικότητα της πράξης-σαν-όλο πάνω στις 
επιµέρους πλευρές της πράξης. 

Στο όνοµα της πρωταρχικότητας της οικονοµίας πάνω στην πολιτική, ο Μπακούνιν 
απέρριπτε την πολιτική πάλη. ∆εν καταλάβαινε ότι η πολιτική είναι γενικευµένη (ή 
συµπυκνωµένη) οικονοµία και ότι είναι κατά συνέπεια αδύνατο να λυθούν τα πιο 
σηµαντικά –δηλαδή τα πιο γενικά– οικονοµικά προβλήµατα αν αποφεύγεται η 
γενίκευση διαµέσου της πολιτικής. 

Τώρα µπορούµε να εκτιµήσουµε τη φιλοσοφική θέση του Στάλιν (όπως δίνεται πιο 
πάνω) για τη σηµασία της θεωρίας. Βάζει την αληθινή σχέση µεταξύ θεωρίας και 
πράξης µε το κεφάλι κάτω. Εξισώνει την πρακτική χρησιµοποίηση της θεωρίας µε 
την παραµέληση της θεωρίας, αποδίδει µια προφανώς παράλογη ιδέα στον αντίπαλο 
του, και το κάνει µε τις χειρότερες προθέσεις, σπεκουλάροντας στα χειρότερα 
ένστικτα του φτωχά πληροφορηµένου αναγνώστη. Αυτή η ολοκληρωτικά αντιφατική 
αυτοκαταβροχθιστική θέση βρίσκεται, πάνω από καθετί άλλο, σε πλήρη γραµµατική 
αταξία. Γι’ αυτούς τους λόγους την αποκαλούµε µικρόκοσµο. 

Ποιόν ορισµό του λενινισµού αντιπαραθέτει ο Στάλιν στο δικό µου; Ιδού ο ορισµός 
που συνδέει τον Στάλιν µε τον Ζινόβιεφ και τον Μπουχάριν, και που βρίσκεται σε 
κάθε (επίσηµο σοβιετικό) εγχειρίδιο. (Απόσπασµα από το βιβλίο του Στάλιν 
«Προβλήµατα του Λενινισµού», σελ. 74): «Ο Λενινισµός είναι ο Μαρξισµός της 
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εποχής του ιµπεριαλισµού και της προλεταριακής επανάστασης. Ακριβέστερα, ο 
Λενινισµός είναι η θεωρία και η τακτική της προλεταριακής επανάστασης γενικά και 
η θεωρία και η τακτική της δικτατορίας του προλεταριάτου ειδικά». 

Η έλλειψη ουσίας αυτού του ορισµού και ταυτόχρονα η αντιφατική του φύση 
προδίνονται µόλις αναρωτηθούµε απλά και µόνο, τί είναι Μαρξισµός; Ας εξετάσουµε 
για µια ακόµα φορά τα κύρια στοιχεία του. 

Πρώτα απ’ όλα, η διαλεκτική µέθοδος. Ο Μαρξ δεν είταν ο πρωτεργάτης της και 
φυσικά ποτέ δεν ισχυρίστηκε ο ίδιος ότι είταν κάτι τέτοιο. Ο Έγκελς αισθανόταν ότι 
η αξία του Μαρξ βρισκόταν στο ότι ξαναζωντάνεψε και υπερασπίστηκε τη διαλεκτική 
σε µια εποχή επιγόνων στη φιλοσοφία και στενού εµπειρισµού στις θετικές 
επιστήµες. Ο Έγκελς στην «Παλιά Εισαγωγή» στο «Αντιντίριγκ» έλεγε: «Η αξία του 
Μαρξ αντίθετα µε τους “δύστροπους, αλαζονικούς, µέτριους επιγόνους που τώρα 
µιλούν πολύ στην πολιτισµένη Γερµανία” βρίσκεται στο ότι είταν ο πρώτος που 
ξανάφερε στο προσκήνιο την ξεχασµένη διαλεκτική µέθοδο», (Βλέπε: Μαρξ και 
Έγκελς: «Εκλεκτά Έργα» σε 3 τόµους, Μόσχα, Progress Publ., τόµος 3, σελ. 64). 

Ο Μαρξ κατάφερε να εκπληρώσει αυτό το έργο µόνο απελευθερώνοντας τη 
διαλεκτική από την ιδεαλιστική της αιχµαλωσία. Εδώ βρίσκεται ένα αίνιγµα: Πώς 
µπορείς να διαχωρίσεις τη διαλεκτική από τον ιδεαλισµό µε τέτοιο µηχανιστικό 
τρόπο; Η απάντηση στο αίνιγµα βρίσκεται στη διαλεκτική του ίδιου του προτσές της 
γνώσης. Οποτεδήποτε η πρωτόγονη θρησκεία ή µαγεία αποκτούσαν νέα γνώση για 
κάποια δύναµη του φυσικού κόσµου, αµέσως αριθµούσαν αυτόν τον νόµο, ή τη 
δύναµη µεταξύ των δικών τους δυνάµεων. Με τον ίδιο τρόπο, η λειτουργία της 
σκέψης, έχοντας αποσπάσει τους νόµους της διαλεκτικής από το υλικό προτσές, 
απέδοσε τη διαλεκτική στον εαυτό της. Ταυτόχρονα διαµέσου της Εγελιανής 
Φιλοσοφίας απέδοσε στον εαυτό της απόλυτη παντοδυναµία. Ο σαµάνος είχε δίκιο 
όταν υπογράµµιζε τη διαδεδοµένη πεποίθηση ότι η βροχή πέφτει από τα σύννεφα. 
Αλλά έκανε λάθος όταν πίστευε ότι µιµούµενος το ένα ή το άλλο χαρακτηριστικό ενός 
σύννεφου θα µπορούσε να φέρει βροχή. Ο Χέγκελ έκανε λάθος θεωρώντας τη 
διαλεκτική σαν έµφυτη ιδιότητα του απόλυτου πνεύµατος. Αλλά είχε δίκιο ότι η 
διαλεκτική διαπερνά όλα τα προτσές του σύµπαντος, συµπεριλαµβανοµένης και της 
ανθρώπινης κοινωνίας. 

Παίρνοντας σαν βάση όλη την προηγούµενη υλιστική φιλοσοφία και τον ασυνείδητο 
υλισµό των φυσικών επιστηµών, ο Μαρξ έβγαλε τη διαλεκτική από την άγονη έρηµο 
του ιδεαλισµού και έστρεψε το πρόσωπο της προς την ύλη, τη µητέρα της. 

Μ’ αυτή την έννοια η διαλεκτική, µε αποκατεστηµένα τα δικαιώµατα της από τον 
Μαρξ και στραµµένη από αυτόν προς τον υλισµό, συνιστά το θεµέλιο της 
Μαρξιστικής θεώρησης του κόσµου, τη θεµελιακή µέθοδο της µαρξιστικής ανάλυσης. 

Το δεύτερο, πιο σηµαντικό συστατικό στοιχείο του Μαρξισµού είναι ο ιστορικός 
υλισµός, δηλαδή η εφαρµογή της υλιστικής διαλεκτικής στη δοµή της ανθρώπινης 
κοινωνίας και την ιστορική της εξέλιξη. Θα είταν λάθος να διαλύουµε τον ιστορικό 
υλισµό στο διαλεκτικό υλισµό, του οποίου ο ιστορικός υλισµός αποτελεί µια 
εφαρµογή. Για να εφαρµοστεί ο ιστορικός υλισµός στην ανθρώπινη ιστορία, είταν 
αναγκαία µια πολύ µεγάλη δηµιουργική πράξη της ανθρώπινης σκέψης. Αυτή η 
πράξη άνοιξε µια νέα εποχή στην ιστορία της ίδιας της ανθρωπότητας, που η ταξική 
δυναµική της αντανακλάστηκε µέσα της. 

Μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα δικαιωµένο το ότι ο ∆αρβινισµός είναι µια λαµπρή 
εφαρµογή –µολονότι, φιλοσοφικά, δεν είταν εντελώς επεξεργασµένη– της υλιστικής 
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διαλεκτικής πάνω στο ζήτηµα της εξέλιξης του οργανικού κόσµου σε όλη την 
πολλαπλότητα και την ποικιλία του. Ο ιστορικός υλισµός ανήκει στην ίδια κατηγορία. 
Είναι µια εφαρµογή της υλιστικής διαλεκτικής σε ένα ξεχωριστό, µολονότι τεράστιο, 
κοµµάτι του σύµπαντος. Η άµεση, πρακτική σηµασία του ιστορικού υλισµού, είναι 
ταυτόχρονα αµέτρητα µεγαλύτερη, αφού για πρώτη φορά δίνει στην πρωτοπόρο 
τάξη την ευκαιρία να προσεγγίσει το ζήτηµα της ανθρώπινης µοίρας µε ένα πλήρως 
συνειδητό τρόπο. Μόνο η ολοκληρωτική νίκη του ιστορικού υλισµού στην πράξη –
δηλαδή, η εγκαθίδρυση µιας τεχνικά και επιστηµονικά ισχυρής σοσιαλιστικής 
κοινωνίας– θα δηµιουργήσει την πρακτική δυνατότητα µιας ακριβούς εφαρµογής 
των νόµων του ∆αρβινισµού στο ίδιο το ανθρώπινο είδος, µε το σκοπό της 
τροποποίησης ή της υπέρβασης των βιολογικών αντιφάσεων που υπάρχουν στα 
ανθρώπινα όντα. 

Το τρίτο συστατικό στοιχείο του Μαρξισµού είναι η συστηµατοποίηση των νόµων της 
καπιταλιστικής οικονοµίας. Το Κεφάλαιο του Μαρξ, είναι µια εφαρµογή του 
ιστορικού υλισµού στο χώρο της ανθρώπινης οικονοµίας σε ένα ορισµένο στάδιο της 
ανάπτυξης της, ακριβώς όπως ο ιστορικός υλισµός σαν όλο είναι µια εφαρµογή της 
υλιστικής διαλεκτικής στο χώρο της ανθρώπινης ιστορίας. 

Οι ρώσοι υποκειµενιστές –δηλαδή, οι εµπειριστές της ιδεαλιστικής σχολής και οι 
επίγονοι τους– αναγνώριζαν πλήρως την ικανότητα και το κύρος του Μαρξισµού στο 
πεδίο της καπιταλιστικής οικονοµίας, αλλά αρνιόνταν ότι θα µπορούσε να 
εφαρµοστεί κατάλληλα και σε άλλες σφαίρες της ανθρώπινης προσπάθειας. Αυτό το 
είδος διαχωρισµού βασίζεται σε µια ωµή φετιχοποίηση των ξεχωριστών, οµογενών, 
ιστορικών παραγόντων (οικονοµία, πολιτική, νοµικά, επιστήµη, τέχνη, θρησκεία) 
που αποτελούν το υφάδι της ιστορίας µέσα από την αλληλεπίδραση και τον 
συνδυασµό τους, ακριβώς όπως τα χηµικά συστατικά σχηµατίζονται από το 
συνδυασµό ξεχωριστών, οµογενών στοιχείων. 

Αλλά ακόµα και πέρα από το γεγονός ότι η υλιστική διαλεκτική και στη χηµεία 
θριάµβευσε πάνω στον εµπειρικό συντηρητισµό του Μεντελέγιεφ αποδεικνύοντας τη 
µετατρεψιµότητα των στοιχείων –ακόµα και παραµερίζοντας αυτό, οι ιστορικοί 
παράγοντες δεν έχουν τίποτα κοινό µε τα στοιχεία στο βαθµό που αυτοί αφορούν τη 
σταθερότητα και την οµοιογένεια. Η καπιταλιστική οικονοµία του σήµερα στηρίζεται 
σε ένα θεµέλιο τεχνολογίας που έχει αφοµοιώσει µέσα της τους καρπούς όλης της 
προηγούµενης επιστηµονικής σκέψης. Η καπιταλιστική εµπορευµατική κυκλοφορία 
γίνεται κατανοητή µόνο µέσα στο πλαίσιο ορισµένων νοµικών κανόνων. 

Στην Ευρώπη αυτοί εγκαθιδρύθηκαν µέσα από την αφοµοίωση του Ρωµαϊκού νόµου 
και της συνακόλουθης προσαρµογής στις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονοµίας. Η 
ιστορική και θεωρητική οικονοµία του Μαρξ δείχνει ότι η ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάµεων σε µια ορισµένη ακριβώς περιγράψιµη φάση καταστρέφει 
ορισµένες οικονοµικές µορφές και τις αντικαθιστά µε άλλες και σε αυτό το προτσές 
καταπατά το νοµό, την ηθική, τις απόψεις, τις πεποιθήσεις. ∆είχνει επίσης ότι η 
εισαγωγή ενός συστήµατος παραγωγικών δυνάµεων ενός νέου και ανώτερου τύπου 
δηµιουργεί για τις δικές του ανάγκες –πάντα διαµέσου ανθρώπων, διαµέσου του 
ανθρώπινου παράγοντα– νέους κοινωνικούς, νοµικούς, πολιτικούς και άλλους 
κανόνες, στο πλαίσιο των οποίων αυτό το στάδιο αποκτά τη δυναµική ισορροπία που 
χρειάζεται. Έτσι, η καθαρή οικονοµία είναι µύθος. Σ’ όλο το µήκος και το πλάτος της 
µελέτης (του Κεφαλαίου) ο Μαρξ αποδείχνει µε απόλυτη σαφήνεια τους συνδετικούς 
δεσµούς και τους άλλους µεταβιβαστικούς µηχανισµούς που οδηγούν από τις 
οικονοµικές σχέσεις στις παραγωγικές δυνάµεις και στην ίδια την Φύση, µέχρι το 
φλοιό της γης, της οποίας προϊόντα είναι τα ανθρώπινα όντα. Όµως οδηγούν και 
προς τα πάνω, προς τους αποκαλούµενους µηχανισµούς του εποικοδοµήµατος και τις 
ιδεολογικές φόρµες που αντλούν πάντα την τροφή τους από την οικονοµία. Όλοι οι 
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άνθρωποι τρώνε ψωµί. Οι περισσότεροι το προτιµούν µε βούτυρο. Μ’ άλλα λόγια, 
υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση µεταξύ της οικονοµίας και του εποικοδοµήµατος. 

 

Έτσι µόνο ένας ατάλαντος εκλεκτικισµός µπορεί να κάνει µια λαθεµένη διάκριση 
µεταξύ ∆αρβινισµού και ιστορικού υλισµού. Αλλά ταυτόχρονα θα είταν απόλυτα 
λαθεµένο το να διαλυθεί το οικονοµικό σύστηµα του Μαρξ στην κοινωνιολογική του 
–ή για να χρησιµοποιήσουµε την παλιά ορολογία– στην ιστορικο-φιλοσοφική του 
θεωρία. Σχετικά µε τον ιστορικό υλισµό ο Μαρξ και ο Έγκελς εγκαθίδρυσαν τις 
θεµελιακές µεθόδους της κοινωνιολογικής έρευνας και έδοσαν µοντέλα υψηλού 
επιστηµονικού επιπέδου, µολονότι πολύ αποσπασµατικά ως προς τη σκοπιά και το 
µέγεθος: έργα πρωταρχικά αφιερωµένα στις επαναστατικές περιόδους στην ιστορία 
–για παράδειγµα, το δοκίµιο του Έγκελς για τον πόλεµο των χωρικών στη Γερµανία, 
τα γραπτά και των δυο την περίοδο 1848-51 στη Γαλλία, την Παρισινή Κοµµούνα, 
κ.ά. 

Αυτά τα έργα είναι µάλλον λαµπρές επεξηγήσεις παρά εξαντλητικές εφαρµογές της 
θεωρίας του ιστορικού υλισµού. Μόνο στο πεδίο των οικονοµικών σχέσεων ο Μαρξ 
έδοσε µια πιο πλήρη εφαρµογή της µεθόδου του από θεωρητική άποψη, µολονότι 
είναι ακόµα τεχνικά ελλιπής. Το έκανε αυτό σε ένα βιβλίο που αποτελεί ένα από τα 
πιο τέλεια προϊόντα σκέψης στην ανθρώπινη ιστορία –Το Κεφάλαιο. Γι’ αυτό η 
µαρξιστική οικονοµία πρέπει να ξεχωρίζει σαν ένα χωριστό, τρίτο συστατικό στοιχείο 
του Μαρξισµού. 

Σήµερα, µπορεί κανείς να κάνει συχνά αναφορές στη Μαρξιστική ψυχολογία, στη 
Μαρξιστική φυσική επιστήµη κ.ο.κ. Όλα αυτά αντιπροσωπεύουν περισσότερο µια 
επιθυµία και λιγότερο την ίδια την πραγµατικότητα όπως ακριβώς και οι διάφοροι 
λόγοι για την προλεταριακή κουλτούρα και την προλεταριακή λογοτεχνία. Συχνότερα 
αυτές οι κρυφές αξιώσεις δεν βασίζονται σε τίποτα συµπαγές. ∆εν έχει κανένα 
απολύτως νόηµα να θεωρήσουµε το ∆αρβινισµό ή τον πίνακα των στοιχείων του 
Μεντελέγιεφ σαν µέρος του Μαρξισµού, παρά τη σύνδεση που υπάρχει µεταξύ τους. 
∆εν υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι µια συνειδητή εφαρµογή της υλιστικής διαλεκτικής 
στη φυσική επιστήµη, µε µια επιστηµονική κατανόηση της επιρροής της ταξικής 
κοινωνίας πάνω στους στόχους, τις µεθόδους και τους σκοπούς της επιστηµονικής 
έρευνας, θα πλούτιζε τη φυσική επιστήµη και θα την αναδοµούσε από πολλές 
απόψεις, αποκαλύπτοντας νέους δεσµούς και συνδέσεις και δίνοντας στη φυσική 
επιστήµη ένα χώρο καινούργιας σηµασίας για την κατανόηση µας του κόσµου. Όταν 
εµφανιστούν τέτια έργα που αφήνουν εποχή στα επιστηµονικά πεδία, θα είναι ίσως 
δυνατό να µιλήσουµε για παράδειγµα, για τη Μαρξιστική βιολογία, τη Μαρξιστική 
ψυχολογία. Μολονότι είναι πιο πιθανό ότι ένα τέτoιο σύστηµα θα έχει ένα νέο όνοµα. 
Ο Μαρξισµός δεν ισχυρίζεται ότι είναι απόλυτο σύστηµα. Έχει συνείδηση της 
ιστορικής, µεταβατικής του σηµασίας. Μόνο µια συνειδητή εφαρµογή της υλιστικής 
διαλεκτικής σε όλα τα πεδία της επιστήµης µπορεί και θα προετοιµάσει τα αναγκαία 
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στοιχεία για την υπέρβαση του Μαρξισµού, τα οποία διαλεκτικά θα είναι ταυτόχρονα 
ο θρίαµβος του Μαρξισµού. Από το σπόρο του σιταριού φυτρώνει ένα κοτσάνι που 
πάνω του φυτρώνει ένα νέο στάχυ από το οποίο βγαίνει ο νέος σπόρος µε κόστος το 
θάνατο του αρχικού σπόρου του σιταριού. 

Ο Μαρξισµός καθεαυτός είναι ένα ιστορικό προϊόν και πρέπει να συλληφθεί σαν 
τέτοιο. Αυτός ο ιστορικός Μαρξισµός περιλαµβάνει τα 3 βασικά συστατικά στοιχεία 
που αναφέραµε: την υλιστική διαλεκτική, τον ιστορικό υλισµό και τη θεωρητική και 
κριτική ανάλυση του καπιταλιστικής οικονοµίας. Αυτά τα 3 στοιχεία έχουµε υπόψη 
µας όταν αναφερόµαστε στο Μαρξισµό, δηλαδή όταν µιλάµε για αυτόν µε έγκυρο 
τρόπο. 

Άλλαξε, µήπως, το σύστηµα του ιστορικού υλισµού; Αν ναι, που εκφράζεται αυτή η 
αλλαγή; Στο εκλεκτικιστικό σύστηµα του Μπουχάριν, που µας προσφέρεται 
µεταµφιεσµένο σε ιστορικό υλισµό; Όχι, σίγουρα όχι. Μολονότι ο Μπουχάριν 
αναθεωρεί το Μαρξισµό στην πράξη, δεν έχει το κουράγιο να παραδεχτεί ανοιχτά 
την απόπειρα να δηµιουργήσει µια νέα ιστορικο-φιλοσοφική θεωρία που θα επαρκεί 
για τη νέα εποχή, την εποχή του ιµπεριαλισµού. Σε τελευταία ανάλυση ο 
σχολαστικισµός του Μπουχάριν επαρκεί µόνο για το δηµιουργό του. Ο Λούκατς 
έκανε µια πιο αναιδή απόπειρα στηριγµένη σε αρχές για να πάει πέραν του ιστορικού 
υλισµού. Τόλµησε να αναγγείλει ότι αρχίζοντας από την Οχτωβριανή Επανάσταση, 
που αντιπροσώπευε ένα άλµα από το βασίλειο της αναγκαιότητας στο βασίλειο της 
ελευθερίας, ο ιστορικός υλισµός έχει ξεζήσει και έχει πάψει να επαρκεί για την εποχή 
των προλεταριακών επαναστάσεων. Όµως, µαζί µε τον Λένιν, γελούσαµε για αυτή τη 
νέα ανακάλυψη, που είταν, τουλάχιστο, πρόωρη. 

Αλλά, αν ο Στάλιν, ο Ζινόβιεφ και ο Μπουχάριν δεν είχαν υιοθετήσει τη θεωρία του 
Λούκατς –που, τυχαία, ο ίδιος είχε από καιρό αποκηρύξει– τί ακριβώς είχαν στο 
µυαλό τους; 

Πρέπει να λεχτεί ότι το τρίτο στοιχείο του Μαρξισµού, το οικονοµικό του σύστηµα, 
είναι η µόνη περιοχή όπου η ιστορική εξέλιξη από την εποχή του Μαρξ και του 
Έγκελς έχει εισάγει όχι µόνο ένα νέο πραγµατικό υλικό αλλά και κάποιες ποιοτικά 
νέες µορφές. Έχουµε υπόψη µας το νέο στάδιο συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης 
της παραγωγής, της κυκλοφορίας και της πίστωσης, τις νέες σχέσεις µεταξύ 
τραπεζών και βιοµηχανίας και το νέο ρόλο του χρηµατιστικού κεφαλαίου, και των 
µονοπωλιακών οργανώσεων του χρηµατιστικού κεφαλαίου. Αλλά δεν µπορούµε να 
µιλήσουµε σε σύνδεση µ’ αυτό για κάποιο ειδικό µαρξισµό της εποχής του 
ιµπεριαλισµού. Το µόνο πράγµα που µπορούµε να πούµε εδώ –και απόλυτα 
δικαιολογηµένα– είναι ότι To Κεφάλαιο του Μαρξ χρειάζεται ένα συµπληρωµατικό 
κεφάλαιο, ή έναν ολόκληρο συµπληρωµατικό τόµο, που θα προσάρµοζε τους νέους 
σχηµατισµούς της ιµπεριαλιστικής εποχής σε ένα ευρύτερο σύστηµα. ∆εν θα έπρεπε 
να ξεχαστεί ότι ένα ουσιαστικό µέρος αυτού του έργου έχει γίνει –για παράδειγµα 
από τον Χίλφερντιγκ στο βιβλίο του για το χρηµατιστικό κεφάλαιο, που γράφτηκε 
τυχαία κάτω από την επίδραση της κινητήριας δύναµης της επανάστασης του 1905 
πάνω στη µαρξιστική σκέψη της ∆ύσης. Όµως, δεν θα µπορούσε να θεωρήσει κανείς 
το βιβλίο του Χίλφερντιγκ Χρηµατιστικό Κεφάλαιο µέρος του Λενινισµού, ακόµα κι 
αν έφευγαν από το έργο του Χίλφερντιγκ τα τόσο δηλητηριώδη στοιχεία 
ψευδοµαρξισµού –εκείνα τα ψευδοµαρξιστικά στοιχεία που από γεωγραφική 
ευγένεια ονοµάζονται «αυστροµαρξισµός». Φυσικά δεν θα περνούσε ποτέ από το 
µυαλό του Λένιν η σκέψη ότι η θαυµάσια µπροσούρα του για τον ιµπεριαλισµό θα 
συνιστούσε κάποιο είδος θεωρητικής έκφρασης του Λενινισµού σαν ένας ειδικός 
τύπος µαρξισµού της ιµπεριαλιστικής εποχής. Μπορεί να φανταστεί µόνο κανένας τα 
ζουµερά επίθετα µε τα οποία θα περιέλουζε ο Λένιν όποιον τολµούσε να ισχυριστεί 
κάτι τέτοιο. 
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Αν λοιπόν δεν βρίσκουµε κανένα νέο 
διαλεκτικό υλισµό, κανένα νέο ιστορικό υλισµό και καµιά νέα θεωρία της αξίας για 
την «εποχή του ιµπεριαλισµού και της προλεταριακής επανάστασης» τότε τι 
περιεχόµενο θα µπορούσαµε να δόσουµε στο σταλινικό ορισµό του λενινισµού, που 
έχει καθαγιαστεί σαν επίσηµος ορισµός. Ο καθαγιασµός αυτής της ιδέας δεν 
αποδεικνύει τίποτε, γιατί ο καθαγιασµός των θεωρητικών σχολίων είναι συνήθως 
αναγκαίος µόνο όταν, όπως έλεγε ο Θωµάς ο Ακινάτης, πρέπει να έχει κανείς πίστη 
ακριβώς γιατί τα πράγµατα είναι παράλογα. 

Καθυστερηµένα κινήµατα µέσα στα πλαίσια του Μαρξισµού έχουν ήδη υπάρξει 
δεκάδες φορές. Όλες οι οπισθοδροµήσεις στις προ-µαρξιστικές θεωρητικές απόψεις 
µέχρι σήµερα, έχουν στην πραγµατικότητα σερβιριστεί µε τα ρούχα της κριτικής, της 
ανανέωσης και της επαύξησης –οπισθοδροµήσεις σε απόψεις που συνειδητά 
ξεπεράστηκαν στη µάχη που έδοσε µαζί τους ο Μαρξισµός. Αλλά ο ρεβιζιονισµός δεν 
είναι µε κανένα τρόπο πάντα τόσο ανοιχτός. Όµως ακόµα και ο ανοιχτός 
ρεβιζιονισµός πρέπει να προετοιµαστεί από προκαταρκτικά σχεδιάσµατα, πολύ 
συχνά κάτω από την πίεση των εµπειρικών αναγκών, και όχι θεωρητικά 
θεµελιωµένων στόχων. Στην ουσία το ξεχώρισµα του Λενινισµού σαν ένα ιδιαίτερο 
είδος Μαρξισµού, που προσιδιάζει στην εποχή του ιµπεριαλισµού είταν αναγκαίο για 
την αναθεώρηση του Μαρξισµού, ενάντια στην οποία πάλεψε ο Λένιν σε όλη τη ζωή 
του. Στο βαθµό που η κεντρική ιδέα αυτής της τελευταίας αναθεώρησης του 
Μαρξισµού είταν η αντιδραστική ιδέα του εθνικού σοσιαλισµού (η θεωρία της 
οικοδόµησης του σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα) χρειαζόταν η απόδειξη ή έστω η 
επίκληση ότι ο Λενινισµός είχε υιοθετήσει µια νέα θέση πάνω σε αυτό το κεντρικό 
ζήτηµα της µαρξιστικής θεωρίας και της πολιτικής σε αντίθεση µε το Μαρξισµό της 
προ-ιµπεριαλιστικής εποχής. Έχουµε, ήδη, ακούσει ότι ο Λένιν, ανακάλυψε, 
υποτίθεται, το νόµο της ανισοµερής ανάπτυξης, για τον οποίο δεν έµπαινε ζήτηµα 
στην εποχή του Μαρξ και του Έγκελς. Αυτός ακριβώς είναι ο παραλογισµός τον 
οποίο µας καλούν να πιστέψουµε οι Θωµάδες Ακινάτοι της εποχής µας. Όµως 
παραµένει απ’ αυτούς ανεξήγητο το γιατί ο Λένιν πουθενά και µε κανένα τρόπο δεν 
διαφοροποιήθηκε πάνω σε αυτό το κεντρικό ζήτηµα από τον Μαρξ και τον Έγκελς 
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και δεν αντιπαράθεσε το δικό του «µαρξισµό της ιµπεριαλιστικής εποχής» στον 
«απλό και καθαρό µαρξισµό». 

Κατά τύχη, ο Λένιν είχε µια πολύ πιο στερεή γνώση για τον Μαρξ από όλους τους 
επιγόνους –καθώς επίσης και µια οργανική έλλειψη ανεκτικότητας για τα ανεπαρκή 
σχόλια, την ασάφεια στα ζητήµατα της θεωρίας. Είταν τυπική για τον Λένιν η 
µεγαλύτερη εντιµότητα της θεωρητικής συνείδησης, η οποία σε µεµονωµένες 
περιπτώσεις θα φαινόταν σχολαστική σε ένα απρόσεκτο άνθρωπο. ∆ιατήρησε τους 
ιδεολογικούς λογαριασµούς του µε το Μαρξ ανοικτούς µε εµφανές το λεπτολόγο 
ενδιαφέρον τόσο στην ίδια την δυνατή του σκέψη όσο και στην ευγνωµοσύνη του 
σαν µαθητή. Κι ακόµα στο κεντρικό ζήτηµα του διεθνούς χαρακτήρα της 
σοσιαλιστικής επανάστασης ο Λένιν υποτίθεται δεν πρόσεξε ποτέ τη ρήξη του µε την 
προϊµπεριαλιστική µορφή του Μαρξισµού ή, ακόµα χειρότερα, το πρόσεξε αλλά το 
κράτησε µέσα του –µε την ελπίδα προφανώς ότι ο Στάλιν θα εξηγούσε αυτό το 
µυστικό στην γεµάτη ευγνωµοσύνη ανθρωπότητα εν καιρώ. Και το έκανε αυτό ο 
Στάλιν, δηµιουργώντας µέσα σε λίγες αδιάφορες γραµµές το Μαρξισµό της εποχής 
του ιµπεριαλισµού, κάποιες γραµµές που έγιναν το φόντο της φύρδην-µίγδην 
αναθεώρησης του Μαρξ και του Λένιν όπως είδαµε τα τελευταία έξι χρόνια. 

Πρέπει να ξαναγυρίσει κανείς στο Μεσαίωνα για να βρει ανάλογα παραδείγµατα 
ανάδυσης ολόκληρου ιδεολογικού συστήµατος στη βάση κάποιων γραµµών ενός 
κειµένου που είχε παρερµηνευθεί ή είχε ανακριβώς αντιγραφεί. Έτσι οι παλιοί πιστοί 
αφήνονταν να καούν ζωντανοί για χάρη κάποιων κακοαντιγραµµένων γραµµών της 
Βίβλου. 

Στην ιστορία της ρώσικης κοινωνικής σκέψης του 
19ου αιώνα, βρίσκουµε την περίπτωση µιας οµάδας προοδευτικών διανοουµένων που 
ερµήνευσαν λαθεµένα τα λόγια του Χέγκελ «ότι είναι αληθινό είναι και λογικό» έτσι 
που να εννοούν ότι καθετί που υπάρχει είναι λογικό και που, κατά συνέπεια, 
υιοθέτησαν µια εξαιρετικά συντηρητική άποψη. Αυτά όµως τα παραδείγµατα 
ωχριούν –το πρώτο λόγω αρχαιότητας, το δεύτερο λόγω του µικρού αριθµού των 
ανθρώπων που είταν µπλεγµένοι µε αυτό– σε σύγκριση µε την παρούσα περίπτωση, 
όπου µια οργάνωση µε εκατοµµύρια οπαδούς χρησιµοποιεί το γερανό του 
µηχανισµού (apparatus) για να επιβάλει µια εντελώς νέα άποψη, η οποία στην 
πραγµατικότητα βασίζεται σε µια παιδαριώδη παρερµηνεία των δύο αποσπασµάτων 
(από τον Λένιν: βλ. «Πρόκληση», 1926-27, σελ. 57). 

Αν όµως τα πράγµατα καθορίζονταν στην πραγµατικότητα από κείµενα που είχαν 
αντιγραφεί λαθεµένα ή από µια αγράµµατη ανάγνωση των κειµένων θα έπρεπε τότε 
να πέσουµε σε απόλυτη απελπισία για το µέλλον της ανθρωπότητας. Όµως στην 
πραγµατικότητα οι αληθινές αιτιακές δυνάµεις πίσω από τα παραδείγµατα που 
παραθέσαµε οδηγούν πολύ βαθύτερα. Οι παλιοί πιστοί είχαν αρκετά συµπαγείς 
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υλικούς λόγους για να έρθουν σε ρήξη µε την επίσηµη εκκλησία και το µοναρχικό 
αστυνοµικό κράτος. 

Στην περίπτωση της ριζοσπαστικής ιντελιγκέντσιας του 1840, αυτή δεν είχε αρκετό 
κουράγιο για να παλέψει το τσαρικό καθεστώς και γι’ αυτό προτού φτάσει στο 
σηµείο να αποφασίσει να εξοπλισθεί µε τροµοκρατικές βόµβες –που δεν έγινε 
νωρίτερα από την εποµένη γενιά– προσπάθησε να συµφιλιώσει τη µόλις 
αφυπνιζόµενη πολιτική συνείδηση της µε την υπάρχουσα πραγµατικότητα, 
χρησιµοποιώντας µόνο τα µέσα κάποιου κακοχωνεµένου χεγκελιανισµού. 

Η τελευταία έκκληση, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να κόψουµε τον οµφάλιο λώρο 
που συνδέει τη σοβιετική δηµοκρατία µε την παγκόσµια επανάσταση –αυτή η 
έκκληση ξεφύτρωνε από τις υπάρχουσες συνθήκες και εξελίξεις, από τις ήττες της 
παγκόσµιας επανάστασης και τη ντόπια πίεση από τις εγχώριες ιδιοκτησιακές τάσεις. 
Οι γραφειοκράτες θεωρητικοί επέλεξαν τα τσιτάτα µε τον ίδιο τρόπο που οι παπάδες 
όλων των θρησκειών επιλέγουν τα ιερά κείµενα που µπορούν να εφαρµοστούν στις 
υπάρχουσες περιστάσεις. Αν σε σχέση µε τα κείµενα ο γραφειοκρατισµός 
αναγκάστηκε να κάνει παραποιήσεις που θα ντρόπιαζαν πολλούς παπάδες, το λάθος 
και πάλι οφείλεται στις περιστάσεις. 

Αλλά όπως είδαµε ήδη από το τσιτάτο που παραθέσαµε, ο θεωρητικός µας έχει άλλο 
ορισµό του Λενινισµού που τον θεωρεί «πολυτιµότερο» –δηλαδή «Λενινισµός είναι η 
θεωρία και η τακτική της προλεταριακής επανάστασης γενικά, και η θεωρία και η 
τακτική της δικτατορίας του προλεταριάτου ειδικότερα». Αυτός όµως ο ακριβολόγος 
ορισµός ταιριάζει ακόµα περισσότερο σ’ έναν ήδη απελπισµένο ορισµό. 

Αν ο Λενινισµός είναι «µία θεωρία της προλεταριακής επανάστασης γενικά», τότε τί 
είναι ο Μαρξισµός; Ο Μαρξ και ο Έγκελς το φώναξαν δυνατά στον κόσµο το 1847 µε 
το Κοµµουνιστικό Μανιφέστο. Τί άλλο είναι αυτό το αθάνατο ντοκουµέντο από το 
µανιφέστο «της προλεταριακής επανάστασης γενικά»; Θα µπορούσε κανείς απόλυτα 
δικαιολογηµένα να πει ότι ολόκληρη η επόµενη θεωρητική δράση αυτών των δύο 
µεγάλων φίλων είταν απλά ένα σχόλιο πάνω στο µανιφέστο. Χρησιµοποιώντας το 
σύνθηµα του «αντικειµενισµού» οι ακαδηµαϊκοί µαρξιστές προσπάθησαν να 
ξεχωρίσουν τη θεωρητική συνεισφορά του Μαρξισµού στην επιστήµη από τις 
επαναστατικές του συνέπειες. Οι επίγονοι της ∆εύτερης ∆ιεθνούς προσπάθησαν να 
µεταµορφώσουν τον Μαρξ σε εξελικτιστή. Σε όλη του τη ζωή ο Λένιν πάλεψε ενάντια 
και στους δυο αυτούς τύπους στο όνοµα του γνήσιου Μαρξισµού, δηλαδή «της 
θεωρίας της προλεταριακής επανάστασης γενικά και της θεωρίας της δικτατορίας 
του προλεταριάτου ειδικότερα». Τί στο διάβολο σηµαίνει τότε η αντιπαράθεση της 
λενινιστικής θεωρίας στο Μαρξισµό; 
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Ψάχνοντας να βρει έδαφος για 
την αντιπαράθεση του Λενινισµού µε τον Μαρξισµό –µε όλα, φυσικά, τα είδη 
ανόητων τροποποιητικών φράσεων και επιφυλάξεων, ο Στάλιν στρέφεται σε ένα 
ιστορικό κριτήριο: 

«Ο Μαρξ και ο Έγκελς πατούσαν στη σκηνή µιας προεπαναστατικής περιόδου 
(εννοούµε την προλεταριακή επανάσταση), όταν δεν υπήρχε ακόµα αναπτυγµένος 
ιµπεριαλισµός,στην περίοδο της προετοιµασίας του προλεταριάτου για την 
επανάσταση, στην περίοδο που η προλεταριακή επανάσταση δεν είταν ακόµα άµεσα 
και πρακτικά αναπόφευκτη. Από την άλλη µεριά ο Λένιν, ο µαθητής του Μαρξ και 
του Έγκελς, πατούσε στη σκηνή της περιόδου του πλήρως αναπτυγµένου 
ιµπεριαλισµού, στην .περίοδο του ξεδιπλώµατος της προλεταριακής επανάστασης», 
{Στάλιν: «Θεµέλια του Λενινισµού», ρώσικη έκδοση, 1928, σελ. 74). 

Ακόµα κι αν παραβλέψουµε το στιλ, που ζαλίζει, αυτών των γραµµών –µε τον Μαρξ 
και τον Λένιν να «πατούν στη σκηνή» σαν να είταν κάποιοι επαρχιώτες ηθοποιοί– 
πρέπει να ξέρουµε ότι αυτή η αναδροµή στην ιστορία είναι γενικά πολύ ανόητη. 
Είναι αλήθεια ότι ο Μαρξ δρούσε στο 19ο αιώνα και όχι στον 20ο. Αλλά σίγουρα η 
ουσία όλης της δραστηριότητας του Μαρξ και του Έγκελς είταν ότι πρόβλεψαν 
θεωρητικά και προετοίµασαν το δρόµο για την εποχή της προλεταριακής 
επανάστασης. Αν το αφήσουµε αυτό στην άκρη, καταλήγουµε στον ακαδηµαϊκό 
Μαρξισµό, δηλαδή στην πιο αποκρουστική καρικατούρα του Μαρξισµού. Ολόκληρη 
η σηµασία του έργου του Μαρξ γίνεται φανερή από το γεγονός ότι η εποχή της 
προλεταριακής επανάστασης η οποία έφτασε πιο αργά από ό,τι περίµεναν ο Μαρξ 
και ο Έγκελς, δεν χρειάζεται καµιά αναθεώρηση του Μαρξισµού, αλλά αντίθετα 
απαιτεί το ξεκαθάρισµα από την σκουριά του επιγονισµού που αναπτύχθηκε στο 
µεταξύ. 

Αλλά για τον Στάλιν, ο Μαρξισµός, αντίθετα µε τον Λενινισµό, είταν η θεωρητική 
αντανάκλαση µιας µη επαναστατικής περιόδου. ∆εν είναι τυχαίο ότι βρίσκουµε αυτή 
την αντίληψη στο Στάλιν. Προκύπτει από την όλη ψυχολογία του εµπειριστή που ζει 
εκτός τόπου και χρόνου. Γι’ αυτόν η θεωρία µόνο «αντανακλά» την εποχή και 
εξυπηρετεί τους σκοπούς της µέρας. Στα «Θεµέλια του Λενινισµού» στο κεφάλαιο 
που είναι αφιερωµένο ειδικά στη θεωρία –και τί κεφάλαιο!– ο Στάλιν πατά στη 
σκηνή µε τον εξής τρόπο: 

«Η θεωρία µπορεί να µεταµορφωθεί σε µια τροµακτική δύναµη του εργατικού 
κινήµατος εάν µορφοποιηθεί σε αξεδιάλυτη σύνδεση µε την επαναστατική πράξη», 
(Από τη ρώσικη έκδοση του 1928, σελ. 89, οι υπογραµµίσεις είναι δικές µας). 
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Προφανώς η θεωρία του Μαρξ, που µορφοποιήθηκε «σε αξεδιάλυτη σύνδεση» µε 
την πράξη µιας «προεπαναστατικής εποχής» είναι καταδικασµένη να φαίνεται εκτός 
εποχής σε σχέση µε την «επαναστατική πράξη» του Στάλιν. Είναι εντελώς ανίκανος 
να καταλάβει ότι η θεωρία –η γνήσια θεωρία ή η θεωρία σε πλατιά κλίµακα– 
καθόλου δεν µορφοποιείται σε άµεση σύνδεση µε τα πρακτικά καθήκοντα της 
εποχής. Είναι µάλλον η παγίωση και η γενίκευση κάθε ανθρώπινης πρακτικής 
δραστηριότητας και εµπειρίας, που αγκαλιάζει διαφορετικές ιστορικές περιόδους 
στην υλικά καθορισµένη σειρά τους. 

Μόνο επειδή η θεωρία δεν είναι αξεδιάλυτα δεµένη µε τα πρακτικά καθήκοντα της 
εποχής της, αλλά υψώνεται πάνω από αυτά, για αυτό έχει το προνόµιο να βλέπει 
προς τα εµπρός, δηλαδή, µπορεί να προετοιµαστεί να δεθεί µε την µελλοντική 
πρακτική δραστηριότητα και να εκπαιδεύσει ανθρώπους που θα ανταποκριθούν στα 
µελλοντικά πρακτικά καθήκοντα. Η θεωρία του Μαρξ υψώθηκε σαν ένα γιγάντιο 
προπύργιο πάνω από το επαναστατικό πρακτικό έργο των σύγχρονων του Μαρξ 
λασαλικών, ακριβώς όπως υψώθηκε και πάνω από την πρακτική δραστηριότητα 
όλων των οργανώσεων της Πρώτης ∆ιεθνούς. Η ∆εύτερη ∆ιεθνής αφοµοίωσε λίγα 
µόνο στοιχεία του Μαρξισµού για τις δικές τηςπρακτικές ανάγκες, και µε κανένα 
τρόπο τα πιο ουσιαστικά πάντα. Μόνο η εποχή των ιστορικών καταστροφών που 
επεκτείνονται σε όλο το καπιταλιστικό σύστηµα δηµιούργησε τη δυνατότητα να 
µπουν σε πράξη τα θεµελιακά συµπεράσµατα του Μαρξισµού. Μόνο αυτό το σηµείο 
έκανε πιο δεκτικούς τους ανθρώπους –και όχι όλους τους ανθρώπους– σε µια 
κατανόηση του Μαρξισµού σαν όλο. 

Η σταλινική ιστορία του Μαρξισµού και του Λενινισµού ανήκει στην ίδια «ιστορική 
σχολή» για την οποία ο Μαρξ έλεγε, µε τα λόγια της Παλιάς ∆ιαθήκης, ότι βλέπει 
πάντα την πίσω πλευρά κάθε συντέλειας. Ο υπαινιγµός του Στάλιν που αφορούσε µια 
προεπαναστατική θεωρία του Μαρξισµού και µια επαναστατική θεωρία του 
Λενινισµού είναι στην πραγµατικότητα µια φιλοσοφία της ιστορίας που ανήκει στην 
θεωρία της ουράς, απλά βάζει τα θελήµατα στη θέση των πρακτικών καθηκόντων της 
µέρας. 

Όταν ο Στάλιν µιλά για «θεωρίες» έχει υπόψη του εκείνες που δηµιουργούνται µε 
εντολή της Γραµµατείας «σε αξεδιάλυτη σύνδεση µε την “πράξη”», τις πρακτικές 
ανάγκες και καθήκοντα, µε εντολή της κεντριστικής ηγεσίας του απαράτ σε µια 
περίοδο πολιτικής οπισθοδρόµησης. 

Γυρίζοντας τριγύρω από αυτό το χυλό, που είναι πολύ ζεστός γι’ αυτόν και που δεν 
τον µαγείρεψε ο ίδιος –αληθινά η καλύτερη λέξη γι’ αυτό το θεωρητικό απόπλυµα 
είναι η αγαπηµένη λέξη του Λένιν, πόριτζ (porridg) χυλός– κάνοντας ζιγκ ζαγκ και 
παρακάµψεις ο Στάλιν πλησιάζει σταθερά στην ιδέα ότι ο Λενινισµός είναι «πιο 
επαναστατικός» από το Μαρξισµό. Προχωρώντας στην προσπάθεια αντιπαράθεσης 
του Λενινισµού στον Μαρξισµό ο Στάλιν γράφει: «Ο εξαιρετικά µαχητικός και 
εξαιρετικά επαναστατικός χαρακτήρας του Λενινισµού συνήθως τονίζεται». Από 
ποιόν τονίζεται; Αυτό παραµένει ασαφές. Ο Στάλιν λέει απλά ότι «συνήθως» 
τονίζεται. Αυτό το είδος σύνεσης µετατρέπεται σε δειλία. Τί σηµαίνει «εξαιρετικά 
επαναστατικός»; Ποιος ξέρει; Τί όµως «τονίζει» ο Στάλιν σε αυτό το σηµείο; Λέει: 
«Αυτό είναι απόλυτα σωστό. Αλλά (!) αυτή η ιδιαίτερη ποιότητα (µια µικρή 
«ιδιαιτερότητα» σε σύγκριση µε τον Μαρξισµό) εξηγείται από 2 λόγους»: την πάλη 
ενάντια στον οπορτουνισµό της ∆εύτερης ∆ιεθνούς και την προλεταριακή 
επανάσταση, (βλ. σελ. 74). 

Μ’ αυτό τον τρόπο ο Στάλιν προσκολλήθηκε –όχι πολύ θαρραλέα ίσως όµως 
προσκολλήθηκε –στο συµπέρασµα ότι το «ειδικό χαρακτηριστικό» του Λενινισµού 
είναι ο «εξαιρετικά» επαναστατικός του χαρακτήρας σε σύγκριση µε το Μαρξισµό. 
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Αν αυτό είταν αλήθεια, τότε θα έπρεπε να εγκαταλείψει κανείς το Μαρξισµό σαν µια 
απαρχαιωµένη θεωρία, ακριβώς όπως η σύγχρονη θεωρία απέρριψε τη φλογιστική 
θεωρία, το βιταλισµό και ούτω καθεξής, αφήνοντάς τα µόνο σαν υλικό για την 
ιστορία της ανθρώπινης σκέψης. Αλλά στην πραγµατικότητα η ιδέα ότι ο Λενινισµός 
είναι «πιο επαναστατικός» από τον Μαρξισµό είναι µια πέρα για πέρα παρωδία του 
Λενινισµού, του Μαρξισµού και της έννοιας του επαναστατικού. 

Στην ανάλυση µας του δεύτερου και «ακριβέστερου» ορισµού του Λενινισµού 
αφήσαµε µέχρι στιγµής τη λέξη «τακτική». Η πλήρης διατύπωση, όπως θα θυµάται ο 
αναγνώστης, είναι περίπου η εξής: «Λενινισµός είναι ο Μαρξισµός της εποχής του 
ιµπεριαλισµού και της προλεταριακής επανάστασης γενικά, η θεωρία και 
η τακτική της δικτατορίας του προλεταριάτου ειδικότερα». 

Τακτική είναι η πρακτική εφαρµογή της θεωρίας στις 
ιδιαίτερες συνθήκες της ταξικής πάλης. Η σύνδεση µεταξύ της θεωρίας και της 
τρέχουσας πρακτικής γίνεται διαµέσου της τακτικής. Η θεωρία, παρά το όσα λέει ο 
Στάλιν, δεν µορφοποιείται σε αξεδιάλυτη σύνδεση µε την τρέχουσα πράξη. Καθόλου. 
Ανυψώνεται πάνω απ’ αυτήν και γι’ αυτό και µόνο έχει την ικανότητα να κατευθύνει 
την πράξη, υποδεικνύοντας, µαζί µε τα καθήκοντα του παρόντος, σηµεία 
προσανατολισµού στο παρελθόν και προοπτικές για το µέλλον. Η πολύπλοκη γραµµή 
της τακτικής στο παρόν –δηλαδή η µαρξιστική τακτική όχι η τακτική της ουράς– δεν 
καθορίζεται από ένα σηµείο (στο παρόν) αλλά από µια πολλαπλότητα σηµείων τόσο 
στο παρελθόν όσο και στο µέλλον. 

Αν ο Μαρξισµός, που εµφανίστηκε σε µια προεπαναστατική περίοδο, δεν είταν µε 
κανέναν τρόπο «προεπαναστατική» θεωρία αλλά, αντίθετα, υψώθηκε πάνω από την 
εποχή του για να γίνει η θεωρία της προλεταριακής επανάστασης, τότε η τακτική –
δηλαδή, η εφαρµογή του Μαρξισµού στις ιδιαίτερες συνθήκες µάχης– από την ίδια 
την ουσία της δεν θα µπορούσε να υψωθεί πάνω από την εποχή της, δηλαδή πάνω 
από την ωριµότητα των αντικειµενικών συνθηκών. Από την άποψη της τακτικής –θα 
είταν πιο σωστό να λέγαµε, από την άποψη της επαναστατικής στρατηγικής[1].– η 
δραστηριότητα του Λένιν διαφέρει κολοσσιαία από τη δραστηριότητα του Μαρξ και 
των παλιότερων µαθητών του Μαρξ, ακριβώς όπως η εποχή του Λένιν διαφέρει από 
την εποχή του Μαρξ. 

Ο επαναστάτης ηγέτης Μαρξ έζησε και πέθανε σαν θεωρητικός σύµβουλος των 
νεαρών προλεταριακών κοµµάτων και σαν ο κήρυκας των µελλοντικών του 
αποφασιστικών µαχών. Ο Λένιν οδήγησε το προλεταριάτο στην κατάκτηση της 
εξουσίας, εξασφάλισε τη νίκη δίνοντας ο ίδιος ηγεσία, και έδοσε επίσης ηγεσία στο 
πρώτο εργατικό κράτος στην ιστορία της ανθρωπότητας και σε µια ∆ιεθνή που το 
άµεσο καθήκον της είταν η εγκαθίδρυση παγκόσµια της δικτατορίας του 
προλεταριάτου. Το τιτάνιο έργο αυτού του υπέρτατου επαναστάτη και στρατηγικού 
νου βρίσκεται σίγουρα στο ίδιο υψηλό επίπεδο µε το έργο του υπέρτατοι, τιτάνα της 
προλεταριακής θεωρίας. 
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Η προσπάθεια να ζυγίσεις και να συγκρίνεις µηχανιστικά τα θεωρητικά και πρακτικά 
στοιχεία στο έργο του Μαρξ και του Λένιν είναι αξιολύπητη, στείρα και τελικά 
ανόητη. Ο Μαρξ δεν δηµιούργησε µόνο θεωρία, αλλά και µια ∆ιεθνή επίσης. Ο Λένιν 
δεν ηγήθηκε µόνο µιας µεγάλης επανάστασης αλλά έκανε και σπουδαίο θεωρητικό 
έργο. Αν το έκανες αυτό (τη µηχανιστική σύγκριση) θα φαινόταν ότι η διαφορά τους 
βρίσκεται στο ότι «πάτησαν στη σκηνή» διαφορετικών εποχών, µε συνέπεια ο 
Μαρξισµός να είναι απλά επαναστατικός, ενώ ο Λενινισµός να είναι «εξαιρετικά 
επαναστατικός». Ακριβώς όπως ήδη ακούσατε. 

Ο Μαρξ εκπλήρωσε µεγάλο έργο σαν ο ηγέτης της Πρώτης ∆ιεθνούς. Αλλά δεν είταν 
αυτό το µόνο επίτευγµα της ζωής του. Ο Μαρξ θα παρέµενε Μαρξ ακόµα και χωρίς 
την Κοµµουνιστική Ένωση και την Πρώτη ∆ιεθνή. Το θεωρητικό του κατόρθωµα δεν 
συµπίπτει µε καµιά έννοια µε την επαναστατική πρακτική του δραστηριότητα. 
Υψώνεται ασύγκριτα υψηλότερα µε το να δηµιουργήσει τη θεωρητική βάση όλης της 
µετέπειτα πρακτικής δραστηριότητας του Λένιν και πολλών επόµενων γενιών. 

Το θεωρητικό έργο του Λένιν έχει ένα ουσιαστικό βοηθητικό χαρακτήρα σε σχέση µε 
την ίδια την επαναστατική δραστηριότητα. Η σκοπιά του θεωρητικού του έργου 
αντιστοιχούσε στην κοσµοϊστορική σηµασία της πράξης του. Αλλά ο Λένιν δεν 
δηµιούργησε µια θεωρία του Λενινισµού. Εφήρµοσε τη θεωρία του Μαρξισµού στα 
επαναστατικά καθήκοντα της νέας ιστορικής εποχής. Πολύ νωρίς, στο 3ο Συνέδριο 
του Κόµµατος (1905) όπου µπήκαν οι πρώτοι θεµέλιοι λίθοι του µπολσεβίκου 
κόµµατος, ο ίδιος ο Λένιν είπε ότι θα θεωρούσε πιο δικαιολογηµένο να αποκαλείται 
δηµοσιολόγος παρά θεωρητικός της σοσιαλδηµοκρατίας. Αυτό ξεπερνά τη 
«µετριοφροσύνη» ενός νέου ηγέτη που έχει κάνει ήδη κάποια εξαιρετικά σηµαντικά 
έργα. Αν αναλογιστούµε πόσα είδη «δηµοσιολόγων» υπάρχουν, πολύ συνετά ο Λένιν 
όριζε την ιστορική του σηµασία µε αυτά τα λόγια. Το έργο ενός δηµοσιολόγου, κατά 
την αντίληψη του, είναι η θεωρητική και πρακτική εφαρµογή της ήδη υπάρχουσας 
θεωρίας για να ανοίξει το δρόµο σε ένα ιδιαίτερο ζωντανό, επαναστατικό κίνηµα. 

Ακόµα και το πιο «αφηρηµένο» έργο του Λένιν, που το θέµα του ξεπερνούσε κατά 
πολύ τα καθηµερινά ζητήµατα –το έργο του για τον εµπειριοκριτικισµό– 
πυροδοτήθηκε από τις άµεσες ανάγκες της εσωκοµµατικής πάλης. Αυτό το βιβλίο 
πρέπει να µπει σε κάθε βιβλιοθήκη δίπλα στο Αντιντίριγκ του Έγκελς σαν µια 
εφαρµογή της ίδιας µεθόδου και της ίδιας κριτικής τεχνικής σε ενµέρει νέο υλικό από 
τις φυσικές επιστήµες µε στόχο νέους αντίπαλους. Τίποτα λιγότερο, αλλά και τίποτα 
περισσότερο από αυτό. Εδώ δεν υπάρχει ούτε ένα νέο σύστηµα, ούτε µια νέα 
µέθοδος. Είναι ολοκληρωτικά και απόλυτα το σύστηµα και η µέθοδος του 
Μαρξισµού. 
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Οι γραφειοκράτες του ψευτολενινισµού, οι συκοφάντες και ψευδολόγοι ξαναρχίζουν 
να ουρλιάζουν ότι «ελαχιστοποιούµε» το επίτευγµα του Λένιν. Αυτοί οι τύποι όσο πιο 
πολύ ξεφωνίζουν για τα διδάγµατα του Μέντορα µε τόσο µεγαλύτερη θρασύτητα 
παγιδεύονται στο βάλτο του εκλεκτικισµού και του οπορτουνισµού. Ας αφήσουµε 
τους συκοφάντες µε τις συκοφαντίες τους, εµείς θα υπερασπίσουµε τον Λενινισµό, 
θα τον ερµηνεύσουµε, και θα συνεχίσουµε το έργο του Λένιν. 

Το λενινιστικό θεωρητικό έργο, όπως είπαµε, έχει ένα βοηθητικό χαρακτήρα σε 
σχέση µε το ίδιο το πρακτικό του έργο. Αλλά το πρακτικό του έργο βρισκόταν σε µια 
κλίµακα που για πρώτη φορά απαιτούσε την εφαρµογή της µαρξιστικής θεωρίας σε 
όλες τις διαστάσεις της. 

Η θεωρία είναι η γενίκευση όλης της προηγούµενης πράξης και έχει ένα βοηθητικό 
χαρακτήρα σε σχέση µε κάθε επόµενη πράξη. Ξεκαθαρίσαµε ήδη το σηµείο όπου η 
θεωρία δεν µορφοποιείται σε άµεση εξάρτηση από την τρέχουσα πρακτική 
δραστηριότητα, ούτε έχει βοηθητικό ρόλο σε σχέση µε κάθε πρακτική 
δραστηριότητα. «Εξαρτάται πάντα». Για τη σταλινική πρακτική των χωρίς αρχές 
ζιγκ-ζαγκ, είναι «αναγκαίο και ικανό» ένα εκλεκτικιστικό µείγµα κακοχωνεµένων 
αποσπασµάτων µαρξισµού, µενσεβικισµού και ναροντνικισµού. Η λενινιστική πράξη 
χρησιµοποίησε πλήρως όλη τη θεωρία του Μαρξ για πρώτη φορά στην ιστορία. Μόνο 
πάνω σ’ αυτή την γραµµή µπορούν να ζυγιστούν οι δυο µεγάλες ιστορικές µορφές. Το 
σχόλιο του Στάλιν ότι καθένας από τους δυο «πάτησε µε επιτυχία στη σκηνή» της 
θεωρίας και της πράξης των αντίστοιχων ιστορικών περιόδων τους, ο ένας µε 
επαναστατικό τρόπο και ο άλλος µε «εξαιρετικά» επαναστατικό τρόπο, θα 
παραµείνει για πάντα ένα άσχηµο ανέκδοτο από την ιστορία του ιδεολογικού 
επιγονισµού. Τόσο ο Μαρξ όσο και ο Λένιν µπήκαν στις γραµµές των αθανάτων µε 
την άδεια του Στάλιν. 

Όµως αν ο Στάλιν δεν είχε αντιπαραθέσει αυτές τις δυο µεγάλες µορφές θα του είταν 
αδύνατο να ξεχωρίσει τον Λενινισµό σαν ανεξάρτητη θεωρία. Αυτή η αντιπαράθεση 
είναι η βάση κάθε ταξινόµησης. Έχουµε πει ήδη ότι η µόνη σοβαρή δικαιολογία για 
µια τέτια αντιπαράθεση –µια δικαιολογία που είναι ταυτόχρονα η πιο εξοντωτική 
καταδίκη– είναι η εθνικοσοσιαλιστική αναθεώρηση της «θεωρίας της προλεταριακής 
επανάστασης γενικά και της θεωρίας της δικτατορίας του προλεταριάτου 
ειδικότερα» . Εκείνος που εκφράστηκε πιο τολµηρά για τον απαρχαιωµένο 
χαρακτήρα του Μαρξισµού είταν ο Στάλιν –τουλάχιστον στη διάρκεια των πρώτων, 
λίγων µηνών του «µέλιτος» της νέας θεωρίας του, όταν η αντιπολίτευση δεν είχε 
ακόµα ακονίσει το σπαθί της στον τροχό της κριτικής. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
—————— 

[1]. Βλέπε τον ορισµό της πολιτικής σηµασίας αυτών των όρων στην «Κριτική του 
Σχεδίου Προγράµµατος της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς», ένα έργο που διατηρεί όλη 
την εγκυρότητά του σαν µια κριτική του ίδιου του Προγράµµατος και όχι µόνο του 
σχέδίου.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 

 

ΠΩΣ Ο ΣΤΑΛΙΝ ΝΙΚΗΣΕ ΤΗΝ 
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ 

του Λ. Τρότσκυ (1936)  

Τα ερωτήµατα που έβαλε το γράµµα του σύντροφου Τσέλερ έχουν ενδιαφέρον όχι 
µόνο για την ιστορία, αλλά και για το παρόν. ∆εν είναι ασυνήθιστο να τα συναντήσει 
κανείς το ίδιο συχνά στην πολιτική φιλολογία, όσο και σε ιδιωτικές συζητήσεις, αν 
και σε διαφορετικές µορφές, µάλλον προσωπικές. "Πώς και γιατί χάσατε την 
εξουσία;" "Πώς ο Στάλιν πήρε στα χέρια του τον µηχανισµό;" "Που οφείλεται η 
δύναµη του Στάλιν;". Το ζήτηµα των εσωτερικών νόµων της επανάστασης τίθεται 
παντού και πάντα µ΄ έναν καθαρά ατοµικό τρόπο, σαν να αφορούσε ένα παιχνίδι 
σκάκι ή κάποιο διαγωνισµό σπορ, και όχι βαθιές συγκρούσεις και αλλαγές µε έναν 
κοινωνικό χαρακτήρα. Σ΄ αυτά τα πλαίσια, πολλοί ψευτοµαρξιστές καθόλου δεν 
διακρίνονται απο αγοραίους δηµοκράτες, που χρησιµοποιούν τα κριτήρια του 
κοινοβουλευτικού παιχνιδιού όταν αντιµετωπίζουν µεγάλα λαϊκά κινήµατα. 

Ο οποιοσδήποτε καταλαβαίνει την ιστορία έστω και ελάχιστα, γνωρίζει ότι κάθε 
επανάσταση προκάλεσε κατόπιν µια αντεπανάσταση, που, σίγουρα, ποτέ δεν έριξε το 
έθνος εντελώς πίσω στο σηµείο απ΄ όπου ξεκίνησε στον τοµέα της οικονοµίας, αλλά 
αφαίρεσε πάντα από τον λαό ένα σηµαντικό µέρος, µερικές φορές τη µερίδα του 
λέοντος από τις πολιτικές του κατακτήσεις. Και το πρώτο θύµα της αντίδρασης είναι 
κατά κανόνα εκείνο το στρώµα των επαναστατών που στάθηκε επί κεφαλής των 
µαζών στην πρώτη περίοδο της επανάστασης, την περίοδο της επίθεσης, την 
"ηρωική" περίοδο. Αυτή η γενική ιστορική παρατήρηση θα πρέπει να µας οδηγήσει 
στην ιδέα ότι δεν πρόκειται απλά για την επιδεξιότητα, την πανουργία, ή την τέχνη 
δυο ή λίγων ατόµων, αλλά ασύγκριτα πιο βαθιές αιτίες. 

Οι µαρξιστές, σε αντίθεση µε τους επιπόλαιους µοιρολάτρες (του τύπου του Λεόν 
Μπλούµ, του Πώλ Φωρ, κλπ), δεν αρνούνται τον ρόλο του ατόµου, της πρωτοβουλίας 
του, της τόλµης του, στον κοινωνικό αγώνα. Αλλά, αντίθετα από τους ιδεαλιστές, οι 



 191

µαρξιστές γνωρίζουν ότι η συνείδηση σε τελευταία ανάλυση, καθορίζεται από το 
είναι. Ο ρόλος της ηγεσίας στην επανάσταση είναι τεράστιος. Χωρίς µια σωστή 
ηγεσία, το προλεταριάτο δεν µπορεί να θριαµβεύσει. Αλλά, ακόµη και η καλύτερη 
ηγεσία δεν µπορεί να υποκινήσει επανάσταση όταν δεν υπάρχουν οι αντικειµενικές 
συνθήκες. Ανάµεσα στις µεγαλύτερες αρετές µιας προλεταριακής ηγεσίας πρέπει να 
λογαριαστεί η ικανότητά της να διακρίνει τη στιγµή που µπορεί κανείς να επιτεθεί 
και τη στιγµή που είναι αναγκαίο να υποχωρήσει. Αυτή η ικανότητα ήταν που 
συνιστούσε την κύρια δύναµη του Λένιν. (σ.σ. Οι σταλινικοί κάνουν ακριβώς το 
αντίθετο: όταν υπήρχε µια οικονοµική ανάκαµψη και σχετική πολιτική ισορροπία, 
διακήρυσσαν "Την κατάκτηση των δρόµων", "Οδοφράγµατα", "Σοβιέτ παντού" ("η 
"τρίτη περίοδος"). Και τώρα, όταν η Γαλλία περνάει µια βαθιά κοινωνική και 
πολιτική κρίση, αγκαλιάζουν τους Ριζοσπάστες, δηλαδή ένα αστικό κόµµα που έχει 
εντελώς σαπίσει. Πολύ καιρό πριν, λεγόταν ότι αυτοί οι κύριοι έχουν τη συνήθεια να 
τραγουδάνε νεκρώσιµους ψαλµούς σε γάµους και γαµήλιους ύµνους σε κηδείες). 

Η επιτυχία ή αποτυχία της πάλης της Αριστερής Αντιπολίτευσης ενάντια στη 
γραφειοκρατία, στον έναν ή τον άλλο βαθµό, εξαρτιόταν, φυσικά, από τις ικανότητες 
των ηγετών στα δύο εµπόλεµα στρατόπεδα. Αλλά πριν µιλήσουµε γι΄ αυτές τις 
ικανότητες, θα πρέπει να κατανοήσουµε καθαρά τον χαρακτήρα των ίδιων των 
εµπόλεµων στρατόπεδων, γιατί ο καλύτερος ηγέτης του ενός στρατόπεδου µπορεί να 
είναι εντελώς άχρηστος για το άλλο, και αντίστροφα. Το ερώτηµα - είναι πολύ 
συνηθισµένο (και πολύ απλοϊκό) - "Γιατί ο Τρότσκυ εκείνη την εποχή δεν 
χρησιµοποίησε τον στρατιωτικό µηχανισµό ενάντια στον Στάλιν;" . Είναι η πιο 
καθαρή απόδειξη του κόσµου ότι αυτός που ρωτάει δεν µπορεί ή δεν θέλει να 
σκεφτεί τους γενικούς ιστορικούς λόγους για τη νίκη της σοβιετικής γραφειοκρατίας 
πάνω στην επαναστατική πρωτοπορία του προλεταριάτου. Έχω πολλές φορές 
γράψει γι΄ αυτούς τους λόγους σε έναν αριθµό από βιβλία, αρχίζοντας από την 
αυτοβιογραφία µου. Προτείνω να συνοψίσω τα πιο σηµαντικά συµπεράσµατα σε 
λίγες γραµµές. 

∆εν είναι η σηµερινή γραφειοκρατία που 
εξασφάλισε τη νίκη της Οχτωβριανής Επανάστασης, αλλά οι εργατικές και αγροτικές 
µάζες µε µπολσεβίκικη ηγεσία. Η γραφειοκρατία άρχισε να αναπτύσσεται µόνο µετά 
την οριστική νίκη, διογκώνοντας τις γραµµές της όχι µόνο µε επαναστάτες εργάτες, 
αλλά και µε εκπροσώπους άλλων τάξεων (πρώην τσαρικά στελέχη, αξιωµατικούς, 
αστούς διανοούµενους, κλπ). Η τωρινή γραφειοκρατία, στη συντριπτική της 
πλειοψηφία, ήταν, στην εποχή της Οχτωβριανής Επανάστασης, στο αστικό 
στρατόπεδο (πάρτε για παράδειγµα µόνο τους σοβιετικούς πρεσβευτές Πατιόµκιν, 
Μαϊσκι, Τραγιανόβσκι, Σούριτς, Χιντσούκ, κλπ). Εκείνοι από τη σηµερινή 
γραφειοκρατία, που, στις µέρες του Οχτώβρη, ήταν στο µπολσεβίκικο στρατόπεδο, 
στη µεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν έπαιξαν ρόλο ούτε στο ελάχιστο 
σηµαντικό, είτε στην προετοιµασία, είτε στη διεξαγωγή της επανάστασης, ή στα 
πρώτα χρόνια µετά από αυτήν. Αυτό ισχύει πάνω απ΄ όλα για τον ίδιο τον Στάλιν. 
Οσο για τους σηµερινούς νεαρούς γραφειοκράτες, επιλέγονται και εκπαιδεύονται 
από τους µεγαλύτερους, και πιο συχνά από τα δικά τους τα παιδιά. Και είναι ο Στάλιν 
εκείνος που έχει γίνει ο "αρχηγός" αυτής της νέας κάστας που έχει αναπτυχθεί µετά 
την επανάσταση. 
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Η ιστορία του συνδικαλιστικού κινήµατος σε κάθε χώρα δεν είναι µόνο η ιστορία 
απεργιών και γενικά µαζικών κινηµάτων. Είναι επίσης η ιστορία του σχηµατισµού 
της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. Είναι αρκετά καλά γνωστό τι τεράστια 
συντηρητική δύναµη µπόρεσε να αποκτήσει αυτή η γραφειοκρατία, και µε τι 
αλάθητη συναίσθηση διαλέγει τους "µεγαλοφυείς" ηγέτες της και τους διαµορφώνει 
σύµφωνα µε τις ανάγκες της: Γκόµπερς, Γκριν, Λέγκιεν, Λάιπαρτ, Σιτρίν, κλπ. 
(σ.σ. Μόνο ένας καθαρός λακές µπορεί να µιλάει για τον Στάλιν σαν µαρξιστή 
"θεωρητικό". Το βιβλίο του, "Προβλήµατα του Λενινισµού", είναι ένα εκλεχτιστικό 
συνοθύλευµα, γεµάτο παιδιάστικα λάθη. Αλλά η εθνική γραφειοκρατία έχει νικήσει 
τη µαρξιστική αντιπολίτευση µε το κοινωνικό της βάρος, καθόλου µε τη "θεωρία") 

Αν ο Ζουό έχει πετύχει µέχρι τώρα να διατηρεί τις θέσεις του ενάντια στις επιθέσεις 
από τα αριστερά, αυτό δεν οφείλεται στη σπουδαία στρατηγική του - αν και, 
αναµφίβολα, είναι ανώτερος από τους γραφειοκράτες συναδέλφους του (δεν είναι 
χωρίς λόγο που κατέχει την πρώτη θέση ανάµεσά τους) - αλλά επειδή δεν υπάρχει 
µέρα, ούτε ώρα, που ολόκληρος ο µηχανισµός του να µην αγωνίζεται πεισµατικά για 
την ύπαρξή του, να µη διαλέγει συλλογικά τις καλύτερες µέθοδες γι΄ αυτόν τον 
αγώνα, να µην σκέφτεται για λογαριασµό του Ζουό, και να µην του εµπνέει τις 
αναγκαίες αποφάσεις. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει καθόλου ότι ο Ζουό είναι αήττητος. 
Με µια απότοµη αλλαγή στην κατάσταση - πριν την επανάσταση ή προς τον φασισµό 
- ολόκληρος ο συνδικαλιστικός µηχανισµός θα χάσει την αυτοπεποίθησή του, οι 
επιδέξιες µανούβρες του θα φανεί ότι είναι ανίσχυρες, και ο ίδιος ο Ζουό θα κάνει µια 
εντύπωση όχι αξιοσηµείωτη, αλλά αξιοθρήνητη. Αρκεί να θυµηθούµε τι άθλια 
µηδενικά αποδείχτηκε ότι ήταν οι ισχυροί και υπεροπτικοί αρχηγοί των γερµανικών 
συνδικάτων το 1918, όταν η επανάσταση ξέσπασε ενάντια στη θέλησή τους, όπως και 
το 1932, όταν ο Χίτλερ προέλαυνε. 

Αυτά τα παραδείγµατα δείχνουν τις πηγές της δύναµης και την αδυναµία της 
γραφειοκρατίας. Αναδύεται από το κίνηµα των µαζών στην πρώτη περίοδο, την 
ηρωική περίοδο. Αλλά, έχοντας υψωθεί πάνω από τις µάζες, και µετά έχοντας λύσει 
το δικό της "κοινωνικό ζήτηµα" (µια εξασφαλισµένη ύπαρξη, επιρροή, σεβασµό, 
κλπ.), η γραφειοκρατία τείνει όλο και πιο πολύ να κρατά τις µάζες σε ακινησία. Γιατί 
να διακινδυνεύσει; Αυτή έχει κάτι να χάσει. Η υπέρτατη επέκταση της επιρροής και 
της ευηµερίας της ρεφορµιστικής γραφειοκρατίας γίνεται σε µια εποχή 
καπιταλιστικής προόδου και σχετικής παθητικότητας των εργαζόµενων µαζών. Αλλά 
όταν αυτή η παθητικότητα σπάει, προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, η 
µεγαλοπρέπεια της γραφειοκρατίας τερµατίζεται. Η ευφυΐα και η επιδεξιότητά της 
µετατρέπονται σε ανοησία και ανηµποριά. Η φύση της "ηγεσίας" αντιστοιχεί στη 
φύση της τάξης (ή της κάστας) της οποίας ηγείται και στην αντικειµενική κατάσταση 
µέσα από την οποία αυτή η τάξη (ή κάστα) περνάει. 
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ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕ ΤΗ ΜΟΣΧΑ! 

 

Η σοβιετική γραφειοκρατία είναι αµέτρητα πιο ισχυρή από τις ρεφορµιστικές 
γραφειοκρατίες όλων µαζί των καπιταλιστικών χωρών, µια και έχει στα χέρια της την 
κρατική εξουσία και όλα τα πλεονεκτήµατα και τα προνόµια που είναι δεµένα µε 
αυτό. Είναι αλήθεια ότι η σοβιετική γραφειοκρατία έχει αναπτυχθεί στο έδαφός της 
νικηφόρας προλεταριακής επανάστασης. Αλλά θα ήταν η µεγαλύτερη αφέλεια να την 
εξιδανικεύσει κανείς γι΄ αυτόν τον λόγο. Σε µια φτωχή χώρα - και η ΕΣΣ∆ είναι τώρα 
ακόµη µια πολύ φτωχή χώρα, όπου ένα δικό σου δωµάτιο, αρκετή τροφή και 
ρουχισµός είναι προσιτά µόνο σε µια ελάχιστη µειοψηφία του πληθυσµού - σε µια 
τέτοια χώρα εκατοµµύρια γραφειοκράτες, µεγάλοι και µικροί, κάνουν κάθε 
προσπάθεια να εξασφαλίσουν πριν απο κάθε τι άλλο τη δική τους καλοπέραση! Από 
δω βγαίνει ο µεγάλος εγωισµός και ο µεγάλος συντηρητισµός της γραφειοκρατίας, ο 
φόβος της µπροστά στη δυσαρέσκεια των µαζών, το µίσος της για την κριτική, η 
οργισµένη επιµονή της να καταπνίξει κάθε ελεύθερη σκέψη, και τέλος, οι 
υποκριτικές και ιερουργικές γονυκλισίες της µπροστά στον "ηγέτη" που ενσωµατώνει 
και υπερασπίζεται την απεριόριστη κυριαρχία της και τα προνόµιά της. Όλα αυτά 
µαζί είναι το περιεχόµενο της πάλης ενάντια στον "ΤΡΟΤΣΚΥσµό". 
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Είναι απόλυτα αναµφισβήτητο και έχει µεγάλη σηµασία το γεγονός ότι η σοβιετική 
γραφειοκρατία έγινε πιό ισχυρή καθώς δυνάµωναν τα χτυπήµατα ενάντια στην 
παγκόσµια εργατική τάξη. Οι ήττες των επαναστατικών κινηµάτων στην Ευρώπη και 
την ΑΣία βαθµιαία υπονόµευσαν την εµπιστοσύνη των σοβιετικών εργατών στην 
διεθνή τους σύµµαχο. Μέσα στη χώρα, οξύτατη αθλιότητα βασίλευε ακόµη. Οι πιο 
τολµηροί και πιό αφοσιωµένοι εκπρόσωποι της εργατικής τάξης, ή είχαν χαθεί στον 
εµφύλιο πόλεµο, ή είχαν ανέβει ψηλότερα στο µεγαλύτερο µέρος τους, είχαν 
αφοµοιωθεί στις γραµµές της γραφειοκρατίας, έχοντας χάσει το επαναστατικό τους 
πνεύµα. Κουρασµένη, λόγω των τροµερών προσπαθειών των επαναστατικών 
χρόνων, χωρίς προοπτική, δηλητηριασµένη µε πικρία από µια σειρά απογοητεύσεων, 
η µεγάλη µάζα έπεσε στην παθητικότητα. Μια τέτοιου είδους αντίδραση 
εµφανίζεται, όπως είπαµε ήδη, µετά από κάθε επανάσταση. Το τεράστιο ιστορικό 
πλεονέκτηµα της Οχτωβριανής Επανάστασης, σαν µιας προλεταριακής 
επανάστασης, είναι ότι η εξάντληση και η απογοήτευση έχουν ωφελήσει όχι τον 
ταξικό εχθρό, τη µπουρζουαζία και την αριστοκρατία, αλλά το ανώτερο στρώµα της 
ίδιας της εργατικής τάξης τις ενδιάµεσες οµάδες που συνδέονται µ΄ αυτό και που 
έχουν µπει στη σοβιετική γραφειοκρατία. 

 

   

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
(1918 – 1920). Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ΥΠΗΡΞΕ Ο Ι∆ΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

Οι γνήσιοι επαναστάτες προλετάριοι στην ΕΣΣ∆ αντλούσαν τη δύναµή τους όχι από 
τον µηχανισµό, αλλά από τη δράση των επαναστατικών µαζών. Ιδιαίτερα ο Κόκκινος 
Στρατός δεν δηµιουργήθηκε από "ανθρώπους του µηχανισµού" (στα πιό κρίσιµα 
χρόνια ο µηχανισµός ήταν ακόµη πολύ αδύνατος), αλλά από τα ηρωικά εργατικά 
στελέχη, που, µε µπολσεβίκικη ηγεσία, συσπείρωσαν γύρω τους τους νεαρούς 
αγρότες και τους οδήγησαν στη µάχη. Η παρακµή του επαναστατικού κινήµατος, η 
κούραση, οι ήττες στην Ευρώπη και την Ασία, η απογοήτευση των εργαζοµένων 
µαζών, επρόκειτο αναπόφευκτα και κατευθείαν να αδυνατίσουν τις θέσεις των 
διεθνιστών - επαναστατών, και από την άλλη, επρόκειτο να ενισχύσουν τις θέσεις της 
εθνικής και συντηρητικής γραφειοκρατίας. Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην 
επανάσταση. Οι ηγέτες της προηγούµενης περιόδου περνάνε στην αντιπολίτευση ενώ 
οι συντηρητικοί πολιτικοί του µηχανισµοί, που είχαν παίξει έναν δευτερεύοντα ρόλο 
στην επανάσταση, προβάλλουν µε την θριαµβεύουσα γραφειοκρατία στο προσκήνιο. 

Όσο για τον στρατιωτικό µηχανισµό, είναι ένα µέρος, του γραφειοκρατικού 
µηχανισµού, που η ποιότητά του δεν είναι καθόλου διαφορετική από εκείνου. Αρκεί 
να πούµε ότι στα χρόνια του εµφύλιου πόλεµου, ο Κόκκινος Στρατός απορρόφησε 
εκατοντάδες χιλιάδες πρώην τσαρικούς αξιωµατικούς. Στις 13 Μάρτη 1919, ο Λένιν 
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είπε σε µια συγκέντρωση στην Πετρούπολη: "Όταν ο Τρότσκυ µου είπε πρόσφατα 
ότι, στον στρατιωτικό τοµέα, ο αριθµός των αξιωµατικών µας είναι αρκετές δεκάδες 
χιλιάδες, τότε είχα µια συγκεκριµένη εικόνα για το τι εννοούµε µε το µυστικό της 
χρησιµοποίησης του εχθρού µας: πώς να οικοδοµείται ο κοµµουνισµός από εκείνους 
που προηγούµενα ήταν εχθροί µας. Να οικοδοµείται ο κοµµουνισµός µε τούβλα που 
είχαν µαζέψει ενάντιά µας οι καπιταλιστές! Και δεν έχουµε άλλα τούβλα!". Αυτά τα 
στελέχη από αξιωµατικούς και λειτουργούς έκαναν τη δουλειά τους στα πρώτα 
χρόνια κάτω από την άµεση πίεση και επιτήρηση των προχωρηµένων εργατών. Στη 
φωτιά της σκληρής πάλης, δεν µπορούσε να µπει καν ζήτηµα προνοµιούχας θέσης 
των αξιωµατικών: η ίδια η λέξη είχε σβηστεί από το λεξιλόγιο.  

Αλλά ακριβώς µετά το κέρδισµα των νικών και το πέρασµα σε κατάσταση ειρήνης, ο 
στρατιωτικός µηχανισµός προσπάθησε να γίνει εκείνο το µέρος ολόκληρου του 
γραφειοκρατικού µηχανισµού µε τη µεγαλύτερη επιρροή και τα περισσότερα 
προνόµια. Ο µόνος που θα βασιζόταν στους αξιωµατικούς µε σκοπό να καταλάβει την 
εξουσία, θα ήταν κάποιος διατεθειµένος να προχωρήσει πέρα από τις ορέξεις της 
κάστας των αξιωµατικών, δηλαδή, που θα τους εξασφάλιζε µια ανώτερη θέση, θα 
τους έδινε βαθµούς και παράσηµα, µε δυό λόγια, που θα έκανε δια µιας αυτό που η 
σταλινική γραφειοκρατία έκανε βαθµιαία στα επόµενα δέκα µε δώδεκα χρόνια. ∆εν 
υπάρχει αµφιβολία ότι ήταν δυνατό να γίνει ένα στρατιωτικό πραξικόπηµα ενάντια 
στη φράξια των Ζινόβιεφ, Κάµενεφ, Στάλιν, κλπ., χωρίς καν αιµατοχυσία. Αλλά το 
αποτέλεσµα ενός τέτοιου πραξικοπήµατος θα ήταν να επιταχυνθεί ο ρυθµός της ίδιας 
της γραφειοκρατικοποίησης και του βοναπαρτισµού, που την πάλη ενάντιά τους είχε 
αναλάβει η Αριστερή Αντιπολίτευση. 

Το καθήκον των Μπολσεβίκων - Λενινιστών, από την ίδια την ουσία του, δεν ήταν να 
βασιστούν στη στρατιωτική γραφειοκρατία ενάντια στη γραφειοκρατία του 
κόµµατος, αλλά να βασιστούν στην προλεταριακή πρωτοπορία και µέσα απ΄ αυτή 
στις λαϊκές µάζες, και να κυριαρχήσουν στη γραφειοκρατία στην ολότητά της, να την 
εκκαθαρίσουν από τα ξένα στοιχεία της, να εξασφαλίσουν τον άγρυπνο έλεγχο των 
εργατών πάνω της, και να ξαναφέρουν την πολιτική της στις γραµµές του 
επαναστατικού διεθνισµού. Αλλά, καθώς η ζωντανή πηγή της επαναστατικής 
δύναµης των µαζών στέρεψε στον εµφύλιο πόλεµο, την πείνα και τις επιδηµίες, και 
καθώς η γραφειοκρατία µεγάλωσε τροµερά σε αριθµούς και θρασύτητα, οι 
επαναστάτες προλετάριοι έγιναν η πιο αδύνατη πλευρά. Σίγουρα, η σηµαία των 
Μπολσεβίκων - Λενινιστών συσπείρωσε δεκάδες χιλιάδες από τους καλύτερους 
επαναστάτες µαχητές, µαζί και µερικούς στρατιωτικούς. Οι προχωρηµένοι εργάτες 
συµπαθούσαν την Αντιπολίτευση, αλλά αυτή η συµπάθεια παράµεινε παθητική. Οι 
µάζες δεν πίστευαν πια ότι η κατάσταση µπορούσε να αλλάξει σοβαρά µέσα από 
πάλη. Στο µεταξύ, η γραφειοκρατία ισχυριζόταν: "Η Αντιπολίτευση προτείνει διεθνή 
επανάσταση και είναι έτοιµη να µας σύρει σε έναν επαναστατικό πόλεµο. Αρκετά µε 
τις αναταραχές και τη µιζέρια. Έχουµε κερδίσει το δικαίωµα να ξεκουραστούµε. ∆εν 
χρειαζόµαστε κι άλλο από "διαρκή επανάσταση". Θα χτίσουµε τη σοσιαλιστική 
κοινωνία στην πατρίδα µας. Εργάτες και αγρότες, βασιστείτε σε µας, τους ηγέτες 
σας!". Αυτή η εθνικιστική και συντηρητική αγκιτάτσια συνοδευόταν - επί τη ευκαιρία 
- από µανιασµένες συκοφαντίες, µερικές φορές απόλυτα αντιδραστικές, ενάντια 
στους διεθνιστές. Συσπείρωσε στενά τη στρατιωτική και την κρατική γραφειοκρατία, 
και αναµφίβολα βρήκε απήχηση στις κουρασµένες και καθυστερηµένες µάζες. Έτσι, 
η µπολσεβίκικη πρωτοπορία βρέθηκε αποµονωµένη και τσακίστηκε τµηµατικά. Εδώ 
βρίσκεται το µυστικό της νίκης της θερµιδωριανής γραφειοκρατίας. 

Τα λόγια για τις εξαιρετικές ταχτικές και οργανωτικές ικανότητες του Στάλιν είναι 
ένας µύθος, που δηµιουργήθηκε σκόπιµα από τη γραφειοκρατία της ΕΣΣ∆ και της 
Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς και επαναλαµβάνεται από τους αριστερούς αστούς 
διανοούµενους, που, παρά τον ατοµικισµό τους, πρόθυµα υποκλίνονται µπροστά 
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στην επιτυχία. Αυτοί οι κύριοι, ούτε κατάλαβαν ούτε αναγνώρισαν τον Λένιν, όταν 
εκείνος, καταδιωκόµενος από τα διεθνή σκουπίδια, προετοίµαζε την επανάσταση. 
Από την άλλη, "αναγνώρισαν" τον Στάλιν όταν αυτή η αναγνώριση έφερνε µόνο 
ικανοποίηση και µερικές φορές άµεσα πλεονεκτήµατα. Η πρωτοβουλία για την πάλη 
ενάντια στην Αριστερή Αντιπολίτευση πιο σωστά δεν ανήκει στον Στάλιν, αλλά στον 
Ζινόβιεφ. Στην αρχή ο Στάλιν δίσταζε και περίµενε.  

Θα ήταν λάθος να νοµίσει κανείς ότι ο Στάλιν 
είχε καν ένα στρατηγικό σχέδιο από την αρχή. Συνέχεια δοκίµαζε το έδαφος. ∆εν 
υπάρχει αµφιβολία ότι η επαναστατική µαρξιστική του παιδεία βάραινε πάνω του. 
Στην πραγµατικότητα, έψαχνε για µια απλούστερη, πιο εθνική, πιο "σίγουρη" 
πολιτική. Η επιτυχία που είχε ήταν κάτι απροσδόκητο, πρώτα-πρώτα από τον ίδιο. 
Ήταν η επιτυχία του νέου ηγετικού στρώµατος, της επαναστατικής αριστοκρατίας 
που προσπαθούσε να απελευθερωθεί από τον έλεγχο των µαζών και που χρειαζόταν 
έναν ισχυρό και αξιόπιστο διαιτητή για τις εσωτερικές του υποθέσεις. Ο Στάλιν, µια 
φυσιογνωµία δεύτερης κατηγορίας στην προλεταριακή επανάσταση, εµφανίστηκε 
σαν ο αδιαµφισβήτητος ηγέτης της θερµιδωριανής γραφειοκρατίας, ο πρώτος στις 
γραµµές της - τίποτε παραπάνω. 

Ο ιταλός φασίστας ή µισοφασίστας συγγραφέας, Μαλαπάρτε, έχει δηµοσιεύσει ένα 
βιβλίο, "Πραξικόπηµα": Η τεχνική της Επανάστασης", όπου αναπτύσσει την ιδέα 
ότι"η επαναστατική τακτική του Τρότσκυ" σε αντίθεση µε τη στρατηγική του Λένιν 
µπορούσε να εξασφαλίσει τη νίκη σε µια δοσµένη χώρα κάτω από δοσµένες 
συνθήκες. ∆ύσκολο να φανταστεί κανείς µια θεωρία που να είναι πιο παράλογη! 
Όµως, οι σοφοί που έρχονται κατόπιν εορτής να µας κατηγορήσουν ότι χάσαµε την 
εξουσία από αναποφασιστικότητα, κατά βάθος βλέπουν τα πράγµατα από τη σκοπιά 
του Μαλαπάρτε: νοµίζουν ότι υπάρχουν ορισµένα ειδικά τεχνικά "µυστικά", που µε 
τη βοήθειά τους η επαναστατική εξουσία µπορεί να κερδηθεί ή να διατηρηθεί, 
ανεξάρτητα από την επίδραση µεγάλων αντικειµενικών παραγόντων (νίκη ή ήττα της 
επανάστασης στην Ανατολή και τη ∆ύση, άνοδος ή πτώση του µαζικού κινήµατος σε 
µια χώρα κλπ). Η εξουσία δεν είναι ένα βραβείο που το κερδίζουν οι πιο "επιδέξιοι". 
Η εξουσία είναι µια σχέση ανάµεσα σε άτοµα, σε τελευταία ανάλυση ανάµεσα σε 
τάξεις. Η κυβερνητική ηγεσία, όπως είπαµε, είναι ένας ισχυρός µοχλός για επιτυχία. 
Αλλά αυτό καθόλου δεν σηµαίνει ότι η ηγεσία µπορεί να εγγυηθεί τη νίκη κάτω από 
όλες τις συνθήκες. 

Αυτό που είναι αποφασιστικό σε τελευταία ανάλυση είναι η ταξική πάλη και οι 
εσωτερικές ανακατατάξεις που προκαλούνται µέσα στις αγωνιζόµενες µάζες. Είναι 
αδύνατο, σίγουρα, να απαντήσουµε µε µαθηµατική ακρίβεια στο ερώτηµα: Πώς θα 
εξελισσόταν η πάλη αν ήταν ζωντανός ο Λένιν; Οτι ο Λένιν θα ήταν ο άσπονδος 
εχθρός της άπληστης συντηρητικής γραφειοκρατίας και της πολιτικής του Στάλιν, 
που έδενε σταθερά σε αυτή όλους τους όµοιούς του, αποδείχνεται αναµφισβήτητα σε 
µια ολόκληρη σειρά γράµµατα, άρθρα, και προτάσεις του Λένιν στην τελευταία 
περίοδο της ζωής του, ιδιαίτερα στη διαθήκη του, στην οποία συνιστά να 
αποµακρυνθεί ο Στάλιν από τη θέση του γενικού γραµµατέα, και τέλος από το 
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τελευταίο του γράµµα, στο οποίο διακόπτει "όλες τις προσωπικές και συντροφικές 
σχέσεις" µε τον Στάλιν. Στην περίοδο ανάµεσα στις δύο προσβολές της αρρώστιας 
του, ο Λένιν πρότεινε µια κοινή φράξια µε µένα για να παλέψουµε ενάντια στη 
γραφειοκρατία και το γενικό της επιτελείο, το Οργανωτικό Γραφείο της Κεντρικής 
Επιτροπής, όπου ο Στάλιν ήταν επικεφαλής. Για το ∆ωδέκατο Συνέδριο του 
Κόµµατος, ο Λένιν - για να χρησιµοποιήσουµε τη δική του έκφραση - ετοίµαζε µια 
"βόµβα" ενάντια στον Στάλιν. Όλα αυτά έχουν λεχθεί - στη βάση επακριβών και 
αναµφισβήτητων ντοκουµέντων - στην αυτοβιογραφία µου και σε ένα ειδικό άρθρο 
"Για την Απαγορευµένη ∆ιαθήκη του Λένιν". Τα προετοιµαστικά µέτρα του Λένιν 
δείχνουν ότι πίστευε πώς η επικείµενη πάλη θα είναι πολύ δύσκολη. Όχι γιατί - δεν 
υπάρχει αµφιβολία γι΄ αυτό - φοβόταν τον Στάλιν προσωπικά σαν αντίπαλο (θα ήταν 
γελοίο να πει κανείς κάτι τέτοιο) αλλά επειδή έβλεπε καθαρά πίσω από την πλάτη 
του Στάλιν τον ιστό των κοινών συµφερόντων της ισχυρής κάστας της ηγετικής 
γραφειοκρατίας. Ενώ ο Λένιν ήταν ακόµη ζωντανός, ο Στάλιν διεξήγε µια ύπουλη 
επιχείρηση µε πράκτορες που διέδιδαν προσεκτικά τον ψίθυρο ότι ο Λένιν ήταν ένας 
ανάπηρος διανοούµενος, χωρίς επαφή µε την κατάσταση, κλπ., µε δυό λόγια, 
κυκλοφορώντας τον ίδιο θρύλο που τώρα έχει γίνει η ανεπίσηµη εκδοχή της 
Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς για να εξηγήσει την οξεία εχθρότητα ανάµεσα στον Λένιν 
και το Στάλιν στον τελευταίο ενάµισι χρόνο της ζωής του Λένιν. Στην 
πραγµατικότητα, όλα τα άρθρα και τα γράµµατα που υπαγόρευσε ο Λένιν όταν ήταν 
άρρωστος εκπροσωπούν ίσως τους ωριµότερους καρπούς της σκέψης του. Η 
οξυδέρκεια αυτού του "ανάπηρου" θα ήταν υπεραρκετή για µια δωδεκάδα Στάλιν. 

Μπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα ότι αν ο Λένιν είχε ζήσει περισσότερο, η πίεση 
της γραφειοκρατικής παντοδυναµίας θα ασκούνταν - τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια 
- τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια - πιο ελαφρά. Αλλά, το 1926, η Κρούπσκαγια (σ.σ. 
σύζυγος του Λένιν) είπε σε µια οµάδα από Αριστερούς Αντιπολιτευόµενους, "Αν ο 
Λένιν ήταν ζωντανός σήµερα, τώρα θα ήταν στη φυλακή". Οι φόβοι και τα 
ανησυχητικά προαισθήµατα του Λένιν ήταν ακόµη νωπά στη µνήµη της, και δεν είχε 
καµιά απολύτως ψευδαίσθηση για την προσωπική παντοδυναµία του Λένιν, 
καταλαβαίνοντας, σύµφωνα µε τα δικά της λόγια, την εξάρτηση του καλύτερου 
τιµονιέρη από τους ανέµους και από τα ευνοϊκά ή αντίθετα ρεύµατα. 

 

Μέλη της Αριστερής Αντιπολίτευσης (1927) 

 

Σηµαίνει αυτό ότι η νίκη του Στάλιν ήταν αναπόφευκτη; Σηµαίνει ότι η πάλη της 
Αριστερής Αντιπολίτευσης (των Μπολσεβίκων - Λενινιστών) ήταν χωρίς ελπίδα; 
Ένας τέτοιος τρόπος να µπαίνει το ερώτηµα είναι αφηρηµένος, σχηµατικός και 
µοιρολατρικός. Η ανάπτυξη της πάλης έχει δείξει, χωρίς καµιά αµφιβολία, ότι οι 
Μπολσεβίκοι - Λενινιστές δεν θα µπορούσαν να κερδίσουν µια ολοκληρωτική νίκη 
στην ΕΣΣ∆ - δηλαδή, να κατακτήσουν την εξουσία και να καυτηριάσουν το 
απόστηµα του γραφειοκρατισµού - χωρίς υποστήριξη από την παγκόσµια 
επανάσταση. Αλλά αυτό µε κανέναν τρόπο δεν σηµαίνει ότι η πάλη τους δεν είχε 
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αποτελέσµατα. Χωρίς τη θαρραλέα κριτική της Αντιπολίτευσης και χωρίς το φόβο 
της γραφειοκρατίας για την Αντιπολίτευση, η πορεία των Στάλιν - Μπουχάριν προς 
τον κουλάκο (πλούσιο χωρικό) θα κατάληγε στην αναβίωση του καπιταλισµού. Κάτω 
από το µαστίγιο της Αντιπολίτευσης, η γραφειοκρατία αναγκάστηκε να δανειστεί 
σηµαντικά πράγµατα από την πλατφόρµα µας. Οι Λενινιστές δεν µπορούσαν να 
σώσουν το σοβιετικό καθεστώς από το προτσές του εκφυλισµού και τις δυσκολίες του 
προσωποπαγούς καθεστώτος. Αλλά το έσωσαν από την πλήρη διάλυση φράζοντας το 
δρόµο στην καπιταλιστική παλινόρθωση. Οι προοδευτικές µεταρρυθµίσεις της 
γραφειοκρατίας ήταν τα παραπροϊόντα της επαναστατικής πάλης της 
Αντιπολίτευσης. Για µας, αυτό κάθε άλλο παρά αρκετό είναι. Αλλά είναι κάτι. 

Στην αρένα του παγκόσµιου Εργατικού κινήµατος, από το οποίο η σοβιετική 
γραφειοκρατία εξαρτάται µόνο έµµεσα, η κατάσταση είναι ακόµη σε τεράστιο βαθµό 
δυσµενής για την ΕΣΣ∆. ∆ια µέσου της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς, ο σταλινισµός έχει 
γίνει το χειρότερο φρένο για την παγκόσµια επανάσταση. Χωρίς τον Στάλιν, δεν θα 
υπήρχε Χίτλερ. Αυτή τη στιγµή στη Γαλλία, µε την πολιτική του εξευτελισµού που 
πολιτικό του όνοµα είναι το "Λαϊκό Μέτωπο", ο σταλινισµός προετοιµάζει µια νέα 
ήττα για το προλεταριάτο. Αλλά εδώ, επίσης, η πάλη της Αριστερής Αντιπολίτευσης 
δεν ήταν στείρα. Σε ολόκληρο τον κόσµο αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται 
στελέχη από γνήσιους προλετάριους επαναστάτες, αληθινούς µπολσεβίκους, που 
προσχωρούν, όχι στη σοβιετική γραφειοκρατία για να χρησιµοποιήσουν το κύρος και 
το θησαυροφυλάκιό της, αλλά στο πρόγραµµα του Λένιν και τη σηµαία της 
Οχτωβριανής Επανάστασης. Κάτω από τις αληθινά τερατώδεις διώξεις - επίσης 
χωρίς προηγούµενο στην ιστορία - από τις ενωµένες δυνάµεις του ιµπεριαλισµού, του 
ρεφορµισµού, και του σταλινισµού, οι Μπολσεβίκοι - Λενινιστές αναπτύσσονται, 
δυναµώνοντας, και κερδίζοντας όλο και πιο πολύ την εµπιστοσύνη των 
προχωρηµένων εργατών. Ενα αλάθητο σύµπτωµα της κρίσης που προκαλείται είναι 
η θαυµάσια εξέλιξη της Σοσιαλιστικής Νεολαίας του Σεν. 

Η παγκόσµια επανάσταση θα προχωρήσει κάτω από τη σηµαία της Τέταρτης 
∆ιεθνούς. Οι πρώτες της επιτυχίες δεν θα αφήσουν πέτρα πάνω στην πέτρα από την 
παντοδυναµία της σταλινικής κλίκας, τα ψέµατα της, τις συκοφαντίες της, και την 
κούφια φήµη της. Η σοβιετική δηµοκρατία, όπως και η παγκόσµια προλεταριακή 
πρωτοπορία, θα απελευθερωθεί στο τέλος από το γραφειοκρατικό χταπόδι. Η 
ιστορική κατάρρευση του σταλινισµού είναι προκαθορισµένη και θα είναι άξια η 
τιµωρία για τα αναρίθµητα εγκλήµατα της ενάντια στην παγκόσµια εργατική τάξη. 
∆εν θέλουµε και δεν προσβλέπουµε σε καµιά άλλη εκδίκηση!  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 

 
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΤΑΛΙΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗ 
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
 
του Λ. Τρότσκυ (17/4/1937) 

 
 
Αν, από τη µία µεριά, η τροµοκρατία είναι δυνατή, γιατί, από την άλλη, θα πρέπει να 
τη θεωρήσουµε ως κάτι που αποκλείεται; Παρά τη γοητευτική του συµµετρία, αυτός 
ο συλλογισµός είναι στη βάση του λειψός. Είναι εντελώς απαράδεκτο να τίθεται η 
τροµοκρατία που ασκεί µια δικτατορία εναντίον µιας αντιπολίτευσης στο ίδιο 
επίπεδο µε την τροµοκρατία µιας αντιπολίτευσης εναντίον µιας δικτατορίας. Για  την 
κυβερνώσα φατρία η προετοιµασία δολοφονιών µέσω ενός δικαστηρίου ή σε µια 
ενέδρα δεν είναι τίποτε άλλο από ένα ζήτηµα αστυνοµικής τεχνικής. Σε περίπτωση 
αποτυχίας, µπορούν πάντα να θυσιαστούν κάποιοι κατώτεροι πράκτορες. Αντίθετα, 
από τη µεριά της αντιπολίτευσης, η τροµοκρατία προϋποθέτει τη συγκέντρωση όλων 
των δυνάµεων για την προετοιµασία τροµοκρατικών ενεργειών, γνωρίζοντας, εκ των 
προτέρων, ότι, ανεξάρτητα από την επιτυχία ή την αποτυχία τους, αυτές θα 
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προκαλέσουν ως απάντηση το χαµό πολλών από τους καλύτερους ανθρώπους της. Η 
αντιπολίτευση δεν θα µπορούσε, µε κανέναν τρόπο, να επιτρέψει στον εαυτό της µια 
τέτοια παράλογη σπατάλη δυνάµεων. Γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο - και όχι για 
οποιονδήποτε άλλον - η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής δεν καταφεύγει σε τροµοκρατικές 
απόπειρες στις χώρες όπου υπάρχουν φασιστικές δικτατορίες. Η {Αριστερή} 
Αντιπολίτευση δεν είναι λιγότερο διατεθειµένη απ΄ ότι η Κοµιντέρν να ακολουθήσει 
αυτήν την πολιτική αυτοκτονίας.  

 
Σύµφωνα µε το κατηγορητήριο, το οποίο υπολογίζει στην άγνοια και την πνευµατική 
νωθρότητα, οι "ΤΡΟΤΣΚΥστές" αποφάσισαν να εξοντώσουν την κυβερνώσα οµάδα, 
προκειµένου µε αυτόν τον τρόπο να ανοίξουν το δρόµο προς την εξουσία. Ο συνήθης 
φιλισταίος, ιδιαίτερα όταν φέρει το έµβληµα του "Φίλου της ΕΣΣ∆", σκέπτεται ως 
εξής: "Οι αντιπολιτευόµενοι δεν µπορούσαν παρά να αποβλέπουν στην εξουσία και 
δεν µπορούσαν παρά να µισούν την κυβερνώσα οµάδα. Γιατί να µην καταφύγουν, 
λοιπόν, στην τροµοκρατία;". Με άλλα λόγια, για τον συνήθη φιλισταίο το ζήτηµα 
τακτοποιείται εκεί όπου στην πραγµατικότητα αρχίζει να τίθεται. Οι ηγέτες της 
Αντιπολίτευσης δεν είναι ούτε τυχάρπαστοι ούτε πρωτάρηδες. Το ζήτηµα δεν είναι 
αν αποβλέπανε στην εξουσία. Κάθε σοβαρή είναι το εξής: Θα µπορούσαν οι 
αντιπολιτευόµενοι, οι οποίοι έχουν διαµορφωθεί µε την τεράστια πείρα του 
επαναστατικού κινήµατος, να έτρεφαν - έστω και µια στιγµή - τη δοξασία ότι η 
τροµοκρατία είναι ικανή να τους φέρει πιο κοντά στην εξουσία; Η ιστορία της 
Ρωσίας, η µαρξιστική θεωρία και η πολιτική ψυχολογία απαντούν: Οχι, δεν θα 
µπορούσαν!  

 
Στο σηµείο αυτό, το πρόβληµα της τροµοκρατίας απαιτεί µια αποσαφήνιση, έστω 
σύντοµη, από την άποψη της ιστορίας και της θεωρίας. Στο βαθµό που µε 
σκιαγραφούν ως τον ιεροφάντη της "αντισοβιετικής τροµοκρατίας", είµαι 
υποχρεωµένος να ασχοληθώ µε µία παρουσίαση αυτοβιογραφικού χαρακτήρα. Το 
1902, πριν καλά-καλά φθάσω στο Λονδίνο από τη Σιβηρία, ύστερα από πέντε χρόνια 
φυλακή και εξορία, είχα τότε την ευκαιρία, σε ένα άρθρο µου αφιερωµένο στη 
δισεκατονταετηρίδα του φρουρίου του Σλούσελµπουργκ και στην οµώνυµη φυλακή 
καταναγκαστικών έργων, να απαριθµήσω τους επαναστάτες που βασανίστηκαν εκεί 
µέχρι θανάτου. "Οι σκιές αυτών των µαρτύρων", έγραφα, "κραυγάζουν για 
εκδίκηση", αλλά αµέσως µετά πρόσθετα: "Οχι για εκδίκηση προσωπική, αλλά για 
εκδίκηση επαναστατική,  όχι για την εκτέλεση των υπουργών, αλλά για την εκτέλεση 
της απολυταρχίας". Αυτές οι γραµµές στρέφονταν ολοκληρωτικά κατά της ατοµικής 
τροµοκρατίας. Ο συγγραφέας τους ήταν είκοσι τριών χρονών και από τις πρώτες 
µέρες της επαναστατικής του δραστηριότητας ήταν ήδη ένας αντίπαλος της 
τροµοκρατίας. Από το 1902 έως το 1905, εκφώνησα, σε διάφορες πόλεις της 
Ευρώπης, πολυάριθµες οµιλίες εναντίον της ιδεολογίας της τροµοκρατίας ενώπιον 
Ρώσων φοιτητών και εµιγκρέδων, η οποία, στις αρχές του αιώνα, είχε αρχίσει και 
πάλι να διαδίδεται στους κόλπους της ρωσικής νεολαίας.  

 
Από τη δεκαετία  του 1880, δύο γενιές Ρώσων µαρξιστών, οι οποίοι έζησαν την εποχή 
της τροµοκρατίας, απέκτησαν προσωπική εµπειρία και έµαθαν το τραγικό τους 
µάθηµα, διαποτίστηκαν µέχρι το κόκκαλο από µια αρνητική στάση απέναντι στον 
ηρωικό πολιτικό τυχοδιωκτισµό µεµονωµένων ατόµων. Ο Πλεχάνωφ, ο θεµελιωτής 
του ρωσικού µαρξισµού, ο Λένιν, ο ηγέτης του µπολσεβικισµού, ο Μάρτωφ, ο 
επιφανέστερος εκπρόσωπος του µενσεβικισµού, όλοι τους αφιέρωσαν χιλιάδες 
σελίδες και εκατοντάδες λόγους στην πάλη τους εναντίον της τακτικής της 
τροµοκρατίας.  

 
Η ιδεολογική έµπνευση που εκπορεύτηκε από αυτούς τους πρεσβύτερους µαρξιστές 
καλλιέργησε, κατά τη διάρκεια της νεότητάς µου, τη στάση µου απέναντι στην 
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επαναστατική αλχηµεία των κλειστών διανοουµενίστικων κύκλων. Το πρόβληµα της 
τροµοκρατίας ήταν για εµάς, τους Ρώσους επαναστάτες, ζήτηµα ζωής και θανάτου, 
τόσο µε την πολιτική όσο και µε την  προσωπική έννοια του όρου. Για εµάς, ο 
τροµοκράτης δεν ήταν ο ήρωας ενός µυθιστορήµατος, αλλά ένα πρόσωπο ζωντανό 
γνώριµο. Στην εξορία ζούσαµε για χρόνια πλάι-πλάι µε τους τροµοκράτες της 
παλαιότερης γενιάς. Στις φυλακές και στα τµήµατα µεταγωγών συναντήσαµε τους 
τροµοκράτες της ηλικίας µας. Στο φρούριο Πέτρου και Παύλου επικοινωνούσαµε µε 
χτυπήµατα στον τοίχο µε τους τροµοκράτες που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο. 
Πόσες ώρες, πόσες µέρες περάσαµε µε παθιασµένες συζητήσεις! Πόσες φορές 
διακόψαµε τις προσωπικές µας σχέσεις εξαιτίας αυτού του ζητήµατος, που ήταν το 
πιο καίριο απ΄ όλα! Η ρωσική φιλολογία σχετικά µε την τροµοκρατία, που 
καλλιεργήθηκε από αυτές τις συζητήσεις και τις απηχούσε, θα µπορούσε να γεµίσει 
µια µεγάλη βιβλιοθήκη.  

 
Μεµονωµένα τροµοκρατικά ξεσπάσµατα είναι αναπόφευκτα, κάθε φορά που η 
πολιτική καταπίεση υπερβαίνει ορισµένα όρια. Τέτοιες πράξεις έχουν σχεδόν πάντα 
έναν ενδεικτικό χαρακτήρα. Όµως, είναι ένα διαφορετικό πράγµα η πολιτική που 
εκθειάζει την τροµοκρατία και την ανάγει σε σύστηµα. "Η τροµοκρατία", έγραφα το 
1909, "απαιτεί µια τέτοια συµπυκνωµένη ενέργεια για τη "µεγάλη στιγµή", µια τέτοια 
υπερεκτίµηση του προσωπικού ηρωισµού και, τελικά, µια τέτοια "ερµητική" 
συνωµοτικότητα, ώστε - αν όχι λογικά, τότε ψυχολογικά - αποκλείει ολοκληρωτικά τη 
ζύµωση και την οργανωτική δουλειά µέσα στις µάζες... Καταπολεµώντας την 
τροµοκρατία, η µαρξιστική ιντελιγκέντσια υπεράσπιζε το δικαίωµα ή το καθήκον της 
να µην εγκαταλείψει τις εργατικές συνοικίες, για να ανοίξει λαγούµια κάτω από τα 
παλάτια του Μεγάλου ∆ούκα και του Τσάρου". Είναι αδύνατο να παραπλανήσεις ή 
να ξεγελάσεις την ιστορία. Μακροπρόθεσµα, η ιστορία βάζει τον καθένα στη θέση 
του. Το βασικό χαρακτηριστικό της τροµοκρατίας ως συστήµατος είναι ότι 
καταστρέφει την οργάνωση που επιχειρεί να αναπληρώσει µε τη βοήθεια των 
χηµικών µιγµάτων, εξαιτίας της ίδιας της έλλειψης πολιτικής ισχύος. Υπάρχουν, 
βεβαίως, ιστορικές συνθήκες, όπου η τροµοκρατία µπορεί να ενσπείρει τη σύγχυση 
στους κύκλους της κυβέρνησης. Όµως, ποιος ωφελείται σε µια τέτοια περίπτωση; Σε 
κάθε περίπτωση, ούτε η ίδια η τροµοκρατική οργάνωση ούτε οι µάζες που πίσω από 
τις πλάτες τους γίνεται η µονοµαχία. Για το λόγο αυτό, η φιλελεύθερη ρωσική αστική 
τάξη, στην εποχή της, πάντοτε συµµεριζόταν την τροµοκρατία. Ο λόγος είναι απλός. 
Το 1909 έγραφα: "Στο βαθµό που η τροµοκρατία προκαλεί αποδιοργάνωση και 
πτώση του ηθικού στις γραµµές της κυβέρνησης (µε τίµηµα την αποδιοργάνωση και 
την πτώση τους ηθικού στους κόλπους των επαναστατών) δεν µπορεί να παίζει το 
παιχνίδι των φιλελεύθερων". Ακριβώς την ίδια ιδέα, διατυπωµένη πάνω-κάτω µε τις 
ίδιες λέξεις, βρίσκουµε ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα σε σχέση µε τη δολοφονία 
του Κίρωφ.  

 
Οι ίδιες οι πράξεις ατοµικής τροµοκρατίας αποτελούν ένα αλάνθαστο τεκµήριο της 
πολιτικής καθυστέρησης µιας χώρας και της αδυναµίας των εκεί προοδευτικών 
δυνάµεων. Αποκαλύπτοντας την τεράστια δύναµη του προλεταριάτου, η επανάσταση 
του 1905 έθεσε τέρµα στο ροµαντισµό της µονοµαχίας ανάµεσα σε µια χούφτα 
διανοουµένων και του τσαρισµού. "Η τροµοκρατία στη Ρωσία είναι νεκρή" 
επαναλάµβανα σε διάφορα άρθρα. "Η τροµοκρατία έχει µεταναστεύσει µακριά, στην 
Ανατολή, στις επαρχίες του Παντζάµπ και της Βεγγάλης... Ίσως, στις χώρες της 
Ανατολής είναι προορισµένη να γνωρίσει µια εποχή ενίσχυσης. Όµως, στη Ρωσία, 
αποτελεί ήδη ένα µέρος της ιστορικής κληρονοµιάς".  

 
Το 1907, βρέθηκα πάλι στην εξορία. Το µαστίγιο της αντεπανάστασης δούλευε άγρια 
και δηµιουργήθηκαν πολυάριθµες ρωσικές παροικίες στις χώρες της Ευρώπης. 
Ολόκληρη η περίοδος της δεύτερης µετανάστευσής µου ήταν αφιερωµένη σε οµιλίες 
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και άρθρα κατά της τροµοκρατίας της εκδίκησης και της απελπισίας. Το 1909, 
αποκαλύφτηκε ότι ένας πράκτορας - προβοκάτορας, ο Αζεφ, ήταν επικεφαλής της 
τροµοκρατικής οργάνωσης των λεγόµενων "σοσιαλεπαναστατών". "Μέσα στο 
αδιέξοδο της τροµοκρατίας", έγραφα, "καραδοκεί µε βεβαιότητα το χέρι της 
προβοκάτσιας" (Ιανουάριος 1910). Η τροµοκρατία παρέµενε ανέκαθεν, για µένα, ένα 
"αδιέξοδο".  

 
Την ίδια περίοδο έγραφα: "Η  ασυµβίβαστη στάση της ρωσικής σοσιαλδηµοκρατίας 
απέναντι στη γραφειοκρατικοποιηµένη τροµοκρατία της επανάστασης ως µορφή 
πάλης, ενάντια στην τροµοκρατική γραφειοκρατία του τσαρισµού, έχει συναντήσει 
την κατάπληξη και την αποδοκιµασία των Ρώσων φιλελευθέρων, καθώς, επίσης, και 
των Ευρωπαίων σοσιαλιστών". Τόσο οι πρώτοι όσο και οι δεύτεροι µας 
κατηγορούσαν ως "δογµατικούς". Από τη µεριά µας, εµείς, οι Ρώσοι µαρξιστές, 
αποδίδαµε αυτήν τη συµπάθεια προς τη ρωσική τροµοκρατία στον οππορτουνισµό 
των ηγετών της ευρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατίας, οι οποίοι ήταν συνηθισµένοι να 
µεταφέρουν τις ελπίδες τους από τις µάζες στις κυβερνητικές συναντήσεις κορυφής. 
"Εκείνος που αναζητεί ένα υπουργικό χαρτοφυλάκιο... καθώς επίσης και εκείνος που, 
κρατώντας µια ωρολογιακή βόµβα κάτω από τη µασχάλη, αναζητεί τον ίδιο τον 
υπουργό υπερεκτιµά τον υπουργό, την προσωπικότητα και τη θέση του. Και για τους 
δύο, το ίδιο το σύστηµα εξαφανίζεται ή χάνεται µακριά και δεν µένει παρά ένα άτοµο 
περιβεβληµένο µε εξουσία". Αυτή την ιδέα που καθοδηγούσε για δεκαετίες τη δράση 
µου, την ξαναβρίσκουµε, τώρα, σε σχέση µε τη δολοφονία του Κίρωφ.  
Το 1911, εµφανίστηκαν τροµοκρατικές διαθέσεις σε ορισµένους κύκλους Αυστριακών 
εργατών. Κατά παράκληση του Φρήντριχ Αντλερ διευθυντή της Der Kampf", 
µηνιαίας θεωρητικής επιθεώρησης της αυστριακής σοσιαλδηµοκρατίας, έγραψα, το 
Νοέµβριο του 1911, ένα άρθρο για την τροµοκρατία, σε αυτό το περιοδικό. {Στο 
άρθρο αυτό, έγραφα, µεταξύ άλλων}:  

 
"Το αν µια τροµοκρατική απόπειρα, ακόµη και να είναι "επιτυχηµένη", θα 
προκαλέσει σύγχυση στην άρχουσα τάξη, εξαρτάται από τις συγκεκριµένες πολιτικές 
περιστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, η σύγχυση µπορεί να είναι µονάχα προσωρινή. Το 
καπιταλιστικό κράτος δεν στηρίζεται στους υπουργούς της κυβέρνησης και δεν 
µπορεί να σκοτωθεί µαζί τους. Οι τάξεις, τις οποίες αυτό υπηρετεί, θα βρίσκουν 
πάντα καινούργιους ανθρώπους, ενώ ο µηχανισµός παραµένει άθικτος και συνεχίζει 
τη λειτουργία του.  

 
Όµως, είναι πολύ βαθύτερη η σύγχυση που δηµιουργείται, µέσα στους κόλπους των 
ίδιων των εργατικών µαζών, από µια τροµοκρατική ενέργεια. Εάν είναι αρκετό να 
εξοπλιστεί κανείς µε ένα πιστόλι, για να πετύχει το σκοπό του, τότε γιατί να 
χρειαζόµαστε όλη αυτήν την προσπάθεια του ταξικού αγώνα; Αν µια µικρή ποσότητα 
µπαρουτιού και λίγο µολύβι είναι αρκετά, για να εξοντώσει κανείς τον εχθρό, τότε 
προς τι χρειαζόµαστε την ταξική οργάνωση; Αν µπορούµε να κατατροµοκρατήσουµε 
πρόσωπα που κατέχουν ανώτερες θέσεις, µε τον κρότο των εκρήξεων, τότε σε τι 
χρειαζόµαστε το κόµµα; Σε τι χρειάζονται οι συγκεντρώσεις, η ζύµωση των µαζών και 
οι εκλογές, όταν µπορεί κανείς, τόσο εύκολα, να σκοπεύσει εναντίον των υπουργικών 
θώκων από τη γαλαρία του κοινοβουλίου;  

 
Κατά τη γνώµη µας, η ατοµική τροµοκρατία είναι απορριπτέα, ακριβώς επειδή 
υποτιµά το ρόλο των µαζών και τη δική τους συνειδητοποίηση, τις πείθει να 
αποδεχτούν την ιδέα ότι είναι ανίσχυρες και στρέφει την προσοχή και τις ελπίδες 
τους σε έναν µεγάλο εκδικητή και ελευθερωτή, ο οποίος, κάποια µέρα, θα έρθει και 
θα εκπληρώσει την αποστολή του".  
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Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ΣΤΟ ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (1919) 

 
Πέντε χρόνια αργότερα, µέσα στη ζέση του ιµπεριαλιστικού πολέµου, ο Φρήντριχ 
Αντλερ, ο οποίος µε είχε παροτρύνει να γράψω αυτό το άρθρο σκότωσε τον 
Αυστριακό πρωθυπουργό, Στυργκχ, µέσα σε ένα εστιατόριο, στη Βιέννη. Ηρωικός 
σκεπτικιστής και οπορτουνιστής καθώς ήταν, η αγανάκτηση και η απελπισία του δεν 
µπορούσαν να βρουν άλλη διέξοδο. Η συµπάθειά µου δεν βρισκόταν, φυσικά, µε το 
µέρος του αξιωµατούχου των Αψβούργων. Αντέταξα, ωστόσο, στην ατοµική πράξη 
του Φρήντριχτ Αντλερ τον τρόπο δράσης του Καρλ Λήµπκνεχτ, ο οποίος, στην 
περίοδο του πολέµου, βγήκε στην πλατεία του Βερολίνου για να µοιράσει ένα 
επαναστατικό µανιφέστο στους εργάτες. Στις 28 ∆εκεµβρίου του 1934, τέσσερις 
εβδοµάδες ύστερα από τη δολοφονία του Κίρωφ, σε µια στιγµή που η σταλινική 
δικαιοσύνη δεν ήξερε ακόµα προς ποια κατεύθυνση να στρέψει τα βέλη της, έγραφα 
στο "∆ελτίο της Αντιπολίτευσης" (Ιανουάριος 1935, Νο. 41):  
"Αν οι µαρξιστές έχουν καταδικάσει κατηγορηµατικά την ατοµική τροµοκρατία..., 
ακόµη κι όταν οι βολές της στρέφονταν εναντίον των πρακτόρων της κυβέρνησης του 
Τσάρου και της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης, τότε θα καταδικάζουν ακόµη πιο 
αµείλικτα και θα απορρίψουν τον εγκληµατικό τυχοδιωκτισµό των τροµοκρατικών 
ενεργειών, οι οποίες στρέφονται εναντίον των γραφειοκρατών εκπροσώπων του 
πρώτου εργατικού κράτους στην ιστορία. Λίγο µας ενδιαφέρουν, σε αυτήν την 
περίπτωση, τα υποκειµενικά κίνητρα του Νικολάγιεφ και των συνεργατών του. Ο 
δρόµος για την κόλαση είναι στρωµένος µε καλές προθέσεις. Όσο η σοβιετική 
γραφειοκρατία δεν έχει αποµακρυνθεί από το προλεταριάτο - ένα καθήκον που, στο 
τέλος, θα πραγµατοποιηθεί - αυτή θα εκπληρώσει µια επιβεβληµένη αποστολή 
υπεράσπισης του εργατικού κράτους. Αν η τροµοκρατικές επιθέσεις, όπως αυτή του 
Νικολάγιεφ, πλήθαιναν, το µόνο που θα µπορούσαν να κάνουν, µε δεδοµένες τις 
δυσµενείς συνθήκες, είναι να προσφέρουν υπηρεσίες µόνο στη φασιστική 
αντεπανάσταση.  
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Μόνο πολιτικοί απατεώνες που νοµίζουν πως έχουν να κάνουν µε ηλίθιους θα 
πάσχιζαν να αραδιάσουν τον Νικολάγιεφ στην πόρτα της Αριστερής Αντιπολίτευσης, 
έστω, ακόµη, και µε την αµφίεση της οµάδας Ζηνόβιεφ, όπως αυτή απαντάται το 
1926 και το 1927. Η τροµοκρατική οργάνωση της Κοµµουνιστικής Νεολαίας δεν 
καλλιεργείται από την Αριστερή Αντιπολίτευση αλλά από τη γραφειοκρατία και από 
την εσωτερική της αποσύνθεση. Η ατοµική τροµοκρατία δεν είναι κατά βάθος παρά 
ο γραφειοκρατισµός γυρισµένος από την ανάποδη. Αυτόν τον κανόνα οι µαρξιστές 
δεν τον ανακάλυψαν χθες. Ο γραφειοκρατισµός δεν έχει καµία εµπιστοσύνη στις 
µάζες και προσπαθεί να τις υποκαταστήσει. Η τροµοκρατία συµπεριφέρεται µε έναν 
παρόµοιο τρόπο. Θέλει να χαρίσει την ευτυχία στις µάζες χωρίς τη δική τους 
συµµετοχή. Η σταλινική γραφειοκρατία δηµιούργησε την αηδιαστική λατρεία του 
ηγέτη, προικίζοντας τους ηγέτες µε θεϊκές ιδιότητες. Η λατρεία των "ηρώων" είναι, 
µε τον ίδιο τρόπο, η θρησκεία της τροµοκρατίας, αλλά µε ένα αρνητικό πρόσηµο. 
Ανθρωποι, όπως ο Νικολάγιεφ, φαντάζονται ότι φτάνουν µερικοί ηγέτες οπλισµένοι 
µε πιστόλια, για να πάρει διαφορετική τροπή η ιστορία. Οι κοµµουνιστές-
τροµοκράτες, ως µια ιδεολογική οµάδα, είναι γέννηµα της σταλινικής 
γραφειοκρατίας, σάρκα από τη σάρκα τη". (Λέων Τρότσκυ, "Η σταλινική 
γραφειοκρατία και η δολοφονία του Κίρωφ, 1934).  

 
Αυτές οι γραµµές, όπως είχατε την ευκαιρία να δείτε, δεν γράφτηκαν µόνο για το 
συγκεκριµένο ζήτηµα. Συνοψίζουν την πείρα µιας ολόκληρης ζωής, η οποία, µε τη 
σειρά της, έχει τραφεί µε την πείρα δύο γενεών. Ηδη από την εποχή του τσαρισµού, 
το πέρασµα ενός νεαρού µαρξιστή στις γραµµές του κόµµατος της τροµοκρατίας 
ήταν ένα συγκριτικά σπάνιο φαινόµενο, τόσο σπάνιο που τον έδειχναν µε το 
δάκτυλο. Υπήρχε, όµως, τουλάχιστον, εκείνη την εποχή µια ακατάπαυστη θεωρητική 
διαµάχη ανάµεσα σε δύο τάσεις. Τα έντυπα των δύο πλευρών διεξήγαν µια δριµεία 
πολεµική. Οι δηµόσιες αντιπαραθέσεις δεν έπαυαν ούτε για µία ηµέρα. Τώρα, θέλουν 
να µας κάνουν να πιστέψουµε ότι όχι νεαροί επαναστάτες αλλά παλιοί ηγέτες του 
ρωσικού µαρξισµού, µε µια παράδοση τριών επαναστάσεων στην πλάτη τους, έχουν 
ξαφνικά και άκριτα στραφεί στην τροµοκρατία, την οποία πάντοτε απέρριπταν ως 
µέθοδο πολιτικής αυτοκτονίας. Και µόνο η δυνατότητα να διατυπωθεί µια τέτοια 
κατηγορία δείχνει πόσο χαµηλά έχει ρίξει η σταλινική γραφειοκρατία την επίσηµη 
θεωρητική και πολιτική σκέψη, για να µην µιλήσουµε για τη σοβιετική δικαιοσύνη. 
Στις πολιτικές πεποιθήσεις, οι οποίες έχουν αποκτηθεί µε την πείρα, έχουν 
επισφραγισθεί από τη θεωρία, έχουν ατσαλωθεί µέσα στο καµίνι της ιστορίας της 
ανθρωπότητας, οι πλαστογράφοι αντιτάσσουν τις ασυνάρτητες, αντιφατικές και τις 
πέρα για πέρα αναπόδεικτες καταθέσεις ύποπτων και ασήµαντων προσώπων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 

    

 

Λ. Τρότσκυ 

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ: 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ 

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ 
Ενωθείτε ενάντια στην Εκµετάλλευση, την Καταπίεση, τον Πόλεµο και το 
Φασισµό! 

Εµπρός για τον Ταξικό Αγώνα, το ∆ιεθνή Σοσιαλισµό και την Ελευθερία! 

 

Εργάτες, Εκµεταλλευόµενοι όλων των Χωρών, Αποικιακοί Λαοί: 

Η Ιδρυτική Συνδιάσκεψη της Τέταρτης ∆ιεθνούς -του Παγκόσµιου Κόµµατος της 
Σοσιαλιστικής Επανάστασης- που συνήρθε το Σεπτέµβρη του 1938, σας κάνει την 
επείγουσα αυτή έκκληση σε µια στιγµή που ο µεγαλύτερος κίνδυνος απειλεί τις µάζες 
ολόκληρου του κόσµου και την υπόθεση της απελευθέρωσής τους από τη σύγχρονη 
δουλεία. 
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Βρισκόµαστε µπροστά στη φρίκη ενός νέου παγκόσµιου ιµπεριαλιστικού 
πολέµου. Και: 

���� Είναι τερατώδες ψέµα ότι ο πόλεµος θα γίνει ανάµεσα στα "φιλειρηνικά" και 
τα "φιλοπόλεµα" έθνη, γιατί ο πόλεµος είναι σύµφυτος µε τον ίδιο τον 
καπιταλισµό, καικάθε καπιταλιστικό έθνος έχει µπει στην τρελή 
κούρσα των εξοπλισµών. 

���� Είναι τερατώδες ψέµα να λέει κανείς ότι ο πόλεµος θα γίνει ανάµεσα στις 
"δηµοκρατικές" και τις "δικτατορικές" χώρες, γιατί ο "δηµοκρατίες" έχουν 
ήδη συµµαχήσει µε πολλούς δικτάτορες κι όταν ο πόλεµος ξεσπάσει το πρώτο 
θύµα θα είναι τα δηµοκρατικά και συνταγµατικά δικαιώµατα, που είναι ήδη 
πλατιά υπονοµευµένα στις "φιλειρηνικές" χώρες. 

���� Είναι ψέµα το να λέει κανείς ότι ο πόλεµος θα γίνει για την εθνική 
ανεξαρτησία ή την απελευθέρωση της Τσεχοσλοβακίας. Είναι µια ωµή 
απάτη στην οποία η Τσεχοσλοβακία παίζει τον ίδιο ρόλο µε το ρόλο που 
έπαιξε το 1914 το "φτωχό Βέλγιο". 

Οι αγγλογάλλοι ιµπεριαλιστές, που χωρίς οίκτο θερίζουν τους αγωνιστές της 
ανεξαρτησίας στην Ινδία, στη Συρία, στην Τυνησία, στο Αλγέρι, στην Παλαιστίνη, 
παντού, δεν αναγνωρίζουν παρά το "ανεξάρτητο δικαίωµά" τους να εκµεταλλεύονται 
εκατοµµύρια σκλάβους, µαύρους, µελαψούς και λευκούς, σ' όλο τον κόσµο. 

Ο καπιταλιστικός κόσµος είναι θανάσιµα πληγωµένος. Στην αγωνία του εκτοξεύει 
τα δηλητήρια του φασισµού και του ολοκληρωτικού πολέµου που απειλεί να 
ρίξει, γι' άλλη µια φορά, τους εργάτες και τους αγρότες παντού, σε µια νέα φριχτή 
δουλεία, και να εξαπολύσει τις δυνάµεις της καταστροφής που θα συντρίψουν το 
σύγχρονο πολιτισµό. 

Μέσα στην αφθονία, µ' έναν παραγωγικό µηχανισµό που µπορεί, καλά οργανωµένος 
και διευθυνόµενος, να καλύψει µε το παραπάνω τις σηµερινές ανάγκες της 
ανθρωπότητας, ο καπιταλισµός καταδικάζει εκατοµµύρια ανθρώπους στην ανεργία, 
την εξαθλίωση, ή τη λιµοκτονία. 

Η κυρίαρχη τάξη, που πολύ πιο πριν έσπασε τις αλυσίδες του φεουδαλισµού στο 
όνοµα της δηµοκρατίας και της ισότητας, συγκεντρώνει τώρα τις πιο σκοτεινές 
δυνάµεις της αντίδρασης και τα πιο εξαχρειωµένα κατακάθια της κοινωνίας για να 
καταστρέψει όλα τα δηµοκρατικά δικαιώµατα που καταχτήθηκαν από το λαό. Θέλει, 
µε το στιλέτο και το φασιστικό κνούτο, να διαφυλάξει την κυριαρχία που 
χάνει µε την αναπόφευκτη νίκη του σοσιαλισµού. 

Ο καπιταλισµός είναι εντελώς ανίκανος να εξασφαλίσει την ευηµερία των µαζών, 
όπως το ίδιο είναι ανίκανος να εξασφαλίσει την ειρήνη. Ούτε µια γενιά δεν πέρασε 
από τον τελευταίο πόλεµο "που θα έβαζε τέλος στους πολέµους" και βρισκόµαστε 
κιόλας στο κατώφλι ενός νέου παγκόσµιου πολέµου, άπειρα πιο φρικιαστικού από 
τον τελευταίο πόλεµο. 

Οι εκµεταλλευόµενοι καλούνται γι' άλλη µια φορά σε αλληλοσφαγή για τα 
συµφέροντα των ιµπεριαλιστών κυρίων τους. Γι' άλλη µια φορά οι µανάδες 
του κόσµου καλούνται να γίνουν παραγωγοί σάρκας. Γι' άλλη µια φορά τα 
χωράφια θα µεταβληθούν σε ποτισµένα µε αίµα χαρακώµατα, και οι 
πόλεις σε ερειπωµένα νεκροταφεία -για να διαφυλάξουν έτσι οι 
ιµπεριαλιστές τα κέρδη τους και τις αποικίες τους, ή για να κατακτήσουν 
καινούριες. 
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Ένας Ληστρικός Πόλεµος 

Οι κυρίαρχες τάξεις όλων των καπιταλιστικών χωρών είναι ληστρικές. Ο πόλεµος 
τους, παρ' όλους τους ισχυρισµούς και τα υποκριτικά τους συνθήµατα, θα είναι ένας 
πόλεµος ανάµεσα σε ληστές. ∆εν θα είναι ένας πόλεµος των εργατών, αλλά, 
αντίθετα, οι εργάτες και οι εκµεταλλευόµενοι, γενικά, θα είναι τα θύµατά τους, 

∆εν θα είναι ένας πόλεµος για τη δηµοκρατία, αφού η αληθινή δηµοκρατία για 
τις µάζες µπορεί να κερδηθεί µόνο µε την πάλη ενάντια στην καπιταλιστική 
κυριαρχία. Με τον ίδιο τρόπο, τα δηµοκρατικά δικαιώµατα που απολαµβάνουν 
ακόµα οι µάζες δεν µπορούν να διατηρηθούν και να επεκταθούν, όπως έδειξε το 
παράδειγµα του Ισπανικού Εµφυλίου Πολέµου, παρά µε τις µέθοδες της αγωνιστικής 
επαναστατικής ταξικής πάλης για το σοσιαλισµό. 

∆εν θα είναι ένας πόλεµος για τα συµφέροντα των εργατών, αφού οι 
επιθέσεις ενάντια στις κοινωνικές κατακτήσεις του Ιούνη του 1936 των γάλλων 
εργατών, ειδικά ενάντια στην εβδοµάδα των 40 ωρών, δείχνουν ότι η υπεράσπιση 
των πιο στοιχειωδών οικονοµικών και κοινωνικών συµφερόντων των µαζών -του 
καθηµερινού ψωµιού και των ελευθεριών τους- είναι ασυµβίβαστη µε την 
υπεράσπιση της πατρίδας της µπουρζουαζίας. 

Ο Χίτλερ, που κατάστρεψε όλες τις κοινωνικές κατακτήσεις της εργατικής τάξης στη 
Γερµανία και την Αυστρία, διεξάγει την πάλη στο όνοµα του καπιταλισµού ενάντια 
στα συµφέροντα των λαών της Ευρώπης. Μπροστά στην απειλή του πολέµου 
τονίζουµε ξανά ότι ο κύριος εχθρός βρίσκεται µέσα στην ίδια µας τη χώρα. Η 
εργατική τάξη δεν έχει πατρίδα να υπερασπίσει εκτός από κει που νικάει και 
κυριαρχεί. Λέµε: Καµιά υποστήριξη στους εµπρηστές του πολέµου και στον 
ιµπεριαλιστικό πόλεµο, αλλά συνέχιση της ταξικής πάλης σε κάθε περίπτωση και 
χρησιµοποίηση της πολεµικής κρίσης για την ανατροπή της καπιταλιστικής 
κυριαρχίας, δηλαδή την ανατροπή του πολέµου και του ίδιου του καπιταλισµού. 

Προδότες των Εργαζοµένων 

Ο καπιταλισµός χρεοκόπησε. Οι κοινωνικές του σχέσεις και τα εθνικά του σύνορα 
στραγγαλίζουν την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου. Είναι 
παραπάνω από ώριµος για τη σοσιαλιστική αναδιοργάνωση. Η παράταση της 
ύπαρξής του δεν µπορεί να προσφέρει παρά ατέλειωτη φρίκη και αθλιότητα. 

Η ανθρωπότητα δεν µπορεί να σωθεί από την καινούρια βαρβαρότητα που την 
απειλεί παρά κάτω από την ηγεσία του επαναστατικού προλεταριάτου, ιστορικού 
πρωταγωνιστή και σύµµαχου των ακτηµόνων και γονατισµένων από τους φόρους 
χωρικών και των εκατοµµυρίων µαύρων, µελαψών και κίτρινων αποικιακών 
σκλάβων. 

Αλλά η µεγάλη τραγωδία του προλεταριάτου σήµερα είναι οι παραλυτικές αλυσίδες 
που το εµποδίζουν να πραγµατοποιήσει την απελευθερωτική του αποστολή -
αλυσίδες πιο αδύναµες από εκείνες του ίδιου του καπιταλισµού, µα πιο έντεχνα και 
πιο ύπουλα σχεδιασµένες. Μ' αυτές τις αλυσίδες τα παραδοσιακά εργατικά κόµµατα, 
η ∆εύτερη και η Τρίτη ∆ιεθνής, το έχουν δέσει χειροπόδαρα. 

Οι αρχηγοί της ∆εύτερης ∆ιεθνούς δρούνε σαν άµεσοι πράκτορες του 
"δηµοκρατικού" ιµπεριαλισµού, βοηθώντας τον να αµβλύνει τους κλονισµούς της 
ταξικής πάλης και ελπίζοντας να διατηρήσουν, έτσι, τη θέση τους µέσα στην 
παρακµασµένη καπιταλιστική δηµοκρατία. Οι αρχηγοί της Τρίτης ∆ιεθνούς, 
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προδίνοντας τις παραδοσιακές αρχές και τα ιδανικά της, έχουν µετατραπεί σε 
όργανα της σοβιετικής γραφειοκρατίας. Οι δυο παλιές ∆ιεθνείς διαφέρουν τώρα 
µεταξύ τους κυρίως στο βαθµό που υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στην αγγλογαλλική 
µπουρζουαζία και στη διευθύνουσα σταλινική κλίκα. 

Αντί να επιταχύνουν το πέταγµα του σαπισµένου πτώµατος του καπιταλισµού στο 
σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας, η σοσιαλδηµοκρατία και ο σταλινισµός ενώνονται για 
να τον µπαλώσουν και να τον διατηρήσουν. Από καιρό έχουν εγκαταλείψει τον 
ταξικό αγώνα. Συγκεντρώνουν όλες τους τις προσπάθειες για να βάλουν την εργατική 
τάξη στην υπηρεσία του καπιταλισµού στο όνοµα µιας ψεύτικης "δηµοκρατίας" ή 
ενός "Λαϊκού Μετώπου", αντί να σκοτώσουνε αυτό το τέρας. Υποστηρίζουν την 
κυριαρχία των δικών τους ιµπεριαλιστών πάνω στους αποικιακούς λαούς και 
προσφέρουν τη στρατιωτική τους βοήθεια για το σκοπό αυτό. 

Ανίσχυρες Απέναντι στο Φασισµό 

Καµιά από τις παλιές ∆ιεθνείς δεν στάθηκε ικανή να οργανώσει την 
προλεταριακή αντίσταση στο φασισµό στη Γερµανία και στην Αυστρία. Ακόµα 
και στην Ισπανία, όπου το προλεταριάτο -στο πλευρό του οποίου βρισκόµαστε 
σταθερά και µε ενθουσιασµό"- απόδειξε την ικανότητά του να παλέψει πραγµατικά 
ενάντια στα φασιστικά κτήνη, τα παλιά κόµµατα υπονόµευσαν την αντίστασή του 
και σύντριψαν κτηνώδικα τις επαναστατικές δυνάµεις, κτυπώντας τες πισώπλατα και 
δρώντας σαν πράκτορες του αγγλογαλλικού ιµπεριαλισµού και της µοσχοβίτικης 
γραφειοκρατίας. 

Στην πραγµατικότητα, εγκαταλείποντας την επαγρύπνηση της εργατικής τάξης, 
εγκαταλείποντας την ανεξαρτησία του εργατικού κινήµατος και υποτάσσοντάς το 
στη "δηµοκρατική" µπουρζουαζία, τα παλιά κόµµατα διευκόλυναν τη νίκη του 
φασισµού, που ο στόχος του -να συντρίψει το προλεταριάτο σαν ανεξάρτητο κίνηµα 
και σαν τάξη- είχε ως ένα βαθµό συντελεστεί από πιο πριν από τις δυο παλιές 
∆ιεθνείς. 

∆εν είναι λιγότερο προδοτικός ο ρόλος που παίζει σήµερα η σοσιαλδηµοκρατία και ο 
σταλινισµός µπροστά στον κίνδυνο του επικείµενου πολέµου. Με περισσότερο 
κυνισµό απ' ότι η ∆εύτερη ∆ιεθνής πριν από τον τελευταίο πόλεµο -που, έστω και 
τυπικά, είχε υιοθετήσει µια αντιπολεµική θέση- οι δυο ∆ιεθνείς ζητάνε τώρα να 
αναλάβουν οι ίδιες την ευθύνη να οδηγήσουν τις µάζες στο σφαγείο. 

∆εν έχουν ούτε την επιθυµία ούτε τη δυνατότητα να οργανώσουν την πάλη ενάντια 
στον επερχόµενο ιµπεριαλιστικό πόλεµο. Αντίθετα, εντελώς διεφθαρµένοι από τον 
σοσιαλπατριωτισµό και υψώνοντας το πειρατικό λάβαρο του "δηµοκρατικού" 
ιµπεριαλισµού οι σοσιαλπατριώτες δρουν κιόλας σαν λοχίες στρατολόγοι του 
ιµπεριαλισµού. 

Ο ρόλος που παίζουν στη υπεράσπιση της Σοβιετικής Ένωσης είναι το ίδιο ύπουλος. 
∆εν υπερασπίζονται τη µεγάλη Ρωσική Επανάσταση, αλλά τους αντιδραστικούς, τους 
σφετεριστές γραφειοκράτες. ∆εν βάζουν τις βάσεις της σοσιαλιστικής κοινωνίας, 
αλλά υπονοµεύουν τα θεµέλια που έβαλαν εδώ και 20 χρόνια οι ρώσοι εργάτες µε την 
καθοδήγηση των Μπολσεβίκων. 

Είµαστε Πιστοί στην ΕΣΣ∆ 

Εµείς, η Τέταρτη ∆ιεθνής, αφοσιωµένοι υπερασπιστές της ΕΣΣ∆ ενάντια σ' όλους 
τους εχθρούς της, µέσα κι έξω απ' αυτήν, κατηγορούµε το σταλινισµό ότι έχει 
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υποτάξει την οικονοµική ζωή της χώρας στα συµφέροντα της ανώτατης 
γραφειοκρατικής κλίκας. Εµείς, µαχητές της αληθινής προλεταριακής δηµοκρατίας, 
κατηγορούµε το σταλινισµό ότι στέρησε τις σοβιετικές µάζες απ' όλες τις µεγάλες 
ελευθερίες που οι µάζες αυτές κατακτήσανε µε το όπλο στο χέρι. 

Η αντιδραστική γραφειοκρατία έχει εγκαταστήσει στην ΕΣΣ∆ ένα µισητό 
ολοκληρωτικό καθεστώς µέσα από µια συνεχή αιµατηρή τροµοκρατία που 
συµπληρώνεται στο εξωτερικό µε τις γκαγκστερικές επιθέσεις ενάντια στους 
επαναστάτες και µε τη διαφθορά του κινήµατος των εργατών και των διανοουµένων. 
Το καθεστώς αυτό δυσφηµίζει το όνοµα του σοσιαλισµού. Τα λεγόµενα 
κοµµουνιστικά κόµµατα δεν είναι τίποτε άλλο παρά έµµισθα πρακτορεία σ' αυτό το 
ολοκληρωτικό καθεστώς που έχει για µοναδικό του σκοπό στον κόσµο τη διατήρηση 
του ιµπεριαλιστικού στάτους κβο. Η ∆εύτερη ∆ιεθνής δεν διαφέρει από το 
σταλινισµό παρά σ' ότι αφορά την καθαρά φραστική και επιφανειακή κριτικής της. Ο 
βοναπαρτισµός υπονοµεύει τη µπολσεβίκικη επανάσταση. 

Σπάστε τις Αλυσίδες 

Το παγκόσµιο προλεταριάτο δεν µπορεί να προχωρήσει χωρίς να σπάσει τους 
δεσµούς που το δένουν µε τις παλιές ∆ιεθνείς και την πολιτική τους. Ο αναρχισµός, 
που, ειδικά στην Ισπανία, αποδείχτηκε αιχµάλωτος των θεωριών του, και 
συνθηκολόγησε µε την µπουρζουαζία στο όνοµα του Λαϊκού Μετώπου, δεν µπορεί να 
πραγµατοποιήσει αυτό το σπάσιµο. Το ίδιο άγγονες είναι και οι µικρές κεντριστικές 
οµάδες του Γραφείου του Λονδίνου που αρνιούνται να σπάσουν ανοιχτά τις σχέσεις 
τους µε τις παλιές ∆ιεθνείς και να µπουν στο δρόµο της ταξικής πάλης για τον 
διεθνιστικό επαναστατικό σοσιαλισµό. 

Μόνο αν επιστρέψουν στις µεγάλες παραδόσεις του επαναστατικού µαρξισµού, µόνο 
αν σπάσουν µε την ταξική συνεργασία, τον σοσιαλπατριωτισµό και τους απόστολους 
της υποταγής µέσα στο εργατικό κίνηµα και µπουν στο δρόµο της αποφασιστικής 
επιθετικής ταξικής πάλης, µόνο µε την εξαπόλυση µιας εφόδου στα κάστρα της 
µπουρζουαζίας, εξοπλισµένοι µε τα ακατανίκητα όπλα που σφυρηλατήθηκαν από τον 
Μαρξ και τον Έγκελς, τον Λένιν και τον Τρότσκυ, οι εκµεταλλευόµενοι του κόσµου 
θα σταθούν ικανοί να ξεφύγουν από το λίµνασµα και την ήττα και να προχωρήσουν 
µπροστά σαν µια ισχυρή φάλαγγα προς το σοσιαλιστικό µέλλον. 

Αυτός είναι ο δρόµος της Τέταρτης ∆ιεθνούς! 

Η Τέταρτης ∆ιεθνής στηρίζεται πάνω στα ακλόνητα θεµέλια των αρχών του 
επαναστατικού µαρξισµού-λενινισµού και διακηρύχνει περήφανα ότι είναι ο 
συνεχιστής και ο κληρονόµος της Πρώτης ∆ιεθνούς του Μαρξ, της Ρωσικής 
Επανάστασης και της Τρίτης ∆ιεθνούς του Λένιν. 

Η Τέταρτη ∆ιεθνής 

Η Τέταρτη ∆ιεθνής δεν κρύβει τους σκοπούς της. Το πρόγραµµά της είναι 
γνωστό στην εργατική τάξη. Είναι το πρόγραµµα της ασυµφιλίωτης 
αντίθεσης και της ταξικής πάλης ενάντια στην αδικία, ενάντια στην 
εκµετάλλευση, ενάντια στην καταπίεση. 

Πάνω απ' όλα, στη σηµερινή κρίσιµη περίοδο -µια περίοδο ζωτικής κρίσης για την 
εργατική τάξη κι όλη την ανθρωπότητα- η Τέταρτη ∆ιεθνής κάνει έκκληση στους 
εργάτες και τους καταπιεζόµενους λαούς όλου του κόσµου. 
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Ειδικά στους γάλλους και γερµανούς εργάτες που απειλούνται µε την 
αλληλοεξόντωση για τα συµφέροντα του ιµπεριαλισµού, λέµε: Όπως οι προλετάριοι 
όλων των χωρών, µισείτε και σεις τον δήµιο Χίτλερ. Όπως εσείς, είµαστε κι εµείς 
αποφασισµένοι να συντρίψουµε το φασισµό και κάθε καταπιεστική κυριαρχία. Αλλά 
ο φασισµός δεν µπορεί να συντριβεί και δεν θα συντριβεί µε τις λόγχες του γαλλικού 
ιµπεριαλισµού. Μόνο η ανεξάρτητη ταξική πάλη του προλεταριάτου θα βάλει ένα 
τέλος στη φριχτή κυριαρχία του φασισµού. 

�    Ενωθείτε στην αδιάλειπτη ταξική πάλη ενάντια στο φασισµό και 
τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο! 

�    Ενωθείτε για την ελευθερία των αποικιακών λαών και ενάντια στην 
τυραννία της ιµπεριαλιστικής κυριαρχίας! 

�    Ενωθείτε στο µόνο δίκαιο και ιερό πόλεµο -τον πόλεµο ενάντια 
στους καταπιεστές και τους εκµεταλλευτές, ενάντια στους ύπουλους 
πράκτορες τους µέσα στο εργατικό κίνηµα! 

Ζήτω η Τέταρτη ∆ιεθνής! 

Ζήτω η ∆ιεθνής Σοσιαλιστική Επανάσταση! 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Τέταρτης ∆ιεθνούς (Παγκόσµιο Κόµµα της 
Σοσιαλιστικής Επανάστασης)  

15 Σεπτέµβρη 1938 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 

 

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ  
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Του Νώντα Γιαννακού12  

 
Η ιστορική νίκη τον ρωσικού προλεταριάτου τον Οχτώβρη τον 1917 αποτέλεσε µια 
πραχτική επαλήθευση της διδασκαλίας του Μαρξ και του Έγκελς. 

Το «φάσµα του κοµµουνισµού» που στα 1847 πλανιότανε στην Ευρώπη, η διαλεχτική 
της Ιστορίας απαίτησε να πάρει σάρκα και οστά όχι σε µια προοδευµένη 
καπιταλιστική χώρα παρά σε µια καθυστερηµένη, αγροτική, µε µικρή µα σφριγηλή 
βιοµηχανία. Το γεγονός δεν είταν απρόβλεφτο από τους θεµελιωτές της 
κοσµοθεωρίας του επιστηµονικού σοσιαλισµού. Απεναντίας, σε περιεχτικές 
βαθυστόχαστες σελίδες του έργου τους, είχανε καθορίσει και ερευνήσει τουλάχιστο 
σαν τάσεις της παραπέρα ανάπτυξης και µε βάση τους θεµελιακούς νόµους της 
καπιταλιστικής οικονοµίας, τα προβλήµατα της επαναστατικής στρατηγικής και 
ταχτικής που το ιστορικό προτσές όριζε για πραγµάτωση στις ζωντανές δυνάµεις που 
κάνουν την ιστορία. 

                                                 

12 Γράφτηκε τον Αύγουστο του 1941 στο κάτεργo της ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑΣ. Από το «∆ΕΛΤΙΟ» του 
πυρήνα της ΕΟΚ∆Ε στην ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ. Ο Νώντας Γιαννακός (ο «∆άσκαλος»), που εκτελέστηκε 
τον Ιούνη του 1943 στο Νεζερό µαζί µε τους Παντελή Πουλιόπουλο, Γιάννη Ξυπόλητο, Γιάννη 
Μάκρη και άλλους 100 αγωνιστές υπήρξε µια από τις ξεχωριστές µορφές του ελληνικού 
τροτσκιστικού κινήµατος για το στοχασµό του, το ήθος του και την αγωνιστικότητα του. Το παρακάτω 
άρθρο του γράφτηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Ακροναυπλία όπου είχε φυλακιστεί από τη 
διχτατορία της 4ης Αυγούστου.  
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Και πραγµατικά, η εποχή της παρακµής του καπιταλιστικού συστήµατος µε τα 
προβλήµατα της είτανε αδύνατο να µην προβλεφτεί και µελετηθεί από τους 
δασκάλους, αφού µελετήθηκε απ’ αυτούς µε µεγαλοφυή τρόπο η γέννηση κι η πορεία 
της ανάπτυξης τον καπιταλιστικού συστήµατος, όχι απλά και µόνο για να κατανοηθεί 
κάτι που υπήρχε παρά για να εξηγηθεί αυτό που προετοιµάζεται για το µέλλον. 

Ο Λένιν µελέτησε τον ιµπεριαλισµό κι έβγαλε τ’ αναγκαία πολιτικά συµπεράσµατα 
για τη δράση σ’ όλο της το βάθος και σ’ όλη τους την έχταση ακριβώς γιατί είχε βαθιά 
κατανοήσει το πνεύµα του Καρλ Μαρξ όταν αυτός µελετώντας τους νόµους της 
αστικής κοινωνίας από τη σκοπιά της νέας τάξης που επρόκειτο ν’ ανοίξει το δρόµο 
του µέλλοντος, απόδειχνε επιστηµονικά την αναπότρεπτη νίκη του προλεταριάτου. 

Όταν στις συµπυκνωµένες σελίδες της διακήρυξης του 1852 διαβάζουµε την κριτική 
στα γεγονότα και στο ρόλο των κοινωνικών τάξεων και οµάδων που συγκρούστηκαν 
στον αιµατηρό στίβο της πάλης για να πέσουνε στο τέλος ηττηµένες οι παλιές τάξεις, 
για ν’ ανυψωθούνε στο κατακόρυφο της ακµής τους οι βιοµήχανοι καπιταλιστές, να 
µείνουν απογοητευµένοι µε διαψευσµένες τις ελπίδες τους οι µικροαστοί και για να 
αντλήσει καινούρια διδάγµατα από τον αγώνα το προλεταριάτο, σταµατάµε χωρίς 
ανάσα για να θαυµάσουµε τη µεγαλόπνοη δύναµη του ιδρυτή. 

Ύστερ’ από µισόν αιώνα ο Λένιν θα µελετήσει τις κινητήριες δυνάµεις της ρωσικής 
επανάστασης και µε οδηγό τη διακήρυξη θα παλέψει ενάντια σ’ όλα τα ρεύµατα της 
αντιδραστικής ιδεολογίας που θα θελήσουν ν’ απαρνηθούν το ιστορικό προτσές. Θα 
αγωνιστεί µέσα κι έξω από το Κόµµα του για να χαράξει το πρόγραµµα της 
επανάστασης που θα εξασφαλίσει από τον κίνδυνο νά ’χουµε στην καθυστερηµένη 
µισοφεουδαρχική Ρωσία την επανάληψη του δηµοκρατικού 1848. Θα παλέψει για να 
εκµηδενίσει την αντιδραστική ιδεολογία µέσα στο εργατικό στρατόπεδο που θα 
θεωρεί ιστορικά αναγκαίο το πουργκατόριο της ∆ηµοκρατίας, θαµπά στην αρχή, µε 
τον «αλγεβρικό τύπο» της «δηµοκρατικής διχτατορίας των εργατών και χωρικών» 
(Ν. Λένιν: «∆υο Ταχτικές της Σοσιαλδηµοκρατίας»), θα µελετήσει την πείρα και 
ξάστερα θα καθορίσει τον Απρίλη του 1917 την πολιτική τον Κόµµατος των 
Μπολσεβίκων. Θα επιµείνει µε καταπληχτική σαφήνεια στην εξαιρετική σηµασία 
που αποχτά η στενή σύνδεση και συµµαχία του προλεταριάτου µε τις φτωχές µάζες 
του αγρού στην πάλη για το σοσιαλισµό. Και µε µεγαλοφυή τρόπο θ’ ακονίσει το 
ανεχτίµητο όπλο του συνθήµατος, για τη µετατροπή του ιµπεριαλιστικού πολέµου σ’ 
εµφύλιο και θα υψώσει τη σηµαία για την απελευθέρωση των αποικιακών λαών. 

Την ίδια εποχή ο Τρότσκυ θα γράψει µε την επαναστατική του δράση στα γεγονότα 
του 1905 και µε την ασύγκριτη δύναµη της διαλεχτικής του επιχειρηµατολογίας 
σελίδες αντάξιες της διακήρυξης του 1852. Η µαρξική θεωρία της διαρκούς 
επανάστασης θα αναπτυχθεί και θα τοποθετηθεί µέσα στο συγκεκριµένο γίγνεσθαι 
της πάλης των κοινωνικών δυνάµεων της ιµπεριαλιστικής εποχής. Ο Μαρξ στα 1852 
θά ’χει επιµείνει επιγραµµατικά στον ανεξάρτητο ρόλο του προλεταριάτου µέσα στην 
πορεία της αστικής επανάστασης, θά ’χει µιλήσει για το αδύναµο και απαράσκευο 
πολιτικά και οργανωτικά προλεταριάτο του 1848, για την ξεχωριστή του 
φυσιογνωµία µέσα στο µπλοκ της ∆ηµοκρατίας κατά των παλιών τάξεων, για την 
επιτέλεση των ιδιαιτέρων ιστορικών του σκοπών. Όµοια ο Τρότσκυ µε τη διαύγεια 
που θα προσφέρει στη µεγαλοφυά του σκέψη η πείρα πέντε δεκαετιών, θα αναλύσει 
στις αρχές του 20ού αιώνα πώς το διαλεχτικό πήδηµα της ιστορίας, χωρίς το 
ιντερµέδιο της νίκης των δηµοκρατικών δυνάµεων, γίνεται αναπόφευγο αν βέβαια η 
συνειδητή δράση του επαναστατικού κόµµατος θα βαδίσει στο δρόµο που χάραξε η 
διακήρυξη του 1852. Η τελική νίκη του σοσιαλισµού στη Ρωσία θ’ αποδειχτεί τότε 
πως είναι ένα κοµµάτι αξεχώριστο από το θρίαµβο του σοσιαλισµού σε ευρωπαϊκή 
και σε παγκόσµια κλίµακα. Θα παλέψει ενάντια στο ρεύµα των αντιδραστικών 
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τάξεων και, υπερνικώντας τελικά το λάθος του 1912, θα οδηγήσει µαζί µε τον Λένιν 
στη νίκη της σοσιαλιστικής επανάστασης στη Ρωσία. 

Η Ιδέα πού ’χε ρίξει η Ρόζα Λούξεµπουργκ, να εγκατασταθεί η έδρα της νεαρής Κ.∆. 
έξω από τη Σοβιετική Ρωσία πήγασε από την ανησυχία για τις επιδράσεις που θα 
µπορούσαν να εξασκήσουν στο ιδεολογικό οικοδόµηµα που θεµελίωνε η ∆ιεθνής οι 
αναπόφευγες αντιφάσεις του πρώτου προλεταριακού κράτους µέσα σε µια 
καθυστερηµένη χώρα. Μα ήξερε κι η ίδια πως κανένα µέτρο τέτοιου είδους δεν θα 
µπορούσε να διοχετεύσει σε αλλά κανάλια ρεύµατα που πάντα ξεπηδούν από τις 
συγκρούσεις των ζωντανών κοινωνικών δυνάµεων. Όποιος έχει την τάση στην 
αναθεώρηση του παρελθόντος όχι για τη γονιµοποίηση της πείρας, και το 
ξεκαθάρισµα των λαθών που θα βοηθήσει την παραπέρα πορεία, µε µελαγχολία θα 
θυµηθεί την κριτική της Λούξεµπουργκ για τις «υπερβολές» των Μπολσεβίκων 
αρχηγών στον περιορισµό της ελευθερίας και της δηµοκρατίας. Θα φανεί στα µάτια 
του σαν ένας προφήτης που πρόβλεψε τη νίκη του θερµιντόρ. Και θα διαπιστώσει µια 
σοβαρή διαφωνία της Ρόζας προς το µπολσεβικισµό. Στην καλύτερη περιπτώσει µια 
ιδέα τέτοια θά ’τανε αποκάλυψη για το βάθος της άγνοιας. Γιατί αυτό που αποτελεί 
την ουσία είναι το αντίκρισµα του Οχτώβρη µέσ’ στην πορεία της παγκόσµιας 
σοσιαλιστικής επανάστασης κι όχι της ρωσικής νίκης αποµονωµένης. 

Οι σταλινικοί επίγονοι θα θελήσουν αργότερα να λερώσουν τη µνήµη της 
Λούξεµπουργκ. Και θ’ απαντήσει µε µνηµειώδεις σελίδες ο Λ. Τρότσκυ και θα 
αποκαταστήσει την ηρωική πολιτική φυσιογνωµία της πιο µεγάλης επαναστάτριας 
των αιώνων. 

Μα θά ’χει κιόλας η ίδια απαντήσει στους βεβηλωτές µε το δικό της έργο. 

Θα εργαστεί επίµονα χρόνια ολόκληρα χέρι µε χέρι µε τους κατοπινούς νικητές του 
Οχτώβρη ενάντια στο ρεύµα. Θα εµβαθύνει και θα τραβήξει ως τις τελευταίες τους 
συνέπειες τις επιγραµµατικές προρήσεις του Έγκελς για το γραφειοκρατικό 
εκφυλισµό της 2ης ∆ιεθνούς και θ’ αναλάβει τη θεωρητική αντίκρουση του 
Μπέρνσταϊν δίνοντας λενινικές απαντήσεις στα παλιά προβλήµατα που έθεσε ξανά 
σε συζήτηση ο ρεβιζιονισµός (Μεταρρύθµιση ή Επανάσταση;, γύρω στα προβλήµατα 
της δηµοκρατίας και της διχτατορίας κλπ.). Θα θεµελιώσει µε την εµβαθυντική της 
οικονοµική ανάλυση τη θεωρία του ιµπεριαλισµού δίνοντας έτσι απ’ τα πριν µιαν 
απάντηση αντάξια των µαρξικών σελίδων και των πολεµικών του Λένιν και στην 
καουτσκική θεωρία του υπεριµπεριαλισµού που αποτέλεσε στην εποχή της µιαν 
απόπειρα «επιστηµονικής» άρνησης της ουσίας του διεθνισµού και της 
σοσιαλιστικής επανάστασης. 

Η Ρόζα στη ρωσική επανάσταση θα δει το πρώτο βήµα προς την παγκόσµια 
επανάσταση, θα στηριχτεί στη νέα αφετηρία για να καθορίσει τους όρους που θα 
εξασφαλίσουν την ανάπτυξη του επαναστατικού προτσές. Μαζί µε το Λένιν και τον 
Τρότσκυ θα τονίσει πως όλα κρέµονται από τη συνέχιση της επανάστασης που 
άρχισε σε µια καθυστερηµένη χώρα και θα συνέχεται αδιάκοπα από τη σκέψη των 
κινδύνων για την πρώτη µεγάλη κατάχτηση του προλεταριάτου, αν η επανάσταση 
δεν επεκταθεί. 

Σ’ όλα τα ερωτήµατα που θα γεννηθούν η Λούξεµπουργκ θα ζητήσει τις απαντήσεις 
µέσα στις προοπτικές των νέων προλεταριακών νικών στην πορεία και στη συνέχεια 
της σοσιαλιστικής επανάστασης κι από δω θα εξαρτήσει και την αποφυγή των 
«υπερβολών» στην εξάσκηση της διχτατορίας από το κυβερνητικό Κόµµα, στη χώρα 
του Προλεταριάτου. ∆εν θα σηµάνει τον κώδωνα του κινδύνου για να αρνηθεί τη 
φύση του νέου καθεστώτος και τα διδάγµατα που έβγαλε ο Μαρξ από την άτυχη 
διχτατορία της Κοµµούνας το 1871. Θα ζητήσει τις εξασφαλίσεις για τη δηµοκρατία 
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µέσα στους κόλπους του κυρίαρχου προλεταριάτου και των συµµάχων µαζών όχι 
στην τυπική αναστολή των σκληρών «µέτρων» αλλά στη διατήρηση και ανάπτυξη 
του σοσιαλιστικού πνεύµατος του διεθνισµού. 

Και µαζί µε τον Καρλ Λίµπκνεχτ πάνω σ’ ένα τραπέζι στις εργατικές συνοικίες τον 
Βερολίνου θα διακηρύξει µε δύναµη κατάµουτρα στους σοσιαλπροδότες ταξικούς 
εχθρούς το αθάνατο, «ήµουνα, είµαι και θα είµαι» και θα δόσει το αίµα της για το 
θρίαµβο της ιδέας της διαρκούς επανάστασης. 

Η αναθεώρηση του µαρξισµού από τους σταλινικούς επίγονους έγινε στο όνοµα του 
Λένιν. Η επιγονική διαστρέβλωση δεν µπορεί να εξηγηθεί ιστορικά από τις 
συζητήσεις και τις διαφωνίες του 1905 γύρω στα προβλήµατα της ρωσικής και 
διεθνικής επανάστασης. Οι συζητήσεις εκείνες κλείσανε όχι απλώς µε αποφάσεις 
συνεδρίων παρά µε τις τρεις ρωσικές επαναστάσεις που οδηγήσανε το ρωσικό 
προλεταριάτο µ’ επικεφαλής το Λένιν και τον Τρότσκυ στην εξουσία. 

Όλα τα προβλήµατα (σχέση της διεθνικής και ρωσικής επανάστασης, η σοσιαλιστική 
επανάσταση στις προοδευµένες και τις καθυστερηµένες χώρες, οι σχέσεις του 
προλεταριάτου µε τις άλλες τάξεις, ο ιµπεριαλιστικός πόλεµος, το εθνικό και το 
αποικιακό ζήτηµα, η οργάνωση τον Κόµµατος, η πάλη κατά του αναθεωρητικού 
εκφυλισµού της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς κλπ.) λυθήκανε τελικά µε το όπλο στο χέρι. 

Να θέλει κανείς να εξηγήσει την επιγονική αναθεώρηση και να ξεκινά από τις 
συζητήσεις του 1905 για ν’ απορρίψει τη λενινική πολιτική και να δεχτεί µόνο τη 
συµβολή του Τρότσκυ είναι σαν να προσπαθεί να βγάλει µε τις τέσσερις πράξεις της 
πραχτικής αριθµητικής αλγεβρικούς τύπους. 

Στον Α΄ τόµο της «Ιστορίας της Ρωσικής Επανάστασης» ο Τρότσκυ θ’ αποδείξει πως 
οι φλογερές συζητήσεις των ρώσων επαναστατών στα προεπαναστατικά χρόνια 
γύρω στο πρόβληµα για τις κινητήριες δυνάµεις της ρωσικής επανάστασης, δεν 
απασχολούνταν µ’ ένα θέµα τόσο καθαρό όπως αυτό είναι σήµερα για το µαρξιστή µε 
την πείρα των κατοπινών δεκαετιών πού ’ναι γεµάτες από το τετελεσµένο. Και 
µπορούµε να πούµε πως το να καθορίζει ο µελετητής εκ των υστέρων το «έπρεπε» 
στα τετελεσµένα γεγονότα είναι η άλλη όψη της συνειδητής διαστρέβλωσης των 
γεγονότων. 

Θ’ αποδείξει λοιπόν ο Τρότσκυ πως ο «δάσκαλός του στο αγροτικό ζήτηµα» µε το 
σύνθηµα για τη «δηµοκρατική διχτατορία των εργατών και αγροτών» διατύπωνε 
στην ουσία τον «αλγεβρικό τύπο» της περίφηµης συµµαχίας στο στίβο της πάλης που 
θα αποτελούσε το µεγάλο µοχλό της ιστορίας για το διαλεχτικό πήδηµα. Το 
πρόβληµα των προβληµάτων την εποχή αυτή ήτανε να οπλιστεί το Κόµµα της 
Ρωσικής Σοσιαλδηµοκρατίας µε τις σωστές ιδέες που αφορούσαν τη στρατηγική του 
Κόµµατος: η θεωρία πως η Ρωσία των τσάρων έπρεπε να παραχωρήσει τη θέση της 
σε µια φιλελεύθερη αστική δηµοκρατική Ρωσία ήτανε µια θεωρία αντιδραστική. 

Μόνο γιατί ο Λένιν γαλούχησε τα στελέχη και τα µέλη τον Κόµµατος µε την ιδέα της 
ανεξάρτητης δράσης του προλεταριάτου που επικεφαλής των φτωχών αγροτικών 
µαζών βαδίζει για την επιτέλεση των ιστορικών του σκοπών, µόνο γιατί ο Λένιν δεν 
ξέφυγε ποτέ από το πνεύµα της διακήρυξης του 1852, µπόρεσε το Μπολσεβίκικο 
Κόµµα να οδηγήσει στη νίκη τη ρωσική σοσιαλιστική επανάσταση. 

Ακροναυπλία, Σεπτέµβρης 1941 

ΝΩΝΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 

    

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ 
του Λ. Τρότσκυ13 

 
ΜΕΡΟΣ Α 
 
Οι άνθρωποι δεν κάνουν την επανάσταση καλόκαρδα, το ίδιο όπως και τον πόλεµο. 
Η διαφορά βρίσκεται ωστόσο σε τούτο, ότι στον πόλεµο ο αποφασιστικός ρόλος 

πέφτει στον καταναγκασµό· στην επανάσταση δεν υπάρχει καταναγκασµός, εκτός 
από τον καταναγκασµό των περιστάσεων. Η επανάσταση παρουσιάζεται όταν δεν 
αποµένει άλλος δρόµος. Η εξέγερση που υψώνεται πάνω από την επανάσταση σαν 
µια βουνοκορφή στην οροσειρά των γεγονότων της, δεν µπορεί να προκληθεί 
αυθαίρετα, το ίδιο όπως και η επανάσταση στο σύνολο της. Οι µάζες, επανειληµένα, 
επιτίθενται και υποχωρούν πριν αποφασίσουν να κάνουν την τελευταία έφοδο. Η 
συνωµοσία συνήθως αντιτίθεται στην εξέγερση, όπως η προµελετηµένη επιχείρηση 
µιας µειοψηφίας απέναντι στη στοιχειακή κίνηση της πλειοψηφίας. Και πραγµατικά: 
µια νικηφόρα εξέγερση που δεν µπορεί να είναι παρά το έργο µιας τάξης 
προορισµένης να τεθεί επικεφαλής του έθνους, από την ιστορική της σηµασία κι απ’ 
τις µέθοδές της ξεχωρίζει βαθιά από ένα πραξικόπηµα συνωµοτών που ενεργούν 
πίσω από τις πλάτες των µαζών. 
 

Πραγµατικά, σε κάθε ταξική κοινωνία υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις για να µπορεί 
κανείς να εξυφάνει, µέσα στις σκισµάδες, µια συνωµοσία. Η ιστορική πείρα 
αποδείχνει, ωστόσο, πως χρειάζεται ακόµα η κοινωνία να είναι άρρωστη σε κάποιο 
βαθµό – όπως στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη Νότια Αµερική – για να µπορεί η 
πολιτική των συνωµοτών να βρίσκει διαρκώς να τρέφεται. Στην καθαρή της 
κατάσταση η συνωµοσία, ακόµα και σε περίπτωση νίκης, το µόνο που µπορεί να 
δόσει είναι η αλλαγή στην άσκηση της εξουσίας διαφόρων κλικών της ίδιας, 
κυρίαρχης τάξης, ή λιγότερο ακόµα: αντικαταστάσεις πολιτικών προσώπων. Η νίκη 
ενός κοινωνικού συστήµατος πάνω σ’ ένα άλλο δεν έχει γίνει στην ιστορία παρά µόνο 
µε µαζική εξέγερση. Ενώ οι περιοδικές συνωµοσίες είναι συχνότατα η έκφραση του 

                                                 
13 Γράφτηκε το 1930 στην Πρίγκιπο. Αποτελεί το XΧ Κεφάλαιο του Β΄ Τόµου της Ιστορίας της 
Ρωσικής Επανάστασης. Μετάφραση: ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΛΛΗΣ 
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µαρασµού και της σήψης της κοινωνίας, η λαϊκή εξέγερση, αντίθετα, αναφαίνεται 
συνήθως σαν αποτέλεσµα µιας προηγούµενης γοργής εξέλιξης, που σπάζει την παλιά 
ισορροπία του έθνους. Οι χρόνιες «επαναστάσεις» στις νοτιοαµερικανικές 
δηµοκρατίες δεν έχουν τίποτα κοινό µε τη διαρκή επανάσταση· απεναντίας, µε 
κάποιαν έννοια είναι το ολότελα αντίθετό της. 

Αυτό που ειπώθηκε πιο πάνω δεν σηµαίνει ωστόσο καθόλου ότι λαϊκή εξέγερση και 
συνωµοσία αποκλείουν η µια την άλλη σ’ όλες τις περιπτώσεις. Ένα στοιχείο 
συνωµοσίας, σ’ αυτό ή σε κείνο το µέτρο, περνάει σχεδόν πάντα στην εξέγερση. 
Σταθµός ιστορικά προσδιορισµένος της επανάστασης, η εξέγερση των µαζών δεν 
είναι ποτέ καθαρά στοιχειακή. Ακόµα κι όταν ξεσπάει απροσδόκητα για τους 
περισσότερους συµµέτοχους της, γονιµοποιείται από ιδέες που οι εξεγερµένοι 
βλέπουν σ’ αυτές µια διέξοδο από τα βάσανα της ζωής. Όµως η εξέγερση των µαζών 
µπορεί να προβλεφτεί και να προετοιµαστεί. Αυτή µπορεί να οργανωθεί από τα πριν. 
Σ’ αυτή την περίπτωση η συνωµοσία είναι υποταγµένη στην εξέγερση, την υπηρετεί, 
διευκολύνει την πορεία της, επιταχύνει τη νίκη της. Όσο ψηλότερο είναι το πολιτικό 
επίπεδο ενός επαναστατικού κινήµατος, όσο σοβαρότερη είναι η διεύθυνσή του, τόσο 
µεγαλύτερη είναι η θέση που κρατάει η συνωµοσία στη λαϊκή εξέγερση. 

Είναι απαραίτητο να καταλάβουµε σωστά τη σχέση ανάµεσα στην εξέγερση και τη 
συνωµοσία, τόσο σε ότι τις φέρνει σε αντίθεση όσο και σε ότι τις συµπληρώνει 
αµοιβαία, κι αυτό τόσο πιο πολύ όσο η ίδια η χρήση της λέξης «συνωµοσία» έχει στη 
µαρξιστική φιλολογία όψη αντιφατική, είτε πρόκειται για ανεξάρτητη επιχείρηση 
µιας µειοψηφίας που παίρνει την πρωτοβουλία, είτε πρόκειται για προπαρασκευή 
από τη µειοψηφία του ξεσηκωµού της πλειοψηφίας. 
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ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (1917) 

 

Η ιστορία δείχνει, είν’ αλήθεια, πως µια λαϊκή εξέγερση µπορεί, κάτω από 
ορισµένους όρους, να νικήσει ακόµα και χωρίς συνωµοσία. Ξεπηδώντας µε µια 
«στοιχειακή» ώθηση από µια γενική αγανάκτηση, από διάφορες διαµαρτυρίες, 
διαδηλώσεις, απεργίες, οδοµαχίες, η εξέγερση µπορεί να παρασύρει ένα µέρος του 
στρατού, να παραλύσει τις δυνάµεις του εχθρού και ν’ ανατρέψει την παλιά εξουσία. 
Έτσι έγινε ως κάποιο βαθµό το Φλεβάρη του 1917 στη Ρωσία. Είχαµε πάνω-κάτω τον 
ίδιο πίνακα στο ξετύλιγµα της γερµανικής και αυστροουγγρικής επανάστασης το 
φθινόπωρο του 1918. Στο µέτρο που σ’ αυτές τις δυο περιπτώσεις δεν υπήρχε 
επικεφαλής των εξεγερµένων κόµµα βαθιά διαποτισµένο από τα συµφέροντα και 
τους σκοπούς της εξέγερσης, η νίκη της έπρεπε αναπόφευκτα να µεταβιβάσει την 
εξουσία στα χέρια κείνων των κοµµάτων που ως την τελευταία στιγµή είχαν 
εναντιωθεί στην εξέγερση. 

Ν’ ανατρέψεις την παλιά εξουσία είναι ένα πράγµα. Να πάρεις την εξουσία στα χέρια 
σου είναι ένα άλλο πράγµα. Η µπουρζουαζία σε µιαν επανάσταση µπορεί να 
καταλάβει την εξουσία όχι γιατί είναι επαναστατική µα γιατί είναι η µπουρζουαζία: 
έχει στα χέρια της την ιδιοκτησία, την παιδεία, τον τύπο, ένα δίχτυ από σηµεία 
στήριξης, την ιεραρχία των θεσµών. Τα πράγµατα είναι διαφορετικά µε το 
προλεταριάτο: στερηµένο από κοινωνικά προνόµια που υπάρχουν έξω απ’ αυτό, το 
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εξεγερµένο προλεταριάτο δεν µπορεί να υπολογίζει παρά µόνο στον αριθµό του, στη 
συνοχή του, στα στελέχη του, στο επιτελείο του. 

Όπως ο σιδεράς δεν µπορεί να πιάσει µε γυµνό χέρι το πυρωµένο σίδερο, έτσι και το 
προλεταριάτο δεν µπορεί µε γυµνά τα χέρια να καταλάβει την εξουσία: του 
χρειάζεται οργάνωση κατάλληλη γι’ αυτή τη δουλειά. Στο συνδυασµό της µαζικής 
εξέγερσης µε τη συνωµοσία, στην υποταγή της συνωµοσίας στην εξέγερση, στην 
οργάνωση της εξέγερσης διαµέσου της συνωµοσίας, βρίσκεται ο περίπλοκος και 
βαρύς σε ευθύνες τοµέας της επαναστατικής πολιτικής που ο Μαρξ και ο Έγκελς 
αποκαλούσαν «τέχνη της εξέγερσης». Αυτό προϋποθέτει σωστή γενική διεύθυνση 
των µαζών, ευλυγισία προσανατολισµού απέναντι στις ευµετάβολες περιστάσεις, 
µελετηµένο σχέδιο επίθεσης, σύνεση στην τεχνική προετοιµασία και τόλµη στο 
χτύπηµα. 

Οι ιστορικοί και οι πολιτικοί άντρες αποκαλούν συνήθως εξέγερση των στοιχειακών 
δυνάµεων ένα κίνηµα των µαζών που, όντας δεµένο µε την εχθρότητά του απέναντι 
στο παλιό καθεστώς, δεν έχει καθαρές βλέψεις, ούτε επεξεργασµένες µέθοδες πάλης 
ούτε διεύθυνση που να οδηγεί συνειδητά στη νίκη. Η εξέγερση των στοιχειακών 
δυνάµεων αναγνωρίζεται πρόθυµα από τους επίσηµους ιστορικούς, τουλάχιστο από 
τους δηµοκράτες, σαν αναπόφευκτη θεοµηνία που η ευθύνη της πέφτει πάνω στο 
παλιό καθεστώς. Η αληθινή αιτία αυτής της επιείκειας είναι ότι οι εξεγέρσεις των 
«στοιχειακών» δυνάµεων δεν µπορούν να βγουν από τα πλαίσια του αστικού 
καθεστώτος. 

Στον ίδιο δρόµο βαδίζει και η σοσιαλδηµοκρατία: δεν αρνιέται την επανάσταση 
γενικά, σαν κοινωνική καταστροφή, όπως δεν αρνιέται τους σεισµούς, τις εκρήξεις 
των ηφαιστείων, τις εκλείψεις του ήλιου και τις επιδηµίες της πανούκλας. Κείνο που 
αρνιέται, σαν «µπλανκισµό» ή, ακόµα χειρότερα, µπολσεβικισµό, είναι η συνειδητή 
προπαρασκευή της εξέγερσης, το σχέδιο, η συνωµοσία. Με άλλα λόγια η 
σοσιαλδηµοκρατία είναι πρόθυµη να επικυρώσει, µε καθυστέρηση είν’ αλήθεια, τα 
πραξικοπήµατα που µεταβιβάζουνε την εξουσία στα χέρια της µπουρζουαζίας, 
καταδικάζοντας σύγκαιρα µε αδιαλλαξία κείνες µόνο τις µέθοδες που µπορούν να 
µεταβιβάσουνε την εξουσία στο προλεταριάτο. Κάτω από µια ψεύτικη 
αντικειµενικότητα κρύβεται µια πολιτική υπεράσπισης της καπιταλιστικής 
κοινωνίας. 

Από τις παρατηρήσεις του και τους διαλογισµούς του γύρω από τις αποτυχίες πολλών 
εξεγέρσεων στις οποίες πήρε µέρος ή στάθηκε µάρτυράς τους, ο Αύγουστος Μπλανκί 
βγάζει ορισµένους κανόνες τακτικής που χωρίς αυτούς η νίκη της εξέγερσης γίνεται 
εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Ο Μπλανκί απαιτούσε την έγκαιρη δηµιουργία 
τακτικών επαναστατικών αποσπασµάτων, τη συγκεντρωτική τους διεύθυνση, τον 
καλό τους ανεφοδιασµό, καλοϋπολογισµένη κατανοµή των οδοφραγµάτων, που η 
κατασκευή τους νά ’χει προβλεφτεί, και συστηµατική κι όχι επεισοδιακή, υπεράσπισή 
τους. Όλοι αυτοί οι κανόνες, που εκπορεύονται από τα στρατιωτικά προβλήµατα της 
εξέγερσης, πρέπει, εννοείται, να µεταβάλλονται άφευκτα µαζί µε τους κοινωνικούς 
όρους και τη στρατιωτική τεχνική· όµως αυτοί καθαυτοί δεν είναι καθόλου 
«µπλανκισµός» µε την έννοια που δίνουν πάνω-κάτω οι Γερµανοί στον «πουτσισµό» 
ή στον επαναστατικό «τυχοδιωκτισµό». 

Η εξέγερση είναι τέχνη και όπως κάθε τέχνη έχει τους νόµους της. Οι κανόνες του 
Μπλανκί είταν απαιτήσεις του επαναστατικοπολεµικού ρεαλισµού. Το λάθος του 
Μπλανκί δεν βρισκότανε στο άµεσο θεώρηµα του, µα στην αντιστροφή του. Από το 
γεγονός ότι η τακτική αδεξιότητα καταδίκαζε την εξέγερση στην αποτυχία, ο 
Μπλανκί έβγαζε το συµπέρασµα ότι η τήρηση των κανόνων της εξεγερσιακής 
τακτικής είταν ικανή από µόνη της να εξασφαλίσει τη νίκη. Μόνο από δω και πέρα 
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είναι θεµιτό ν’ αντιπαραθέτουµε το µπλανκισµό στο µαρξισµό. Η συνωµοσία δεν 
αναπληρώνει την εξέγερση. Η δραστήρια µειοψηφία του προλεταριάτου, όσο καλά 
οργανωµένη κι αν είναι, δεν µπορεί να καταλάβει την εξουσία ανεξάρτητα από τη 
γενική κατάσταση της χώρας: σ’ αυτό ο µπλανκισµός είναι καταδικασµένος από την 
ιστορία. Μα µόνο σ’ αυτό. Το άµεσο θεώρηµα διατηρεί όλη του τη δύναµη. Για την 
κατάκτηση της εξουσίας δεν αρκεί στο προλεταριάτο µια εξέγερση των στοιχειακών 
δυνάµεων. Του χρειάζεται αντίστοιχη οργάνωση, του χρειάζεται σχέδιο, του 
χρειάζεται η συνωµοσία. Έτσι βάζει το ζήτηµα ο Λένιν. 

Η κριτική του Έγκελς, που στρεφόταν ενάντια στο φετιχισµό του οδοφράγµατος, 
στηριζότανε πάνω στην εξέλιξη της γενικής τεχνικής και της στρατιωτικής τεχνικής. 
Η εξεγερσιακή τακτική του µπλανκισµού ανταποκρινόταν στο χαρακτήρα του παλιού 
Παρισιού µε το µισοσυντεχνιακό προλεταριάτο, στους στενούς δρόµους και στο 
στρατιωτικό σύστηµα του Λουδοβίκου Φίλιππου. Το λάθος αρχής του µπλανκισµού 
βρίσκεται στη συνταύτιση επανάστασης και εξέγερσης. Το τεχνικό λάθος του 
µπλανκισµού συνίσταται στη συνταύτιση της εξέγερσης µε το οδόφραγµα. Η 
µαρξιστική κριτική είχε στραφεί ενάντια και στα δυο λάθη. Πιστεύοντας, µαζί µε το 
µπλανκισµό, ότι η εξέγερση είναι τέχνη, ο Έγκελς αποκάλυπτε όχι µόνο τη 
δευτερότερη θέση της εξέγερσης µέσα στην επανάσταση, µα και τον παρακµάζοντα 
ρόλο του οδοφράγµατος στην εξέγερση. Η κριτική του Έγκελς δεν είχε τίποτα το 
κοινό µε την απάρνηση των επαναστατικών µεθόδων προς όφελος του καθαρού 
κοινοβουλευτισµού, όπως δοκίµασαν να το αποδείξουν στον καιρό τους οι φιλισταίοι 
της γερµανικής σοσιαλδηµοκρατίας µε τη συνδροµή της λογοκρισίας του 
Χοεντσόλερν. Για τον Έγκελς το ζήτηµα των οδοφραγµάτων παράµενε πρόβληµα 
ενός τεχνικού στοιχείου της εξέγερσης. Ωστόσο οι ρεφορµιστές, από την άρνηση της 
αποφασιστικής αξίας του οδοφράγµατος, δοκίµαζαν να καταλήξουν στην άρνηση της 
επαναστατικής βίας γενικά. Είναι πάνω-κάτω το ίδιο σαν να βγάζεις το συµπέρασµα 
για την κατάρρευση του µιλιταρισµού από την ενδεχόµενη µείωση της σηµασίας του 
χαρακώµατος στο µελλοντικό πόλεµο. 

Η οργάνωση που µε τη βοήθεια της το προλεταριάτο όχι µόνο µπορεί ν’ ανατρέψει το 
παλιό καθεστώς µα και να το αντικαταστήσει µε το δικό του, είναι τα σοβιέτ. Κείνο 
που έγινε αργότερα υπόθεση ιστορικού πειράµατος είταν ως την εξέγερση του 
Οκτώβρη µόνο θεωρητικό προγνωστικό που στηριζόταν, είν’ αλήθεια, πάνω στο 
προκαταρκτικό πείραµα του 1905. Τα σοβιέτ είναι όργανα προετοιµασίας των µαζών 
για την εξέγερση, τα όργανα της εξέγερσης και, υστέρα απ’ τη νίκη, τα όργανα της 
εξουσίας. 

 

Ωστόσο τα σοβιέτ από µόνα τους δεν λύνουνε το πρόβληµα. Ανάλογα µε το 
πρόγραµµα και τη διεύθυνση µπορούν να χρησιµέψουν για διάφορους σκοπούς. Το 
πρόγραµµα το δίνει στα σοβιέτ το κόµµα. Αν τα σοβιέτ, στις περιστάσεις µιας 
επανάστασης – κ’ έξω από την επανάσταση είναι γενικά ανέφικτα – αγκαλιάσουν 
ολόκληρη την τάξη, εκτός από τα ολότελα καθυστερηµένα, παθητικά και 
διεφθαρµένα στρώµατα, το επαναστατικό κόµµα είναι επικεφαλής της τάξης. Το 
πρόβληµα της κατάκτησης της εξουσίας µπορεί να λυθεί µόνο από το συνδυασµό του 
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κόµµατος µε τα σοβιέτ ή µε άλλες µαζικές οργανώσεις ισοδύναµες λίγο-πολύ µε τα 
σοβιέτ. 

Το σοβιέτ, έχοντας επικεφαλής του ένα επαναστατικό κόµµα, τείνει συνειδητά και 
έγκαιρα στην κατάληψη της εξουσίας. Ξεκινώντας από τις µεταλλαγές της πολιτικής 
κατάστασης και τις διαθέσεις των µαζών, προετοιµάζει τα σηµεία στήριξης της 
εξέγερσης, δένει τα αποσπάσµατα κρούσης µε την ενότητα του σκοπού, 
επεξεργάζεται από τα πριν το σχέδιο της επίθεσης και της τελευταίας εξόρµησης: 
αυτό σηµαίνει ίσα-ίσα ότι εισάγει την οργανωµένη συνωµοσία στη µαζική εξέγερση. 

Οι µπολσεβίκοι, πάνω από µια φορά, καιρό ακόµα πριν από την εξέγερση του 
Οκτώβρη, χρειάστηκε να ανασκευάσουν τις κατηγορίες για συνωµοτικές 
µηχανορραφίες και µπλανκισµό που κατευθύνονταν εναντίον τους από τους εχθρούς 
τους. Και όµως κανένας δεν έκανε όσο ο Λένιν πάλη τόσο αδιάλλακτη εναντίον του 
συστήµατος της καθαρής συνωµοσίας. Οι οπορτουνιστές της διεθνούς 
σοσιαλδηµοκρατίας πήραν πάνω από µια φορά κάτω από την προστασία τους την 
παλιά σοσιαλεπαναστατική τακτική της ατοµικής τροµοκρατίας ενάντια στους 
πράκτορες του τσαρισµού, απαντώντας στην αδυσώπητη κριτική των µπολσεβίκων 
που αντιτάσσανε στον τυχοδιωκτικό ατοµικισµό της ιντελιγκέντσιας το ρεύµα προς 
την εξέγερση των µαζών. Όµως αποκρούοντας όλες τις παραλλαγές του µπλανκισµού 
και της αναρχίας, ο Λένιν δεν υποκλινόταν ούτε για µια στιγµή µπροστά στην «ιερή» 
στοιχειακή δύναµη των µαζών. Νωρίτερα και πιο βαθιά από άλλους είχε µελετήσει τη 
σχέση ανάµεσα στους αντικειµενικούς και υποκειµενικούς παράγοντες, ανάµεσα στο 
κίνηµα των στοιχειακών δυνάµεων και την πολιτική του κόµµατος, ανάµεσα στις 
λαϊκές µάζες και την προχωρηµένη τάξη, ανάµεσα στο προλεταριάτο και την 
πρωτοπορία του, ανάµεσα στα σοβιέτ και το κόµµα, ανάµεσα στην εξέγερση και τη 
συνωµοσία. 

Αν είναι όµως αλήθεια πως δεν µπορείς να προκαλέσεις ένα ξεσήκωµα όποτε θέλεις 
και πως για τη νίκη χρειάζεται συνάµα να οργανώσεις έγκαιρα την εξέγερση, απ’ 
αυτό το ίδιο µπαίνει µπροστά στην επαναστατική διεύθυνση το πρόβληµα µιας 
σωστής διάγνωσης: πρέπει έγκαιρα ν’ αντιληφτούµε την εξέγερση που φουντώνει για 
να την ολοκληρώσουµε µε τη συνωµοσία. Η µαιευτική επέµβαση στον τοκετό, αν και 
γίνεται κατάχρηση αυτής της εικόνας, µένει πάντα η πιο ζωντανή απεικόνιση της 
συνειδητής ανάµιξης σ’ ένα στοιχειακό προτσέσο. Ο Χέρτσεν κατηγορούσε άλλοτε το 
φίλο του το Μπακούνιν ότι έπαιρνε αµετάτρεπτα, σ’ όλες τις επαναστατικές του 
πρωτοβουλίες, το δεύτερο µήνα της εγκυµοσύνης για τον ένατο. Όσο για το Χέρτσεν 
είταν µάλλον διατεθειµένος ν’ αρνηθεί την εγκυµοσύνη ακόµα και στον ένατο µήνα. 
Το Φλεβάρη το ζήτηµα της ηµεροµηνίας του τοκετού δεν έµπαινε σχεδόν καθόλου, 
στο µέτρο που η εξέγερση είχε ξεσπάσει «µε τρόπο απροσδόκητο», δίχως 
συγκεντρωτική διεύθυνση. Μα ίσα-ίσα γι’ αυτό η εξουσία πέρασε όχι σε κείνους που 
είχαν κάνει την εξέγερση µα σε κείνους που την είχανε φρενάρει. Είταν ολότελα 
διαφορετικά µε την καινούργια εξέγερση: αυτή την είχε συνειδητά προετοιµάσει το 
µπολσεβίκικο κόµµα. Έτσι το πρόβληµα: να πιάσεις την καλή στιγµή για να δόσεις το 
σύνθηµα της επίθεσης, έπεφτε στο µπολσεβίκικο επιτελείο. 
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Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ∆ΙΩΧΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ. ΑΠΟ ΑΦΙΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1919) 

Τη λέξη «στιγµή» δεν πρέπει να την παίρνουµε πάρα πολύ κατά γράµµα, σαν µια 
καθορισµένη µέρα και ώρα: ακόµα και για τη γέννα η Φύση έχει αφήσει σηµαντικές 
χρονικές διαφορές που τα όριά τους δεν ενδιαφέρουν µόνο τη µαιευτική τέχνη, µα 
και την καζουιστική του κληρονοµικού δικαίου. Ανάµεσα στη στιγµή όπου η 
απόπειρα να προκαλέσεις ένα ξεσήκωµα πρέπει ακόµα αναπόφευκτα να 
αποδείχνεται πρόωρη και να οδηγεί σε επαναστατική άµβλωση, και τη στιγµή όπου η 
ευνοϊκή κατάσταση πρέπει κιόλας να θεωρείται σαν ανεπανόρθωτα χαµένη, 
µεσολαβεί κάποια περίοδος της επανάστασης – µπορεί να υπολογιστεί σε µερικές 
βδοµάδες, καµιά φορά σε µερικούς µήνες – που στη διάρκεια της η εξέγερση µπορεί 
να συντελεστεί µε µεγαλύτερες ή µικρότερες πιθανότητες επιτυχίας. Να διακρίνεις 
αυτή τη σχετικά σύντοµη περίοδο και να διαλέξεις έπειτα µιαν ορισµένη στιγµή, µε 
την ακριβή έννοια της µέρας και της ώρας, για να καταφέρεις το τελευταίο χτύπηµα, 
αυτό είναι για την επαναστατική διεύθυνση το πιο υπεύθυνο χρέος. Μπορεί κανείς 
πολύ σωστά να το αποκαλέσει κόµπο του προβλήµατος, γιατί συνδέει την 
επαναστατική πολιτική µε την τεχνική της εξέγερσης: πρέπει µήπως να θυµίσουµε 
ότι η εξέγερση, το ίδιο όπως και ο πόλεµος, είναι η συνέχιση της πολιτικής µε άλλα 
µέσα; 

Η διαίσθηση και η πείρα είναι αναγκαίες για την επαναστατική διεύθυνση όπως και 
για όλους τους άλλους τοµείς της δηµιουργικής τέχνης. Αυτό όµως δεν φτάνει. Και η 
τέχνη του εµπειρικού γιατρού µπορεί, όχι δίχως επιτυχία, να στηριχτεί πάνω στη 
διαίσθηση και την πείρα. Η τέχνη του πολιτικού θεραπευτή δεν φτάνει ωστόσο παρά 
για εποχές και περίοδες όπου κυριαρχεί η ρουτίνα. Μια εποχή µεγάλων ιστορικών 
καµπών δεν ανέχεται τα έργα των εµπειρικών. Η πείρα, ακόµα και εµπνευσµένη από 
τη διαίσθηση, δεν της φτάνει. Χρειάζεται µια υλιστική µέθοδος που να σου επιτρέπει 
να ανακαλύψεις πίσω από τις κινέζικες σκιές των προγραµµάτων και των 
συνθηµάτων την πραγµατική κίνηση των κοινωνικών σωµάτων. 

Οι βασικοί όροι της επανάστασης συνίστανται σε τούτο, ότι το υπάρχον κοινωνικό 
καθεστώς βρίσκεται ανίκανο να λύσει τα θεµελιακά προβλήµατα της ανάπτυξης του 
έθνους. Η επανάσταση γίνεται ωστόσο δυνατή µόνο στην περίπτωση όπου στη 
σύνθεση της κοινωνίας βρίσκεται µια καινούργια τάξη ικανή να µπει επικεφαλής του 
έθνους για να λύσει τα προβλήµατα που βάζει η ιστορία. Το προπαρασκευαστικό 
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προτσέσο της επανάστασης συνίσταται στο ότι τα αντικειµενικά καθήκοντα τα 
συνυφασµένα µε τις αντιφάσεις της οικονοµίας και των τάξεων, ανοίγουν δρόµο 
µέσα στη συνείδηση των ζωντανών ανθρώπινων µαζών, µεταβάλλουν τις εκδηλώσεις 
τους και δηµιουργούν καινούργιες σχέσεις πολιτικών δυνάµεων. 

Οι ιθύνουσες τάξεις, σαν αποτέλεσµα της ολοφάνερης ανικανότητας τους να βγάλουν 
τη χώρα από το αδιέξοδο, χάνουν την αυτοπεποίθηση τους, τα παλιά κόµµατα 
αποσυντίθενται, λυσσασµένη πάλη ξεσπάει ανάµεσα στις οµάδες και τις κλίκες, οι 
ελπίδες µεταφέρονται στο θαύµα ή στο θαυµατουργό. Όλα αυτά αποτελούν έναν από 
τους πολιτικούς όρους της εξέγερσης, εξαιρετικά σηµαντικό αν και παθητικό. 

Μια µανιασµένη εχθρότητα απέναντι στην καθιερωµένη κοινωνική τάξη και η 
πρόθεση ν’ αποτολµήσουν τις πιο ηρωικές προσπάθειες, να δόσουν θύµατα, για να 
τραβήξουνε τη χώρα στο δρόµο της ανόρθωσης – τέτοια είναι η καινούργια πολιτική 
συνείδηση της επαναστατικής τάξης που αποτελεί τον κύριο ενεργητικό όρο της 
εξέγερσης. 

Τα δυο κύρια στρατόπεδα – οι µεγαλοϊδιοκτήτες και το προλεταριάτο – δεν 
αντιπροσωπεύουν ωστόσο, συνολικά, ολόκληρο το έθνος. Ανάµεσα τους 
παρεµβάλλονται πλατιά στρώµατα της µικροµπουρζουαζίας, που παίρνουν όλα τα 
χρώµατα του οικονοµικοπολιτικού πρίσµατος. Η δυσαρέσκεια των ενδιάµεσων 
στρωµάτων, η απογοήτευσή τους από την πολιτική της ιθύνουσας τάξης, η 
ανυποµονησία τους και το ξεσήκωµά τους, η διάθεση τους να υποστηρίξουν την 
τολµηρά επαναστατική πρωτοβουλία του προλεταριάτου, αποτελούν τον τρίτο 
πολιτικό όρο της εξέγερσης, ως ένα µέρος παθητικό στο µέτρο που εξουδετερώνει τις 
κορυφές της µικροµπουρζουαζίας, ως ένα µέρος ενεργητικό στο µέτρο που σπρώχνει 
τις βάσεις της να παλέψουν άµεσα πλάι-πλάι µε τους εργάτες. 

Η καθοριστική αµοιβαιότητα αυτών των όρων είναι φανερή: όσο πιο αποφασιστικά 
και µε σιγουριά δρα το προλεταριάτο, τόσο πιο πολύ έχει τη δυνατότητα να 
παρασύρει τα ενδιάµεσα στρώµατα, τόσο πιο πολύ αποµονώνεται η κυρίαρχη τάξη 
και τόσο πιο πολύ εντείνεται η αποθάρρυνση στους κόλπους της. Κι αντίστροφα, το 
ξεχαρβάλωµα των ιθυνόντων φέρνει νερό στο µύλο της επαναστατικής τάξης. 

Το προλεταριάτο δεν µπορεί να διαποτιστεί, για την εξέγερση, από την απαραίτητη 
σιγουριά στις ίδιες του τις δυνάµεις παρά µόνο στην περίπτωση που απλώνεται 
µπροστά του µια ξάστερη προοπτική, αν έχει τη δυνατότητα να επαληθεύσει ενεργά 
τις σχέσεις των δυνάµεων που αλλάζουνε προς όφελός του, αν νιώθει από πάνω του 
µια διεύθυνση διορατική, σταθερή και τολµηρή. Αυτό µας οδηγεί στον όρο, τελευταίο 
στην απαρίθµηση µα όχι και στη σπουδαιότητα του, της κατάκτησης της εξουσίας: 
στο επαναστατικό κόµµα σαν πρωτοπορία της τάξης σφιχτοδεµένη και ατσαλωµένη. 
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Χάρη σ’ έναν ευνοϊκό συνδυασµό των ιστορικών συνθηκών, τόσο εσωτερικών όσο και 
διεθνών, το ρωσικό προλεταριάτο βρέθηκε νά ’χει επικεφαλής του ένα κόµµα 
εξαιρετικά προικισµένο µε πολιτική ξαστεριά και επαναστατικό ατσάλωµα δίχως 
προηγούµενο: είναι αυτό µόνο που επέτρεψε σε µια νεαρή και ολιγάριθµη τάξη να 
επιτελέσει ιστορικό έργο ανήκουστης έκτασης. Γενικά, όπως το µαρτυράει η ιστορία 
– της Κοµµούνας του Παρισιού, της γερµανικής και αυστριακής επανάστασης του 
1918, των σοβιέτ της Ουγγαρίας και της Βαυαρίας, της ιταλικής επανάστασης του 
1919, της γερµανικής κρίσης του 1923, της κινέζικης επανάστασης του 1925-1927, της 
ισπανικής επανάστασης του 1931 – ο πιο αδύνατος κρίκος στην αλυσίδα των 
αναγκαίων όρων στάθηκε ως τώρα ο κρίκος του κόµµατος: το πιο δύσκολο πράγµα 
για την εργατική τάξη είναι να δηµιουργήσει µιαν επαναστατική οργάνωση που να 
βρίσκεται στο ύψος των ιστορικών καθηκόντων της. Στις πιο παλιές και πιο 
πολιτισµένες χώρες, τεράστιες δυνάµεις δουλεύουν για να εξασθενήσουν και ν’ 
αποσυνθέσουν την επαναστατική πρωτοπορία. Σηµαντικό µέρος αυτής της εργασίας 
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το βλέπουµε στην πάλη της σοσιαλδηµοκρατίας εναντίον του «µπλανκισµού», 
ονοµασία κάτω από την οποία φιγουράρει η επαναστατική ουσία του µαρξισµού. 

Όσο πολυάριθµες κι αν υπήρξαν οι µεγάλες κοινωνικοπολιτικές κρίσεις, τη 
σύµπτωση όλων των απαραίτητων όρων για µια προλεταριακή εξέγερση νικηφόρα 
και σταθερή δεν την απαντήσαµε ίσαµε τώρα στην ιστορία παρά µόνο µια φορά: τον 
Οκτώβρη του 1917 στη Ρωσία. H επαναστατική κατάσταση δεν είναι αιώνια. Απ’ 
όλους τους βασικούς όρους της εξέγερσης ο λιγότερο σταθερός είναι η ψυχική 
κατάσταση της µικροµπουρζουαζίας. Σε περίοδο εθνικών κρίσεων αυτή βαδίζει πίσω 
από την τάξη που όχι µόνο µε το λόγο µα και µε την πράξη τής εµπνέει εµπιστοσύνη. 
Ικανή για παρορµητικά τινάγµατα, ακόµα και για επαναστατικές µανίες, η 
µικροµπουρζουαζία δεν έχει αντίσταση, χάνει εύκολα το θάρρος της σε περίπτωση 
αποτυχίας, κι από τις φλογερές ελπίδες της πέφτει στην απογοήτευση. Είναι αυτές 
ίσα-ίσα οι βίαιες και γοργές µεταλλαγές στην ψυχική της κατάσταση που δίνουν τόση 
αστάθεια σε κάθε επαναστατική κατάσταση. Αν το επαναστατικό κόµµα δεν είναι 
αρκετά αποφασιστικό για να µεταβάλει έγκαιρα την προσδοκία και τις ελπίδες των 
λαϊκών µαζών σε επαναστατική δράση, τη θέση της πληµµυρίδας την παίρνει σε λίγο 
η αµπώτιδα: τα ενδιάµεσα στρώµατα αποστρέφουν το βλέµµα τους από την 
επανάσταση και ζητάνε το σωτήρα τους στο αντίθετο στρατόπεδο. Όπως στη 
φουσκονεριά το προλεταριάτο παρασέρνει πίσω του τη µικροµπουρζουαζία, έτσι στη 
φυρονεριά η µικροµπουρζουαζία παρασέρνει πίσω της σηµαντικά στρώµατα του 
προλεταριάτου. Τέτοια είναι η διαλεκτική των κοµµουνιστικών και φασιστικών 
κυµάτων στην πολιτική εξέλιξη της µεταπολεµικής Ευρώπης. 

∆οκιµάζοντας να στηριχτούν στον αφορισµό του Μαρξ: κανένα καθεστώς δεν 
εξαφανίζεται από τη σκηνή προτού εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες του, οι 
µενσεβίκοι θεωρούσαν απαράδεκτη την πάλη για τη δικτατορία του προλεταριάτου 
στην καθυστερηµένη Ρωσία, όπου ο καπιταλισµός είταν µακριά ακόµα από του να 
έχει ξοδευτεί ολότελα. Σ’ αυτό το συλλογισµό υπήρχαν δυο λάθη, και τα δυο τους 
µοιραία. Ο καπιταλισµός δεν είναι σύστηµα εθνικό, είναι σύστηµα παγκόσµιο. Ο 
ιµπεριαλιστικός πόλεµος και τα επακόλουθά του έδειξαν ότι το καπιταλιστικό 
καθεστώς έχει στραγγιχτεί σε παγκόσµια κλίµακα. Η επανάσταση στη Ρωσία είτανε 
το σπάσιµο του πιο αδύνατου κρίκου στο παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα. 

Μα η ψευτιά της µενσεβίκικης αντίληψης αποκαλύπτεται και από εθνική άποψη. Αν 
σταθεί κανείς σε µιαν οικονοµική αφαίρεση µπορεί, ας το δεχτούµε, να βεβαιώσει 
πως ο καπιταλισµός στη Ρωσία δεν είχε εξαντλήσει τις δυνατότητές του. Μα τα 
οικονοµικά προτσέσα δεν ξετυλίγονται στους αιθέρες, µα σε συγκεκριµένο ιστορικό 
περιβάλλον. Ο καπιταλισµός δεν είναι αφαίρεση: είναι ζωντανό σύστηµα ταξικών 
σχέσεων που έχει ανάγκη προπαντός από κρατική εξουσία. Ότι η µοναρχία, που 
κάτω απ’ την προστασία της είχε διαµορφωθεί ο ρωσικός καπιταλισµός, είχε 
εξαντλήσει τις δυνατότητές της, αυτό δεν το αρνιόνταν οι µενσεβίκοι. Η 
Φεβρουαριανή Επανάσταση προσπάθησε να εγκαθιδρύσει ένα ενδιάµεσο κρατικό 
σύστηµα. Παρακολουθήσαµε βήµα το βήµα την ιστορία της: µέσα σε κάπου οχτώ 
µήνες κείνο το καθεστώς είχε ολότελα εξαντληθεί. Ποιά κυβερνητική τάξη µπορούσε, 
κάτω απ’ αυτούς τους όρους, να εξασφαλίσει την κατοπινή ανάπτυξη του ρωσικού 
καπιταλισµού; 

«Η αστική δηµοκρατία, που την υπεράσπισαν µόνο οι σοσιαλιστές µε µετριοπαθείς 
τάσεις, οι οποίοι δεν έβρισκαν πια στήριγµα στις µάζες... δεν µπορούσε να 
διατηρηθεί. Όλη η ουσία µέσα της είχε φαγωθεί, δεν έµενε παρά το τσόφλι». Αυτή η 
σωστή εκτίµηση ανήκει στο Μιλιουκόβ. Η τύχη του καταφαγωµένου συστήµατος 
έπρεπε κατά τη γνώµη του νά ’ναι ίδια µε την τύχη του τσαρισµού: «Και το ένα και το 
άλλο είχαν προετοιµάσει το έδαφος για την επανάσταση· και το ένα και το άλλο δεν 
είχαν βρει ούτε έναν υπερασπιστή τη µέρα της επανάστασης». 
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Από τον Ιούλη - Αύγουστο ο Μιλιουκόβ χαρακτήριζε την κατάσταση µ’ ένα δίληµµα 
ανάµεσα σε δυο ονόµατα: Κορνίλοβ ή Λένιν. Μα ο Κορνίλοβ είχε κάνει κιόλας την 
πρώτη δοκιµή του που είχε τελειώσει µε αξιοθρήνητη αποτυχία. Για το καθεστώς του 
Κερένσκι, όπως και νά ’ναι, δεν έµενε πια θέση. Όσο ποικίλες κι αν είταν οι ψυχικές 
διαθέσεις, µαρτυράει ο Σουχάνοβ, «δεν υπήρχε ενότητα παρά µόνο στο µίσος για τον 
κερενσκισµό». Το ίδιο όπως η τσαρική µοναρχία είχε γίνει τελικά αδύνατη για τις 
κορυφές των ευγενών κι ακόµα για τους µεγάλους δούκες, έτσι και η κυβέρνηση του 
Κερένσκι κατάντησε µισητή ακόµα και για τους εµπνευστές του καθεστώτος, τους 
«µεγάλους δούκες» των συµφιλιωτικών κορυφών. Σ’ αυτή τη γενική δυσαρέσκεια, σ’ 
αυτή την έντονη πολιτική δυσφορία όλων των τάξεων βρίσκεται ένα από τα 
σπουδαιότερα συµπτώµατα µιας επαναστατικής κατάστασης φτασµένης στην 
ωριµότητά της. Έτσι κάθε µυώνας, κάθε νεύρο, κάθε ίνα του οργανισµού είναι 
αφόρητα τεντωµένα την παραµονή του ανοίγµατος ενός µεγάλου αποστήµατος. 

Η απόφαση του µπολσεβίκικου Συνεδρίου του Ιούλη που προφύλαγε τους εργάτες 
από τις πρόωρες συγκρούσεις, υπόδειχνε σύγκαιρα πως θά ’πρεπε να δεχτούν την 
πάλη «όταν η κρίση ολόκληρου του έθνους και το βαθύ ξεσήκωµα των µαζών θα 
δηµιουργούσαν όρους ευνοϊκούς για τον ερχοµό των φτωχών στοιχείων της πόλης 
και του κάµπου στην υπόθεση των εργατών». Αυτή η στιγµή έφτασε το Σεπτέµβρη - 
Οκτώβρη. 

 

Λ. ΤΡΟΤΣΚΥ, ΜΕ ΤΗ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

Η εξέγερση δικαιούνταν από κει και πέρα να υπολογίζει στην επιτυχία, αφού 
µπορούσε να στηριχτεί πάνω σε ατόφια λαϊκή πλειοψηφία. ∆εν πρέπει, εννοείται, να 
το πάρουµε αυτό τυπικά. Αν στο ζήτηµα της εξέγερσης είχε ανοίξει προηγούµενα 
δηµοψήφισµα, αυτό θά ’δινε αποτελέσµατα εξαιρετικά αντιφατικά και αβέβαια. Η 
εσώτερη διάθεση να υποστηρίξεις την εξέγερση δεν µπορεί καθόλου να ταυτιστεί µε 
την ικανότητα να αντιλαµβάνεσαι καθαρά από τα πριν την αναγκαιότητα της 
εξέγερσης. Πέρα απ’ αυτό, οι απαντήσεις θα εξαρτιόντανε σε πολύ µεγάλο βαθµό 
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από τον ίδιο τον τρόπο θέσης του ζητήµατος, από το όργανο που θα κατεύθυνε την 
έρευνα ή, για να µιλήσουµε πιο απλά, από την τάξη που θα βρισκότανε στην εξουσία. 

Οι µέθοδες της δηµοκρατίας έχουν τα όριά τους. Μπορείς να ρωτήσεις όλους τους 
επιβάτες ενός τρένου ποιος τύπος βαγονιού τους αρέσει καλύτερα, µα δεν µπορείς να 
πας να τους ρωτήσεις όλους αν πρέπει να φρενάρεις ένα τρένο που κινδυνεύει να 
εκτροχιαστεί. Κι όµως αν η σωτήρια ενέργεια γίνει επιδέξια και έγκαιρα, είσαι 
σίγουρος ότι έχεις την έγκριση των επιβατών. 

Οι κοινοβουλευτικές γνωµοδοτήσεις του λαού γίνονται όλες ταυτόχρονα. Ωστόσο τα 
διάφορα λαϊκά στρώµατα σε καιρό επανάστασης φτάνουν σ’ ένα και το ίδιο 
συµπέρασµα µε αναπόφευκτη καθυστέρηση, καµιά φορά πολύ µικρή, το ένα από το 
άλλο. Ενώ η πρωτοπορία φλεγόταν από επαναστατική ανυποµονησία, τα 
καθυστερηµένα στρώµατα µόλις άρχιζαν να σηκώνουν κεφάλι. Στην Πετρούπολη και 
στη Μόσχα όλες οι µαζικές οργανώσεις είτανε κάτω από τη διεύθυνση των 
µπολσεβίκων· στο κυβερνείο του Ταµπόβ, που είχε πάνω από τρία εκατοµµύρια 
κατοίκους, δηλαδή πάνω-κάτω όσους και οι δυο πρωτεύουσες µαζί, µπολσεβίκικη 
φράξια εµφανίζεται στο Σοβιέτ για πρώτη φορά λίγο µόνο πριν από την εξέγερση του 
Οκτώβρη. 

Οι συλλογισµοί της αντικειµενικής εξέλιξης δεν συµπέφτουνε καθόλου – µέρα τη 
µέρα – µε τους συλλογισµούς της σκέψης των µαζών. Κι όταν µια µεγάλη πρακτική 
απόφαση, από την πορεία των πραγµάτων, γίνεται επείγουσα, αυτή επιτρέπει 
λιγότερο από κάθε τι δηµοψήφισµα. Οι διαφορές επίπεδου και ψυχικής κατάστασης 
στα διάφορα λαϊκά στρώµατα περιορίζονται µε τη δράση: τα πρωτοποριακά στοιχεία 
τραβάνε τους διστακτικούς κι αποµονώνουνε κείνους που αντιστέκονται. Η 
πλειοψηφία δεν µετριέται, κατακτιέται. Η εξέγερση φουντώνει ίσα-ίσα όταν η λύση 
των αντιφάσεων δεν φαίνεται πια παρά στο δρόµο της άµεσης δράσης. 

Ανίκανη να βγάλει η ίδια από τον πόλεµό της µε τους ευγενείς τα αναγκαία πολιτικά 
συµπεράσµατα, η αγροτιά ωστόσο, από το ίδιο το γεγονός του ξεσηκωµού της, έσµιγε 
προκαταβολικά µε την εξέγερση στις πόλεις, την καλούσε και τη ζητούσε. Εξέφραζε 
τη θέλησή της όχι µε λευκό ψηφοδέλτιο µα µε τον «κόκκινο κόκορα»: είταν αυτό ένα 
δηµοψήφισµα πιο σοβαρό. Στα όρια όπου η υποστήριξη της αγροτιάς είταν 
απαραίτητη για την εγκαθίδρυση της σοβιετικής δικτατορίας, είταν εκεί. «Αυτή η 
δικτατορία – απαντούσε ο Λένιν στους αναποφάσιστους – θά ’δινε τη γη στους 
χωρικούς κι όλες τις εξουσίες στις τοπικές αγροτικές επιτροπές: πως µπορεί κανείς, 
αν δεν έχει χάσει το µυαλό του, να αµφιβάλει ότι οι χωρικοί θα υποστήριζαν αυτή τη 
δικτατορία;» Για να µπορούν οι στρατιώτες, οι χωρικοί, οι καταπιεζόµενες 
εθνότητες, που περιπλανιόντανε µέσα στη χιονοθύελλα των ψηφοδελτίων, να 
γνωρίσουνε τους µπολσεβίκους στο έργο, χρειαζόταν οι µπολσεβίκοι να πάρουν την 
εξουσία. 

Ποιός έπρεπε λοιπόν να είναι ο συσχετισµός των δυνάµεων για να επιτρέψει στο 
προλεταριάτο να καταλάβει την εξουσία; «Στην αποφασιστική στιγµή, στο 
αποφασιστικό σηµείο, πρέπει νά ’χεις συντριπτική υπεροχή» – έγραφε αργότερα ο 
Λένιν, σχολιάζοντας την εξέγερση του Οκτώβρη. «Αυτός ο νόµος της στρατιωτικής 
επιτυχίας είναι και νόµος της πολιτικής επιτυχίας, προπαντός σ’ αυτό τον 
µανιασµένο, τον κοχλακιστό πόλεµο των τάξεων που ονοµάζεται επανάσταση. Οι 
πρωτεύουσες και γενικά τα µεγάλα εµποροβιοµηχανικά κέντρα... αποφασίζουν σε 
µεγάλο µέρος για τα πολιτικά πεπρωµένα του λαού, εννοείται µε τον όρο ότι τα 
κέντρα υποστηρίζονται από αρκετές τοπικές αγροτικές δυνάµεις, ακόµα κι αν η 
υποστήριξη δεν έρχεται αµέσως». Μ’ αυτή τη δυναµική έννοια µιλούσε ο Λένιν για 
πλειοψηφία του λαού και είταν η µόνη πραγµατική έννοια της ιδέας της 
πλειοψηφίας. 
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Οι δηµοκρατικοί αντίπαλοι παρηγοριόντανε µε τη σκέψη ότι ο λαός που 
ακολουθούσε τους µπολσεβίκους δεν είταν παρά η πρώτη ύλη, ο εύπλαστος άργιλος 
της ιστορίας: τα χωµατοκάλουπα δεν θά ’παυαν µ’ αυτό να είναι οι δηµοκράτες, σε 
συνεργασία µε τους µορφωµένους αστούς. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπουνε – 
ρωτούσε η εφηµερίδα των µενσεβίκων – ότι ποτέ ακόµα το προλεταριάτο και η 
φρουρά της Πετρούπολης δεν είχαν τόσο αποµονωθεί απ’ όλα τ’ άλλα κοινωνικά 
στρώµατα;» Η δυστυχία για το προλεταριάτο και τη φρουρά βρισκότανε σε τούτο, 
ότι είταν «αποµονωµένοι» από τις τάξεις από τις οποίες ετοιµαζόντανε να 
αφαιρέσουν την εξουσία. 

Μπορούσε κανείς, πραγµατικά, να υπολογίζει σοβαρά στη συµπάθεια και στην 
υποστήριξη των απαίδευτων µαζών της επαρχίας και του µετώπου; Ο 
µπολσεβικισµός τους, έγραφε ο Σουχάνοβ µε περιφρόνηση, «δεν είταν άλλο από 
µίσος για το συνασπισµό και βουλιµία για γη και για ειρήνη». Σαν να µην έφταναν 
αυτά! Το µίσος για το συνασπισµό εσήµαινε προσπάθεια να αφαιρέσουν την εξουσία 
από τη µπουρζουαζία. Η βουλιµία για γη και για ειρήνη είταν ένα µεγαλειώδες 
πρόγραµµα που οι χωρικοί και οι στρατιώτες ετοιµαζόντανε να πραγµατοποιήσουν 
κάτω από τη διεύθυνση των εργατών. Η µηδαµινότητα των δηµοκρατών, ακόµα και 
κείνων που βρισκόντανε πιο αριστερά, εκπορευόταν από την έλλειψη εµπιστοσύνης 
των «µορφωµένων» σκεπτικιστών απέναντι στις άσηµες µάζες που παίρνουν τα 
φαινόµενα χοντρικά, χωρίς να µπουν στις λεπτοµέρειες και στις αποχρώσεις. Στάση 
διανοουµενίστικη, ψευτοαριστοκρατική, περιφρονητική απέναντι στο λαό, είτανε 
ξένη στο µπολσεβικισµό, αντίθετη στην ίδια του τη φύση. Οι µπολσεβίκοι δεν είταν 
άνθρωποι µε άσπρα χέρια, φίλοι του εργαζόµενου λαού από το γραφείο τους, 
σχολαστικοί. ∆εν φοβόντανε τα καθυστερηµένα στρώµατα που για πρώτη φορά 
ανέβαιναν από τα τρίσβαθα της κοινωνίας. Οι µπολσεβίκοι παίρνανε το λαό όπως τον 
είχε φτιάξει η ιστορία, όπως είτανε προορισµένος να κάνει την επανάσταση. Οι 
µπολσεβίκοι θεωρούσαν αποστολή τους να τεθούν επικεφαλής του λαού. Ενάντια 
στην εξέγερση τάσσονταν «όλοι», εκτός από τους µπολσεβίκους. Μα οι µπολσεβίκοι 
είταν ο λαός. 

Η βασική πολιτική δύναµη της εξέγερσης του Οκτώβρη βρισκότανε στο 
προλεταριάτο, όπου την πρώτη θέση την κρατούσαν οι εργάτες της Πετρούπολης. 
Στην πρωτοπορία της πρωτεύουσας στεκόταν, από το άλλο µέρος, το προάστιο του 
Βίµποργκ. Το σχέδιο της εξέγερσης είχε εκλέξει κείνη την ουσιαστικά προλεταριακή 
συνοικία σαν βάση εκκίνησης για την ανάπτυξη της επίθεσης. 

Οι συµφιλιωτές όλων των αποχρώσεων, αρχίζοντας από το Μάρτοβ, δοκίµασαν 
ύστερα απ’ την εξέγερση να παρουσιάσουνε το µπολσεβικισµό σαν φανταρίστικη 
τάση. Η ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία αρπάχτηκε µε χαρά απ’ αυτή τη θεωρία. Και 
δω έκλειναν τα µάτια µπροστά στα θεµελιακά ιστορικά γεγονότα, δηλαδή: ότι το 
προλεταριάτο είταν το πρώτο που είχε περάσει µε το µέρος των µπολσεβίκων ότι οι 
εργάτες της Πετρούπολης έδειχναν το δρόµο στους εργάτες όλης της χώρας· ότι οι 
φρουρές και το µέτωπο εξακολουθούσαν πολύ περισσότερο καιρό να υποστηρίζουν 
τους συµφιλιωτές· ότι οι σοσιαλεπαναστάτες και οι µενσεβίκοι δηµιουργούσαν µέσα 
στο σύστηµα των σοβιέτ κάθε λογής προνόµια για τους στρατιώτες σε βάρος των 
εργατών, αγωνίζονταν εναντίον του εξοπλισµού των εργατών, διέγειραν εναντίον 
τους τούς στρατιώτες· ότι µόνο κάτω από την επίδραση των εργατών έγινε 
µεταστροφή στο στρατό· ότι η διεύθυνση των στρατιωτών στην αποφασιστική στιγµή 
βρέθηκε στα χέρια των εργατών· τέλος ότι ένα χρόνο αργότερα η σοσιαλδηµοκρατία 
στη Γερµανία, κατά το παράδειγµα των Ρώσων οµόθρησκών της, στηριζότανε πάνω 
στους στρατιώτες στην πάλη της εναντίον των εργατών. 

Προς το φθινόπωρο οι δεξιοί συµφιλιωτές είχαν ήδη οριστικά χάσει τη δυνατότητα 
να µιλάνε στα εργοστάσια και στους στρατώνες. Οι αριστεροί όµως συµφιλιωτές 
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δοκίµαζαν ακόµα να πείσουνε τις µάζες ότι η εξέγερση είταν τρέλα. Ο Μάρτοβ που, 
καταπολεµώντας την επίθεση της αντεπανάστασης τον Ιούλη, είχε βρει ένα µονοπάτι 
προς τη συνείδηση των µαζών, είχε τώρα ξαναγυρίσει σ’ ένα έργο δίχως ελπίδα. «∆εν 
µπορούµε να υπολογίζουµε» – αναγνώριζε ο ίδιος στις 14 Οκτώβρη σε συνεδρίαση 
της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής – «πως οι µπολσεβίκοι θα µας ακούσουν». 
Παρ όλα αυτά θεωρούσε χρέος του να προειδοποιήσει τις «µάζες». Ωστόσο οι µάζες 
ήθελαν δράση και όχι µαθήµατα ηθικής. Ακόµα και στις περιπτώσεις όπου αυτές 
άκουγαν µε σχετική υποµονή τον πολύ γνωστό προειδοποιητή, εξακολουθούσαν, 
σύµφωνα µε την οµολογία του Μστισλάβσκι, «να σκέφτονται µε τον τρόπο τους σαν 
και πρώτα». Ο Σουχάνοβ διηγείται πως κάτω από ένα βροχερό ουρανό ζητούσε να 
πείσει τους εργάτες στα εργοστάσια Πουτίλοβ ότι τα πράγµατα µπορούσαν να 
τακτοποιηθούν χωρίς εξέγερση. Φωνές ανυπόµονες τον διακόπτανε. Τον άκουγαν 
δυο-τρία λεφτά κ’ έπειτα τον διακόπτανε και πάλι. «Ύστερα από πολλές απόπειρες 
τα παράτησα. Το πράγµα δεν προχωρούσε... και η ψιχάλα µας περόνιαζε ολοένα». 
Κάτω από τον ελάχιστα σπλαχνικό ουρανό του Οκτώβρη οι φτωχοί 
αριστεροδηµοκράτες, σύµφωνα µε τις ίδιες τους τις περιγραφές, µοιάζανε µε 
βρεγµένες κότες. 

Το ευνοούµενο πολιτικό µοτίβο των «αριστερών» αντίπαλων της εξέγερσης, και 
τέτοιοι βρισκόντανε και µέσα στους µπολσεβίκικους κύκλους, είτανε να σηµειώνουν 
την έλλειψη µαχητικής ορµής στη βάση. «Η ψυχική κατάσταση των εργαζόµενων και 
των µαζών των στρατιωτών» – έγραφαν ο Ζινόβιεφ και ο Κάµενεφ στις 11 Οκτώβρη 
– «δεν θυµίζει καθόλου ούτε και την ψυχική κατάσταση που υπήρχε πριν από τις 3 
του Ιούλη». Αυτό δεν είταν ολότελα αβάσιµο: υπήρχε στο προλεταριάτο της 
Πετρούπολης κάποια ατονία ύστερα από πάρα πολύ µακριά αναµονή. ʼρχιζαν ν’ 
απογοητεύονται ακόµα κι απ’ τους µπολσεβίκους: θα διαψεύδανε κι αυτοί τις ελπίδες 
τους; Στις 16 Οκτώβρη ο Ραχίγια, ένας από τους πιο µαχητικούς µπολσεβίκους της 
Πετρούπολης, Φιλανδός την καταγωγή, έλεγε στη διάσκεψη της Κεντρικής 
Επιτροπής: «Ολοφάνερα το σύνθηµα µας αρχίζει κιόλας να καθυστερεί, γιατί 
αµφιβάλλουν πως θα κάνουµε εκείνο για το όποιο κάνουµε έκκληση». Μα το 
αποκάµωµα απ’ την αναµονή, που έµοιαζε µε χαύνωση, δεν κράτησε παρά ως το 
πρώτο σύνθηµα της µάχης. 

ΜΕΡΟΣ Β 

Τί δύναµη αντιπροσώπευαν από στρατιωτική 
άποψη οι εργάτες της Πετρούπολης; Αυτό το ερώτηµα αφορά την Κόκκινη Φρουρά. 
Ήρθε η στιγµή να µιλήσουµε πιο λεπτοµερειακά γι’ αυτήν: είναι προορισµένη για τις 
ερχόµενες µέρες να ριχτεί στο µεγάλο στίβο της ιστορίας. 

Φτάνοντας µε τις παραδόσεις της ως στο 1905, η Εργατική Φρουρά αναγεννήθηκε µε 
τη Φεβρουαριανή Επανάσταση και συµµερίστηκε κατοπινά όλες τις εναλλαγές της 
µοίρας της. Ο Κορνίλοβ, τότε ανώτατος διοικητής της στρατιωτικής περιοχής της 
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Πετρούπολης, βεβαίωνε πως από τις αποθήκες του πυροβολικού είχαν εξαφανιστεί 
τις µέρες της ανατροπής της µοναρχίας τριάντα χιλιάδες πιστόλια και σαράντα 
χιλιάδες τουφέκια. Πέρα απ’ αυτό, σηµαντική ποσότητα όπλων έπεσε στα χέρια του 
λαού ύστερα από τον αφοπλισµό της αστυνοµίας και χάρη στα φιλικά συντάγµατα. 
Όταν ζήτησαν την παράδοση των όπλων κανένας δεν απάντησε. Η επανάσταση 
διδάσκει πως πρέπει να εκτιµάµε πολύ το τουφέκι. Οι οργανωµένοι εργάτες 
µπόρεσαν ωστόσο να προµηθευτούν πολύ λίγο απ’ αυτό το κελεπούρι. 

Τους τέσσερεις πρώτους µήνες το ζήτηµα της εξέγερσης δεν έµπαινε καθόλου για 
τους εργάτες. Το δηµοκρατικό καθεστώς της διαρχίας άνοιγε στους µπολσεβίκους τη 
δυνατότητα να κατακτήσουνε την πλειοψηφία µέσα στα σοβιέτ. Οι εργατικοί λόχοι, 
τα ντρουζίνι, των ελεύθερων σκοπευτών αποτελούσανε στοιχείο της δηµοκρατικής 
µιλίτσιας. Μα όλα αυτά είτανε περισσότερο τύπος παρά ουσία. Το τουφέκι στα χέρια 
του εργάτη συµβόλιζε µιαν ολότελα διαφορετική ιστορική αρχή απ’ ότι στα χέρια του 
φοιτητή. 

Το γεγονός ότι οι εργάτες είταν εφοδιασµένοι µε όπλα ανησύχησε τις κατέχουσες 
τάξεις από την πρώτη στιγµή, γιατί έτσι µετατοπιζόταν απότοµα ο συσχετισµός των 
δυνάµεων στα εργοστάσια. Στην Πετρούπολη όπου ο κρατικός µηχανισµός, 
υποστηριζόµενος από την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή, αντιπροσώπευε στην 
αρχή µιαν αναµφισβήτητη δύναµη, η εργατική µιλίτσια δεν φαινόταν ακόµα τόσο 
απειλητική. Όµως στις βιοµηχανικές περιοχές της επαρχίας το δυνάµωµα της 
εργατικής φρουράς εσήµαινε ανατροπή όλων των σχέσεων, όχι µόνο στο εσωτερικό 
της επιχείρησης µα και πολύ µακριά ένα γύρω. Οι οπλισµένοι εργάτες καθαιρούσανε 
τους επιστάτες, τους µηχανικούς, ακόµα και τους συλλαµβάνανε. Με απόφαση των 
εργοστασιακών συνελεύσεων οι κόκκινοι φρουροί πληρωνόντανε συχνά από το 
ταµείο των επιχειρήσεων. Στα Ουράλια, όπου είναι πλούσιες οι παραδόσεις της 
πάλης των παρτιζάνων του 1905, οι εργατικοί λόχοι των ελεύθερων σκοπευτών 
βάζανε τάξη κάτω από τη διεύθυνση παλιών αγωνιστών. Οι οπλισµένοι εργάτες 
ξεκαθαρίσανε σχεδόν αδιόρατα την επίσηµη εξουσία, αντικατασταίνοντάς την µε τα 
όργανα των σοβιέτ. Το σαµποτάρισµα που γινόταν από τους ιδιοκτήτες και τους 
διαχειριστές επέβαλε στους εργάτες την υποχρέωση να προστατέψουν τις 
επιχειρήσεις: µηχανές, αποθήκες, αποθέµατα σε κάρβουνο και πρώτες ύλες. Οι ρόλοι 
είχαν ανατραπεί. Ο εργάτης έσφιγγε γερά στα χέρια του το τουφέκι για να 
υπερασπίσει το εργοστάσιο όπου έβλεπε την ίδια την πηγή της δύναµης του. Έτσι τα 
στοιχεία της εργατικής δικτατορίας εγκαθιδρύονταν στα εργοστάσια και στις 
συνοικίες προτού ακόµα το προλεταριάτο στο σύνολό του καταλάβει την κρατική 
εξουσία. 

Καθρεφτίζοντας όπως πάντα τους φόβους των ιδιοκτητών, οι συµφιλιωτές 
αντιτάσσονταν µ’ όλες τους τις δυνάµεις στον εξοπλισµό των εργατών της 
πρωτεύουσας, περιορίζοντας τον στο ελάχιστο. Κατά τον Μινίτσεβ όλος ο οπλισµός 
της συνοικίας της Νάρβα αποτελούνταν «από καµιά δεκαπενταριά τουφέκια και 
µερικά πιστόλια». Στο µεταξύ στην πόλη πλήθαιναν οι διαρπαγές και οι 
βιαιοπραγίες. Απ’ όλες τις µεριές φτάνανε ανησυχαστικές φήµες, προάγγελοι 
καινούργιων τρανταγµών. Την παραµονή της εκδήλωσης του Ιούλη περίµεναν να 
δουν τη συνοικία να καίγεται. Οι εργάτες ζητούσαν όπλα, χτυπώντας όλες τις πόρτες 
και καµιά φορά σπάζοντάς τες. 

Από την εκδήλωση της 3 του Ιούλη οι εργάτες του Πουτίλοβ αποκοµίσανε ένα 
τρόπαιο: ένα πολυβόλο µε πέντε κιβώτια γεµιστήρες. «Κάναµε σαν µικρά παιδιά απ’ 
τη χαρά µας» – διηγείται ο Μινίτσεβ. Ορισµένα εργοστάσια είταν καλύτερα 
οπλισµένα. Κατά τα λεγόµενα του Λίτσκοβ, οι εργάτες του εργοστασίου του είχαν 
ογδόντα τουφέκια και είκοσι µεγάλα πιστόλια. Ολόκληρος θησαυρός! ∆ιαµέσου του 
επιτελείου της Κόκκινης Φρουράς πέτυχαν δυο πολυβόλα: το ένα το στήσανε στην 
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τραπεζαρία, το άλλο στο ανώγι. «Αρχηγός µας» – διηγείται ο Λίτσκοβ – «είταν ο 
Κοτσερόβσκι και οι πιο στενοί συνεργάτες του είταν ο Τοµτσάκ, που σκοτώθηκε από 
τους λευκοφρουρούς στα Οκτωβριανά κοντά στο Τσάρσκογιε-Σελό και ο Γεφίµοφ 
που τουφεκίστηκε από τις συµµορίες των λευκών έξω από το Γιάµπουργκ». Αυτές οι 
τσιγγούνικες γραµµές µας επιτρέπουν να ρίξουµε µια µατιά µέσα στο εργαστήριο 
των εργοστασίων όπου διαµορφώνονταν τα στελέχη της εξέγερσης του Οκτώβρη και 
του µελλοντικού Κόκκινου Στράτου, όπου ξεδιαλέγονταν, συνηθίζανε να διοικούνε, 
ατσαλώνονταν οι Κοµτσάκ, οι Γεφίµοφ, εκατοντάδες και χιλιάδες ανώνυµοι εργάτες 
που αφού κατακτήσανε την εξουσία την υπεράσπισαν ατρόµητα από τον εχθρό κ’ 
έπεσαν, στη συνέχεια, σ’ όλα τα πεδία της µάχης. 

Τα γεγονότα του Ιούλη µεταβάλλουν µονοµιάς την κατάσταση της Κόκκινης 
Φρουράς. Ο αφοπλισµός των εργατών γίνεται κιόλας ολότελα ανοιχτά, όχι µε την 
πειθώ µα µε τη χρήση της βίας. Κάνοντας τάχα πως παραδίνουν όπλα, οι εργάτες δεν 
δίνουν ωστόσο παρά παλιοσίδερα. Ότι αξίζει κάτι το κρύβουνε καλά. Τα τουφέκια 
µοιράζονται σε σίγουρα µέλη του κόµµατος. Τα πολυβόλα γρασάρονται και 
θάβονται. Τα αποσπάσµατα της Φρουράς αναδιπλώνονται και περνούν στην 
παρανοµία, ενώ δένονται πιο στενά µε τους µπολσεβίκους. 

Το έργο του εξοπλισµού των εργατών είταν αρχικά συγκεντρωµένο στα χέρια των 
εργοστασιακών επιτροπών, καθώς και των συνοικιακών επιτροπών του κόµµατος. 
Αναλαµβάνοντας ύστερα από την Ιουλιανή συντριβή, η Στρατιωτική Οργάνωση των 
µπολσεβίκων, που προηγούµενα είχε δουλέψει µόνο µέσα στη φρουρά και στο 
µέτωπο, καταπιάστηκε για πρώτη φορά µε την εκπαίδευση της Κόκκινης Φρουράς 
προµηθεύοντας στους εργάτες εκπαιδευτές και σ’ ορισµένες περιπτώσεις όπλα. Η 
προοπτική της ένοπλης εξέγερσης, χαραγµένη από το κόµµα, προετοιµάζει σιγά-σιγά 
τους προχωρηµένους εργάτες για έναν καινούργιο προορισµό της Κόκκινης 
Φρουράς. ∆εν είναι πια η πολιτοφυλακή των εργοστασίων και των εργατικών 
συνοικιών, είναι τα στελέχη του αυριανού στρατού της εξέγερσης. 

Τον Αύγουστο οι πυρκαγιές στα εργοστάσια και στις φάµπρικες γίνανε συχνότερες. 
Στη διαδοχή των κρίσεων, κάθε κρίση ακολουθεί κ’ ένα σπασµό της οµαδικής 
συνείδησης που ξαπολύει µπροστά της ένα κύµα συναγερµού. Οι εργοστασιακές 
επιτροπές δουλεύανε εντατικά για να προστατέψουνε τις επιχειρήσεις από 
αντεπαναστατικές απόπειρες. Τα κρυµµένα τουφέκια βγαίνουν στην επιφάνεια. Το 
κίνηµα του Κορνίλοβ νοµιµοποιεί οριστικά την Κόκκινη Φρουρά. Στους εργατικούς 
λόχους γράφονται κάπου εικοσιπέντε χιλιάδες άντρες που να πούµε την αλήθεια δεν 
µπορούν, κάθε άλλο, να τους οπλίσουν όλους µε τουφέκια, ως ένα µέρος και µε 
πολυβόλα. Από το µπαρουτάδικο του Σλούσελµπουργκ οι εργάτες κουβαλάνε πάνω 
στο Νέβα µια µαούνα γεµάτη χειροβοµβίδες και βλήµατα: εναντίον του Κορνίλοβ! Η 
Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή των συµφιλιωτών αποκρούει αυτό το δώρο των 
∆αναών. Οι άντρες της Κόκκινης Φρουράς στο προάστιο του Βίµποργκ µοίρασαν τη 
νύχτα κείνο το επικίνδυνο πεσκέσι στις συνοικίες. 

«Η εκπαίδευση στην τέχνη να χρησιµοποιείς το τουφέκι, που γινόταν προηγούµενα 
µέσα σε διαµερίσµατα και τρώγλες» – διηγείται ο εργάτης Σκορίνκο – «γινότανε 
τώρα στον ανοιχτό αέρα, στους κήπους και στα βουλεβάρτα». «Το εργαστήριο 
µετατράπηκε σε έµπεδο» – λέει ο εργάτης Ρακίτοβ στις Αναµνήσεις του. «Πίσω από 
τους πάγκους της δουλειάς στέκονται οι τορναδόροι µε το σακίδιο περασµένο 
σταυρωτά στον ώµο και το τουφέκι πάνω στη µηχανή». Σε λίγο στο εργοστάσιο όπου 
κατασκευάζονταν οι µπόµπες, όλοι γράφτηκαν στη Φρουρά εκτός από τους παλιούς 
σοσιαλεπαναστάτες και µενσεβίκους. Ύστερα από το σύνθηµα της σειρήνας όλοι 
αραδιάζονται στην αυλή για την άσκηση. «Πλάϊ-πλάϊ ο γενειοφόρος εργάτης και ο 
νεαρός µαθητευόµενος ακούνε κ’ οι δυο προσεχτικά τον εκπαιδευτή...». Ενώ 
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εξαρθρωνόταν οριστικά ο παλιός στρατός του τσάρου, στα εργοστάσια ρίχνανε τις 
βάσεις του µελλοντικού Κόκκινου Στράτου. 

Μόλις ο κίνδυνος που αντιπροσώπευε ο Κορνίλοβ είχε ξεπεραστεί, οι συµφιλιωτές 
βάλθηκαν να φρενάρουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων που είχαν αναλάβει: για 
τριάντα χιλιάδες εργάτες του Πουτίλοβ παραδόσανε συνολικά µόνο τριακόσια 
τουφέκια. Σε λίγο σταµάτησαν ολότελα να χορηγούν όπλα: ο κίνδυνος πλησίαζε τώρα 
όχι απ’ τα δεξιά, µα απ’ τα αριστερά· έπρεπε να ζητήσουν προστασία όχι πια στους 
προλετάριους µα στους γιούνκερ. 

H έλειψη άµεσου πρακτικού σκοπού και η ανεπάρκεια του εξοπλισµού προκάλεσαν 
ένα αποτράβηγµα εργατών από την Κόκκινη Φρουρά. Αυτό όµως δεν είταν παρά µια 
σύντοµη παύση. Τα βασικά στελέχη είχαν τον καιρό να στεριώσουν µέσα σε κάθε 
επιχείρηση. Ανάµεσα στους διάφορους εργατικούς λόχους αναπτύσσονταν γεροί 
δεσµοί. Τα στελέχη ξέρουν από πείρα πως έχουν σοβαρές εφεδρείες που την ώρα του 
κινδύνου µπορούν να σηκωθούν στο πόδι. 

Το πέρασµα του Σοβιέτ στα χέρια των µπολσεβίκων µεταβάλλει ριζικά την 
κατάσταση της Κόκκινης Φρουράς. Από κατατρεγµένη ή ανεκτή που είταν 
προηγούµενα, γίνεται επίσηµο όργανο του Σοβιέτ που απλώνει κιόλας το χέρι προς 
την εξουσία. Οι εργάτες βρίσκουνε συχνά µόνοι τους τον τρόπο να προµηθευτούν 
όπλα και δεν ζητάνε από το Σοβιέτ παρά µόνο την εξουσιοδότηση. Από το τέλος του 
Σεπτέµβρη, ιδιαίτερα από τις 10 του Οκτώβρη, οι ετοιµασίες της εξέγερσης έχουν 
µπει ανοιχτά στην ηµερήσια διάταξη. Ένα µήνα πριν απ’ το ξεσήκωµα σε πολλές 
δεκάδες εργοστάσια και φάµπρικες της Πετρούπολης επιδίδονται εντατικά στη 
στρατιωτική άσκηση, κυρίως στη σκοποβολή. Κατά τα µέσα του Οκτώβρη το 
ενδιαφέρον για το χειρισµό των όπλων µεγαλώνει ολοένα. Σε ορισµένες επιχειρήσεις 
σχεδόν όλοι γράφονται στους λόχους. 

Όλο και πιο ανυπόµονα οι εργάτες 
αξιώνουν όπλα από το Σοβιέτ, µα τα τουφέκια είναι ασύγκριτα λιγότερα από τα χέρια 
που απλώνονται για να τα πάρουν. «Πήγαινα κάθε µέρα στο Σµόλνι» – διηγείται ο 
µηχανικός Κοσµίν – «κ’ έβλεπα πως, πριν και µετά τη συνεδρίαση του Σοβιέτ, 
εργάτες και ναύτες πλησίαζαν τον Τρότσκυ, προσφέροντας ή ζητώντας όπλα για τους 
εργάτες, δίνοντας λογαριασµό για τη διανοµή αυτών των όπλων και θέτοντας 
ερωτήµατα: Πότε λοιπόν θ’ αρχίσουµε; Η ανυποµονησία είταν µεγάλη...». 

Τυπικά η Κόκκινη Φρουρά µένει ανεξάρτητη από τα κόµµατα. Όσο όµως τα 
πράγµατα προχωράνε προς τη λύση του δράµατος, τόσο πιο πολύ οι µπολσεβίκοι 
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περνάνε στο πρώτο πλάνο: αυτοί αποτελούν τον πυρήνα κάθε λόχου, έχουν στα χέρια 
τους το µηχανισµό της διοίκησης, το σύνδεσµο µε τις άλλες επιχειρήσεις και τις 
συνοικίες. Οι εξωκοµµατικοί εργάτες και οι αριστεροί σοσιαλεπαναστάτες 
ακολουθούν τους µπολσεβίκους. 

Ωστόσο ακόµα και τώρα, παραµονή της εξέγερσης, οι γραµµές της Κόκκινης 
Φρουράς είναι ακόµα πολύ αραιές. Στις 16 ο Ουρίτσκι, µέλος της µπολσεβίκικης 
Κεντρικής Επιτροπής, υπολόγιζε τον εργατικό στρατό της Πετρούπολης σε σαράντα 
χιλιάδες ξιφολόγχες. Ο αριθµός είναι µάλλον υπερβολικός. Οι πηγές του εξοπλισµού 
παράµεναν ακόµα πολύ περιορισµένες: όση κι αν είταν η αδυναµία της κυβέρνησης, 
δεν µπορούσες να καταλάβεις τα οπλοστάσια αλλιώς παρά µπαίνοντας στο δρόµο της 
εξέγερσης. 

Στις 22 έγινε η συνδιάσκεψη της Κόκκινης Φρουράς όλης της πόλης: µια εκατοντάδα 
πληρεξούσιοι αντιπροσώπευαν κάπου είκοσι χιλιάδες πολεµιστές. Ο αριθµός δεν 
πρέπει να παρθεί πάρα πολύ κατά γράµµα: οι γραµµένοι δεν έδειχναν όλοι 
δραστηριότητα· σ’ αναπλήρωση, τις στιγµές του κινδύνου, οι εθελοντές συρρέανε σε 
µεγάλον αριθµό στα αποσπάσµατα. Ο κανονισµός που εγκρίθηκε την άλλη µέρα από 
τη συνδιάσκεψη, ορίζει την Κόκκινη Φρουρά σαν «οργάνωση των ένοπλων δυνάµεων 
του προλεταριάτου για την καταπολέµηση της αντεπανάστασης και την υπεράσπιση 
των κατακτήσεων της επανάστασης». Ας σηµειώσουµε αυτό: εικοσιτέσσερεις ώρες 
πριν από την εξέγερση το πρόβληµα ορίζεται στους όρους της άµυνας και όχι της 
επίθεσης. 

Βασικός σχηµατισµός είναι η δεκαρχία· τέσσερεις δεκαρχίες αποτελούν µια διµοιρία 
τρεις διµοιρίες σχηµατίζουν ένα λόχο· τρεις λόχοι –ένα τάγµα. Μαζί µε τη διοίκηση 
και τις ειδικές µονάδες το τάγµα έχει πάνω από πεντακόσιους άντρες. Τα τάγµατα 
της περιοχής αποτελούν ένα απόσπασµα. Στα µεγάλα εργοστάσια, όπως του 
Πουτίλοβ, δηµιουργούν αυτόνοµα αποσπάσµατα. Τα ειδικά συνεργεία από τεχνικούς 
– σκαπανείς, αυτοκινητιστές, τηλεγραφητές, πολυβολητές, πυροβολητές – είναι. 
στρατολογηµένα στις αντίστοιχες επιχειρήσεις και προσαρτηµένα στα αποσπάσµατα 
πεζικού, ή ενεργούν ανεξάρτητα, ανάλογα µε το χαρακτήρα του έργου. Όλη η 
διοίκηση είναι αιρετή. ∆εν υπάρχει σ’ αυτό κανένας κίνδυνος: όλοι εδώ είναι 
εθελοντές και γνωρίζονται καλά µεταξύ τους. 

Οι εργάτες δηµιουργούν νοσοκοµειακά αποσπάσµατα. Στο εργοστάσιο κατασκευής 
στρατιωτικού υγειονοµικού υλικού γίνονται µαθήµατα για νοσοκόµες. «Σχεδόν σ’ 
όλα τα εργοστάσια» – γράφει η Τατιάνα Γκραφ – «υπάρχουν κιόλας κανονικές 
υπηρεσίες από εργάτριες που εργάζονται σαν νοσοκόµες εφοδιασµένες µε το 
απαραίτητο υλικό επίδεσης». Η οργάνωση είναι πολύ φτωχή σε χρηµατικά και 
τεχνικά µέσα. Σιγά-σιγά οι εργοστασιακές επιτροπές στέλνουν υλικό για τα κινητά 
νοσοκοµεία και τα εθελοντικά σώµατα. Στις ώρες της εξέγερσης από αδύναµοι 
πυρήνες θα αναπτυχθούν γοργά: θα βρεθούν αµέσως στη διάθεση τους σηµαντικά 
τεχνικά µέσα. Στις 24 το Σοβιέτ της συνοικίας του Βίµποργκ προστάζει αυτά: «Να 
επιταχθούν αµέσως όλα τα αυτοκίνητα... Να καταγραφεί όλο το υλικό επίδεσης για 
κινητά νοσοκοµεία και να εγκατασταθούν φρουρές σ’ αυτά». 

Ολοένα και περισσότεροι εξωκοµµατικοί εργάτες ερχόντανε να ασκηθούν στη 
σκοποβολή και στους ελιγµούς. Ο αριθµός των φυλακίων µεγάλωνε. Στα εργοστάσια 
η φρούρηση είταν εξασφαλισµένη µέρα και νύχτα. Τα επιτελεία της Κόκκινης 
Φρουράς εγκαταστάθηκαν στα πιο ευρύχωρα κτίρια. Στις 23, στο καλυκοποιείο 
προχώρησαν στην εξέταση των γνώσεων των κόκκινων φρουρών. Η απόπειρα ενός 
µενσεβίκου να µιλήσει εναντίον του ξεσηκωµού πνίγηκε µέσα σε θύελλα 
αγανάκτησης: αρκετά, ο καιρός των συζητήσεων έχει περάσει! Το κίνηµα είναι 
ασυγκράτητο, κατακτάει ακόµα και τους µενσεβίκους. Αυτοί «κατατάσσονται στην 
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Κόκκινη Φρουρά» – διηγείται η Τατιάνα Γκραφ – «παίρνουν µέρος σε όλες τις 
διαταγµένες υπηρεσίες και δείχνουν ακόµα και πρωτοβουλία». Ο Σκορίνκο 
περιγράφει πως στις 23 συναδελφώθηκαν στο απόσπασµα, µε τους µπολσεβίκους, οι 
σοσιαλεπαναστάτες και οι µενσεβίκοι, οι νέοι και οι γέροι, και πως ο ίδιος, ο 
Σκορίνκο, αγκάλιασε µε αγαλλίαση τον πατέρα του, εργάτη στο ίδιο εργοστάσιο. Ο 
εργάτης Πεσκοβόι διηγείται: στο ένοπλο απόσπασµα «υπήρχαν νεαροί εργάτες γύρω 
στα δεκάξι και παλιοί που πήγαιναν στα πενήντα». Το ανακάτεµα στις ηλικίες έδινε 
«ζωντάνια και µαχητικό πνεύµα». 

Το προάστιο του Βίµποργκ προετοιµαζότανε για τη µάχη µε ζέση ολότελα ξεχωριστή. 
Αρπάνε τα κλειδιά των κινητών γεφυριών που ενώνουν το προάστιο, µελετούν τα 
τρωτά σηµεία της συνοικίας, εκλέγουν την Επαναστατική Στρατιωτική Επιτροπή 
τους, οι εργοστασιακές επιτροπές έχουν εγκαταστήσει µόνιµες υπηρεσίες. Με 
δικαιολογηµένη περηφάνια ο Καγιούροβ γράφει για τους εργάτες του Βίµποργκ: 
«Είταν οι πρώτοι που µπήκαν σε αγώνα µε την απολυταρχία, οι πρώτοι που 
επιβάλανε στην περιοχή τους το οχτάωρο, οι πρώτοι που βγήκαν στους δρόµους µε 
το όπλο στο χέρι να διαµαρτυρηθούν ενάντια στους δέκα καπιταλιστές υπουργούς, οι 
πρώτοι που διαµαρτυρήθηκαν στις 7 Ιούλη για τις διώξεις ενάντια στο κόµµα µας, και 
δεν είταν οι τελευταίοι στην αποφασιστική µέρα της 25 του Οκτώβρη». Το σωστό 
σωστό! 

Η ιστορία της Κόκκινης Φρουράς είναι σε µεγάλο µέτρο η ιστορία της διαρχίας: 
τούτη δω, µε τις εσωτερικές αντιφάσεις της και τις συγκρούσεις της, έδινε στους 
εργάτες µεγαλύτερη ευκολία για να δηµιουργήσουν, κιόλας πριν απ’ την εξέγερση, 
µιαν επιβλητική ένοπλη δύναµη. Να κάνεις τον απολογισµό των εργατικών 
αποσπασµάτων σ’ όλη τη χώρα τη στιγµή της εξέγερσης – είναι έργο σχεδόν 
απραγµατοποίητο, τουλάχιστο στην τωρινή στιγµή. Όπως και νά ’ναι, δεκάδες και 
δεκάδες χιλιάδες ένοπλοι εργάτες αποτελούσαν τη στελέχωση της εξέγερσης. Οι 
εφεδρείες είταν σχεδόν ανεξάντλητες. 

Η οργάνωση της Κόκκινης Φρουράς έµενε, ολοφάνερα, πολύ µακριά από την 
τελειότητα. Όλα γινόντανε βιαστικά, χοντρικά, όχι πάντα επιδέξια. Οι κόκκινοι 
φρουροί είταν στο µεγαλύτερο τους µέρος κακά προετοιµασµένοι, οι υπηρεσίες 
σύνδεσης δεν λειτουργούσανε καλά, ο ανεφοδιασµός κούτσαινε, η νοσοκοµειακή 
εργασία καθυστερούσε. Όµως, συµπληρωµένη µε τους πιο ικανούς για θυσία 
εργάτες, η Κόκκινη Φρουρά φλεγόταν από την επιθυµία να φέρει αύτη τη φορά την 
πάλη ως το τέλος. Κι αυτό είναι που έκρινε την υπόθεση. 

Η διαφορά ανάµεσα στα εργατικά αποσπάσµατα και τα αγροτικά συντάγµατα δεν 
καθοριζόταν µόνο από την ιδιαίτερη κοινωνική τους σύνθεση. Πολλοί από κείνους 
τους χοντροκέφαλους στρατιώτες, αφού γυρίσουν στα χωριά τους και µοιραστούν τη 
γη των γαιοκτηµόνων, θα πολεµήσουν απεγνωσµένα εναντίον των λευκοφρουρών, 
πρώτα στα παρτιζάνικα αποσπάσµατα, έπειτα στον Κόκκινο Στρατό. Ανεξάρτητα απ’ 
την κοινωνική διαφορά, υπάρχει µια άλλη διαφορά, πιο άµεση: ενώ η στρατιωτική 
φρουρά αποτελεί µιαν αναγκαστική συσσωµάτωση από παλιούς στρατιώτες που 
έκαναν τον πόλεµο, τα αποσπάσµατα της Κόκκινης Φρουράς είναι ολότελα 
καινουργιοφτιαγµένα, µε ατοµική επιλογή, πάνω σε καινούργια βάση και για 
καινούργιους σκοπούς. 

Η Επαναστατική Στρατιωτική Επιτροπή διαθέτει κ’ ένα τρίτο όπλο: τους ναύτες της 
Βαλτικής. Από κοινωνική σύνθεση είναι πολύ πιο κοντά στους εργάτες απ’ ότι το 
πεζικό. Υπάρχουν ανάµεσά τους όχι λίγοι εργάτες απ’ την Πετρούπολη. Το πολιτικό 
επίπεδο του ναύτη είναι άπειρα ανώτερο από του φαντάρου. ∆ιαφέροντας από τους 
ελάχιστα µαχητικούς έφεδρους, που είχαν ξεχάσει τη χρήση του τουφεκιού, οι ναύτες 
δεν είχαν διακόψει την ενεργό υπηρεσία. 
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Για τις αποφασιστικές επιχειρήσεις µπορούσε κανείς σταθερά να υπολογίζει στους 
ένοπλους κοµµουνιστές, στα αποσπάσµατα της Κόκκινης Φρουράς, στην πρωτοπορία 
των ναυτών και στα καλύτερα διατηρηµένα συντάγµατα. Τα στοιχεία αυτής της 
στρατιωτικής συσσωµάτωσης αλληλοσυµπληρώνονταν. Η πολυάριθµη στρατιωτική 
φρουρά δεν είχε αρκετή θέληση για την πάλη. Τα αποσπάσµατα των ναυτών δεν 
είταν αρκετά ισχυρά σε αριθµό. Από την Κόκκινη Φρουρά έλειπε η πείρα. Οι εργάτες, 
µαζί µε τους ναύτες, πρόσφεραν ενεργητικότητα, τόλµη, ορµή. Τα συντάγµατα της 
φρουράς αποτελούσαν µιαν εφεδρεία δυσκολοκίνητη που επιβαλλότανε µε τον 
αριθµό της και είταν συντριπτική µε τη µάζα της. 

Ζώντας καθηµερινά πλάϊ στους εργάτες, τους στρατιώτες και τους ναύτες, οι 
µπολσεβίκοι αντιλαµβάνονταν πολύ καλά τις βαθιές ποιοτικές διαφορές ανάµεσα 
στα στοιχεία του στρατού που θα οδηγούσανε στη µάχη. Πάνω στον υπολογισµό 
αυτών των διαφορών είχε θεµελιωθεί σε µεγάλο µέρος το ίδιο το σχέδιο της 
εξέγερσης. 

Η κοινωνική δύναµη του άλλου στρατοπέδου αποτελούνταν από τις κατέχουσες 
τάξεις. Αυτό σηµαίνει πως αυτές προσδιόριζαν τη στρατιωτική αδυναµία του. Τα 
σπουδαία προσώπατα του κεφαλαίου, του τύπου, της πανεπιστηµιακής έδρας, που 
λοιπόν και πότε είχαν πολεµήσει; Τα αποτελέσµατα των αγώνων που προσδιόριζαν 
την ίδια τους την τύχη, είχαν τη συνήθεια να τα πληροφορούνται από το τηλέφωνο ή 
τον τηλέγραφο. Και η νέα γενιά, οι γιοι, οι φοιτητές; Είτανε σχεδόν όλοι εχθρικοί 
στην εξέγερση του Οκτώβρη. 

Οι περισσότεροι όµως απ’ αυτούς, µαζί µε τους πατεράδες τους, στεκόντανε 
παράµερα περιµένοντας την έκβαση της µάχης. Ένα µέρος προσκολλήθηκε 
αργότερα στους αξιωµατικούς και τους γιούνκερ που, κιόλας προτήτερα, 
στρατολογούνταν σε µεγάλο µέτρο ανάµεσα στους φοιτητές. Οι ιδιοκτήτες δεν είχανε 
το λαό µε το µέρος τους. Οι εργάτες, οι στρατιώτες, οι χωρικοί είχαν στραφεί 
εναντίον τους. Η κατάρρευση των συµφιλιωτικών κοµµάτων έδειχνε πως οι 
κατέχουσες τάξεις είχανε µείνει δίχως στρατό. 

Αν στη ζωή των νεότερων κρατών οι σιδηροτροχιές έχουν τη σπουδαιότητα τους, το 
ζήτηµα των σιδηροδροµικών έπιανε στους πολιτικούς υπολογισµούς των δυο 
στρατοπέδων µεγάλη θέση. Η ιεραρχική διάρθρωση του προσωπικού των 
σιδηροδρόµων άνοιγε δυνατότητες σε ένα υπέρµετρο πολιτικό ανακάτεµα, 
δηµιουργώντας έτσι ευνοϊκούς όρους για τους συµφιλιωτές διπλωµάτες. Το Βίκζελ, η 
Πανρωσική Εκτελεστική Επιτροπή των Σιδηροδροµικών, που είχε σχηµατιστεί 
αργοπορηµένα, διατηρούσε ρίζες πολύ πιο γερές µέσα στους κύκλους των 
υπαλλήλων, ακόµα και των εργατών, απ’ ότι, λόγου χάρη, οι Επιτροπές Στρατιάς στο 
µέτωπο. Οι µπολσεβίκοι, στους σιδηρόδροµους, δεν ακολουθούνταν παρά από µια 
µειοψηφία, κυρίως από τα µηχανοστάσια και τα εργοστάσια. Σύµφωνα µε την 
έκθεση του Σµιντ, ενός από τους µπολσεβίκους ηγήτορες του συνδικαλιστικού 
κινήµατος, οι σιδηροδροµικοί που βρισκόντανε πιο κοντά στο κόµµα είταν εκείνοι 
που εργάζονταν στα δίχτυα της Πετρούπολης και της Μόσχας. 

Όµως, ακόµα και µέσα στη συµφιλιωτική µάζα των εργατοϋπαλλήλων, έγινε 
απότοµη µεταστροφή προς τα αριστερά από τη στιγµή της σιδηροδροµικής 
απεργίας, στο τέλος του Σεπτέµβρη. Η δυσαρέσκεια εναντίον του Βίκζελ που είχε 
διασυρθεί µε τις πλαγιοδροµήσεις του, ανέβαινε ολοένα και πιο αποφασιστική. Ο 
Λένιν σηµείωνε ότι «οι στρατιές των σιδηροδροµικών και των ταχυδροµικών 
υπαλλήλων εξακολουθούν να βρίσκονται σε οξεία σύγκρουση µε την κυβέρνηση». 
Από την άποψη των άµεσων προβληµάτων της εξέγερσης αυτό είταν σχεδόν αρκετό. 
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Η κατάσταση είτανε λιγότερο ευνοϊκή στη διοίκηση των ταχυδροµείων και 
τηλεγραφείων. Κατά τον µπολσεβίκο Μπόκι, «πλάϊ στις τηλεγραφικές συσκευές 
φυλάνε σκοποί κυρίως καντέτοι». Μα και δω ακόµα το κατώτερο προσωπικό 
αντιτασσόταν µε εχθρότητα στις κορυφές. Ανάµεσα στους ταχυδροµικούς διανοµείς 
υπήρχε µια οµάδα έτοιµη να καταλάβει στην κατάλληλη στιγµή το ταχυδροµείο. 

Να πείσεις όλους τους σιδηροδροµικούς και τους ταχυδροµικούς υπάλληλους µόνο µε 
το λόγο, είταν σε κάθε περίπτωση ανώφελο να το σκεφτείς. Αν οι µπολσεβίκοι είτανε 
διστακτικοί, οι καντέτοι και οι συµφιλιωτικές κορυφές θά ’χαν υπερτερήσει. Αν η 
επαναστατική διεύθυνση είταν αποφασιστική, η βάση έπρεπε άφευκτα να τραβήξει 
πίσω της τα ενδιάµεσα στρώµατα και ν’ αποµονώσει τους ηγήτορες του Βίκζελ. Στους 
υπολογισµούς της επανάστασης, µόνη της η στατιστική δεν φτάνει: χρειάζεται ο 
συντελεστής της ζωντανής δράσης. 

 

Οι αντίπαλοι της εξέγερσης µέσα στις ίδιες τις γραµµές του µπολσεβίκικου κόµµατος 
έβρισκαν, ωστόσο, αρκετά πατήµατα για πεσιµιστικά συµπεράσµατα. Ο Ζινόβιεφ και 
ο Κάµενεφ ορµηνεύανε να µην υποτιµάµε τις δυνάµεις του αντίπαλου. «Η 
Πετρούπολη αποφασίζει, όµως στην Πετρούπολη οι εχθροί διαθέτουνε σηµαντικές 
δυνάµεις: πέντε χιλιάδες γιούνκερ τέλεια εξοπλισµένους και που ξέρουν να 
πολεµάνε, ένα επιτελείο, συν συντάγµατα κρούσης, συν Κοζάκους, συν µεγάλο µέρος 
της φρουράς, συν σηµαντικότατο πυροβολικό απλωµένο σε βεντάλια γύρω από το 
Πίτερ. Πέρ’ απ’ αυτό οι αντίπαλοι, µε τη βοήθεια της Κεντρικής Εκτελεστικής 
Επιτροπής, θα δοκιµάσουν σχεδόν στα σίγουρα να φέρουνε στρατό από το 
µέτωπο...». Η απαρίθµηση είναι επιβλητική, µα δεν είναι παρά απαρίθµηση. Av 
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συνολικά ο στρατός είναι κοινωνική συσσωµάτωση, όταν χωρίζει ανοιχτά στα δυο, οι 
δυο στρατοί είναι οι συσσωµατώσεις των αντιµαχόµενων στρατοπέδων. Ο στρατός 
των ιδιοκτητών έφερνε µέσα του το σαράκι της αποµόνωσης και της φθοράς. 

Τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα χαρτοπαίγνια, ύστερα από τη ρήξη του Κερένσκι 
µε τον Κορνίλοβ, είταν ξεχειλισµένα από αξιωµατικούς εχθρικούς στην κυβέρνηση. 
Ωστόσο το µίσος τους απέναντι στους µπολσεβίκους είταν άπειρα πιο ζωηρό. Κατά 
γενικό κανόνα, η µεγαλύτερη δραστηριότητα προς όφελος της κυβέρνησης 
εκδηλωνόταν από τη µεριά των µοναρχικών αξιωµατικών. «Αγαπητοί Κορνίλοβ και 
Κρίµοβ, εκείνο, που δεν µπορέσατε να κάνετε εσείς, θα το επιτύχουµε ίσως εµείς, µε 
τη βοήθεια του Θεού...». Τέτοια είναι η επίκληση του αξιωµατικού Σινεγκούµπ, ενός 
από τους πιο γενναίους υπερασπιστές του Χειµερινού ανάκτορου τη µέρα της 
εξέγερσης. Μα είταν ωστόσο σπάνιες µονάδες που έδειξαν πραγµατικά διάθεση για 
πάλη, µ’ όλο που το σώµα των αξιωµατικών είταν πολυάριθµο. Ήδη η συνωµοσία του 
Κορνίλοβ είχε δείξει ότι το σώµα των αξιωµατικών, βαθιά αποθαρρυµένων, δεν 
αποτελούσε µαχητική δύναµη. 

Η κοινωνική σύνθεση των γιούνκερ είναι ετερογενής, δεν υπάρχει οµοφωνία 
ανάµεσα τους. Πλάι σε στρατιωτικούς από κληρονοµιά, παιδιά κ’ εγγόνια 
αξιωµατικών, υπάρχουν κάµποσα στοιχεία ευκαιρίας στρατολογηµένα για τις 
ανάγκες του πολέµου από τον καιρό ακόµα της µοναρχίας. Ο διοικητής της Σχολής 
Μηχανικού λέει σ’ έναν αξιωµατικό: «Εσύ κ’ εγώ είµαστε καταδικασµένοι... δεν 
είµαστε ευγενείς και µπορούµε να σκεφτούµε διαφορετικά;». Σχετικά µε τους 
γιούνκερ δηµοκρατικής προέλευσης, κείνοι οι φαντασµένοι κύριοι, που είχαν ξεφύγει 
µε επιτυχία έναν ευγενή θάνατο, µιλάνε γι’ αυτούς σαν για ασχηµοµούρηδες, 
µουζίκους, «µε χυδαία και άξεστα χαρακτηριστικά». Μια γραµµή έχει βαθιά 
χαραχτεί ανάµεσα στους κοκκινοαίµατους και γαλαζοαίµατους ανθρώπους µέσα στις 
σχολές των γιούνκερ, και δω, για την υπεράσπιση της δηµοκρατικής εξουσίας, 
µεγαλύτερο ζήλο δείχνουν ίσα-ίσα κείνοι που νοσταλγούν περισσότερο τη µοναρχία. 
Οι δηµοκρατικοί γιούνκερ δηλώνουν πως δεν είναι µε τον Κερένσκι µα µε την 
Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή. Η επανάσταση είχε για πρώτη φορά ανοίξει τις 
πόρτες των σχολών γιούνκερ στους Εβραίους. Προσπαθώντας να µην υστερήσουν 
απέναντι στους προνοµιούχους, τα αρχοντόπουλα της εβραϊκής µπουρζουαζίας 
εκδηλώνουν πνεύµα εξαιρετικά φιλοπόλεµο εναντίον των µπολσεβίκων. Αλίµονο 
όµως, αυτό δεν φτάνει, όχι µόνο για να σώσει το καθεστώς, µα ούτε καν για να 
προστατέψει το Χειµερινό ανάκτορο. Η ετερογενής σύνθεση των στρατιωτικών 
σχολών και η πλήρης αποµόνωση τους από το στρατό έδιναν τούτο το αποτέλεσµα, 
ότι στις κρίσιµες ώρες οι γιούνκερ άρχιζαν κι αυτοί να κάνουν συγκεντρώσεις: πως 
θα φέρνονταν οι Κοζάκοι; Θα κινιόντανε κανένας άλλος εκτός από µας; Άξιζε τον 
κόπο γενικά να πολεµήσουµε για την προσωρινή κυβέρνηση; 

Σύµφωνα µε την έκθεση του Ποντβόισκι, στις αρχές του Οκτώβρη υπήρχαν στις 
στρατιωτικές σχολές της Πετρούπολης κάπου 120 γιούνκερ σοσιαλιστές, απ’ τους 
οποίους 42 - 43 µπολσεβίκοι. «Οι γιούνκερ λένε πως ολόκληρη η διοίκηση των 
σχολών έχει αντεπαναστατικό πνεύµα. Τους προετοιµάζουν ανοιχτά, για την 
περίπτωση διαδηλώσεων, να συντρίψουν την εξέγερση...». Ο αριθµός των 
σοσιαλιστών και προπαντός των µπολσεβίκων, όπως βλέπουµε, είναι ολότελα 
ασήµαντος. Όµως αυτοί εδώ δίνουν στο Σµόλνι τη δυνατότητα να γνωρίζει κάθε τι το 
ουσιαστικό απ’ ότι γίνεται στο περιβάλλον των γιούνκερ. Άλλωστε η όλη τοπογραφία 
των στρατιωτικών σχολών τους είναι εξαιρετικά µειονεκτική: οι γιούνκερ είναι 
διασπαρµένοι ανάµεσα στους στρατώνες και µ’ όλο που µιλάνε µε περιφρόνηση για 
τους φαντάρους, τους βλέπουνε µε µεγάλο φόβο. 

Οι φόβοι τους είναι µε το παραπάνω δικαιολογηµένοι. Από τους γειτονικούς 
στρατώνες και τις εργατικές συνοικίες χιλιάδες εχθρικά µάτια παραφυλάνε τους 
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γιούνκερ. Η επαγρύπνηση είναι τόσο πιο αποτελεσµατική όσο σε κάθε σχολή 
υπάρχει ένα απόσπασµα από στρατιώτες που στα λόγια τηρούν ουδετερότητα, µα, 
πραγµατικά, κλίνουν µε το µέρος των εξεγερµένων. Τα οπλοστάσια των σχολών είναι 
στα χέρια των βοηθητικών στρατιωτών. «Αυτά τα κοπρόσκυλα» – γράφει ένας 
αξιωµατικός της Σχολής Μηχανικού – «όχι µόνο χάσανε τα κλειδιά της αποθήκης, 
έτσι που είχα αναγκαστεί να βάλω να σπάσουνε την πόρτα, µα ακόµα και τα 
κλείστρα των πολυβόλων είχαν αφαιρεθεί και αποκρυβεί δεν ξέρω που». Σε 
παρόµοιες περιστάσεις είναι δύσκολο να περιµένει κανείς από τους γιούνκερ 
θαύµατα ηρωισµού. 

 

Η εξέγερση της Πετρούπολης δεν απειλούνταν από ένα χτύπηµα απ’ έξω, από τις 
γειτονικές φρουρές; Τις τελευταίες µέρες της ύπαρξής της, η µοναρχία δεν είχε πάψει 
να υπολογίζει στο µικρό στρατιωτικό δακτύλιο γύρω από την πρωτεύουσα. Η 
µοναρχία είχε λογαριάσει άσκηµα. Μα πώς θα γινόταν αυτή τη φορά; Να 
εξασφαλίσεις όρους που να αποκλείουνε κάθε κίνδυνο, θά ’τανε σαν να κάνεις 
περιττή κάθε εξέγερση: ο σκοπός της είναι ίσα-ίσα να συντρίψει εµπόδια που δεν 
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µπορείς να εξαλείψεις µε την πολιτική. ∆εν µπορείς όλα να τα λογαριάσεις από τα 
πριν. Όµως, το κάθε τι που µπορούσε να προβλεφτεί είχε υπολογιστεί. 

Στις αρχές του Οκτώβρη είχε συνέλθει στην Κρονστάνδη η Συνδιάσκεψη των σοβιέτ 
του κυβερνείου της Πετρούπολης. Οι αντιπρόσωποι από τις γύρω φρουρές – της 
Γκάτσινα, του Τσάρσκογιε-Σελό, του Κράσνογιε-Σελό, του Οράνιενµπάουµ, της ίδιας 
της Κρονστάνδης – πιάσανε την πιο ψηλή νότα, σύµφωνα µε τη διαπασών των 
ναυτών της Βαλτικής. Με την απόφασή τους έσµιξε το Σοβιέτ των αντιπροσώπων 
αγροτών του κυβερνείου της Πετρούπολης: οι µουζίκοι, προσπερνώντας τους 
αριστερούς σοσιαλεπαναστάτες, έκλιναν ζωηρά προς τους µπολσεβίκους. 

Στη διάσκεψη της Κεντρικής Επιτροπής της 16, ο εργάτης Στεπάνοβ χάραζε έναν 
αρκετά ποικιλόχρωµο πίνακα της κατάστασης των δυνάµεων στο κυβερνείο, µα όπου 
κυριαρχούσαν ωστόσο καθαρά οι τόνοι του µπολσεβικισµού. Στο Σεστρορέτσκ και 
στο Κολπίνο οι εργάτες εξοπλίζονται, η ψυχική τους κατάσταση είναι για τη µάχη. 
Στο Νόβι-Πέτερχοφ η εργασία έχει σταµατήσει στο αποδιοργανωµένο σύνταγµα. Στο 
Κράσνογιε-Σελό το 176ο σύνταγµα (το ίδιο που φρουρούσε µπροστά στο ανάκτορο 
της Ταυρίδας στις 4 Ιούλη) καθώς και το 172ο είναι µε το µέρος των µπολσεβίκων 
«µα πέρα απ’ αυτό υπάρχει το ιππικό». Στη Λούγκα µια φρουρά από τριάντα 
χιλιάδες άντρες έχει στραφεί προς το µέρος του µπολσεβικισµού, ένα µέρος διστάζει· 
το Σοβιέτ είναι ακόµα εθνικοαµυνίτικο. Στη Γκντόβα το σύνταγµα είναι 
µπολσεβίκικο. Στην Κρονστάνδη το ηθικό έχει καταπέσει· ο αναβρασµός της 
φρουράς είτανε πάρα πολύ δυνατός τους προηγούµενους µήνες, τα καλύτερα 
στοιχεία των ναυτών βρισκόντανε στο στόλο σε πολεµικές επιχειρήσεις. Στο 
Σλούσελµπουργκ, εξήντα βέρστια απ’ την Πετρούπολη, το Σοβιέτ είταν από καιρό η 
µόνη εξουσία· οι εργάτες του µπαρουτάδικου είταν έτοιµοι, οποιαδήποτε στιγµή, να 
υποστηρίξουν την πρωτεύουσα. 

Σε συνδυασµό µε τ’ αποτελέσµατα της Συνδιάσκεψης των Σοβιέτ στην Κρονστάνδη, 
τα δεδοµένα για τις εφεδρείες πρώτης γραµµής µπορούν να θεωρούνται ολότελα 
ενθαρρυντικά. Τα κύµατα που εκπορεύονταν από την εξέγερση του Φλεβάρη είταν 
αρκετά για να διαλύσουν την πειθαρχία πολύ µακριά ένα γύρω. Με τόσο πιότερη 
σιγουριά µπορείς ν’ αντικρίζεις τώρα τις πιο κοντινές φρουρές της πρωτεύουσας όταν 
οι διαθέσεις τους είναι αρκετά γνωστές από τα πριν. 

Στις εφεδρείες δεύτερης γραµµής αναλογούν τα στρατεύµατα του φιλανδικού και του 
βόρειου µετώπου. Εδώ τα πράγµατα παρουσιάζονται ακόµα πιο ευνοϊκά. Η εργασία 
του Σµίλγκα, του Αντόνοβ, του Ντιµπένκο έδοσε ανεκτίµητα αποτελέσµατα. Μαζί µε 
τη φρουρά του Έλσιγκφορς, ο στόλος µεταβλήθηκε, στο έδαφος της Φιλανδίας, σε 
υπέρτατη εξουσία. Η κυβέρνηση δεν είχε πια εκεί καµιάν εξουσία. ∆υο κοζάκικες 
µεραρχίες οδηγηµένες στο Έλσιγκφορς – ο Κορνίλοβ τις προόριζε για το χτύπηµα 
εναντίον της Πετρούπολης – είχαν τον καιρό να σχετιστούν στενά µε τους ναύτες και 
υποστήριζαν τους µπολσεβίκους ή τους αριστερούς σοσιαλεπαναστάτες που, στο 
στόλο της Βαλτικής, πολύ λίγο ξεχωρίζανε από τους µπολσεβίκους. 

Το Έλσιγκφορς άπλωσε το χέρι στους ναύτες της βάσης του Ρεβάλ, που είταν ως τότε 
λιγότερο αποφασιστικοί. Το Περιφερειακό Συνέδριο των Σοβιέτ του Βορρά, όπου η 
πρωτοβουλία ανήκε όµοια, όπως φαίνεται, στο στόλο της Βαλτικής, συσσωµάτωσε τα 
σοβιέτ από τις πιο κοντινές φρουρές της Πετρούπολης σ’ έναν κύκλο τόσο πλατύ που 
περιλάβαινε από τη µια µεριά τη Μόσχα κι από την άλλη τον Αρχάγγελο. «Μ’ αυτό 
τον τρόπο» – γράφει ο Αντόνοβ – «πραγµατωνόταν η ιδέα της θωράκισης της 
πρωτεύουσας της επανάστασης ενάντια στις ενδεχόµενες επιθέσεις από τα 
στρατεύµατα του Κερένσκι». Από το Συνέδριο ο Σµίλγκα ξαναγύρισε στο 
Έλσιγκφορς για να ετοιµάσει ένα ειδικό απόσπασµα από ναυτικό, πεζικό και 
πυροβολικό, που προοριζόταν ν’ αποσταλεί στην Πετρούπολη στο πρώτο σύνθηµα. Η 
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φιλανδική πτέρυγα της εξέγερσης της Πετρούπολης είταν από τις καλύτερα 
εξασφαλισµένες. Από κει µπορούσες να περιµένεις όχι χτύπηµα, µα σοβαρή βοήθεια. 

 

Μα και σ’ άλλους τοµείς του µετώπου τα πράγµατα πήγαιναν µια χαρά, όπως και νά 
’ναι πολύ καλύτερα απ’ ότι φαντάζονταν ακόµα και οι πιο αισιόδοξοι µπολσεβίκοι. 
Στο κύλισµα του Οκτώβρη γίνανε στο στρατό καινούργιες εκλογές Επιτροπών, 
παντού µε έκδηλη αλλαγή προς την κατεύθυνση των µπολσεβίκων. Στο σώµα το 
επισταθµευµένο έξω από το Ντβινσκ, «οι παλιοί φρόνιµοι στρατιώτες» βρέθηκαν 
όλοι µαυρισµένοι στις εκλογές για τις Επιτροπές συντάγµατος και λόχου· τη θέση 
τους την πήραν «σκοτεινά και απαίδευτα υποκείµενα... µε µάτια αγριεµένα, 
αστραφτερά, µε λυκίσια µουσούδια». Τα ίδια συµβαίνουν και σε άλλους τοµείς. 
«Παντού γινόντανε καινούργιες εκλογές Επιτροπών και παντού εκλέγονταν µόνο 
µπολσεβίκοι και ντεφετιστές». Οι κυβερνητικοί κοµµισσάριοι άρχισαν ν’ αποφεύγουν 
τις αποστολές στα συντάγµατα: «Αυτή τη στιγµή η θέση τους δεν είναι καλύτερη από 
τη δική µας». Παραθέτουµε εδώ το βαρώνο Μπούντµπεργκ. ∆υο συντάγµατα 
ιππικού του σώµατός του, ουσσάροι και Κοζάκοι από τα Ουράλια, που είχανε µείνει 
περισσότερο καιρό από άλλους στα χέρια των διοικητών τους και δεν είχαν αρνηθεί 
να συντρίψουνε τις ανταρσίες, τα βρόντηξαν µονοµιάς κάτω και ζήτησαν «να τους 
απαλλάξουν από το ρόλο του τιµωρού και του χωροφύλακα». Η απειλητική σηµασία 
αυτής της προειδοποίησης είταν ολοφάνερη για το βαρώνο. «∆εν µπορείς να 
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αντιµετωπίσεις ένα συρφετό από ύαινες, τσακάλια και πρόβατα παίζοντας βιολί» – 
έγραφε... – «η σωτηρία βρίσκεται µόνο στη δυνατότητα µιας πολύ πλατιάς 
εφαρµογής του πυρωµένου σίδερου». Και δω µια τραγική οµολογία: «Αυτό το σίδερο 
λείπει και δεν ξέρει κανείς που να το βρει». 

Αν δεν παραθέτουµε ανάλογες µαρτυρίες για άλλα σώµατα και µεραρχίες είναι µόνο 
γιατί οι διοικητές τους δεν είταν τόσο παρατηρητικοί όσο ο Μπούντµπεργκ, ή δεν 
κρατούσαν ιδιαίτερα σηµειωµατάρια, ή γιατί αυτά τα σηµειωµατάρια δεν ήρθαν 
ακόµα στην επιφάνεια. Όµως το σώµα στρατού που επιστάθµευε έξω από το Ντβινσκ 
δεν ξεχώριζε σε τίποτα το ουσιαστικό, εκτός από το ανθηρό ύφος του διοικητή του, 
από τα άλλα σώµατα της 5ης στρατιάς η οποία, άλλωστε, πολύ λίγο διέφερε από τις 
άλλες στρατιές. 

Η συµφιλιωτική Επιτροπή της 5ης στρατιάς, που από καιρό ήδη είχε µείνει 
ξεκρέµαστη, εξακολουθούσε να στέλνει στην Πετρούπολη τηλεγραφήµατα 
απειλώντας να αποκαταστήσει την τάξη στα µετόπισθεν µε την ξιφολόγχη. «Όλα 
αυτά δεν είναι παρά µεγαλαυχίες, αέρας κοπανιστός», γράφει ο Μπούντµπεργκ. Η 
Επιτροπή ζούσε τις τελευταίες µέρες της. Στις 23 ξανάγιναν εκλογές. Πρόεδρος της 
καινούργιας µπολσεβίκικης Επιτροπής βγήκε ο γιατρός Σκλιάνσκι, νεαρός 
οργανωτής έξοχος που δεν άργησε να δόσει κάθε πλάτος στα ταλέντα του στον τοµέα 
της δηµιουργίας του Κόκκινου Στράτου. 

Ο βοηθός του κυβερνητικού κοµµισσάριου στο βόρειο µέτωπο ανακοίνωσε στις 22 
Οκτώβρη στον υπουργό Στρατιωτικών ότι οι ιδέες του µπολσεβικισµού είχαν στο 
στρατό επιτυχία που αύξαινε ολοένα, ότι η µάζα ήθελε ειρήνη και ότι ακόµα και το 
πυροβολικό, που είχε αντισταθεί ως την τελευταία στιγµή, είχε γίνει «προσιτό στη 
ντεφετιστική προπαγάνδα». Είτανε κι αυτό ένα σπουδαίο σύµπτωµα. «Η προσωρινή 
κυβέρνηση δεν έχει κανένα κύρος», έτσι εκφράζεται σε µιαν αναφορά του στην 
κυβέρνηση ένας από τους άµεσους πράκτορές της στο στρατό, τρεις µέρες πριν απ’ 
την εξέγερση. 

H Επαναστατική Στρατιωτική Επιτροπή, είν’ αλήθεια, δεν γνώριζε τότε όλα αυτά τα 
ντοκουµέντα. Μα κείνο που ήξερε είταν απόλυτα αρκετό. Στις 23, αντιπρόσωποι από 
διάφορες µονάδες του µετώπου παρελάσανε µπροστά στο Σοβιέτ της Πετρούπολης 
απαιτώντας ειρήνη: σ’ αντίθετη περίπτωση ο στρατός θα ριχνότανε πάνω στα 
µετόπισθεν και «θα εξολόθρευε όλα τα παράσιτα που έδειχναν διάθεση να 
τραβήξουνε τον πόλεµο καµιά δεκαριά χρόνια ακόµα». Πάρτε την εξουσία, έλεγαν 
στο Σοβιέτ οι άντρες του µετώπου: «Τα χαρακώµατα θα σας υποστηρίξουν». 

Στα πιο αποµακρυσµένα και καθυστερηµένα µέτωπα, νοτιοδυτικό και ρουµανικό, οι 
µπολσεβίκοι είταν ακόµα σπανιότητες, όντα παράξενα. Όµως και κει κάτω οι 
διαθέσεις των στρατιωτών είταν οι ίδιες. Η Εβγκένια Μπος διηγείται ότι στο 2ο σώµα 
της φρουράς που είταν επισταθµευµένο στα περίχωρα της Σµερίνκα, σε εξήντα 
χιλιάδες στρατιώτες υπήρχε ένας µόνο νεαρός κοµµουνιστής και δυο συµπαθούντες, 
πράγµα που δεν εµπόδισε το σώµα στα Οκτωβριανά να κινήσει για να υποστηρίξει 
την εξέγερση. 

Οι κυβερνητικές σφαίρες απόθεσαν τις ελπίδες τους στο κοζάκικο ως την τελευταία 
ώρα. Όµως, λιγότερο τυφλοί, οι πολιτικοί του δεξιού στρατοπέδου καταλάβαιναν πως 
τα πράγµατα κι από κείνη τη µεριά είτανε πολύ άσκηµα. Οι Κοζάκοι αξιωµατικοί 
είτανε σχεδόν όλοι κορνιλοβικοί. Οι Κοζάκοι της γραµµής έτειναν ολοένα πιο 
αριστερά. Στην κυβέρνηση για καιρό δεν το καταλάβαιναν αυτό, πιστεύοντας ότι η 
ψυχρότητα των κοζάκικων συνταγµάτων απέναντι στο Χειµερινό ανάκτορο 
προερχόταν από την τιµωρία που είχε επιβληθεί στον Καλέντιν. Τελικά όµως έγινε 
φανερό ακόµα και για τον υπουργό ∆ικαιοσύνης Μαλιάντοβιτς πως ο Καλέντιν «είχε 
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πίσω του µόνο τους Κοζάκους αξιωµατικούς, ενώ οι Κοζάκοι της γραµµής, όπως και 
όλοι οι στρατιώτες, έρρεπαν απλούστατα προς το µπολσεβικισµό». 

 

ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ (1919) 

Από κείνο το µέτωπο που τις πρώτες µέρες του Μάρτη φιλούσε τα χέρια και τα πόδια 
του φιλελεύθερου ιεροφάντη, σήκωνε θριαµβικά στα χέρια τους καντέτους 
υπουργούς, µεθούσε από τους λόγους του Κερένσκι και πίστευε πως οι µπολσεβίκοι 
είτανε πράκτορες της Γερµανίας, δεν απόµενε τίποτα. Οι ρόδινες αυταπάτες είχανε 
τσαλαπατηθεί µέσα στη λάσπη των χαρακωµάτων που οι στρατιώτες αρνιόντανε να 
την ζυµώσουν άλλο µε τις τρύπιες µπότες τους. «Το τέλος πλησιάζει» – έγραφε, την 
ίδια τη µέρα της εξέγερσης της Πετρούπολης, ο Μπούντµπεργκ – «και δεν µπορεί να 
υπάρχει καµιά αµφιβολία για την έκβαση· στο µέτωπό µας δεν υπάρχει πια ούτε µια 
µονάδα... που να µην είναι στην εξουσία των µπολσεβίκων». 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 

 

Η ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 
 

του Λ. Τρότσκυ  

 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Η εργατική τάξη έχει σίγουρα µια πλούσια ιστορία σε αγώνες και επαναστάσεις. Ο 
ρόλος των επαναστατών απ’ αυτή την άποψη είναι να βοηθήσουµε την τάξη µας να 
συνδεθεί µε το παρελθόν της και να είναι περήφανη για τους µάρτυρες της. Την ίδια 
στιγµή παλεύουµε για να κάνουµε την επανάσταση πραγµατικότητα και εποµένως 
πρέπει συνεχώς να εξετάζουµε γιατί οι προηγούµενες προσπάθειας αµφισβήτησης 
του καπιταλισµού γνώρισαν την ήττα, ώστε να διδαχθούµε και να πετύχουµε εκεί 
όπου οι προηγούµενες γενιές επαναστατών απέτυχαν. Η Ισπανική επανάσταση της 
δεκαετίας του 30 είναι µια απ’ αυτές τις αποτυχηµένες ή καλύτερα ηττηµένες 
επαναστάσεις, µια εργατική επανάσταση που νικήθηκε από την φασιστική 
δικτατορία. Ήταν ίσως η µόνη περίπτωση, µετά τη Ρωσική Επανάσταση του 1917 και 
µάλιστα µέσα σε συνθήκες ανόδου του Φασισµού και του Σταλινισµού, όπου οι 
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εργάτες αµφισβήτησαν εκ βάθρων τα θεµέλια του καπιταλισµού. Μάλιστα, κάποια 
στιγµή, οι Ισπανοί εργάτες είχαν καταλάβει πάνω από το 75% της βιοµηχανίας της 
χώρας, διευθύνοντάς την από τους χώρους που εργάζονταν πάνω στη βάση της 
άµεσης εργατικής δηµοκρατίας, χωρίς αφεντικά. 

Χιλιάδες φτωχοί αγρότες κολλεκτιβοποίησαν τη γη τους, δουλεύοντας την 
συνεργατικά και έκαψαν εκκλησίες που είχαν χρησιµοποιηθεί από τους κυρίαρχους 
για την επιβολή και καθιέρωση της «κατωτερότητας» της γυναίκας, της κυριαρχίας 
των πλούσιων γαιοκτηµόνων και τη δύναµη της µοναρχίας. Εκεί που η επανάσταση 
ήταν ισχυρή και ουσιαστικά κυριαρχούσε, η κυβέρνηση καταστράφηκε και 
αντικαταστάθηκε µε επιτροπές εργατών και πολιτοφυλακών, που ελεγχόταν άµεσα 
από την ίδια την κοινότητα. Οι καταπιεσµένοι είδαν τα συνδικάτα να αναπτύσσονται 
και να µετατρέπονται σε πραγµατικά µαζικές οργανώσεις που υπόσχονταν να 
καταργήσουν τον καπιταλισµό και να τον αντικαταστήσουν µε το σοσιαλισµό ή ην 
αναρχία, όχι κάποια στιγµή στο απώτερο µέλλον αλλά άµεσα. 

Μ’ άλλα λόγια, το ζήτηµα της επανάστασης, όπου οι καταπιεσµένοι θα αναταράξουν 
ην κοινωνία και οι ίδιοι θα διευθύνουν τα πράγµατα και όχι κάποιοι «ειδικοί», είχε 
τεθεί µπροστά σ’ ολόκληρη την κοινωνία της Ισπανίας καθώς και σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Εκατοµµύρια εργάτες σ’ ολόκληρο τον κόσµο είχαν στρέψει τα µάτια τους 
πάνω στην Ισπανική εργατική τάξη και τις οργανώσεις της. Ωστόσο το πρόβληµα 
εκεί ήταν ότι δεν υπήρχε κάποια εθνική οργάνωση µε εµπειρία, καθαρότητα σκέψης 
ή αξιοπιστία, ώστε να συντονίσει το καθοριστικό χτύπηµα κατά των εχθρών της 
Ισπανικής επανάστασης και να βοηθήσει τους εργάτες να καταστρέψουν το παλιό 
σύστηµα ολοκληρωτικά. 

Για να καταλάβουµε όµως την Ισπανική 
επανάσταση, πρέπει να ξεκινήσουµε µε την ιστορία της Ισπανίας. Τον 15ο και τον 
16ο αιώνα, οι φεουδάρχες πολέµαρχοι που κυριαρχούσαν στην Ισπανία, έπαιξαν 
σηµαντικότατο ρόλο στο να θέσουν τα θεµέλια για τον ευρωπαϊκό ιµπεριαλισµό και 
παγκόσµια καπιταλισµό.  Μετά την ενοποίηση της χώρας στα µέσα του 1400, οι 
κυρίαρχοι της Ισπανίας συµµάχησαν µε την νεαρή εµπορική τάξη και κατάκτησαν 
µεγάλο µέρος της Βόρειας και Νότιας Αµερικής. Πολλές φορές έχουµε ακούσει για 
τους Ισπανούς κονκισταντόρες που εξολόθρευσαν τους Ίνκας, Μάγιας και τους 
Ατζέκους καθώς και άλλες οµάδες γηγενών. Σκότωσαν και ουσιαστικά υποδούλωσαν 
αυτούς τους πληθυσµούς, κλέβοντας τους φυσικούς τους πόρους και καταδικάζοντας 
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τους στην εξαθλίωση. Τα µαζικά φορτία ασηµιού από τα ορυχεία, όπου οι 
αυτόχθονες εργάζονταν ως σκλάβοι έφθασαν στην Ευρώπη και βοήθησαν στη 
δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής οικονοµίας που οδήγησε στην εµφάνιση του 
καπιταλισµού. 

Μετά από µια σειρά ηττών και υποχωρήσεων και κυρίως η αποτυχία της Ισπανίας να 
νικήσει την Αγγλία το 1588, η Ισπανία εισήλθε σε µια µακρά περίοδο παρακµής. Η 
πολιτική, κουλτούρα και οικονοµική δοµή της από πολλές απόψεις έµεινε ουσιαστικά 
κολληµένη στον 16ο αιώνα. Αν και υπήρχε µια πρωταρχική καπιταλιστική τάξη στην 
Ισπανία, η εκκλησία, µια µικρή αριστοκρατία και µια συγκεντρωτική µοναρχία 
επιδίωκε να πισωγυρίσει την κοινωνία και να διατηρήσει τα προνόµια της, 
αποκόπτοντας την Ισπανία από κινήµατα, όπως η αµερικάνικη και γαλλική 
επανάσταση. 

Όταν η Γαλλική επανάσταση ξέσπασε και τελικά εκφυλίστηκε στην δικτατορία υπό 
το Ναπολέοντα, ο τελευταίος εισέβαλλε και κατέλαβε την Ισπανία. Οι δυνάµεις του 
Ναπολέοντα, κουβαλώντας µαζί τους τις ιδέες και την πολιτική της Επανάστασης, 
έφεραν τις προοδευτικές και ξένες αντιλήψεις και αλλαγές περί ισότητας ενώπιον του 
νόµου, την αξία της επιστήµης και τον διαχωρισµό εκκλησίας και κράτους. Καθώς 
όµως συµβαίνει πάντα µε τους κατακτητές, οι Ισπανοί ξεκίνησαν ανταρτοπόλεµο 
κατά των Γάλλων κατακτητών, ο Ναπολέων ηττήθηκε από τη Βρετανία και τη Ρωσία 
και τελικά το παλιό σύστηµα αποκαταστάθηκε το 1815. Ο επόµενος αιώνας 
ουσιαστικά σηµαδεύεται από την ιστορία της αποτυχίας της µεσαίας τάξης να 
πραγµατοποιήσουν την επανάσταση τους και να εκσυγχρονίσουν τη χώρα τους.  Για 
να εκσυγχρονίσει όµως την Ισπανία, αυτή η τάξη θα έπρεπε να καταστρέψει την 
εξουσία της Καθολικής Εκκλησίας, που ήλεγχε το διοικητικό σύστηµα της χώρας, 
κατείχε το µεγαλύτερο µέρος της γης και είχε σηµαντικότατη επιρροή µέσα στην 
κυβέρνηση. 

Θα έπρεπε επίσης να καταστρέψουν την 
εξουσία της αριστοκρατίας που κατείχε µια τεράστια έκταση γης και είχε τους 
αγρότες ουσιαστικά ως δουλοπάροικους.  Η αναδιανοµή της γης µεταξύ των αγροτών 
θα δηµιουργούσε µια εσωτερική αγορά για την Ισπανική βιοµηχανία και θα 
κατέστρεφε τον έλεγχο των αριστοκρατών πάνω στην Ισπανική κυβέρνηση, που 
συχνά έπαιρνε αποφάσεις κατά των συµφερόντων της καπιταλιστικής ανάπτυξης. 
Γιατί η καπιταλιστική τάξη δεν έκανε όλα αυτά όπως συνέβη µε τις αστικές τάξεις σε 
Γαλλία, Αγγλία, Αµερική, Ολλανδία και αλλού; Μα γιατί αρχικά δεν είχε την 
απαραίτητη οικονοµική ή κοινωνική δύναµη. 

Στη συνέχεια δεν έκαναν την επανάσταση τους επειδή φοβόντουσαν την 
αναπτυσσόµενη µαχητικότητα και δύναµη της εργατικής τάξης πολύ περισσότερο 
από τον Ισπανό βασιλιά και την αριστοκρατία. Από το 1931, µόνο η εργατική τάξη 
µπορούσε να πραγµατοποιήσει την Ισπανική επανάσταση που οι καπιταλιστές είχαν 
κάνει π.χ. στην Αµερική και αλλού. Καθώς λοιπόν αυτοί που θα εξεγείρονταν θα ήταν 
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εργάτες και αυτοί που θα έκαναν την επανάσταση σύµφωνα µε τα ταξικά 
συµφέροντα τους, είτε θα είχαµε µια σοσιαλιστική επανάσταση που θα έθετε τους 
καταπιεσµένους στην εξουσία ή θα είχαµε µια αποτυχηµένη και ηττηµένη 
επανάσταση, όπου οι καπιταλιστές θα έκλιναν προς τους γαιοκτήµονες και τη 
µοναρχία για να γυρίσουν πίσω την ιστορία. 

Το επί αιώνες Ισπανικό πολιτικό σύστηµα τελικά κατέρρευσε υπό την πίεση ενός 
µαζικού εργατικού κινήµατος το 1931. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 30, η µεγάλη 
οικονοµική κρίση, αποτέλεσµα του µεγάλου οικονοµικού κραχ του 29, είχε φθάσει 
και στην Ισπανία, η κυβέρνηση είχε χάσει τον αποικιακό πόλεµο µε το Μαρόκο, η 
τελευταία ήττα σε µια σειρά ηττών µιας ετοιµοθάνατης αυτοκρατορίας. Οι εργάτες 
ψήφισαν στις δηµοτικές εκλογές υποψηφίους που καλούσαν για την ανατροπή της 
µοναρχίας. 

Τροµοκρατηµένος, ο βασιλιάς Αλφόνσο φεύγει από τη χώρα· η Ισπανική 
επανάσταση είχε ξεκινήσει. Μια κοινή κυβέρνηση δηµοκρατών των µεσαίων τάξεων 
και µετριοπαθών σοσιαλιστών  διακήρυξε ότι η Ισπανία είχε εισέλθει στην «λαµπρή, 
ειρηνική, δηµοκρατική περίοδο της συµφιλίωσης του λαού», µια περίοδο όπου 
πλούσιοι και φτωχοί θα ζούσαν για πάντα αγαπηµένοι. Τελικά έλεγαν, οι 
µετριοπαθείς ηγέτες των εργατών, η Ισπανία θα γίνονταν σοσιαλιστική αν απλά 
περίµεναν υποµονετικά. 

Τα πράγµατα βέβαια δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελαν οι ρεφορµιστές καθώς οι 
πλούσιοι δεν είχαν απολύτως τίποτα το κοινό µε τους φτωχούς και τους εργάτες, οι 
οποίοι λιµοκτονούσαν λόγω της οικονοµικής κρίσης και σε ολοένα και µεγαλύτερους 
αριθµούς στρεφόταν κατά των αφεντικών και των καπιταλιστών. Πολύ γρήγορα οι 
εργάτες συνειδητοποίησαν σε ποια πλευρά βρισκόταν η «επαναστατική» κυβέρνηση. 
Ήδη από τον Αύγουστο του 1931 η κυβέρνηση κατέστελλε και σταµατούσε απεργίες 
µε το πυροβολικό. Το 1933 κατέστειλαν µια αναρχική εξέγερση στην εργατική πόλη 
της Βαρκελώνης και το 1934 σύντριψαν µια γενική απεργία πάλη στη Βαρκελώνη. Οι 
αγρότες κατέλαβαν τη γη των γαιοκτηµόνων τους ή αρνιόντουσαν να πληρώσουν το 
ενοίκιο που τους κρατούσε στη φτώχεια και έτσι βρέθηκαν και αυτοί αντιµέτωποι µε 
τις σφαίρες της αστυνοµίας. Εργάτες σ’ όλη τη χώρα πραγµατοποίησαν εκατοντάδες 
απεργίες και δηµιούργησαν συνδικάτα, γνωρίζοντας µονάχα την καταπίεση και 
αντίποινα από τους καπιταλιστές και την κυβέρνηση τους. Με την υποστήριξη της 
εκκλησίας, το 1933 εκλέγεται µια αντιδραστική, µοναρχική και ηµιφασιστική 
κυβέρνηση. 

Υπό τη νέα κυβέρνηση οι εργάτες όξυναν την πάλη τους και αυτή τη φορά και µε την 
υποστήριξη  κάποιων αριστερών ηγετών του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος, 
που είχε πίσω του χιλιάδες αγωνιστές. Εξεγέρθηκαν πραγµατοποιώντας γενικές 
απεργίες και συµµετέχοντας σε ένοπλες συγκρούσεις µε τις κυβερνητικές δυνάµεις 
και τις φασιστικές συµµορίες, που είχαν αρχίσει να ξεφυτρώνουν. Στις δυο 
σηµαντικές περιοχές της Αστουρίας και της Καταλονίας, τις πιο βιοµηχανοποιηµένες 
εργατικές περιοχές της Ισπανίας, έγιναν ένοπλες εξεγέρσεις και τυπικά 
αυτονοµήθηκαν από τη δηµοκρατία και ακόµα η επανάσταση δεν είχε ξεκινήσει 
πραγµατικά. 

Οι αντεπαναστατικές πράξεις των καπιταλιστών όξυναν την πάλη. Οι καπιταλιστές 
δεν µπορούσαν να ανεχτούν χρόνια απεργιών και εξεγέρσεων και έτσι µετέφεραν τις 
επενδύσεις τους εκτός Ισπανίας, κάτι που όξυνε ακόµα περισσότερο τις επιπτώσεις 
της οικονοµικής κρίσης και υποστήριζαν κρυφά το Φράνκο, ένα στρατιωτικό 
αξιωµατικό στο Ισπανικό Μαρόκο, που ξεκίνησε τον εµφύλιο πόλεµο το 1936, 
προσπαθώντας να αντικαταστήσει τη δηµοκρατική κυβέρνηση µε το Φασισµό.  Έγινε 
ξεκάθαρο ότι οι Ισπανοί καπιταλιστές δεν ενδιαφέρονταν καθόλου για τη 
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«δηµοκρατία» όσο για τον τεράστιο πλούτο και κεφάλαιο τους. Οι δηµοκράτες 
πολιτικοί είχαν τους ίδιους φόβους µε τους καπιταλιστές αναφορικά µε το µαχητικό 
και επαναστατικό εργατικό κίνηµα. Συνεπώς, όταν ο Φράνκο ξεκίνησε την εισβολή 
του, το σύνολο ουσιαστικά του πολιτικού κατεστηµένου και όχι µόνο ήταν έτοιµο να 
συνθηκολογήσει και να διαπραγµατευτεί µε τον Φράνκο. 

Αυτοί που εµπόδισαν κάτι τέτοιο ήταν οι ίδιοι οι εργάτες. Έχοντας δει τον φασισµό 
να συντρίβει το Ιταλικό και Γερµανικό εργατικό κίνηµα, δεν είχαν καµιά πρόθεση να 
επιτρέψουν την εξολόθρευση της τάξης τους στην Ισπανία. Το προλεταριάτο της 
Βαρκελώνης βγήκε στους δρόµους και στα προάστια, έβγαλε τις πλάκες των 
πεζοδροµίων και έφτιαξε οδοφράγµατα, εισέβαλλε σε καταστήµατα και κυβερνητικά 
κτίρια αναζητώντας όπλα και µετέτρεψε αυτοκίνητα ουσιαστικά σε τανκ. 
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Οι εργάτες άρχισαν να καλούν τους στρατιώτες να περάσουν µε το µέρος τους. Όπως 
γράφει και ο Μόροου «ηρωικοί εργάτες βγήκαν µπροστά και ζητούσαν από τους 
στρατιώτες να µάθουν γιατί πυροβολούν τους συντρόφους τους εργάτες. Έπεσαν 
από τα πυρά των όπλων και των πολυβόλων αλλά άλλοι πήραν τη θέση τους. Εδώ και 
εκεί κάποιος στρατιώτης άρχισε να πυροβολεί στον αέρα. Σύντοµα πιο τολµηροί 
στράφηκαν προς τους αξιωµατικούς τους. Κάποια άγνωστη στρατιωτική ιδιοφυΐα –
ίσως να πέθανε τότε-  βρήκε τη στιγµή και η µάζα των εργατών εγκατέλειψε τη θέση 
τους και προχώρησαν µπροστά. Οι πρώτοι στρατώνες καταλήφθηκαν…Με όπλα από 
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τα οπλοστάσια οι εργάτες καθάρισαν τη Βαρκελώνη. Μέσα σε µερικές µέρες, όλη η 
Καταλονία ήταν στα χέρια τους». 

Στην περιφέρεια της Αστουρίας, γνωστής για τη µαχητικότητα της, πέντε χιλιάδες 
ανθρακωρύχοι εξοπλισµένοι µε δυναµίτη βάδισαν ως φάλαγγα στην Ισπανική 
πρωτεύουσα, την Μαδρίτη. Στη Βαλένθια οι στρατιώτες εξεγέρθηκαν, πυροβόλησαν 
τους αξιωµατικούς τους και διένειµαν όπλα µεταξύ των εργατών. Στο λιµάνι της 
Μαλάγα, εργάτες που δεν είχαν όπλα έχυσαν βενζίνη γύρω από το κτίριο της 
στρατιωτικής φρουράς και το έκαψαν. Στο µεγαλύτερο µέρος του Ισπανικού 
ναυτικού, οι ναύτες σκότωσαν τους αξιωµατικούς τους και δηµιούργησαν επιτροπές 
που έλεγχαν τα πλοία και έστειλαν αντιπροσώπους στις πόλεις για να συνδεθούν µε 
το εργατικό κίνηµα. 

Στην Καταλονία, την καρδιά της επανάστασης και βιοµηχανική περιοχή της 
Ισπανίας, όλη σχεδόν η οικονοµία βρέθηκε υπό εργατικό έλεγχο ως ένα µέτρο όµως 
έκτακτης ανάγκης κατά της συνεργασίας των καπιταλιστών και των αφεντικών µε το 
Φράνκο. ∆ηµιουργήθηκαν επιτροπές για την παρακολούθηση των συνόρων, η 
συνδικαλιστική ή κοµµατική κάρτα ήταν πολύ πιο χρήσιµη για να εισέλθεις στην 
Ισπανία παρά το διαβατήριο. Aλλες επιτροπές συντόνιζαν την παραγωγή και 
ρύθµιζαν τα εφόδια και τη διανοµή των τροφίµων. Τα συνδικάτα και οι εργατικές 
οργανώσεις είχαν στα χέρια τους πια τις πόλεις και όλες τις υπηρεσίες τους, 
συµπεριλαµβανόµενου του τηλεφωνικού κέντρου της Βαρκελώνης, καθώς και 
µεγάλα εργοστάσια, που αύξησαν την παραγωγή τους για την προετοιµασία για ένα 
επαναστατικό πόλεµο. Οι αγρότες σε χιλιάδες µικρά χωριά κατέλαβαν τη γη και υπό 
την επιρροή του σοσιαλισµού και του αναρχισµού δηµιούργησαν επιτροπές χωριών, 
µέσω των οποίων δούλευαν τη γη συλλογικά, καίγοντας τίτλους ιδιοκτησίας, χρέη και 
υποθήκες. Η εργατική πολιτοφυλακή δηµιουργήθηκε από την Καταλονία έως τη 
γειτονική Αραγονία, µπαίνοντας σε χωριά και δηµιουργώντας αγροτικές επιτροπές 
που αναδιένειµαν τη γη. 

Αναιρώντας κάθε αστικό επιχείρηµα για την ανεπάρκεια και αναποτελεσµατικότητα 
της εργατικής δηµοκρατίας, το κολλεκτιβοποιηµένο τµήµα της Ισπανικής οικονοµίας 
ήταν περισσότερο από ποτέ παραγωγικό. Οι εργάτες που ήταν άνεργοι εξαιτίας της 
καπιταλιστικής κρίσης ξαφνικά βρήκαν παραγωγική δουλειά και οι πολεµικές 
βιοµηχανίες αναπτύχθηκαν για την πάλη κατά του Φράνκο. 

Μόλις µέρες µετά την εξέγερση του Φράνκο, τµήµατα του στρατού και του ναυτικού 
είχαν αποσυντεθεί, όπλα και πλοία βρισκόταν σε εργατικά χέρια και καθοριστικές 
περιοχές της χώρας βρίσκονταν στα χέρια του µαζικού κινήµατος. 

Τα υπολείµµατα της παλιάς καπιταλιστικής κυβέρνησης υπήρχαν ακόµα δίπλα στις 
νέες επιτροπές εργατικής εξουσίας, περιµένοντας να αποπροσανατολίσουν και 
τελικά να συντρίψουν την επανάσταση. Για τους χιλιάδες µαχητές εργάτες, το 
επόµενο βήµα θα ήταν η συστηµατικοποίηση  και ο πανεθνικός συντονισµός του 
δικτύου των επιτροπών των εργατών, αγροτών και στρατιωτών καθώς και να δοθεί 
το τελειωτικό χτύπηµα στα υπολείµµατα της παλιάς καπιταλιστικής κυβέρνησης σε 
κάθε περιοχή. Οι επιτροπές τους, «αφέντες» της χώρας, θα αναδιένειµαν 
συστηµατικά την υπόλοιπη γη µεταξύ της αγροτιάς, θα «θεσµοποιούσαν» τις 
εργοστασιακές επιτροπές και θα έβαζαν όλους τους χώρους εργασίας στα χέρια των 
εργατών, ακολουθώντας το παράδειγµα της Ρωσικής εργατικής τάξης το 1917. 

Θα απαλλοτρίωναν τις τεράστιες κτηµατικές περιουσίες, βίλες και εξοχικά των 
καπιταλιστών και των πλουσίων, µετατρέποντας τα σε σχολεία, κουζίνες, κέντρα 
αναψυχής για τους εργάτες κ.λ.π. Το επαναστατικό «κράτος» θα αποποιούνταν την 
αυτοκρατορία και τον αποικισµό και θα απασχολούνταν µε την επέκταση της 
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επανάστασης στη Γαλλία, που τον Ιούνιο είχε γνωρίσει την µεγαλύτερη γενική 
απεργία στην ιστορία της.  

Με µια επεκτεινόµενη σοσιαλιστική επανάσταση, ολόκληρη η τροχιά της παγκόσµιας 
κατάστασης αναφορικά µε το φασισµό, το σταλινισµό και τον καταστροφικό δεύτερο 
παγκόσµιο πόλεµο θα ήταν τελείως διαφορετική. ∆υστυχώς η επανάσταση δεν 
ακολούθησε αυτή την πορεία, όχι λόγω θέλησης από τη µεριά των εργατών αλλά 
λόγω έλλειψης µια αποφασιστικής και σταθερής ηγεσίας. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 

 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Του Λ. Τρότσκυ14 

 
 
Αγαπητοί ακροατές: 
 
Επιτρέψτε µου ευθύς εξαρχής να εκφράσω την ειλικρινή µου λύπη γιατί δεν έχω την 
δυνατότητα να µιλήσω στη δανική γλώσσα µπροστά σε ένα ακροατήριο της 
Κοπεγχάγης. Ας µην αναρωτιόµαστε αν οι ακροατές έχουν κάτι να χάσουν γι’ αυτό. 
Όσον αφορά το ρήτορα, η άγνοια της δανικής γλώσσας του αφαιρεί πάντως τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσει απ’ ευθείας τη σκανδιναβική ζωή και τη 
σκανδιναβική φιλολογία από πρώτο χέρι και στο πρωτότυπο• κι αυτό είναι µεγάλη 
ζηµιά. Η γερµανική γλώσσα στην οποία είµαι αναγκασµένος να καταφύγω, είναι 
δυνατή και πλούσια. Άλλα η γερµανική µου γλώσσα είναι αρκετά περιορισµένη. Εξ 

                                                 
14 Η οµιλία του Τρότσκι στην Κοπεγχάγη, Νοέµβριος 1932. 
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άλλου πάνω στα περίπλοκα ζητήµατα δεν µπορεί κανείς να εκφραστεί µε την 
αναγκαία ελευθερία παρά στη δική του γλώσσα. 
 

Πρέπει λοιπόν ευθύς εξαρχής να ζητήσω την επιείκεια του ακροατηρίου. 

Ήρθα για πρώτη φορά στην Κοπεγχάγη στο ∆ιεθνές Σοσιαλιστικό Συνέδριο και 
σχηµάτισα τις καλύτερες εντυπώσεις για την πόλη σας. Αλλά αυτό έγινε πριν από ένα 
τέταρτο αιώνος. Μέσα στην Ορε- Σούντ και τα Φιόρντ το νερό άλλαξε πολλές φορές. 
Αλλά όχι µονάχα το νερό. Ο πόλεµος τσάκισε την ραχοκοκαλιά της γέρικης 
ευρωπαϊκής ηπείρου. Οι ποταµοί και οι θάλασσες της Ευρώπης παρέσυραν µαζί τους 
πολύ ανθρώπινο αίµα. Η ανθρωπότητα και ιδιαίτερα το ευρωπαϊκό της τµήµα 
πέρασε δύσκολες δοκιµασίες και έγινε πιο σκυθρωπή και σκληρή. Όλες οι µορφές 
της πάλης έγιναν πιο τραχιές. Ο κόσµος µπήκε σε µια εποχή µεγάλης αλλαγής. Οι 
έσχατες εξωτερικεύσεις της είναι ο πόλεµος και η επανάσταση. 

Προτού περάσω στο θέµα της διάλεξης µου – στη Ρωσική Επανάσταση – πρέπει να 
εκφράσω τις ευχαριστίες µου στους οργανωτές της συγκέντρωσης, στο Σύνδεσµο των 
Σοσιαλδηµοκρατών Φοιτητών της Κοπεγχάγης. Το κάνω σαν πολιτικός αντίπαλος. 

Είναι αλήθεια ότι η διάλεξή µου έχει σκοπό επιστηµονικό –ιστορικό και όχι πολιτικό. 
Το υπογραµµίζω ευθύς εξαρχής. Άλλα είναι αδύνατο να µιλήσω για µια επανάσταση 
από την οποία βγήκε η Σοβιετική ∆ηµοκρατία, χωρίς να πάρω µία πολιτική θέση. Υπό 
την ιδιότητα µου του οµιλητή η σηµαία µου µένει η ίδια µε κείνη κάτω από την οποία 
έλαβα µέρος στα επαναστατικά γεγονότα. 

Μέχρι του πολέµου το Μπολσεβίκικο Κόµµα άνηκε στη διεθνή σοσιαλδηµοκρατία. 
Στις 4 Αυγούστου του 1914 η ψήφος της γερµανικής σοσιαλδηµοκρατίας υπέρ των 
πολεµικών πιστώσεων έθεσε µια φορά για πάντα ένα τέλος σ’ αυτό το δεσµό και 
οδήγησε στην εποχή της αδιάκοπης και αδιάλλακτης πάλης του µπολσεβικισµού 
εναντίον της σοσιαλδηµοκρατίας. Μήπως αυτό σηµαίνει ότι οι οργανωτές αυτής της 
συγκέντρωσης διέπραξαν ένα λάθος προσκαλώντας µε σαν οµιλητή; Πάνω σε αυτό 
το ακροατήριο µου θα είναι σε θέση να κρίνει µετά την διάλεξή µου. Για να 
δικαιολογήσω γιατί δέχτηκα την ευγενική πρόσκληση να κάνω µια έκθεση πάνω στη 
Ρωσική Επανάσταση θέλω να υπενθυµίσω ότι κατά τα 35 χρόνια της πολιτικής µου 
ζωής το θέµα της Ρωσικής Επανάστασης απετέλεσε τον πραχτικό και θεωρητικό 
άξονα των απασχολήσεων µου και των ενεργειών µου. Τα τέσσερα χρόνια της 
παραµονής µου στην Τουρκία ήταν κυρίως αφιερωµένα στην ιστορική επεξεργασία 
των προβληµάτων της Ρώσικης Επανάστασης. Ίσως αυτό µου δίνει κάποιο δικαίωµα 
να ελπίζω ότι θα καταφέρω να βοηθήσω όχι µονάχα τους ιδεολογικούς µου φίλους 
αλλά επίσης και αντιπάλους τουλάχιστον εν µέρει, να αντιληφθούν καλύτερα πολλά 
χαρακτηριστικά της Ρωσικής Επανάστασης, που ως σήµερα διέφευγαν την προσοχή 
τους. Πάντως ο σκοπός της διάλεξης µου είναι να βοηθήσω να καταλάβουν. ∆εν έχω 
σκοπό εδώ να προπαγανδίσω την επανάσταση ούτε να καλέσω σε επανάσταση. Θέλω 
να εξηγήσω την Επανάσταση. 

Ας ξεκινήσουµε µε µερικές βασικές κοινωνιολογικές αρχές αναµφίβολα γνωστές σε 
όλους σας, ως προς τις οποίες πρέπει να φρεσκάρουµε τη µνήµη µας για να 
προσεγγίσουµε ένα τόσο περίπλοκο φαινόµενο όπως η Επανάσταση. 

Η Υλιστική Κατανόηση της Ιστορίας 

Η ανθρώπινη κοινωνία είναι µια συνεργασία που έλκει την ιστορική της καταγωγή 
από την πάλη για την ύπαρξη και τη διασφάλιση της διατήρησης των γενεών. Ο 
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χαρακτήρας της κοινωνίας καθορίζεται από το χαρακτήρα της οικονοµίας. Ο 
χαρακτήρας της οικονοµίας καθορίζεται από τα µέσα της παραγωγικής εργασίας. 

Για κάθε µεγάλη εποχή στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων υπάρχει ένα 
συγκεκριµένο αντίστοιχο κοινωνικό καθεστώς. Κάθε κοινωνικό καθεστώς µέχρι 
σήµερα εξασφάλιζε κολοσσιαία οφέλη για την άρχουσα τάξη. 

Συνεπώς, είναι σαφές ότι τα κοινωνικά καθεστώτα δεν είναι αθάνατα. Γεννιούνται 
µέσα στην Ιστορία, και έπειτα γίνονται εµπόδιο στην περαιτέρω πρόοδο. «Ό,τι 
γεννιέται αξίζει να καταστραφεί». 

Καµία όµως άρχουσα τάξη δεν παραιτήθηκε ποτέ εθελοντικά και ειρηνικά. Σε 
ζητήµατα ζωής και θανάτου, τα βασισµένα στη λογική επιχειρήµατα δεν 
αντικατέστησαν ποτέ τα επιχειρήµατα της βίας. Μπορεί αυτό να είναι λυπηρό, αλλά 
έτσι είναι. ∆εν είµαστε εµείς που φτιάξαµε αυτόν τον κόσµο. ∆εν µπορούµε παρά να 
το αποδεχτούµε. 

Το Νόηµα της Επανάστασης 

Η επανάσταση σηµαίνει µια αλλαγή του κοινωνικού καθεστώτος. Μεταβιβάζει την 
εξουσία από τα χέρια µιας τάξης που έχει εξαντληθεί στα χέρια µιας άλλης τάξης που 
ανεβαίνει. Η εξέγερση αποτελεί την πιο κρίσιµη και την πιο οξεία στιγµή µέσα στην 
πάλη δύο τάξεων για την εξουσία. Η εξέγερση δεν µπορεί να οδηγήσει στην 
πραγµατική νίκη της επανάστασης και στην ίδρυση ενός νέου καθεστώτος παρά στην 
περίπτωση που στηρίζεται πάνω σε µία προοδευτική τάξη που είναι ικανή να µαζέψει 
γύρω της την καταπληκτική πλειοψηφία του λαού. 

Αντίθετα µε τη διαδικασία της φύσης, η επανάσταση πραγµατοποιείται από τους 
ανθρώπους και διά των ανθρώπων. Αλλά και µέσα στην επανάσταση οι άνθρωποι 
ενεργούν υπό την επίδραση των κοινωνικών συνθηκών στις οποίες αυτοί δεν 
διάλεξαν ελεύθερα, αλλά τις οποίες κληρονόµησαν από το παρελθόν και οι οποίες 
τους δείχνουν επιτακτικά τον δρόµο. Ακριβώς γι’ αυτό και µόνο γι’ αυτό η 
επανάσταση έχει τους δικούς της νόµους. 

Αλλά η ανθρώπινη συνείδηση δεν αντανακλά παθητικά τις αντικειµενικές συνθήκες. 
Συνηθίζει ν’ αντιδρά ενεργητικά πάνω σε αυτές. Σ’ ορισµένες στιγµές η αντίδραση 
αυτή αποκτά ένα µαζικό χαρακτήρα, έντονο γεµάτο πάθος. Τα φράγµατα του δικαίου 
και της εξουσίας ανατρέπονται. Ακριβώς η δραστική επέµβαση των µαζών µέσα στα 
γεγονότα αποτελεί το πιο ουσιώδες στοιχείο της επανάστασης. 

Αλλά και η πιο ορµητική δραστηριότητα µπορεί να µείνει στο επίπεδο µιας 
εκδήλωσης ανταρσίας, χωρίς ν’ ανέβει στο ύψος της επανάστασης. Η εξέγερση των 
µαζών πρέπει να οδηγεί στην ανατροπή της κυριαρχίας µιας τάξης και στην 
εγκαθίδρυση της κυριαρχίας µιας άλλης. Μονάχα τότε έχουµε µια ολοκληρωµένη 
επανάσταση. Η εξέγερση των µαζών δεν είναι µια αποµονωµένη επιχείρηση, που 
µπορεί να εξαπολύσει κανείς κατά τα γούστα του. Αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο που 
καθορίζεται αντικειµενικά µέσα στην εξέλιξη της επανάστασης, όπως και η 
επανάσταση είναι µια πορεία αντικειµενικά καθορισµένη µέσα στην εξέλιξη της 
κοινωνίας. Αλλά όταν οι συνθήκες της εξέγερσης υπάρχουν δεν µπορεί να περιµένει 
κανείς παθητικά µε ανοικτό το στόµα. Στα ανθρώπινα πράγµατα επίσης υπάρχει, 
όπως λέει ο Σαίξπηρ, άµπωτη και πληµµυρίδα. 

Για να σαρωθεί το καθεστώς που έχει φάει το ψωµί του, η προοδευτική τάξη πρέπει 
να καταλάβει ότι η ώρα της εσήµανε και να θέσει στον εαυτό της ως επιδίωξη την 
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κατάκτηση της εξουσίας. Εδώ ανοίγει το πεδίο της συνειδητής επαναστατικής 
δράσης, όπου η πρόβλεψη και ο υπολογισµός ενώνονται µε τη θέληση και την τόλµη. 
Με άλλα λόγια : εδώ ανοίγει το πεδίο της δράσης του Κόµµατος. 

Το «Πραξικόπηµα» 

Το επαναστατικό κόµµα συνενώνει µέσα του το καλύτερο µέρος της προοδευτικής 
τάξης. Χωρίς ένα κόµµα ικανό να προσανατολίζεται στις περιστάσεις, να εκτιµά την 
πορεία και το ρυθµό των γεγονότων και να κατακτά έγκαιρα την εµπιστοσύνη των 
µαζών, η νίκη της προλεταριακής επανάστασης είναι αδύνατη. Αυτή είναι η σχέση 
αντικειµενικών γεγονότων και των υποκειµενικών παραγόντων της επανάστασης και 
της εξέγερσης. 

Όπως το ξέρετε, οι αντίπαλοι στις συζητήσεις – και ιδιαίτερα στη θεολογία – έχουν 
την συνήθεια να υποτιµούν συχνά την επιστηµονική αλήθεια σπρώχνοντας την µέχρι 
παραλογισµού. Αυτό ονοµάζεται στη λογική: η εις άτοπον απαγωγή. Θα δοκιµάσουµε 
να ακολουθήσουµε έναν αντίθετο δρόµο. ∆ηλαδή να πάρουµε ως αφετηρία ένα 
παραλογισµό για να προσεγγίσουµε πιο ασφαλώς την αλήθεια. Εν πάσει περιπτώσει 
δεν µπορεί να παραπονιέται κανείς για έλλειψη παραλογισµών. Ας πάρουµε έναν 
από τους πιο φρέσκους και τους πιο ωµούς. 

Ο Ιταλός συγγραφέας Μαλαπάρτε, κάτι σαν φασίστας θεωρητικός – και υπάρχουν 
τέτοιοι – λανσάρισε πρόσφατα ένα βιβλίο πάνω στην τεχνική του πραξικοπήµατος. 
Φυσικά ο συγγραφέας αφιερώνει έναν αριθµό σελίδων, όχι ασήµαντο, για τη 
«διερεύνηση» της Οκτωβριανής Επανάστασης. 

Εν αντιθέσει µε την «στρατηγική» του Λένιν, που µένει συνδεδεµένη µε τις 
κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις της Ρωσίας του 1917, «η τακτική του Τρότσκυ», 
κατά την έκφραση του Μαλαπάρτε, «αντιθέτως δεν περιορίζεται καθόλου από τις 
γενικές συνθήκες της χώρας». Αυτή είναι η βασική ιδέα του έργου! Ο Μαλαπάρτε 
υποχρεώνει τον Λένιν και τον Τρότσκυ µέσα στις σελίδες του βιβλίου του να κάνουν 
πολυάριθµους διαλόγους, µέσα στους οποίους οι συνδιαλεγόµενοι δείχνουν τόση λίγη 
βαθύτητα πνεύµατος όση η φύση έθεσε στην διάθεση του Μαλαπάρτε. 

Στις παρατηρήσεις του Λένιν για τις κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις της 
επανάστασης ο Μαλαπάρτε αποδίδει στον Τρότσκυ τη δήθεν παρακάτω απάντηση 
κατά γράµµα : «Η στρατηγική σου απαιτεί πάρα πολύ ευνοϊκές συνθήκες. Η 
εξέγερση δεν έχει ανάγκη από τίποτα• είναι αυτάρκης».Καταλαβαίνετε; «η εξέγερση 
δεν έχει ανάγκη από τίποτα». Αυτός είναι ακριβώς, αγαπητοί ακροατές , ο 
παραλογισµός που πρέπει να µας χρησιµεύσει για να πλησιάσουµε την αλήθεια. Ο 
συγγραφέας επαναλαµβάνει µε επιµονή ότι τον Οκτώβρη δεν θριάµβευσε η 
«στρατηγική του Λένιν», αλλά η «στρατηγική Τρότσκυ». Αυτή η τακτική απειλεί, 
κατά την έκφραση του, ακόµα και σήµερα την ησυχία των Ευρωπαϊκών κρατών. «Η 
στρατηγική του Λένιν –αναφέρω κατά γράµµα- δεν αποτελεί κανένα άµεσο κίνδυνο 
για τις κυβερνήσεις της Ευρώπης. Η τακτική του Τρότσκυ γι’ αυτές ένα σηµερινό 
κίνδυνο και εποµένως διαρκή». Πιο συγκεκριµένα : «Βάλετε τον Πουανκαρέ στη 
θέση του Κερένσκυ και το µπολσεβίκικο πραξικόπηµα θα είχε επιτύχει επίσης». Είναι 
δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ένα τέτοιο βιβλίο µεταφράστηκε σε διάφορες 
γλώσσες και έτυχε σοβαρής υποδοχής. 

Μάταια θα ζητούσαµε να εµβαθύνουµε γιατί γενικά «η στρατηγική του Λένιν» που 
εξαρτιόταν από τις ιστορικές συνθήκες είναι αναγκαία, αφού η «τακτική του 
Τρότσκυ»επιτρέπει τη λύση της ίδιας επιδίωξης σε κάθε κατάσταση; Και γιατί οι 
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νικηφόρες επαναστάσεις είναι τόσο σπάνιες, ενώ για την επιτυχία τους δεν 
χρειάζεται παρά ένα ζευγάρι τεχνικής ρετσέτας; 

Ο διάλογος µεταξύ Λένιν και Τρότσκυ που παρουσιάζεται από το φασίστα 
συγγραφέα είναι και στο πνεύµα και στη φόρµα µια ανόητη εφεύρεση από την αρχή 
µέχρι το τέλος. Τέτοιες εφευρέσεις κυκλοφορούν πολλές στον κόσµο. Λόγου χάρη 
στην Μαδρίτη τυπώθηκε ένα βιβλίο µε το όνοµα µου : «Η ζωή του Λένιν» για το 
οποίο είµαι τόσο λίγο υπεύθυνος όσο για τις ρετσέτες της τακτικής του Μαλαπάρτε. 
Το εβδοµαδιαίο περιοδικό της Μαδρίτης «Εστάµπα» αναδηµοσίευσε απ’ αυτό το 
δήθεν βιβλίο του Τρότσκυ για τον Λένιν ολόκληρα κεφάλαια που περιέχουν 
αποκρουστικές βρισιές ενάντια στη µνήµη ενός ανθρώπου που τον εκτίµησα και τον 
εκτιµώ ασύγκριτα περισσότερο παρά οποιονδήποτε από τους σύγχρονους µου. 

Αλλά ας αφήσουµε τους πλαστογράφους στην τύχη τους. Ο γέρο Βίλχελµ Λήµπχνετ, ο 
πατέρας του αθάνατου µαχητή και ήρωα Καρλ Λήµπχνετ, του άρεσε να λέει : «Ο 
επαναστάτης πολιτικός πρέπει να έχει χοντρό πετσί». Ο δόκτωρ Στόκµαν συνιστούσε 
ακόµα πιο εκφραστικά σ’ εκείνον που ζητούσε να τεθεί αντιµέτωπος της κοινής 
γνώµης να µη φορεί καινούρια παντελόνια. Λαβαίνουµε υπόψη µας αυτές τις δύο 
καλές συµβουλές και περνάµε στην ηµερήσια διάταξη. 

Οι αιτίες του Οκτώβρη 

Ποια ερωτήµατα βάζει σε ένα σκεπτόµενο άνθρωπο η Επανάσταση του Οκτώβρη; 

1) Γιατί και πως η επανάσταση αυτή πέτυχε τον σκοπό της; Πιο συγκεκριµένα : Γιατί 
η προλεταριακή επανάσταση θριάµβευσε σε µια από τις πιο καθυστερηµένες χώρες 
της Ευρώπης; 

2) Τι έφερε η Οκτωβριανή επανάσταση; Και τέλος : 

3) Έδειξε την αξία της; 

Στο πρώτο ερώτηµα – πάνω στις αιτίες – µπορεί ν’ απαντήσει κανείς κατά ένα 
περισσότερο ή λιγότερο πλήρη τρόπο. Προσπάθησα να το κάνω πιο σαφώς στην 
Ιστορία µου της Ρωσικής Επανάστασης. Εδώ δεν µπορώ παρά να διατυπώσω τα πιο 
σηµαντικά συµπεράσµατα. 

Ο νόµος της Ανισοµερούς Ανάπτυξης 

Το γεγονός ότι το προλεταριάτο έφτασε στην εξουσία για πρώτη φόρα µέσα σε µια 
χώρα τόσο καθυστερηµένη σαν την παλιά τσαρική Ρωσία δεν φαίνεται µυστηριώδης 
παρά εκ πρώτης όψεως. Στην πραγµατικότητα αυτό είναι απόλυτα σύµφωνο µε τους 
ιστορικούς νόµους. Μπορούσε κανείς να το προβλέψει και το πρόβλεψαν. Ακόµα πιο 
πολύ : Πάνω στην προοπτική αυτού του γεγονότος οι µαρξιστές επαναστάτες 
οικοδόµησαν την στρατηγική τους πολύ πριν από τα αποφασιστικά γεγονότα. 

Η πρώτη εξήγηση και η πιο γενική : Η Ρωσία είναι µια καθυστερηµένη χώρα αλλά 
δεν είναι παρά ένα µέρος της παγκόσµιας οικονοµίας, ένα στοιχείο του παγκόσµιου 
καπιταλιστικού συστήµατος. Μ’ αυτήν την έννοια, ο Λένιν έλυσε το αίνιγµα της 
Ρωσικής Επανάστασης µε την ανάγλυφη διατύπωση : η αλυσίδα έσπασε στον πιο 
αδύναµο κρίκο. 

Μια παραστατική εικόνα : Ο µεγάλος πόλεµος , που βγήκε από τις αντιφάσεις του 
παγκόσµιου καπιταλισµού, παρέσυρε στο στρόβιλο του χώρες που βρίσκονται σε 
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διάφορα στάδια εξέλιξης, αλλά έθεσε τις ίδιες απαιτήσεις σ’ όλους που πήραν µέρος 
σ’ αυτόν. Είναι φανερό ότι τα βάρη του πολέµου θα ήταν ιδιαίτερα ασήκωτα για τις 
χώρες τις πιο καθυστερηµένες. Η Ρωσία υπήρξε η πρώτη που αναγκάστηκε να 
υποχωρήσει. Αλλά για να αποσπαστεί από τον πόλεµο ο ρωσικός λαός έπρεπε να 
ανατρέψει τις διευθύνουσες τάξεις. Έτσι η αλυσίδα του πολέµου έσπασε στον πιο 
αδύναµο της κρίκο. 

Ο πόλεµος όµως δεν είναι µια καταστροφή που έρχεται απ’ έξω όπως ένας σεισµός, 
αλλά, για να µιλήσουµε σαν τον γέρο Κλαούζεβιτς, είναι η συνέχιση της πολιτικής µε 
άλλα µέσα. Κατά την διάρκεια του πολέµου οι βασικές τάσεις του ιµπεριαλιστικού 
συστήµατος της «ειρηνικής» περιόδου δεν εξωτερικεύτηκαν παρά πιο ωµά. Όσο πιο 
υψηλές είναι οι γενικές παραγωγικές δυνάµεις, όσο πιο έντονος είναι ο παγκόσµιος 
συναγωνισµός, πιο οξείς οι ανταγωνισµοί, πιο φρενιασµένος ο δρόµος προς τους 
εξοπλισµούς, τόσο περισσότερο η κατάσταση είναι πιο θλιβερή για τους πιο 
αδύνατους συνεταίρους. Ακριβώς γι’ αυτό οι καθυστερηµένες χώρες κατέχουν την 
πρώτη θέση στην σειρά της κατάρρευσης. Η αλυσίδα του παγκόσµιου καπιταλισµού 
έχει πάντοτε τάση να σπάζει στον πιο αδύναµο κρίκο. 

Αν συνέπεια µερικών εξαιρετικών η εξαιρετικά δυσµενών συνθηκών ( λόγου χάρη : 
µια νικηφόρα στρατιωτική επέµβαση απ’ έξω ή ανεπανόρθωτα λάθη της ίδιας της 
σοβιετικής κυβέρνησης) ο ρωσικός καπιταλισµός αποκαθίστατο στο απέραντο 
σοβιετικό έδαφος, σύγχρονα µ’ αυτό θα παρουσιαζόταν αναπόφευκτα η ιστορική του 
ανεπάρκεια και ο ίδιος θα γινόταν εκ νέου θύµα των ίδιων αντιφάσεων που τον 
οδήγησαν στο 1917 στην έκρηξη. Καµιά ρετσέτα δεν θα µπορούσε να δώσει την ζωή 
στην Οκτωβριανή Επανάσταση αν η Ρωσία δεν την είχε µέσα στο σώµα της. Το 
επαναστατικό κόµµα δεν µπορεί να έχει τελικά αξίωση για τον εαυτό του παρά για το 
ρόλο της µαµής που είναι αναγκασµένη να καταφεύγει σε µια καισαρική τοµή. 

Θα µπορούσε κανείς να µου αντιτάξει : Αυτές οι γενικές σας αντιλήψεις µπορούν 
επαρκώς να εξηγηθούν γιατί η παλιά Ρωσία, η χώρα αυτή όπου ο καθυστερηµένος 
καπιταλισµός δίπλα σε µια εξαθλιωµένη αγροτική τάξη, στεφανωνόταν από µια 
παρασιτική αριστοκρατία και µια σαπισµένη µοναρχία, ήταν προορισµένη να 
ναυαγήσει. Αλλά η εικόνα της αλυσίδας και του πιο αδύναµου κρίκου δεν µας δίνει 
ακόµα τη λύση του καθαυτού αινίγµατος : Πως σε µια καθυστερηµένη χώρα η 
επανάσταση µπορούσε να θριαµβεύσει; Αλλά η ιστορία γνωρίζει πολλά 
παραδείγµατα παρακµής χωρών και πολιτισµών µε την ταυτόχρονη κατάρρευση των 
παλιών τάξεων για τις οποίες δεν βρέθηκε καµιά προοδευτική αλλαγή. Η 
κατάρρευση της παλιάς Ρωσίας όφειλε εκ πρώτης όψεως να µεταβάλει τη χώρα σε 
µια καπιταλιστική αποικία µάλλον παρά σ’ ένα σοσιαλιστικό κράτος. 

Αυτή η αντίρρηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Μας οδηγεί απ’ ευθείας στην καρδιά 
του όλου προβλήµατος. Και όµως αυτή η αντίρρηση είναι λανθασµένη, θα έλεγα 
µάλιστα ότι στερείται εσωτερικής αναλογίας. Από τη µια µεριά προέρχεται από µια 
υπερβολική αντίληψη σχετικά µε την καθυστέρηση της Ρωσίας, κι’ απ’ την άλλη από 
µία εσφαλµένη θεωρητική αντίληψη σχετικά µε το φαινόµενο της ιστορικής 
καθυστέρησης γενικά. 

Τα ζωντανά όντα γενικά µεταξύ αυτών φυσικά και οι άνθρωποι περνούν σύµφωνα µε 
την ηλικία τους ανάλογα στάδια εξέλιξης. Σε ένα κανονικό παιδί 5 χρονών βρίσκει 
κανείς κάποια αναλογία µεταξύ βάρους, της περιφέρειας, του αναστήµατος και των 
εσωτερικών οργάνων. Αλλά είναι όλως διόλου διαφορετικό εν σχέση µε την 
ανθρώπινη συνείδηση. Εν αντιθέση µε την ανατοµία και φυσιολογία, η ψυχολογία, η 
ατοµική και η µαζική, διακρίνονται από την εξαιρετική ικανότητα αφοµοίωσης 
ευλυγισίας και ελαστικότητας και αυτό αποτελεί επίσης το αριστοκρατικό 
πλεονέκτηµα του ανθρώπου πάνω στο ζωολογικό του συγγενολόι του το πιο κοντινό 
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των πιθήκων. Η συνείδηση που είναι επιδεικτική στο να αφοµοιώνει και ευλύγιστη, 
προσδίδει σαν αναγκαίο όρο της ιστορικής προόδου στους λεγόµενους κοινωνικούς 
οργανισµούς, σ’ αντίθεση προς τους πραγµατικούς οργανισµούς, τους βιολογικούς, 
µια εξαιρετική µεταβλητότητα της εσωτερικής συγκρότησης. Στην εξέλιξη των εθνών 
και των κρατών, των καπιταλιστικών ιδιαίτερα, δεν υπάρχει ούτε οµοιότητα ούτε 
οµοιοµορφία. Οι διάφοροι βαθµοί πολιτισµού, ακόµα και οι πόλοι τους, προσεγγίζουν 
και συνδυάζονται αρκετά συχνά στη ζωή µιας και της ίδιας χώρας. 

Ο νόµος της Συνδυασµένης Ανάπτυξης 

Ας µην ξεχνάµε αγαπητοί ακροατές, ότι η ιστορική καθυστέρηση είναι µια σχετική 
έννοια. Εάν υπάρχουν χώρες καθυστερηµένες και προχωρηµένες, υπάρχει επίσης µια 
αµοιβαία δράση µεταξύ τους• υπάρχει πίεση των προχωρηµένων χωρών πάνω στις 
καθυστερηµένες, υπάρχει ανάγκη για τις καθυστερηµένες χώρες να προσεγγίσουν τις 
προοδευτικές χώρες, να δανειστούν την τεχνική τους, την επιστήµη κλπ. Έτσι 
εµφανίζεται ένας συνδυασµένος τύπος εξέλιξης : Τα χαρακτηριστικά της 
καθυστέρησης συνδυάζονται µε την τελευταία λέξη της παγκόσµιας τεχνικής και της 
παγκόσµιας σκέψης. Τέλος οι ιστορικά καθυστερηµένες χώρες για να ξεπεράσουν 
την καθυστέρηση τους αναγκάζονται µερικές φορές να ξεπεράσουν τις άλλες. 

Η ευελιξία της οµαδικής συνείδησης δίνει την δυνατότητα να επιτύχουµε υπό 
ορισµένες συνθήκες πάνω στον κοινωνικό στίβο το αποτέλεσµα που, στην ατοµική 
ψυχολογία ονοµάζεται «υπέρβαση της συνείδησης κατωτερότητας». Υπ’ αυτήν την 
έννοια µπορεί να πει κανείς ότι η Οκτωβριανή Επανάσταση υπήρξε για τους λαούς 
της Ρωσίας ένα ηρωικό µέσο για να ξεπεράσουν την οικονοµική και πολιτιστική τους 
κατωτερότητα. 

Αλλά ας προσπεράσουµε τις ιστορικο-φιλοσοφικές γενικεύσεις, που είναι ίσως κάπως 
αφηρηµένες, για να θέσουµε το ίδιο ερώτηµα υπό µορφή πιο συγκεκριµένη, δηλαδή 
δια µέσου των ζωντανών οικονοµικών γεγονότων. Η καθυστέρηση της Ρωσίας στον 
εικοστό αιώνα εκφράζεται καθαρότερα έτσι : Η βιοµηχανία κατέχει στη χώρα µια 
θέση ελάχιστη εν συγκρίσει µε το χωριό, το προλεταριάτο εν σχέσει µε την αγροτιά. 
Στο σύνολο, αυτό σηµαίνει µια χαµηλή παραγωγικότητα της εθνικής εργασίας. Αρκεί 
να πούµε ότι την παραµονή του πολέµου, όταν η τσαρική Ρωσία βρισκόταν στον 
κολοφώνα της ευηµερίας της, το εθνικό εισόδηµα ήταν οκτώ έως δέκα φορές πιο 
χαµηλό από των Ενωµένων Πολιτειών. Αυτό εκφράζει αριθµητικά την «έκταση» της 
καθυστέρησης, αν µπορεί γενικά κανείς να χρησιµοποιήσει την λέξη «έκταση» εν 
σχέσει µε την καθυστέρηση. 

Συγχρόνως ο νόµος της συνδυασµένης ανάπτυξης εκφράζεται στο οικονοµικό πεδίο 
σε κάθε βήµα µέσα στα απλά φαινόµενα, καθώς και στα σύνθετα φαινόµενα. Σχεδόν 
χωρίς εθνικούς δρόµους, η Ρωσία βρέθηκε στην ανάγκη να κατασκευάσει 
σιδηροδρόµους. Χωρίς να περάσει από την ευρωπαϊκή χειροτεχνία και βιοτεχνία η 
Ρωσία πέρασε απ’ ευθείας στις µηχανικές επιχειρήσεις. Αυτή είναι η τύχη των 
καθυστερηµένων χωρών. Να πηδούνε πάνω από τους ενδιάµεσους σταθµούς. 

Ενώ η αγροτική οικονοµία έµενε συχνά στο επίπεδο του 17ου αιώνα, η βιοµηχανία 
της Ρωσίας, αν όχι από την αποδοτικότητα της τουλάχιστον µε τον τύπο της, 
βρισκόταν στο επίπεδο των προχωρηµένων χωρών και τις ξεπερνούσε υπό ορισµένες 
σχέσεις. Φτάνει να πούµε ότι οι γιγάντιες επιχειρήσεις µε περισσότερους από χίλιους 
εργάτες απασχολούσαν στις Ενωµένες Πολιτείες της Αµερική λιγότερο από το 18% 
του συνόλου των βιοµηχανικών εργατών ενώ στην Ρωσία περισσότερους από το 41%. 
Αυτό το γεγονός πολύ λίγο συµβαδίζετε µε τη χυδαία αντίληψη της οικονοµικής 
καθυστέρησης της Ρωσίας, ωστόσο δεν αντιφάσκει προς την καθυστέρηση, αλλά την 
συµπληρώνει διαλεκτικά. 
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Η ταξική συγκρότηση της χώρας παρουσίαζε επίσης τον ίδιο αντιφατικό χαρακτήρα. 
Το χρηµατιστικό κεφάλαιο της Ευρώπης εκβιοµηχάνιζε τη ρωσική οικονοµία µε ένα 
γρήγορο ρυθµό. Η βιοµηχανική µπουρζουαζία πήρε αµέσως το χαρακτήρα µεγάλου 
καπιταλισµού, εχθρού του λαού. Επιπλέον οι ξένοι µέτοχοι ζούσαν έξω από την χώρα. 
Αντιθέτως οι εργάτες ήταν φυσικά Ρώσοι. Μια ρωσική µπουρζουαζία, αριθµητικά 
αδύνατη, που δεν είχε καµιά εθνική ρίζα, βρισκόταν έτσι σε αντίθεση προς ένα 
σχετικά δυνατό προλεταριάτο µε γερές και βαθιές ρίζες µέσα στο λαό. 

Στον επαναστατικό χαρακτήρα του προλεταριάτου βοήθησε το γεγονός ότι η Ρωσία, 
ακριβώς σαν καθυστερηµένη χώρα, αναγκασµένη να φτάσει τους αντιπάλους της, 
δεν είχε κατορθώσει να επεξεργαστεί ένα δικό της κοινωνικό ή πολιτικό 
συντηριτισµό. Σαν η πιο συντηρητική χώρα της Ευρώπης, ακόµα και όλου του 
κόσµου, το παλιό καπιταλιστικό κράτος, η Αγγλία, µου δίνει δίκιο. Η χώρα της 
Ευρώπης η πιο απαλλαγµένη από τον συντηριτισµό µπορούσε να ήταν κάλλιστα η 
Ρωσία. 

Το ρωσικό προλεταριάτο, νέο, φρέσκο αποφασιστικό, δεν αποτελούσε όµως πάντοτε 
παρά µια ελάχιστη µειοψηφία του έθνους. Οι εφεδρείες της επαναστατικής του 
δύναµης βρισκόταν έξω από το ίδιο το προλεταριάτο : µέσα στην αγροτική τάξη που 
ζούσε σε µια κατάσταση µισοδουλοπαροικίας και µέσα στις καταπιεζόµενες 
εθνότητες. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 

   

Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ 

του Λ. Τρότσκυ15 
 

1. Το Μεταβατικό Καθεστώς 

Είναι αλήθεια, όπως διαβεβαιώνουν οι επίσηµες αρχές, ότι ο σοσιαλισµός έχει ήδη 
πραγµατοποιηθεί στη Σοβιετική Ένωση; Και αν αυτό δεν συµβαίνει, οι µέχρι τώρα 
επιτυχίες έχουν εξασφαλίσει την πραγµατοποίησή του µέσα στα εθνικά σύνορα, 
ανεξάρτητα από την πορεία των γεγονότων στον υπόλοιπο κόσµο; Η προηγούµενη 
κριτική εκτίµηση για τους κύριους δείχτες της σοβιετικής οικονοµίας θα πρέπει να 
µας δώσει την αφετηρία για µια σωστή απάντηση σ’ αυτό το ερώτηµα, αλλά θα 
χρειαστούµε επίσης να αναφέρουµε προκαταρκτικά ορισµένα θεωρητικά σηµεία. 

Ο Μαρξισµός ξεκινά από την ανάπτυξη της τεχνικής σαν το θεµελιακό ελατήριο της 
προόδου, και οικοδοµεί το κοµµουνιστικό πρόγραµµα πάνω στο δυναµισµό των 
παραγωγικών δυνάµεων. Αν πιστεύεις πως κάποια κοσµική καταστροφή πρόκειται 
να συντρίψει τον πλανήτη µας σ’ ένα αρκετά κοντινό µέλλον, τότε, βέβαια, πρέπει να 
απορρίψεις την κοµµουνιστική προοπτική µαζί µε πολλά άλλα πράγµατα. Ωστόσο, 
πέρα από αυτόν τον πολύ αµφίβολο ακόµα κίνδυνο, δεν υπάρχει το παραµικρό 
επιστηµονικό έδαφος για να βάλει κανείς, από τα πριν, οποιοδήποτε όριο στις 
τεχνικές, παραγωγικές και πολιτιστικές δυνατότητές µας. Ο Μαρξισµός είναι 
διαποτισµένος από την αισιοδοξία της προόδου, κι αυτό από µόνο του, ας το πούµε 
παρεκβατικά, τον φέρνει σε ασυµβίβαστη αντίθεση µε τη θρησκεία. 

Η υλική προϋπόθεση του κοµµουνισµού θα πρέπει να είναι µια τόσο µεγάλη 
ανάπτυξη των οικονοµικών δυνάµεων του ανθρώπου, που η παραγωγική εργασία, 
έχοντας πάψει να είναι ένα βάρος, δεν θα χρειάζεται κανένα κίνητρο, και η διανοµή 
των αγαθών, που θα υπάρχουν πάντα σε αφθονία, δεν θα απαιτεί –όπως δεν απαιτεί 
τώρα σε µια εύπορη οικογένεια ή σε ένα «καθώς πρέπει» παρθεναγωγείο– κανέναν 
έλεγχο πέρα από τον έλεγχο που θα απορρέει από τη µόρφωση, από τη συνήθεια και 
από την κοινή γνώµη. Για να µιλήσουµε καθαρά, πιστεύω πως θα ήταν πολύ ηλίθιο 
να θεωρήσει κανείς µια τέτοια, πραγµατικά µετριοπαθή, προοπτική σαν «ουτοπική». 

                                                 
15 Αποτελεί το κεφάλαιο ΙΙΙ από το βιβλίο του Λ. Τρότσκι, «Προδοµένη Επανάσταση». 
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Ο καπιταλισµός προετοίµασε τους όρους και τις δυνάµεις για µια κοινωνική 
επανάσταση: την τεχνική, την επιστήµη και το προλεταριάτο. Η κοµµουνιστική δοµή 
δεν µπορεί, ωστόσο, να αντικαταστήσει άµεσα την αστική κοινωνία. Η υλική και 
πολιτιστική κληρονοµιά από το παρελθόν είναι εντελώς ανεπαρκής για κάτι τέτοιο. 
Στα πρώτα του βήµατα το εργατικό κράτος δεν µπορεί ακόµα να επιτρέψει σε 
κανέναν να εργάζεται «σύµφωνα µε τις ικανότητές του» –δηλαδή, τόσο, όσο µπορεί 
και επιθυµεί– ούτε µπορεί να αµείβει κάθε έναν «σύµφωνα µε τις ανάγκες του», 
ανεξάρτητα από τη δουλειά που κάνει. Για να αναπτύξει τις παραγωγικές δυνάµεις, 
είναι αναγκαίο να καταφύγει στους συνηθισµένους κανόνες πληρωµής µισθών –
δηλαδή, στη διανοµή των αγαθών ανάλογα µε την ποσότητα και την ποιότητα της 
ατοµικής εργασίας. 

Ο Μαρξ ονόµασε το πρώτο αυτό στάδιο της νέας κοινωνίας, «κατώτερο στάδιο του 
κοµµουνισµού», σε διάκριση µε το ανώτερο, όπου, µαζί µε τα τελευταία φαντάσµατα 
της ανάγκης, θα εξαφανιστεί και η υλική ανισότητα. Μ’ αυτήν την έννοια, ο 
σοσιαλισµός και ο κοµµουνισµός συχνά αντιπαρατίθενται σαν το κατώτερο και το 
ανώτερο στάδιο της νέας κοινωνίας. «∆εν βρισκόµαστε ακόµα, βέβαια, στον πλήρη 
κοµµουνισµό», λέει η τωρινή επίσηµη σοβιετική διδασκαλία, «αλλά έχουµε ήδη 
φτάσει στο σοσιαλισµό –δηλαδή, στο κατώτερο στάδιο του κοµµουνισµού». Σαν 
απόδειξη γι’ αυτό, προβάλλουν την κυριαρχία των κρατικών τραστ στη βιοµηχανία, 
των κολχόζ και των σοβχόζ στη γεωργία, των κρατικών επιχειρήσεων και των 
κοπερατίβων στο εµπόριο. Σε µια πρώτη µατιά, αυτό φαίνεται να αντιστοιχεί πλήρως 
µε το απριόρι –και, έτσι, υποθετικό– σχήµα του Μαρξ. Αλλά ακριβώς για έναν 
µαρξιστή, το ζήτηµα αυτό δεν εξαντλείται µε µια εξέταση των µορφών ιδιοκτησίας, 
ανεξάρτητα από την παραγωγικότητα της εργασίας. Όταν ο Μαρξ µιλούσε για το 
κατώτερο στάδιο του κοµµουνισµού, εννοούσε, έτσι κι αλλιώς, µια κοινωνία, που από 
την αρχή αρχή βρίσκεται υψηλότερα, σε ότι αφορά την οικονοµική της ανάπτυξη, απ’ 
ότι ο πιο προχωρηµένος καπιταλισµός. Θεωρητικά, µια τέτοια αντίληψη είναι άψογη, 
γιατί, αν πάρουµε τον κοµµουνισµό σε παγκόσµια κλίµακα, ακόµα και στα πρώτα 
στάδια της εµφάνισής του, σηµαίνει ένα ανώτερο επίπεδο ανάπτυξης από εκείνο της 
αστικής κοινωνίας. Επιπλέον, ο Μαρξ περίµενε ότι ο Γάλλος θα άρχιζε την κοινωνική 
επανάσταση, ο Γερµανός θα την συνέχιζε και ο Άγγλος θα την τελείωνε. Όσο για το 
Ρώσο, ο Μαρξ τον άφηνε πίσω πίσω, στο τέλος. Αλλά τα γεγονότα ανάτρεψαν την 
ιδεατή αυτή σειρά. Όποιος προσπαθήσει τώρα µηχανικά να εφαρµόσει την καθολική 
ιστορική αντίληψη του Μαρξ στην ιδιαίτερη περίπτωση της Σοβιετικής Ένωσης στο 
δοσµένο στάδιο της ανάπτυξής της, αµέσως θα εµπλακεί σε αξεδιάλυτες αντιφάσεις. 

Η Ρωσία δεν ήταν ο πιο δυνατός, αλλά ο πιο αδύνατος κρίκος στην αλυσίδα του 
καπιταλισµού. Η σηµερινή Σοβιετική Ένωση δεν στέκεται πάνω από το παγκόσµιο 
επίπεδο της οικονοµίας, αλλά απλά προσπαθεί να φτάσει τις καπιταλιστικές χώρες. 
Αν ο Μαρξ ονόµαζε την κοινωνία που επρόκειτο να σχηµατιστεί πάνω στη βάση µιας 
κοινωνικοποίησης των παραγωγικών δυνάµεων του πιο προχωρηµένου καπιταλισµού 
της εποχής του, κατώτερο στάδιο του κοµµουνισµού, τότε είναι φανερό ότι αυτός ο 
ορισµός δεν ισχύει για τη Σοβιετική Ένωση, που είναι ακόµα σήµερα σηµαντικά 
φτωχότερη, σε ότι αφορά την τεχνική, τον πολιτισµό και τα διάφορα αγαθά της ζωής, 
από τις καπιταλιστικές χώρες. Θα ήταν ορθότερο, λοιπόν, να ονοµάσουµε το 
σηµερινό σοβιετικό καθεστώς µε όλη την αντιφατικότητά του, όχι σοσιαλιστικό 
καθεστώς, αλλά προπαρασκευαστικό καθεστώς,  µεταβατικό από τον 
καπιταλισµό στο σοσιαλισµό. 

∆εν υπάρχει ίχνος σχολαστικισµού σ’ αυτή τη φροντίδα για µια σωστή ορολογία. Η 
δύναµη και η σταθερότητα των καθεστώτων, καθορίζεται, σε τελευταία ανάλυση, 
από τη σχετική παραγωγικότητα της εργασίας τους. Μια σοσιαλιστική οικονοµία που 
έχει µια τεχνική ανώτερη από την τεχνική του καπιταλισµού θα είχε πραγµατικά 
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εγγυηµένη τη σοσιαλιστική της ανάπτυξη –σαν να λέµε, αυτόµατα– πράγµα που, 
δυστυχώς, είναι αδύνατο να πούµε ακόµα για τη σοβιετική οικονοµία. 

Οι περισσότεροι από τους χυδαίους υπερασπιστές της Σοβιετικής Ένωσης έτσι όπως 
είναι, έχουν την τάση να σκέφτονται περίπου έτσι: Ακόµα κι αν παραδεχτείς ότι το 
σηµερινό σοβιετικό καθεστώς δεν είναι ακόµα σοσιαλιστικό, µια παραπέρα ανάπτυξη 
των παραγωγικών δυνάµεων πάνω στα τωρινά θεµέλια, πρέπει αργά ή γρήγορα να 
οδηγήσει στον πλήρη θρίαµβο του σοσιαλισµού. Άρα, µόνο ο παράγοντας του χρόνου 
είναι αβέβαιος. Και αξίζει τον κόπο να κάνεις τόση φασαρία γι’ αυτό: Όσο 
αποστοµωτικό κι αν φαίνεται, από πρώτη µατιά, ένα τέτοιο επιχείρηµα, στην 
πραγµατικότητα είναι εξαιρετικά επιπόλαιο. Ο χρόνος, όταν πρόκειται για ιστορικά 
προτσές, δεν είναι µε κανέναν τρόπο ένας δευτερεύων παράγοντας. Είναι πολύ πιο 
επικίνδυνο να µπερδεύουµε τον ενεστώτα και τον µέλλοντα στην πολιτική απ’ ότι στη 
γραµµατική. Η εξέλιξη δεν είναι καθόλου, όπως φαντάζονται οι χυδαίοι εξελικτικοί 
σαν τους Ουέµπ, µια σταθερή συσσώρευση και µια συνεχή «βελτίωση» αυτού που 
υπάρχει. Έχει τις µεταβάσεις της ποσότητας σε ποιότητα, τις κρίσεις, τα άλµατα και 
τα πισωγυρίσµατά της.  

Επειδή ακριβώς η Σοβιετική Ένωση βρίσκεται µακριά ακόµα από το 
να έχει φτάσει στο πρώτο στάδιο του σοσιαλισµού, σαν ένα ισορροπηµένο σύστηµα 
παραγωγής και διανοµής, η ανάπτυξή της δεν προχωράει αρµονικά, αλλά µε 
αντιφάσεις. Οι οικονοµικές αντιφάσεις παράγουν κοινωνικούς ανταγωνισµούς, που, 
µε τη σειρά τους, αναπτύσσουν τη δική τους λογική, χωρίς να περιµένουν την 
παραπέρα ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων. Μόλις είδαµε πόσο αληθινό ήταν 
αυτό στην περίπτωση του κουλάκου που δεν επιθυµούσε να «ενσωµατωθεί» 
εξελικτικά στο σοσιαλισµό, και που, εκπλήσσοντας τη γραφειοκρατία και τους 
ιδεολόγους της, απαίτησε µια νέα και συµπληρωµατική επανάσταση. Η ίδια η 
γραφειοκρατία, που στα χέρια της είναι συγκεντρωµένα η εξουσία και ο πλούτος, θα 
επιθυµούσε να ενσωµατωθεί ειρηνικά στο σοσιαλισµό; Όσο γι’ αυτό, οι αµφιβολίες 
είναι σίγουρα επιτρεπτές. Όπως και νά ’χει, δεν θα ήταν συνετό να εµπιστευτεί 
κανείς το λόγο τιµής της γραφειοκρατίας γι’ αυτό. Είναι αδύνατο, αυτή τη στιγµή, να 
δώσουµε µια τελική και αµετάκλητη απάντηση στο ερώτηµα προς ποια κατεύθυνση 
θα αναπτυχθούν οι οικονοµικές αντιφάσεις και οι κοινωνικοί ανταγωνισµοί της 
σοβιετικής κοινωνίας, στα επόµενα τρία, πέντε ή δέκα χρόνια. Το αποτέλεσµα 
εξαρτάται από την πάλη των ζωντανών κοινωνικών δυνάµεων όχι σε µια εθνική, αλλά 
σε µια διεθνή κλίµακα. Σε κάθε νέο στάδιο, λοιπόν, είναι αναγκαία µια συγκεκριµένη 
ανάλυση των πραγµατικών σχέσεων και τάσεων στην αµοιβαία τους σύνδεση και 
συνεχή αλληλεπίδραση. Θα δούµε τώρα τη σπουδαιότητα µιας τέτοιας ανάλυσης 
στην περίπτωση του κράτους. 

2. Πρόγραµµα και Πραγµατικότητα 
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Ο Λένιν, ακολουθώντας τον Μαρξ και τον 
Έγκελς, έβλεπε το πρώτο διακριτικό γνώρισµα της προλεταριακής επανάστασης στο 
γεγονός ότι, απαλλοτριώνοντας τους εκµεταλλευτές, θα καταργούσε την 
αναγκαιότητα ενός γραφειοκρατικού µηχανισµού, υψωµένου πάνω από την κοινωνία 
–και πάνω απ’ όλα, της αστυνοµίας και του µόνιµου στρατού. «Το προλεταριάτο 
χρειάζεται ένα κράτος –αυτό µπορούν να σου το πουν όλοι οι οπορτουνιστές», 
έγραφε ο Λένιν το 1917, δυο µήνες πριν από την κατάληψη της εξουσίας, «αλλά 
αυτοί, οι οπορτουνιστές, ξεχνούν να προσθέσουν ότι το προλεταριάτο χρειάζεται ένα 
κράτος που να σβήνει –δηλαδή, ένα κράτος φτιαγµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε αµέσως 
να αρχίσει να σβήνει και να µην µπορεί να κάνει αλλιώς παρά να σβήνει», 
(Ν.Λένιν: Κράτος και Επανάσταση). Αυτή η κριτική κατευθυνόταν τότε ενάντια 
στους ρεφορµιστές σοσιαλιστές του τύπου των ρώσων µενσεβίκων, των βρετανών 
φαβιανών κτλ. Σήµερα, επιτίθεται, µε διπλάσια δύναµη, ενάντια στους σοβιετικούς 
ειδωλολάτρες, που λατρεύουν ένα γραφειοκρατικό κράτος που δεν έχει την 
παραµικρή πρόθεση να «σβήσει». 

Η κοινωνική απαίτηση για µια γραφειοκρατία γεννιέται σε όλες εκείνες τις 
καταστάσεις όπου οι οξυµένοι ανταγωνισµοί χρειάζεται να «µαλακώσουν», να 
«προσαρµοστούν», να «ρυθµιστούν» (πάντα προς το συµφέρον των προνοµιούχων, 
αυτών που κατέχουν, και πάντα προς όφελος της ίδιας της γραφειοκρατίας). Σε όλες 
τις αστικές επαναστάσεις, λοιπόν, όσο δηµοκρατικές κι αν ήταν, υπήρξε µια ενίσχυση 
και µια τελειοποίηση του γραφειοκρατικού µηχανισµού. «Η υπαλληλία και ο µόνιµος 
στρατός, γράφει ο Λένιν, είναι ένα “παράσιτο” πάνω στο σώµα της αστικής 
κοινωνίας, ένα παράσιτο που έχει δηµιουργηθεί από τις εσωτερικές αντιφάσεις που 
ξεσκίζουν αυτή την κοινωνία, τίποτε άλλο πέρα από ένα παράσιτο που κλείνει τους 
ζωντανούς πόρους». 

Από το 1917 –δηλαδή, από τη στιγµή που το Κόµµα αντιµετώπισε την κατάληψη της 
εξουσίας σαν ένα πρακτικό πρόβληµα– τον Λένιν τον απασχολούσε συνεχώς η σκέψη 
της συντριβής αυτού του «παράσιτου». Μετά την ανατροπή των εκµεταλλευτριών 
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τάξεων –επαναλαµβάνει και εξηγεί ο Λένιν σε κάθε κεφάλαιο στο Κράτος και 
Επανάσταση– το προλεταριάτο θα συντρίψει την παλιά γραφειοκρατική µηχανή και 
θα δηµιουργήσει το δικό του µηχανισµό, από υπαλλήλους και εργάτες. Και θα πάρει 
µέτρα για να τους εµποδίσει να µετατραπούν σε γραφειοκράτες –«µέτρα που 
αναλύθηκαν λεπτοµερειακά από τον Μαρξ και τον Έγκελς: 1) Όχι µόνο εκλογή, αλλά 
και ανάκληση οποιαδήποτε στιγµή. 2) Πληρωµή όχι ανώτερη από το µισθό ενός 
εργάτη. 3) Άµεση µετάβαση σ’ ένα καθεστώς όπου όλοι θα εκπληρώνουν τις 
λειτουργίες του έλεγχου και της εποπτείας, έτσι που όλοι θα µπορούν για µια περίοδο 
να γίνουν “γραφειοκράτες”, και εποµένως κανείς δεν θα µπορεί να γίνει 
γραφειοκράτης». ∆εν πρέπει να νοµίσετε ότι ο Λένιν µιλούσε για τα προβλήµατα 
µιας δεκαετίας. Όχι, αυτό ήταν το πρώτο βήµα µε το οποίο «θα έπρεπε και πρέπει 
να αρχίσουµε µόλις κάνουµε µια προλεταριακή επανάσταση». 

Η ίδια αυτή τολµηρή αντίληψη για το κράτος σε µια προλεταριακή δικτατορία βρήκε 
την τελειωµένη της έκφραση ενάµιση χρόνο µετά την κατάληψη της εξουσίας στο 
πρόγραµµα του Μπολσεβίκικου Κόµµατος, µαζί και στο τµήµα του που αναφέρεται 
στο στρατό. Ένα δυνατό κράτος, αλλά χωρίς µανδαρίνους. Ένοπλη δύναµη, αλλά 
χωρίς σαµουράι! ∆εν είναι τα καθήκοντα της άµυνας που δηµιουργούν µια 
στρατιωτική και κρατική γραφειοκρατία, αλλά η ταξική δοµή της κοινωνίας που 
µεταφέρεται στην οργάνωση της άµυνας. Ο στρατός είναι µονάχα ένα αντίγραφο 
των κοινωνικών σχέσεων. Η πάλη ενάντια στον εξωτερικό κίνδυνο, απαιτεί, βέβαια, 
µια ειδικευµένη στρατιωτική-τεχνική οργάνωση, για το εργατικό κράτος, όπως και 
για τα άλλα, αλλά σε καµιά περίπτωση µια προνοµιούχα κάστα αξιωµατικών. Το 
πρόγραµµα του Κόµµατος απαιτεί την αντικατάσταση του µόνιµου στρατού από τον 
ένοπλο λαό. 

Έτσι, το καθεστώς της προλεταριακής δικτατορίας από την πρώτη στιγµή του παύει 
να είναι ένα «κράτος» µε την παλιά έννοια του όρου –ένας ειδικός µηχανισµός, 
δηλαδή, που θα κρατάει σε υποταγή την πλειοψηφία του λαού. Η υλική δύναµη, µαζί 
µε τα όπλα, περνάει άµεσα και κατευθείαν στα χέρια εργατικών οργανώσεων όπως 
είναι τα Σοβιέτ. Το κράτος σαν γραφειοκρατικός µηχανισµός αρχίζει να σβήνει από 
την πρώτη µέρα της προλεταριακής δικτατορίας. Αυτή είναι η φωνή του 
προγράµµατος του Κόµµατος –που δεν έχει ακυρωθεί µέχρι σήµερα. Παράξενο: αυτό 
ηχεί σαν η φωνή ενός φαντάσµατος από το µαυσωλείο. 

Όπως και να ερµηνεύετε τη φύση του σηµερινού σοβιετικού κράτους, ένα πράγµα 
είναι αδιαµφισβήτητο: στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας της ύπαρξής του, όχι µόνο 
δεν έχει σβήσει, αλλά ούτε καν έχει αρχίσει να «σβήνει». Ακόµα χειρότερα, έχει 
µεγαλώσει κι έχει γίνει ένας ανήκουστος µέχρι τώρα µηχανισµός καταπίεσης. Η 
γραφειοκρατία όχι µόνο δεν έχει εξαφανιστεί, δίνοντας τη θέση της στις µάζες, αλλά 
και έχει µετατραπεί σε µια ανεξέλεγκτη δύναµη που κυριαρχεί πάνω στις µάζες. Ο 
στρατός όχι µόνο δεν έχει αντικατασταθεί από τον ένοπλο λαό, αλλά και έχει 
γεννήσει µια προνοµιούχα κάστα αξιωµατικών, µε επικεφαλής στρατάρχες, ενώ στο 
λαό, «στον ένοπλο φορέα της δικτατορίας», απαγορεύεται στη Σοβιετική Ένωση να 
φέρει ακόµα και ένα µη πυροβόλο όπλο. Ακόµα και η πιο αχαλίνωτη φαντασία, θα 
δυσκολευόταν να συλλάβει ένα κοντράστ πιο χτυπητό από αυτό που υπάρχει 
ανάµεσα στο σχήµα του εργατικού κράτους που έχει δοθεί από τον Μαρξ, τον Έγκελς 
και τον Λένιν, και το πραγµατικό κράτος στο οποίο ηγείται σήµερα ο Στάλιν. Ενώ 
συνεχίζουν να εκδίδουν τα έργα του Λένιν (σίγουρα, µε περικοπές και 
διαστρεβλώσεις από τη λογοκρισία), οι σηµερινοί ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης και 
οι ιδεολογικοί εκπρόσωποί τους, δεν βάζουν καν το ζήτηµα των αιτίων µιας τέτοιας 
κραυγαλέας διάστασης ανάµεσα στο πρόγραµµα και την πραγµατικότητα. Θα 
προσπαθήσουµε να το κάνουµε εµείς γι’ αυτούς. 
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3. Ο ∆ιπλός Χαρακτήρας του Εργατικού Κράτους 
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Η προλεταριακή δικτατορία είναι µια γέφυρα ανάµεσα στην αστική και τη 
σοσιαλιστική κοινωνία. Γι8217 αυτό, από την ίδια της την ουσία, έχει ένα µεταβατικό 

χαρακτήρα. Ένα συµπτωµατικό, αλλά πολύ ουσιαστικό καθήκον του κράτους που 
πραγµατοποιεί τη δικτατορία είναι να προετοιµαστεί για τη δικιά του διάλυση. Ο 

βαθµός πραγµατοποίησης του «συµπληρωµατικού» αυτού καθήκοντος είναι, ως ένα 
σηµείο, το µέτρο της επιτυχίας του στην εκπλήρωση της θεµελιακής του αποστολής: 

την οικοδόµηση µιας κοινωνίας χωρίς τάξεις και χωρίς υλικές αντιφάσεις. Η 
γραφειοκρατία και η κοινωνική αρµονία είναι αντιστρόφως ανάλογα µεταξύ τους. 

Στην περίφηµη πολεµική του ενάντια στον Ντίριγκ, ο Έγκελς έγραφε: «Όταν, µαζί µε 
την ταξική κυριαρχία και την πάλη για την ατοµική ύπαρξη, που δηµιουργείται από 
τη σηµερινή αναρχία στην παραγωγή, αυτές οι συγκρούσεις και οι υπερβολές, που 
είναι αποτέλεσµα αυτής της πάλης, εξαφανιστούν, από τότε κι ύστερα δεν θα υπάρχει 
τίποτε να καταπιέσει κανείς, και δεν θα υπάρχει η ανάγκη για ένα ειδικό όργανο 
καταπίεσης, το κράτος». Ο φιλισταίος θεωρεί το χωροφύλακα σαν ένα αιώνιο θεσµό. 
Στην πραγµατικότητα, ο χωροφύλακας θα χαλιναγωγεί την ανθρωπότητα µονάχα 
µέχρι τη στιγµή που ο άνθρωπος θα χαλιναγωγήσει ολοκληρωτικά τη Φύση. Για να 
εξαφανιστεί το κράτος, πρέπει να εξαφανιστεί «η ταξική κυριαρχία και η πάλη για 
την ατοµική ύπαρξη». Ο Έγκελς συνδέει τους δυο αυτούς όρους, γιατί στην 
προοπτική της αλλαγής των κοινωνικών καθεστώτων µερικές δεκαετίες δεν µετράνε 
καθόλου. Αλλά το πράγµα παρουσιάζεται διαφορετικά σε εκείνες τις γενιές που 
σηκώνουν το βάρος µιας επανάστασης. Είναι αλήθεια ότι η καπιταλιστική αναρχία 
δηµιουργεί την πάλη του κάθε ατόµου ενάντια σε όλους, το κακό, όµως, είναι ότι η 
κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής δεν παραµερίζει ακόµα αυτόµατα την 
«πάλη για την ατοµική ύπαρξη». Αυτό είναι η ουσία του ζητήµατος! 

Ένα σοσιαλιστικό κράτος, ακόµα και στην Αµερική, πάνω στη βάση του πιο 
προχωρηµένου καπιταλισµού, δεν θα µπορούσε άµεσα να προµηθεύει στον καθένα 
όλα όσα χρειάζεται, και έτσι θα ήταν υποχρεωµένο να σπρώχνει τον καθένα να 
παράγει όσο το δυνατό περισσότερα. Το καθήκον του παρακινητή, κάτω απ’ αυτές 
τις συνθήκες, πέφτει, φυσικά, στο κράτος, που, µε τη σειρά του, δεν µπορεί παρά να 
καταφύγει, µε διάφορες αλλαγές και ελαφρύνσεις, στη µέθοδο της πληρωµής της 
εργασίας που έχει επεξεργαστεί ο καπιταλισµός. Μ’ αυτήν την έννοια, έγραφε ο 
Μαρξ το 1875: «Ο αστικός νόµος... είναι αναπόφευκτος στην πρώτη φάση της 
κοµµουνιστικής κοινωνίας, µε τη µορφή που την γέννησε, ύστερα από µακριά 
κοιλοπονήµατα, η αστική κοινωνία. Ο νόµος δεν µπορεί ποτέ να υψωθεί πάνω 
από την οικονοµική δοµή και την πολιτιστική ανάπτυξη της κοινωνίας που 
καθορίζεται από αυτή τη δοµή». 

Ο Λένιν, εξηγώντας τις αξιοσηµείωτες αυτές γραµµές, προσθέτει: «Ο αστικός νόµος 
σε σχέση µε τη διανοµή των ειδών κατανάλωσης προϋποθέτει, βέβαια, αναπόφευκτα 
ένααστικό κράτος, γιατί ο νόµος δεν είναι τίποτε χωρίς ένα µηχανισµό ικανό να 
επιβάλει την υπακοή στους κανόνες του. Απ’ αυτό βγαίνει (παραθέτουµε ακόµα από 
τον Λένιν)ότι στον Κοµµουνισµό όχι µόνο θα επιβιώσει ο αστικός νόµος για ένα 
ορισµένο διάστηµα, αλλά ακόµα και ένα αστικό κράτος χωρίς την αστική τάξη!». 
Αυτό το εξαιρετικά σηµαντικό συµπέρασµα, που αγνοείται εντελώς από τους 
σηµερινούς επίσηµους θεωρητικούς, έχει αποφασιστική σηµασία για την κατανόηση 
της φύσης του σοβιετικού κράτους –ή, πιο σωστά, για µια πρώτη προσέγγιση σε µια 
τέτοια κατανόηση. Στο βαθµό που το κράτος, που αναλαµβάνει το καθήκον του 
σοσιαλιστικού µετασχηµατισµού, είναι αναγκασµένο να υπερασπίζεται την 
ανισότητα –δηλαδή τα υλικά προνόµια µιας µειοψηφίας– µε µέθοδες 
καταναγκασµού, σ’ αυτό το βαθµό παραµένει επίσης ένα «αστικό» κράτος, ακόµα 
και χωρίς µια αστική τάξη. Αυτά τα λόγια δεν είναι ούτε για έπαινο ούτε για µοµφή, 
απλά λένε τα πράγµατα µε το αληθινό τους όνοµα. 
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Οι αστικοί κανόνες διανοµής, επιταχύνοντας την αύξηση της υλικής δύναµης, πρέπει 
να υπηρετούν σοσιαλιστικούς σκοπούς –αλλά µόνο σε τελευταία ανάλυση. Το κράτος 
αποκτά άµεσα και από την αρχή αρχή ένα διπλό χαρακτήρα: σοσιαλιστικό, στο 
βαθµό που υπερασπίζεται την κοινωνική ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής, αστικό, 
στο βαθµό που η διανοµή των αγαθών γίνεται µε ένα καπιταλιστικό µέτρο αξίας και 
µε όλες τις συνέπειες που πηγάζουν από αυτό. Ένας τέτοιος αντιφατικός 
χαρακτηρισµός µπορεί να τροµάξει τους δογµατικούς και τους σχολαστικούς. Το 
µόνο που µπορούµε να κάνουµε, είναι να τους στείλουµε τα συλλυπητήριά µας. 

Η τελική φυσιογνωµία του εργατικού κράτους πρέπει να καθορίζεται από τις 
µεταβαλλόµενες σχέσεις ανάµεσα στις αστικές και τις σοσιαλιστικές τάσεις του. Ο 
θρίαµβος των δεύτερων θα πρέπει από µόνος του να σηµαίνει την τελική εξάλειψη 
του χωροφύλακα –δηλαδή, τη διάλυση του κράτους σε µια αυτοδιοικούµενη 
κοινωνία. Απ’ αυτό και µόνο γίνεται αρκετά καθαρό πόσο αµέτρητα σηµαντικό είναι 
το πρόβληµα του σοβιετικού γραφειοκρατισµού, τόσο καθεαυτό όσο και σαν ένα 
σύµπτωµα! 

Επειδή ο Λένιν, σύµφωνα µε όλο το πνευµατικό ταµπεραµέντο του, έδωσε µια 
εξαιρετικά οξυµένη έκφραση στην αντίληψη του Μαρξ, αποκάλυψε την πηγή των 
µελλοντικών δυσκολιών, µαζί και των δικών του δυσκολιών, αν και ο ίδιος δεν 
κατάφερε να προχωρήσει την ανάλυσή του µέχρι το τέλος. «Ένα αστικό κράτος 
χωρίς την αστική τάξη» αποδείχτηκε ασυµβίβαστο µε µια γνήσια σοβιετική 
δηµοκρατία. Η διπλή λειτουργία του κράτους δεν µπορούσε παρά να επηρεάσει τη 
δοµή του. Η εµπειρία αποκάλυψε αυτό που η θεωρία δεν ήταν ικανή να προβλέψει 
καθαρά. Αν για την υπεράσπιση της κοινωνικοποιηµένης ιδιοκτησίας ενάντια στην 
αστική αντεπανάσταση ένα «κράτος ένοπλων εργατών» ήταν πέρα για πέρα αρκετό, 
το πράγµα ήταν πολύ διαφορετικό όταν έπρεπε να ρυθµιστούν οι ανισότητες στη 
σφαίρα της κατανάλωσης. Εκείνοι που δεν έχουν ιδιοκτησία δεν έχουν την τάση να 
την δηµιουργούν και να την υπερασπίζονται. Η πλειοψηφία δεν µπορεί να φροντίζει 
για τα προνόµια της µειοψηφίας. Για την υπεράσπιση του «αστικού νόµου», το 
εργατικό κράτος ήταν αναγκασµένο να δηµιουργήσει ένα όργανο «αστικού» τύπου –
δηλαδή, τον παλιό γνωστό χωροφύλακα, αν και µε µια νέα στολή. 
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Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ (1924). ΜΠΡΟΣΤΑ Ο ΤΖΕΡΖΙΝΣΚΥ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ NKVD ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ 
Ο ΚΑΜΕΝΕΦ). 

 

Έτσι, έχουµε κάνει το πρώτο βήµα για να κατανοήσουµε τη θεµελιακή αντίφαση 
ανάµεσα στο µπολσεβίκικο πρόγραµµα και τη σοβιετική πραγµατικότητα. Αν το 
κράτος δεν σβήνει, αλλά γίνεται ολοένα και πιο δεσποτικό, αν οι πληρεξούσιοι της 
εργατικής τάξης γραφειοκρατικοποιούνται, και η γραφειοκρατία υψώνεται πάνω 
από τη νέα κοινωνία, αυτό δεν οφείλεται σε κάποιους δευτερεύοντες λόγους, όπως τα 
ψυχολογικά υπολείµµατα του παρελθόντος κτλ., αλλά είναι το αποτέλεσµα µιας 
αδήριτης αναγκαιότητας να γεννηθεί και να στηριχτεί µια προνοµιούχα µειοψηφία, 
για όσο διάστηµα είναι αδύνατο να υπάρξει µια γνήσια ισότητα. 

Οι τάσεις του γραφειοκρατισµού, που στραγγαλίζουν το εργατικό κίνηµα στις 
καπιταλιστικές χώρες, θα πρέπει να εµφανιστούν παντού, ακόµα και ύστερα από µια 
προλεταριακή επανάσταση. Και είναι ολοφάνερο ότι όσο πιο φτωχή είναι η κοινωνία 
που βγαίνει από µια επανάσταση, τόσο πιο σκληρή και πιο γυµνή θα είναι η έκφραση 
αυτού του «νόµου», τόσο πιο ωµές θα είναι οι µορφές που θα πάρει ο 
γραφειοκρατισµός, και τόσο πιο επικίνδυνος θα γίνει για την σοσιαλιστική ανάπτυξη. 
Το σοβιετικό κράτος εµποδίζεται όχι µόνο να σβήσει, αλλά ακόµα και να 
απελευθερωθεί από τα γραφειοκρατικά παράσιτα, όχι από τα «υπολείµµατα» των 
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πρώην κυρίαρχων τάξεων, όπως διακηρύσσει το γυµνό αστυνοµικό δόγµα του 
Στάλιν, γιατί αυτά τα υπολείµµατα είναι καθεαυτά αδύναµα. Εµποδίζεται από 
αµέτρητα πιο ισχυρούς παράγοντες, όπως είναι η υλική ανάγκη, η πολιτιστική 
καθυστέρηση και, κατά συνέπεια, η κυριαρχία του «αστικού νόµου» σε ότι αγγίζει 
πιο άµεσα και µε οξύτητα κάθε ανθρώπινο ον, την προσπάθεια να εξασφαλίσει την 
ατοµική του ύπαρξη. 

4. Η «Γενικευµένη Έλλειψη Αγαθών» και ο Χωροφύλακας 

∆υο χρόνια πριν το Κοµµουνιστικό Μανιφέστο, ο νεαρός Μαρξ έγραφε: «Μια 
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων είναι η απόλυτα αναγκαία πρακτική 
προϋπόθεση (του Κοµµουνισµού), γιατί χωρίς αυτήν, η έλλειψη αγαθών γενικεύεται, 
και µε την έλλειψη αγαθών η πάλη αρχίζει ξανά για την επιβίωση, και αυτό σηµαίνει 
ότι ξαναζωντανεύει όλος ο παλιός κυκεώνας». Αυτή τη σκέψη, ο Μαρξ δεν την 
ανάπτυξε ποτέ άµεσα, και ο λόγος δεν ήταν τυχαίος: δεν είχε ποτέ προβλέψει µια 
προλεταριακή επανάσταση σε µια καθυστερηµένη χώρα. Ο Λένιν επίσης ποτέ δεν 
επέµεινε πάνω σ’ αυτό, κι αυτό επίσης δεν ήταν τυχαίο. ∆εν πρόβλεψε µια τόσο 
παρατεταµένη αποµόνωση του σοβιετικού κράτους. Παρόλα αυτά, το απόσπασµα, 
ένα αφηρηµένο µόνο σχήµα στον Μαρξ, ένα συµπέρασµα από το αντίθετό του, 
προσφέρει το απαραίτητο θεωρητικό κλειδί για τις εντελώς συγκεκριµένες δυσκολίες 
και ασθένειες του σοβιετικού καθεστώτος. Πάνω στην ιστορική βάση της ένδειας, 
που επιδεινώθηκε από τις καταστροφές του ιµπεριαλιστικού και του εµφυλίου 
πολέµου, η «πάλη για την ατοµική ύπαρξη» όχι µόνο δεν εξαφανίστηκε την επόµενη 
της ανατροπής της µπουρζουαζίας, όχι µόνο δεν ελαττώθηκε τα επόµενα χρόνια, 
αλλά, αντίθετα, πήρε κατά καιρούς µια ανήκουστη αγριότητα. Χρειάζεται µήπως να 
θυµίσουµε ότι ορισµένες περιοχές της χώρας έχουν δυο φορές φτάσει στο σηµείο του 
κανιβαλισµού; 

Μονάχα τώρα µπορεί πραγµατικά να εκτιµηθεί η απόσταση που χώριζε την τσαρική 
Ρωσία από τη ∆ύση. Ακόµα και στις πιο ευνοϊκές συνθήκες –δηλαδή, αν έλλειπαν οι 
εσωτερικές διαταραχές και οι εξωτερικές καταστροφές– η Σοβιετική Ένωση θα 
χρειαζόταν αρκετές πεντάχρονες περίοδες πριν µπορέσει να αφοµοιώσει πλήρως τα 
οικονοµικά και εκπαιδευτικά εκείνα επιτεύγµατα που τα πρώτα πρώτα έθνη του 
καπιταλιστικού πολιτισµού, κατάκτησαν µέσα από αιώνες. Η 
εφαρµογή σοσιαλιστικώνµεθόδων για τη λύση προσοσιαλιστικών προβληµάτων 
–αυτή είναι όλη η ουσία της σηµερινής οικονοµικής και πολιτιστικής δουλειάς στη 
Σοβιετική Ένωση. 
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Είναι βέβαιο ότι η Σοβιετική Ένωση ακόµα και τώρα ξεπερνάει, σ’ ότι αφορά τις 
παραγωγικές δυνάµεις, τις περισσότερες από τις αναπτυγµένες χώρες της εποχής του 
Μαρξ. Αλλά, πρώτο, στον ιστορικό ανταγωνισµό των δύο καθεστώτων, δεν είναι τόσο 
το ζήτηµα των απόλυτων, αλλά των σχετικών επιπέδων. Η σοβιετική οικονοµία είναι 
αντιµέτωπη µε τον καπιταλισµό του Χίτλερ, του Μπόλντουιν και του Ρούζβελτ, και 
όχι του Βίσµαρκ, του Πάλµερστον ή του Αβραάµ Λίνκολν. Και, δεύτερο, ο ίδιος ο 
ορίζοντας των ανθρώπινων αναγκών αλλάζει θεµελιακά µε την ανάπτυξη της 
παγκόσµιας τεχνικής. Οι σύγχρονοι του Μαρξ δεν γνώριζαν τίποτε από αυτοκίνητα, 
ραδιόφωνα, κινηµατογράφους, αεροπλάνα. Μια σοσιαλιστική κοινωνία, ωστόσο, 
είναι αδιανόητη χωρίς την ελεύθερη απόλαυση αυτών των αγαθών. 

»Το κατώτερο στάδιο του Κοµµουνισµού», για να χρησιµοποιήσουµε τον όρο του 
Μαρξ, αρχίζει από εκείνο το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει ο πιο αναπτυγµένος 
καπιταλισµός. Ωστόσο, το πραγµατικό πρόγραµµα του ερχόµενου σοβιετικού 
πεντάχρονου πλάνου, είναι «να φτάσουµε την Ευρώπη και την Αµερική». Η 
κατασκευή ενός διχτύου δρόµων και ασφαλτωµένων αυτοκινητόδροµων στον αχανή 
χώρο της Σοβιετικής Ένωσης, θα απαιτήσει πολύ περισσότερο χρόνο και υλικό απ’ 
ότι να µεταφυτευτούν εργοστάσια αυτοκινήτων από την Αµερική, ή ακόµα και να 
αποκτήσουµε την τεχνική τους. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να µπορεί κάθε 
σοβιετικός πολίτης να χρησιµοποιεί ένα αυτοκίνητο σε όποια κατεύθυνση του αρέσει, 
και να ξαναγεµίζει το ντεπόζιτο της βενζίνης του χωρίς δυσκολία στο δρόµο; Στην 
κοινωνία της βαρβαρότητας ο καβαλάρης και ο πεζός αποτελούσαν δυο τάξεις. Το 
αυτοκίνητο δεν διαφοροποιεί την κοινωνία λιγότερο απ’ ότι το σελωµένο άλογο. Όσο, 
ακόµα και ένα φτηνό «φορτάκι» παραµένει το προνόµιο µιας µειοψηφίας, σ’ αυτό 
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επιβιώνουν όλες οι σχέσεις και οι συνήθειες που χαρακτηρίζουν την αστική κοινωνία. 
Και µαζί µ’ αυτές, παραµένει ο φύλακας της ανισότητας, το κράτος. 

Ενώ βασιζόταν εξολοκλήρου πάνω στη µαρξιστική θεωρία της δικτατορίας του 
προλεταριάτου, ο Λένιν δεν µπόρεσε, όπως είπαµε, ούτε στο κύριο έργο του που είναι 
αφιερωµένο σ’ αυτό το ζήτηµα (Κράτος και Επανάσταση), ούτε στο πρόγραµµα του 
Κόµµατος, να βγάλει όλα τα αναγκαία συµπεράσµατα σ’ ότι αφορά το χαρακτήρα 
του κράτους µέσα στην οικονοµική καθυστέρηση και την αποµόνωση της χώρας. 
Εξηγώντας την αναβίωση του γραφειοκρατισµού µε το γεγονός ότι οι µάζες δεν ήταν 
εξοικειωµένες µε τα διοικητικά ζητήµατα, και µε τις ιδιαίτερες δυσκολίες που 
πηγάζανε από τον πόλεµο, το πρόγραµµα καθορίζει µόνο πολιτικά µέτρα για το 
ξεπέρασµα των «γραφειοκρατικών διαστρεβλώσεων»: εκλογή και ανάκληση κάθε 
στιγµή, όλων των πληρεξούσιων, κατάργηση των υλικών προνοµίων, ενεργητικό 
έλεγχο από τις µάζες κτλ. Θεωρούνταν ότι, ακολουθώντας αυτό το δρόµο, ο 
γραφειοκράτης, από αφεντικό, θα µετατρεπόταν σε έναν απλό και επιπλέον 
προσωρινό τεχνικό πράκτορα, και το κράτος βαθµιαία και ανεπαίσθητα θα 
εξαφανιζόταν από το προσκήνιο. 

Η ολοφάνερη αυτή υποτίµηση των επικείµενων δυσκολιών εξηγείται από το γεγονός 
ότι το πρόγραµµα βασιζόταν ολοκληρωτικά πάνω σε µια διεθνή προοπτική. «Η 
Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία έχει πραγµατοποιήσει τη δικτατορία του 
προλεταριάτου... Η εποχή της παγκόσµιας προλεταριακής κοµµουνιστικής 
επανάστασης έχει αρχίσει». Αυτές ήταν οι πρώτες γραµµές του προγράµµατος. Οι 
συγγραφείς τους όχι µόνο δεν έθεσαν στον εαυτό τους το στόχο της οικοδόµησης του 
«σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα» –αυτή η ιδέα δεν περνούσε από το κεφάλι κανενός 
τότε, και πολύ λιγότερο από το κεφάλι του Στάλιν– αλλά και δεν άγγιξαν το ζήτηµα 
του χαρακτήρα που θα έπαιρνε το σοβιετικό κράτος, αν ήταν αναγκασµένο, 
αποµονωµένο για δυο δεκαετίες, να λύσει εκείνα τα οικονοµικά και πολιτιστικά 
προβλήµατα που ο αναπτυγµένος καπιταλισµός είχε λύσει πολύ καιρό πριν. 

Η µεταπολεµική επαναστατική κρίση δεν οδήγησε στη νίκη του σοσιαλισµού στην 
Ευρώπη. Οι σοσιαλδηµοκράτες σώσανε την µπουρζουαζία. Εκείνη η περίοδος, που 
στον Λένιν και στους συντρόφους του φαινόταν σαν ένα σύντοµο «σταµάτηµα», έχει 
επεκταθεί κι έχει γίνει µια ολόκληρη ιστορική εποχή. Η αντιφατική κοινωνική δοµή 
της Σοβιετικής Ένωσης, και ο υπεργραφειοκρατικός χαρακτήρας του κράτους της, 
είναι οι άµεσες συνέπειες αυτής της µοναδικής και «απρόβλεπτης» ιστορικής 
παύσης, που, ταυτόχρονα, έχει οδηγήσει στις καπιταλιστικές χώρες στο φασισµό ή 
την προφασιστική αντίδραση. 

Ενώ η πρώτη απόπειρα να δηµιουργήσουµε ένα κράτος απαλλαγµένο από το 
γραφειοκρατισµό ήρθε σε σύγκρουση, πρώτα πρώτα, µε την άγνοια των µαζών σε ότι 
αφορά την αυτοδιοίκηση, µε την έλλειψη ειδικευµένων εργατών αφοσιωµένων στο 
σοσιαλισµό κτλ., πολύ γρήγορα, µετά από αυτές τις άµεσες δυσκολίες, συνάντησε 
άλλες πιο βαθιές. Ο περιορισµός του κράτους σε λειτουργίες «λογιστικών και 
ελέγχου», µε µια διαρκή ελάττωση της λειτουργίας του καταναγκασµού, που 
απαιτούσε το πρόγραµµα του Κόµµατος, προϋπόθετε τουλάχιστο µια σχετική 
κατάσταση γενικής ευηµερίας. Αυτή ακριβώς η αναγκαία προϋπόθεση έλλειπε. 
Καµιά βοήθεια δεν ήρθε από τη ∆ύση. Η εξουσία των δηµοκρατικών Σοβιέτ 
αποδειχνόταν βασανιστική και ακόµα ανυπόφορη, όταν το καθηµερινό καθήκον 
ήταν να διευκολύνουν εκείνες τις προνοµιούχες οµάδες που η ύπαρξή τους ήταν 
αναγκαία για την άµυνα, για τη βιοµηχανία, για την τεχνική και την επιστήµη. Στην 
αποφασιστικά µη «σοσιαλιστική» αυτή επιχείρηση, να παίρνεις από δέκα και να 
δίνεις σε έναν, αποκρυσταλλώθηκε και αναπτύχθηκε µια πανίσχυρη κάστα από 
ειδικούς στη διανοµή. 
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Πώς και γιατί, ωστόσο, οι τεράστιες αυτές οικονοµικές επιτυχίες της τελευταίας 
περιόδου δεν έχουν οδηγήσει σε ένα µετριασµό, αλλά, αντίθετα, σε µια όξυνση των 
ανισοτήτων, και ταυτόχρονα σε ένα παραπέρα µεγάλωµα του γραφειοκρατισµού, 
που από µια «διαστρέβλωση» έχει γίνει τώρα ένα σύστηµα διοίκησης; Πριν 
δοκιµάσουµε να απαντήσουµε σ’ αυτό το ερώτηµα, ας ακούσουµε πώς βλέπουν το 
δικό τους καθεστώς οι επίσηµοι ηγέτες της σοβιετικής γραφειοκρατίας. 

5. Ο «Πλήρης Θρίαµβος του Σοσιαλισµού» 
και η «Ενίσχυση της ∆ικτατορίας» 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές διακηρύξεις για τον «πλήρη θρίαµβο» του 
σοσιαλισµού στη Σοβιετική Ένωση –διακηρύξεις που παίρνουν µορφές ιδιαίτερα 
κατηγορηµατικές σε σύνδεση µε την «εξάλειψη των κουλάκων σαν τάξη». Στις 30 
του Γενάρη 1931, η «Πράβντα», ερµηνεύοντας µια οµιλία του Στάλιν, έγραφε: «Στη 
διάρκεια της δεύτερης πεντάχρονης περιόδου, τα τελευταία υπολείµµατα των 
καπιταλιστικών στοιχείων στην οικονοµία µας θα εξαλειφθούν», (η υπογράµµιση 
είναι δική µας –Λ.Τ.). Από την άποψη αυτής της προοπτικής, το κράτος θα έπρεπε 
αναµφίβολα να σβήσει στη διάρκεια της ίδιας περιόδου, γιατί εκεί που τα «τελευταία 
υπολείµµατα» του καπιταλισµού έχουν εξαλειφτεί, το κράτος δεν έχει τίποτε να 
κάνει. «Η σοβιετική εξουσία», λέει το πρόγραµµα του Μπολσεβίκικου Κόµµατος 
πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα, «αναγνωρίζει ανοιχτά τον αναπόφευκτο ταξικό χαρακτήρα 
κάθε κράτους, όσο η διαίρεση της κοινωνίας σε τάξεις, και έτσι κάθε κρατική 
εξουσία, δεν έχει πλήρως εξαφανιστεί». Ωστόσο, όταν µερικοί άµυαλοι µοσχοβίτες 
θεωρητικοί προσπάθησαν, παίρνοντας τοις µετρητοίς την εξάλειψη αυτή των 
«τελευταίων υπολειµµάτων» του καπιταλισµού, να βγάλουν σαν συµπέρασµα το 
σβήσιµο του κράτους, η γραφειοκρατία αµέσως διακήρυξε ότι αυτές οι θεωρίες είναι 
«αντεπαναστατικές». 

Πού βρίσκεται το θεωρητικό λάθος της γραφειοκρατίας –στη 
βασική προϋπόθεση ή στο συµπέρασµα; Και στο ένα, και στο άλλο. Στις πρώτες 
δηλώσεις για τον «πλήρη θρίαµβο», η Αριστερή Αντιπολίτευση απάντησε: ∆εν 
πρέπει να περιορίζεστε στην κοινωνικο-νοµική µορφή των σχέσεων που είναι 
ανώριµες, αντιφατικές, στη γεωργία ακόµα πολύ ασταθείς, κάνοντας αφαίρεση του 
θεµελιακού κριτηρίου: του επίπεδου των παραγωγικών δυνάµεων. Οι ίδιες οι νοµικές 
µορφές έχουν ένα ουσιαστικά διαφορετικό κοινωνικό περιεχόµενο ανάλογα µε το 
ύψος του τεχνικού επιπέδου. «Ο νόµος δεν µπορεί ποτέ να υψωθεί πάνω από την 
οικονοµική δοµή και το πολιτιστικό επίπεδο που καθορίζεται από αυτή τη δοµή» 
(Μαρξ). Οι σοβιετικές µορφές ιδιοκτησίας πάνω στη βάση των πιο σύγχρονων 
επιτευγµάτων της αµερικάνικης τεχνικής µεταφυτευµένων σε όλους τους κλάδους 
της οικονοµικής ζωής –αυτό θα ήταν πραγµατικά το πρώτο στάδιο του σοσιαλισµού. 
Οι σοβιετικές µορφές µε µια χαµηλή παραγωγικότητα εργασίας δεν σηµαίνουν παρά 
ένα µεταβατικό καθεστώς που η ιστορία δεν έχει αποφασίσει ακόµα τελικά το 
πεπρωµένο του. 

«∆εν είναι τερατώδες;» –γράφαµε το Μάρτη του 1932. «Η χώρα δεν µπορεί να βγει 
από µια µεγάλη έλλειψη αγαθών. Σε κάθε βήµα σταµατούν οι προµήθειες. Τα παιδιά 
δεν έχουν γάλα. Αλλά τα επίσηµα φερέφωνα διακηρύσσουν: “Η χώρα έχει µπει στην 
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περίοδο του σοσιαλισµού!”. Θα µπορούσε κανείς να εκθέσει µε χειρότερο τρόπο το 
όνοµα του σοσιαλισµού;». Ο Καρλ Ράντεκ, τώρα επιφανής δηµοσιογράφος[1] των 
κυβερνητικών σοβιετικών κύκλων, αντέκρουσε αυτές τις παρατηρήσεις στη 
γερµανική φιλελεύθερη εφηµερίδα «Berliner Tageblatt», σε µια ειδική έκδοση 
αφιερωµένη στη Σοβιετική Ένωση (Μάης 1932), µε τα παρακάτω λόγια που αξίζει να 
µείνουν αθάνατα: «Το γάλα είναι προϊόν των αγελάδων και όχι του σοσιαλισµού, και 
θα έπρεπε πραγµατικά να µπερδεύει κανείς το σοσιαλισµό µε την εικόνα µιας χώρας 
όπου στα ποτάµια της κυλάει γάλα, για να µην καταλαβαίνει ότι µια χώρα µπορεί για 
µια περίοδο να υψωθεί σε ανώτερο επίπεδο ανάπτυξης χωρίς καµιά σηµαντική άνοδο 
στην υλική κατάσταση των λαϊκών µαζών». Αυτές οι γραµµές γράφτηκαν τη στιγµή 
που ένας φοβερός λιµός µαίνονταν στη χώρα. 

Ο σοσιαλισµός είναι µια δοµή σχεδιασµένης παραγωγής µε σκοπό την καλύτερη 
ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Αλλιώς δεν αξίζει το όνοµα σοσιαλισµός. Αν 
οι αγελάδες έχουν κοινωνικοποιηθεί, αλλά είναι πολύ λίγες, ή έχουν πολύ φτωχούς 
µαστούς, τότε ξεσπούν συγκρούσεις λόγω της ανεπάρκειας του γάλακτος –
συγκρούσεις ανάµεσα στην πόλη και την ύπαιθρο, ανάµεσα στα κολχόζ και τους 
µεµονωµένους αγρότες, ανάµεσα σε διάφορα στρώµατα του προλεταριάτου, 
ανάµεσα σ’ ολόκληρη την εργαζόµενη µάζα και τη γραφειοκρατία. Στην 
πραγµατικότητα, ήταν η κοινωνικοποίηση των αγελάδων που οδήγησε στη µαζική 
σφαγή τους από τους αγρότες. Οι κοινωνικές συγκρούσεις που γεννιούνται από την 
ανάγκη, µπορούν, µε τη σειρά τους, να οδηγήσουν σε ένα ξαναζωντάνεµα «όλου του 
παλιού κυκεώνα». Αυτή ήταν, ουσιαστικά, η απάντησή µας. 

Το Έβδοµο Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς, στην απόφασή του της 20 του 
Αυγούστου 1935, διαβεβαίωνε πανηγυρικά ότι στο σύνολο των επιτυχιών των 
εθνικοποιηµένων βιοµηχανιών, στην πραγµατοποίηση της κολεχτιβοποίησης, στο 
ξερίζωµα των καπιταλιστικών στοιχείων και στην εξάλειψη των κουλάκων σαν τάξη, 
έχει επιτευχθεί στη Σοβιετική Ένωση «ο τελικός και αµετάκλητος θρίαµβος του 
σοσιαλισµού και η ολόπλευρη ενίσχυση του κράτους της προλεταριακής 
δικτατορίας». Μ’ όλο τον κατηγορηµατικό τόνο της, αυτή η µαρτυρία της 
Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς, είναι πέρα για πέρα αντιφατική. Αν ο σοσιαλισµός έχει 
«τελικά και αµετάκλητα» θριαµβεύσει, όχι σαν µια αρχή, αλλά σαν ένα ζωντανό 
κοινωνικό καθεστώς, τότε µια ανανεωµένη «ενίσχυση» της δικτατορίας, είναι 
φανερή ανοησία. Και, αντίθετα, αν η ενίσχυση της δικτατορίας προκλήθηκε από τις 
πραγµατικές ανάγκες του καθεστώτος, αυτό σηµαίνει ότι ο θρίαµβος του 
σοσιαλισµού είναι ακόµα πολύ µακριά. Όχι µονάχα ένας µαρξιστής, αλλά 
οποιοσδήποτε ρεαλιστής πολιτικός στοχαστής, θα έπρεπε να καταλαβαίνει πως η ίδια 
η αναγκαιότητα να «ενισχυθεί» η δικτατορία –δηλαδή, η κυβερνητική καταπίεση– 
δεν δείχνει το θρίαµβο µιας αταξικής αρµονίας, αλλά την ανάπτυξη νέων κοινωνικών 
ανταγωνισµών. Τι βρίσκεται πίσω από όλα αυτά; Η έλλειψη µέσων συντήρησης που 
είναι αποτέλεσµα της χαµηλής παραγωγικότητας της εργασίας. 

Ο Λένιν χαρακτήρισε κάποτε το σοσιαλισµό σαν «σοβιετική εξουσία συν 
εξηλεκτρισµό». Η επιγραµµατική αυτή διατύπωση, που ήταν µονόπλευρη λόγω του 
ότι υπηρετούσε τους προπαγανδιστικούς σκοπούς της στιγµής, έπαιρνε τουλάχιστον 
σαν µίνιµουµ αφετηρία το καπιταλιστικό επίπεδο εξηλεκτρισµού. Τώρα στη 
Σοβιετική Ένωση, η κατά κεφαλή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι το ένα τρίτο 
των αναπτυγµένων χωρών. Αν πάρετε υπόψη ότι, στο µεταξύ, τα Σοβιέτ έχουν 
παραχωρήσει τη θέση τους σε µια πολιτική µηχανή που είναι ανεξάρτητη από τις 
µάζες, δεν µένει τίποτε άλλο στην Κοµµουνιστική ∆ιεθνή παρά να διακηρύξει ότι ο 
σοσιαλισµός είναι η γραφειοκρατική εξουσία συν το ένα τρίτο του 
καπιταλιστικού εξηλεκτρισµού. Ένας τέτοιος ορισµός θα ήταν ακριβής σαν 
φωτογραφία, αλλά για το σοσιαλισµό είναι εντελώς ανεπαρκής! Σε µια οµιλία του 
στους σταχανοβικούς, το Νοέµβρη του 1935, ο Στάλιν, υποταγµένος στους 
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εµπειρικούς στόχους της Συνδιάσκεψης, διακήρυξε απροσδόκητα: 
«Γιατί µπορεί και θα πρέπει να νικήσει, και αναγκαστικά θα νικήσει, ο 
σοσιαλισµός το καπιταλιστικό σύστηµα οικονοµίας; Γιατί µπορεί να δώσει... µια 
υψηλότερη παραγωγικότητα εργασίας». Απορρίπτοντας, παρεµπιπτόντως, την 
απόφαση της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς που υιοθετήθηκε τρεις µήνες πριν πάνω στο 
ίδιο ζήτηµα, όπως και τις δικές του επανειληµµένες διακηρύξεις, ο Στάλιν µιλάει εδώ 
στον µέλλοντα για το «θρίαµβο» του σοσιαλισµού. Ο σοσιαλισµός θα νικήσει, λέει, 
το καπιταλιστικό σύστηµα, όταν το ξεπεράσει στην παραγωγικότητα της εργασίας. 
Όχι µονάχα οι χρόνοι των ρηµάτων, αλλά και τα κοινωνικά κριτήρια αλλάζουν, όπως 
βλέπουµε, από τη µια στιγµή στην άλλη. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι εύκολο στον 
σοβιετικό πολίτη να παρακολουθεί τη «γενική γραµµή». 

 

Τέλος, την 1η του Μάρτη 1936, σε µια συνοµιλία µε τον Ρόι Χάουαρντ, ο Στάλιν µας 
πρόσφερε ένα νέο ορισµό για το σοβιετικό καθεστώς: «Ο κοινωνικός αυτός 
οργανισµός που έχουµε δηµιουργήσει µπορεί να ονοµαστεί σοβιετικός σοσιαλιστικός 
οργανισµός, ακόµα όχι εντελώς ολοκληρωµένος, αλλά στη ρίζα του ένας 
σοσιαλιστικός οργανισµός της κοινωνίας». Στον σκόπιµα ασαφή αυτό ορισµό, 
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υπάρχουν σχεδόν τόσες αντιφάσεις όσες είναι και οι λέξεις. Ο κοινωνικός οργανισµός 
ονοµάζεται «σοβιετικός σοσιαλιστικός», αλλά τα Σοβιέτ είναι µια µορφή κράτους, και 
ο σοσιαλισµός είναι ένα κοινωνικό καθεστώς. Αυτοί οι προσδιορισµοί όχι µόνο δεν 
είναι ταυτόσηµοι, αλλά, από τη σκοπιά που µας ενδιαφέρει, είναι και ανταγωνιστικοί. 
Στο βαθµό που ο κοινωνικός οργανισµός έχει γίνει σοσιαλιστικός, τα Σοβιέτ θα 
έπρεπε να έχουν πάψει να υπάρχουν, όπως φεύγει η σκαλωσιά αφού τελειώσει ένα 
κτίριο. Ο Στάλιν κάνει µια διόρθωση: Ο σοσιαλισµός δεν είναι ακόµα εντελώς 
ολοκληρωµένος. Τι σηµαίνει το «όχι εντελώς»; Το 5% ή το 75%; Αυτό δεν µας το λένε, 
όπως ακριβώς δεν µας λένε τι εννοούν όταν µιλάνε για ένα οργανισµό της κοινωνίας 
που είναι «σοσιαλιστικός στη ρίζα του». Εννοούν τις µορφές ιδιοκτησίας ή την 
τεχνική; Ωστόσο, το ίδιο το γεγονός ότι ο προσδιορισµός είναι οµιχλώδης, σηµαίνει 
µια υποχώρηση από την αµέτρητα πιο κατηγορηµατική φόρµουλα του 1931-35. Ένα 
βήµα παραπέρα στον ίδιο δρόµο είναι η αναγνώριση ότι η «ρίζα» κάθε κοινωνικού 
οργανισµού είναι οι παραγωγικές δυνάµεις, και ότι αυτό ακριβώς που δεν είναι 
αρκετά δυνατό για το σοσιαλιστικό κορµό και για το φύλλωµά του είναι η σοβιετική 
αυτή ρίζα: η ευηµερία του ανθρώπου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
———————— 

[1] Γράφτηκε πριν από τη σύλληψη του Καρλ Ράντεκ, τον Αύγουστο του 1936, µε την 
κατηγορία της τροµοκρατικής συνωµοσίας ενάντια στους σοβιετικούς ηγέτες –
(σ.τ.µ.). 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 

  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΤΙΚΗ 
ΣΤΗΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 
του Λ. Τρότσκυ16 

 Στο Σχέδιο Προγράµµατος υπάρχει ένα κεφάλαιο αφιερωµένο στα προβλήµατα της 
επαναστατικής στρατηγικής. Το λιγότερο που θα µπορούσε κανείς να κάνει θα ήταν 
να χαρακτηρίσει την πρόθεση αυτή σαν σωστή και ανταποκρινόµενη πέρα για πέρα 
στους σκοπούς και το πνεύµα ενός διεθνιστικού προγράµµατος του προλεταριάτου 
στη διάρκεια της ιµπεριαλιστικής εποχής. 

Ο όρος «επαναστατική στρατηγική» γεννήθηκε µεταπολεµικά, στην αρχή, βέβαια, 
χάρη στην επίδραση της στρατιωτικής ορολογίας. ∆εν είναι όµως καθόλου τυχαίο 
που επικράτησε. Πριν από τον πόλεµο δεν µιλούσαµε παρά για την τακτική του 
προλεταριακού κόµµατος. Κι αυτή η αντίληψη ανταποκρινόταν µε αρκετή ακρίβεια 
στις κοινοβουλευτικές και συνδικαλιστικές µέθοδες που κυριαρχούσαν τότε, και που 
δεν ξεπερνούσαν τα πλαίσια των διεκδικήσεων και των καθηµερινών καθηκόντων. Η 
τακτική περιορίζεται σ’ ένα σύστηµα µέτρων που αφορούν ένα ιδιαίτερο πρόβληµα 
που µπαίνει στην ηµερήσια διάταξη ή έναν ειδικό τοµέα της πάλης των τάξεων, ενώ η 
επαναστατική στρατηγική εκτείνεται σ’ ένα σύστηµα συνδυασµένων 
δραστηριοτήτων που στη σχέση τους και στη διαδοχή τους, στην ανάπτυξή τους, 
πρέπει να οδηγούν το προλεταριάτο στην κατάκτηση της εξουσίας. 

1. Πλήρης Ανακολουθία 
του Βασικού Κεφαλαίου του Σχεδίου Προγράµµατος 

∆εν χρειάζεται να πούµε πώς οι θεµελιώδεις αρχές της επαναστατικής στρατηγικής 
διατυπώθηκαν από τη στιγµή που ο µαρξισµός έθεσε στα επαναστατικά κόµµατα του 
προλεταριάτου το πρόβληµα της κατάκτησης της εξουσίας πάνω στη βάση της 
ταξικής πάλης. Στο βάθος όµως η Πρώτη ∆ιεθνής[1] δεν κατόρθωσε παρά να 

                                                 
16 Απόσπασµα από το έργο του Λ. Τρότσκι, «Η Τρίτη ∆ιεθνής µετά τον Λένιν». Γράφτηκε το 1928 
στην Άλµα Άτα. Εκδόσεις Αλλαγή, Αθήνα 1979. 
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διατυπώσει θεωρητικά αυτές τις αρχές και να τις ελέγξει ως ένα βαθµό χάρη στην 
εµπειρία διαφόρων χωρών. Η εποχή ανάγκασε τη ∆εύτερη ∆ιεθνή[2] να καταφύγει 
σε τέτοιες µέθοδες κι αντιλήψεις ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει την περιβόητη 
έκφραση του Μπέρνσταϊν «το κίνηµα είναι το πάν, ο τελικός σκοπός τίποτε». Με 
άλλα λόγια, το στρατηγικό καθήκον περιοριζόταν τόσο πολύ ώστε να µην 
αντιπροσωπεύει πια τίποτε, διαλυόταν µέσα στο καθηµερινό «κίνηµα» µε τα 
καθηµερινά συνθήµατα τακτικής. Μονάχα η Τρίτη ∆ιεθνής[3] αποκατέστησε τα 
δικαιώµατα της επαναστατικής στρατηγικής του κοµµουνισµού υποτάσσοντας σ’ 
αυτήν πέρα για πέρα τις µέθοδες της τακτικής. Χάρη στην ανεκτίµητη εµπειρία των 
δύο πρώτων ∆ιεθνών, που πάνω στους ώµους τους ορθώθηκε η Τρίτη, χάρη στον 
επαναστατικό χαρακτήρα της σηµερινής εποχής και την πλούσια ιστορική εµπειρία 
της Επανάστασης του Οκτώβρη, η στρατηγική της Τρίτης ∆ιεθνούς απόκτησε 
αµέσως µια µαχητικότητα, που της έδινε µεγάλο σφρίγος, και µια τεράστια ιστορική 
πείρα. Ταυτόχρονα, η πρώτη δεκαετία της καινούριας ∆ιεθνούς, ξετυλίγει µπροστά 
µας ένα πανόραµα όπου δεν υπάρχουν µόνο µεγάλες µάχες, αλλά και σκληρές ήττες 
του προλεταριάτου, αρχίζοντας από το 1918. Να γιατί τα προβλήµατα της 
στρατηγικής και της τακτικής πρέπει µε µια ορισµένη έννοια να καταλάβουν τη 
βασική θέση µέσα στο πρόγραµµα της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς. Στην 
πραγµατικότητα όµως το κεφάλαιο του Σχεδίου το αφιερωµένο στη στρατηγική και 
την τακτική της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς, που φέρει τον υπότιτλο «Ο ∆ρόµος προς 
τη ∆ικτατορία του Προλεταριάτου», είναι το κεφάλαιο το πιο αδύνατο, ένα κεφάλαιο 
σχεδόν χωρίς βάθος. Όσο για το µέρος που αφορά την Ανατολή, αυτό αποτελείται 
από µια γενίκευση των σφαλµάτων που έγιναν και από την προετοιµασία καινούριων 
λαθών. 

Το µέρος που χρησιµεύει σαν εισαγωγή σ’ αυτό το κεφάλαιο ασχολείται µε την 
κριτική του αναρχισµού, του επαναστατικού συνδικαλισµού, του εποικοδοµητικού 
σοσιαλισµού, του γκιλντιστικού[4] σοσιαλισµού, κλπ. Πρόκειται για µια αποµίµηση 
καθαρά φιλολογική του Κοµµουνιστικού Μανιφέστου (1847) που εγκαινίασε την 
εποχή µιας προλεταριακής πολιτικής βασισµένης πάνω στην επιστήµη µε µια συνετή 
και µεγαλοφυή κριτική των διαφόρων ποικιλιών του ουτοπικού σοσιαλισµού. Με την 
ευκαιρία της 10ης Επετείου της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς προσπαθεί να κριτικάρει 
γρήγορα και φτωχά «τις θεωρίες» του Κορνέλιζεν, του Άρθουρ Λαµπριόλα, του 
Μπέρναντ Σω ή τους ελάχιστα γνωστούς γκιλντιστές. Κι αυτή η κριτική δεν 
ανταποκρίνεται σε µια πολιτική ανάγκη, αλλά είναι θύµα µιας σχολαστικότητας 
αυστηρά φιλολογικής. Θα µπορούσε κανείς άφοβα να πετάξει τα νεκρά αυτά σηµεία 
έξω από το Πρόγραµµα, στον τοµέα της προπαγανδιστικής φιλολογίας. 

Σ’ ότι αφορά τα συγκεκριµένα προβλήµατα στρατηγικής το Σχέδιο περιορίζεται στη 
συνέχεια στο να δώσει πρότυπα αντάξια των δηµοτικών σχολείων: 

«Να επιδράσει στην πλειοψηφία των µελών της ίδιας της τάξης του...». 

«Να επιδράσει σε πλατιά στρώµατα εργατών γενικά...». 

«Η εργασία που πραγµατοποιείται καθηµερινά για να κατακτήσουµε τα συνδικάτα, 
έχει µια αξία ιδιαίτερης σπουδαιότητας...». 

«Η κατάκτηση πλατιών στρωµάτων ανάµεσα στους φτωχούς αγρότες, έχει 
επίσης (;) µια τεράστια σπουδαιότητα...». 

Όλες αυτές οι στοιχειώδεις αλήθειες, που από µόνες τους είναι ασυζήτητες, απλά και 
µόνο απαριθµούνται η µια ύστερα από την άλλη, δηλαδή παρουσιάζονται χωρίς να 
είναι δεµένες µε τον χαρακτήρα της ιστορικής εποχής µας. Με τη σχολική και 
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αφηρηµένη µορφή που σήµερα παρουσιάζονται, θα µπορούσαν χωρίς δυσκολία να 
µπουν σε µια απόφαση της ∆εύτερης ∆ιεθνούς. 

 

Το θεµελιώδες πρόβληµα του Προγράµµατος, δηλαδή η στρατηγική της 
επαναστατικής κατάληψης της εξουσίας (οι όροι και οι µέθοδες για το φτάσιµο ως 
την εξέγερση, η ίδια η εξέγερση, η κατάκτηση της εξουσίας) εξετάζεται µε στείρο και 
φτωχό τρόπο σ’ ένα σχηµατικό απόσπασµα, που πιάνει λιγότερο χώρο από το χώρο 
που είναι αφιερωµένος στον «εποικοδοµητικό» και «γκιλντιστικό» σοσιαλισµό. Η 
εξέταση αυτή γίνεται µ’ έναν τρόπο αφηρηµένο, σχολαστικό, χωρίς καθόλου να 
ανατρέξει στη ζωντανή εµπειρία της εποχής µας. 

∆εν αναφέρεται στις µεγάλες µάχες του προλεταριάτου στη Φιλανδία, στη Γερµανία, 
στην Αυστρία, στη ∆ηµοκρατία των Σοβιέτ της Ουγγαρίας, στις µέρες του Σεπτέµβρη 
της Ιταλίας, στα γεγονότα του 1923 στη Γερµανία, στη γενική απεργία της Αγγλίας, 
παρά µε τη µορφή µιας άχαρης χρονολογικής απαρίθµησής τους, κι όχι στο Έκτο 
κεφάλαιο που εξετάζει τη στρατηγική του προλεταριάτου, µα στο ∆εύτερο κεφάλαιο 
που εκθέτει «την κρίση του καπιταλισµού και την πρώτη φάση της παγκόσµιας 
επανάστασης». Με άλλα λόγια οι µεγάλες µάχες του προλεταριάτου 
αντιµετωπίζονται σαν αντικειµενικά γεγονότα, σαν έκφραση της «γενικής κρίσης του 
καπιταλισµού», κι όχι σαν στρατηγική εµπειρία του προλεταριάτου. Θα ήταν αρκετό 
να πούµε πως η αποκήρυξη της νοοτροπίας του «πουτσιστικού» επαναστατικού 
τυχοδιωκτισµού –που από µόνη της αποτελεί ένα καθήκον– γίνεται µέσα στο Σχέδιο 
χωρίς ούτε καν να δοκιµάσουν να απαντήσουν στο ερώτηµα: Το ξεσήκωµα στην 
Εσθονία, η έκρηξη στον καθεδρικό ναό της Σόφιας το 1924 ή η τελευταία εξέγερση 
της Καντόνας[5] ήταν ηρωικές εκδηλώσεις επαναστατικού τυχοδιωκτισµού ή 
αντίθετα µεθοδικές ενέργειες της επαναστατικής στρατηγικής του προλεταριάτου; 
Ένα Σχέδιο, που εξετάζοντας το πρόβληµα «του πουτσισµού», δεν δίνει απάντηση 
στο φλέγον αυτό ερώτηµα, αποτελεί απλούστατα µια διπλωµατική υπεκφυγή µιας 
καγκελαρίας κι όχι ένα ντοκουµέντο κοµµουνιστικής στρατηγικής. 

Είναι φανερό πως στο δοσµένο Σχέδιο, δεν είναι τυχαίος ο αφηρηµένος τρόπος µε 
τον οποίο τοποθετούν τα προβλήµατα της επαναστατικής πάλης του προλεταριάτου, 
αφού οι ίδιοι τοποθετούνται πάνω από την ιστορία. Κοντά στο φιλολογικό, 
σχολαστικό, απολογητικό, µπουχαρινικό τρόπο αντιµετώπισης των ζητηµάτων, χωρίς 
να τοποθετούνται οι ίδιοι από την άποψη της επαναστατικής δράσης, υπάρχει ακόµα 
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κι άλλο ένα αίτιο: οι συγγραφείς του Σχεδίου, για λόγους που τους κατανοούµε πολύ 
καλά, προτιµούν γενικά να µην αγγίξουν από πολύ κοντά τα στρατηγικά διδάγµατα 
των τελευταίων πέντε χρόνων. 

∆εν µπορεί όµως κανείς να αντιµετωπίζει ένα πρόγραµµα επαναστατικής δράσης 
σαν µια συλλογή αφηρηµένων θέσεων, που είναι ανεξάρτητες απ’ αυτά, που 
συνέβηκαν στη διάρκεια των ιστορικών αυτών χρόνων. Είναι φανερό πως το 
Πρόγραµµα δεν µπορεί να εξιστορήσει όλα εκείνα που έγιναν, οφείλει όµως να τα 
πάρει σαν αφετηρία του, να στηριχτεί πάνω τους, να αγκαλιάσει όλα αυτά, να 
αναφερθεί σ’ αυτά. Πρέπει το Πρόγραµµα να επιτρέπει διαµέσου των θέσεών του να 
γίνουν κατανοητά όλα τα µεγάλα γεγονότα της πάλης του προλεταριάτου κι όλα τα 
σηµαντικά περιστατικά της πάλης των ιδεών στους κόλπους της Κοµµουνιστικής 
∆ιεθνούς. Αν αυτό ισχύει για το σύνολο του Προγράµµατος, ισχύει ακόµα πιο πολύ 
για το µέρος εκείνο του Προγράµµατος που είναι ειδικά αφιερωµένο στα 
προβλήµατα της στρατηγικής και της τακτικής. Πρέπει εδώ, ακολουθώντας την 
έκφραση του Λένιν, να καταγράψουµε τόσο αυτό που κατακτήσαµε όσο κι 
αυτό που αφήσαµε να µας ξεφύγει. Και θα µπορέσει κανείς να το µετατρέψει σε 
«κατάκτηση», αν το κατανοήσει και το αφοµοιώσει καλά. Η προλεταριακή 
πρωτοπορία χρειάζεται όχι έναν κατάλογο κοινοτοπιών, µα ένα εγχειρίδιο δράσης. 
Θα εξετάσουµε λοιπόν τα προβλήµατα του κεφαλαίου «στρατηγική» συνδέοντάς τα 
όσο το δυνατό πιο στενά µε την πείρα της µεταπολεµικής πάλης, και προπαντός µε 
την εµπειρία που αποκοµίσαµε τα πέντε τελευταία χρόνια –χρόνια τραγικών 
σφαλµάτων της ηγεσίας. 

2. Οι Ουσιώδεις Ιδιοµορφίες της Στρατηγικής 
στη ∆ιάρκεια της Επαναστατικής Εποχής και ο Ρόλος του Κόµµατος 

Το κεφάλαιο που είναι αφιερωµένο στη στρατηγική και την ταχτική δεν χαρακτηρίζει 
ούτε καν από «στρατηγική» άποψη µ’ έναν τρόπο κάπως σύµφυτο: την 
ιµπεριαλιστική εποχή, ως εποχή των προλεταριακών επαναστάσεων, παραβάλλοντας 
την µε την προπολεµική εποχή. 

Είναι αλήθεια πως στο Πρώτο κεφάλαιο το Σχέδιο χαρακτηρίζει την περίοδο του 
βιοµηχανικού καπιταλισµού στο σύνολό της ως «µια περίοδο σχετικά συνεχούς 
εξέλιξης, εξάπλωσης του καπιταλισµού πάνω σ’ ολόκληρη τη γήινη σφαίρα χάρη στο 
µοίρασµα των αποικιών που δεν είχαν ακόµα καταληφθεί και που κατακτήθηκαν µε 
το όπλο στο χέρι...». 



 280

 

Είναι αλήθεια πως αυτός ο τρόπος καθορισµού των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων 
είναι αρκετά αντιφατικός, ωστόσο καλλωπίζει έκδηλα την εποχή του βιοµηχανικού 
καπιταλισµού που ήταν η εποχή των µεγάλων κλονισµών, των πολέµων και των 
επαναστάσεων –εποχή που ξεπέρασε απ’ αυτή την άποψη ολόκληρο το παρελθόν της 
ανθρωπότητας. Φαίνεται πως θα έπρεπε να την χαρακτηρίσουν σαν ένα ειδύλλιο, για 
να δικαιολογήσουν κάπως την πρόσφατη αστεία διαβεβαίωση των συγγραφέων του 
Σχεδίου, που µας λέει µε σιγουριά πως στην εποχή του Μαρξ και του Έγκελς «δεν 
µπορούσε ούτε καν να γίνει λόγος» για το νόµο της ανισόµερης εξέλιξης[6]. Μα αν 
είναι λάθος να χαρακτηρίζουµε ολόκληρη την ιστορία του βιοµηχανικού 
καπιταλισµού σαν µια «συνεχή εξέλιξη» είναι πολύ σηµαντικό να φωτίσουµε σ’ αυτή 
την ιστορία την εποχή που έζησε ιδιαίτερα η Ευρώπη από το 1871 µέχρι το 1914 ή το 
λιγότερο µέχρι το 1905. Αυτή ήταν µια εποχή συσσώρευσης των αντιφάσεων που στις 
εσωτερικές σχέσεις των τάξεων στην Ευρώπη δεν ξεπερνούσαν σχεδόν τα όρια της 
νόµιµης πάλης. Από διεθνική άποψη, οι αντιφάσεις αυτές συσσωρεύονταν µέσα στα 
πλαίσια µιας ένοπλης ειρήνης. Τότε εµφανίστηκε, αναπτύχθηκε και απολιθώθηκε η 
∆εύτερη ∆ιεθνής που ο προοδευτικός ιστορικός ρόλος της έληξε µε την έναρξη του 
ιµπεριαλιστικού πολέµου. 

Η πολιτική που θεωρείται σαν µαζική ιστορική δύναµη καθυστερεί πάντα σε σχέση 
µε την οικονοµία. Αν η κυριαρχία του χρηµατιστικού κεφαλαίου και των 
µονοπωλιακών τραστ εµφανίστηκε για πρώτη φορά στο τέλος κιόλας του 19ου 
αιώνα, η καινούρια εποχή που αντανακλά αυτό το γεγονός άρχισε στην παγκόσµια 
πολιτική από τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο, από την Επανάσταση του Οκτώβρη και τη 
δηµιουργία της Τρίτης ∆ιεθνούς. 

Στο βάθος του εκρηκτικού χαραχτήρα της καινούριας εποχής, µε την απότοµη 
εναλλαγή των πολιτικών πληµµυρίδων και αµπώτιδων της, µε τους συνεχείς 
σπασµούς της τής πάλης των τάξεων ανάµεσα στο φασισµό και τον κοµµουνισµό, 
υπάρχει το γεγονός ότι από ιστορική άποψη το παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα 
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έχει εξαντληθεί. ∆εν είναι πια ικανό να προοδεύσει γενικά. Αυτό δεν σηµαίνει πως 
ορισµένοι κλάδοι της βιοµηχανίας και ορισµένες χώρες δεν αναπτύσσονται και δεν 
θα αναπτυχθούν ακόµα µε βήµατα άγνωστα ως τα σήµερα. Μα αυτή η ανάπτυξη 
συντελείται και θα συντελείται σε βάρος της ανάπτυξης άλλων κλάδων και άλλων 
χωρών. Τα έξοδα παραγωγής του παγκόσµιου καπιταλιστικού συστήµατος 
καταβροχθίζουν ολοένα και πιο πολύ το παγκόσµιο εισόδηµα που αποφέρει αυτό το 
σύστηµα. Η Ευρώπη λοιπόν που ήταν συνηθισµένη να κυριαρχεί στον κόσµο, µε τη 
δύναµη της αδράνειας, που απόκτησε εξαιτίας της γοργής ανάπτυξής της πριν από 
τον πόλεµο –ανάπτυξη που συντελέστηκε σχεδόν χωρίς διακοπή– προσέκρουσε πιο 
βίαια απ’ όλα τα άλλα µέρη του κόσµου πάνω στην καινούρια σχέση δυνάµεων, πάνω 
στην καινούρια κατανοµή της παγκόσµιας αγοράς, πάνω στις αντιφάσεις που έγιναν 
πιο βαθιές ύστερα από τον πόλεµο. Και είναι αυτή ακριβώς που υποβλήθηκε στην πιο 
βίαιη µετάβαση από την προπολεµική «οργανική» εποχή στην εποχή των 
επαναστάσεων. 

Είναι αλήθεια πως θεωρητικά δεν µπορεί κανείς να υποστηρίξει πως δεν θα ήταν 
δυνατό να έχουµε ακόµα ένα καινούριο κεφάλαιο γενικής προόδου του 
καπιταλισµού, που θα εκτυλισσόταν στις χώρες τις πιο δυναµικές, τις πιο κυρίαρχες 
και ζωογόνες. Για να γίνει όµως αυτό θα πρέπει πρώτα ο καπιταλισµός να πηδήξει 
πάνω από τεράστια φράγµατα στον ταξικό τοµέα και στον τοµέα των σχέσεων 
ανάµεσα στα κράτη: Να συντρίψει για µεγάλο χρονικό διάστηµα την προλεταριακή 
επανάσταση, να υποδουλώσει οριστικά την Κίνα, να ανατρέψει τη ∆ηµοκρατία των 
Σοβιέτ, κλπ. Όλα αυτά όµως βρίσκονται ακόµα πολύ µακριά. Ένα θεωρητικό 
ενδεχόµενο άλλωστε µοιάζει τόσο λίγο µε µια πολιτική πιθανότητα. ∆εν χρειάζεται 
να πούµε πως γι’ αυτό το λόγο πολλά πράγµατα εξαρτώνται από µας τους ίδιους, 
δηλαδή από την επαναστατική στρατηγική της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς. Σε 
τελευταία ανάλυση το ζήτηµα θα καθοριστεί από την παγκόσµια πάλη των 
δυνάµεων. Μα στη σηµερινή εποχή, για την οποία ακριβώς καταστρώνουµε το 
Πρόγραµµα, η γενική ανάπτυξη του καπιταλισµού βρίσκεται µπροστά σε 
ανυπέρβλητα εµπόδια που παρεµβάλλουν οι αντιφάσεις ανάµεσα στις οποίες 
σφαδάζει παράφορα αυτή η εξέλιξη. Είναι αυτό ακριβώς που δίνει στην εποχή µας 
έναν χαρακτήρα επαναστατικό, και στην επανάσταση έναν διαρκή χαρακτήρα. 

 

Ο επαναστατικός χαρακτήρας της εποχής δεν συνίσταται στο γεγονός ότι επιτρέπει 
να πραγµατοποιήσουµε την επανάσταση, δηλαδή να καταλάβουµε την εξουσία, σε 
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κάθε δοσµένη στιγµή. Μα αποτελείται από βαθιές και απότοµες µεταβολές, από 
συχνές και βίαιες µεταβάσεις, περνώντας από µια άµεσα επαναστατική κατάσταση, 
µε άλλα λόγια από µια κατάσταση που το Κοµµουνιστικό Κόµµα µπορεί να 
επιχειρήσει να αποσπάσει την εξουσία, στη νίκη της φασιστικής ή µισοφασιστικής 
αντεπανάστασης, κι από την τελευταία, σε ένα προσωρινό µεσοβέζικο καθεστώς 
(«συνασπισµό της αριστεράς», µπάσιµο της σοσιαλδηµοκρατίας στη συµµαχία, 
άνοδο στην εξουσία του Κόµµατος του Μακ Ντόναλντ, κλπ.) για να ξανακάνει στη 
συνέχεια τις αντιφάσεις κοφτερές σαν το ξυράφι και να θέσει πάλι καθαρά το 
πρόβληµα της εξουσίας. 

Τί παρατηρήσαµε στην Ευρώπη στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών που 
προηγήθηκαν του πολέµου; Στον οικονοµικό τοµέα: µια δυναµική άνοδο των 
παραγωγικών δυνάµεων διαµέσου «οµαλών» ταλαντεύσεων της συγκυρίας. Στον 
πολιτικό τοµέα: ανάπτυξη της σοσιαλδηµοκρατίας, που αναγκαζόταν να κάνει ζιγκ 
ζαγκ δευτερεύουσας σηµασίας, σε βάρος του φιλελευθερισµού και της 
«δηµοκρατίας». Με άλλα λόγια, ένα προτσές µεθοδικό µέσα στο οποίο µεγάλωνε η 
όξυνση των οικονοµικών και πολιτικών αντιφάσεων. Μ’ αυτή την έννοια 
δηµιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την προλεταριακή επανάσταση. 

Μπροστά σε τί βρισκόµαστε στην Ευρώπη µετά τον πόλεµο; Στην οικονοµία: πιέσεις 
και ακανόνιστες, σπασµωδικές ανάπαυλες στην παραγωγή, που βρισκόταν γενικά, 
παρά τις µεγάλες πρόοδες της τεχνικής σε ορισµένους κλάδους, γύρω στο 
προπολεµικό επίπεδο. Στην πολιτική: βίαιες ταλαντεύσεις της πολιτικής κατάστασης 
προς τα αριστερά και προς τα δεξιά. Είναι ολοφάνερο πως οι απότοµες µεταβολές 
που θα συντελεστούν σ’ αυτή την κατάσταση µέσα σ’ ένα, δυο ή τρία χρόνια 
καθορίζονται όχι από τις τροποποιήσεις των θεµελιακών συντελεστών της 
οικονοµίας, αλλά από αίτια ή πιέσεις που προέρχονται αποκλειστικά από τον τοµέα 
του εποικοδοµήµατος, συµβολίζοντας έτσι την εξαιρετική αστάθεια ολόκληρου του 
συστήµατος, που τα θεµέλιά του έχουν διαβρωθεί από ασυµβίβαστε αντιφάσεις. 

Από εδώ ακριβώς βγαίνει ολόκληρη η σηµασία της επαναστατικής στρατηγικής σ’ 
αντίθεση µε την τακτική. Απ’ αυτά επίσης απορρέει η καινούρια σηµασία του 
Κόµµατος και της ηγεσίας του. 

Το Σχέδιο περιορίζεται στο να δώσει ένα τυπικό ορισµό του Κόµµατος (πρωτοπορία, 
θεωρία του µαρξισµού, ενσάρκωση της εµπειρίας, κλπ.) που δεν θα δηµιουργούσε 
καµιά παραφωνία στο πρόγραµµα της προπολεµικής αριστερής σοσιαλδηµοκρατίας. 
Σήµερα αυτό δεν είναι αρκετό. 

Μπροστά σ’ έναν καπιταλισµό που αναπτύσσεται η πιο καλή κοµµατική ηγεσία δεν 
θα µπορούσε παρά µονάχα να επισπεύσει το σχηµατισµό του εργατικού κόµµατος. 
Αντίθετα τα λάθη της ηγεσίας δεν µπορεί παρά να καθυστερήσουν αυτόν τον 
σχηµατισµό. Οι αντικειµενικές προϋποθέσεις της προλεταριακής επανάστασης 
ωρίµαζαν σιγά σιγά. Η εργασία του Κόµµατος διατηρούσε τον προπαρασκευαστικό 
της χαρακτήρα. 
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Σήµερα κάθε νέα απότοµη µεταβολή της πολιτικής κατάστασης προς τα αριστερά 
θέτει ξανά τη λύση στα χέρια του επαναστατικού κόµµατος. Αν το κόµµα αφήσει να 
περάσει το κρίσιµο σηµείο από όπου η κατάσταση αρχίζει να αλλάζει, αυτή 
µεταβάλλεται στο αντίθετό της. Σε παρόµοιες συνθήκες ο ρόλος της ηγεσίας του 
κόµµατος αποκτά µια εξαιρετική σπουδαιότητα. Τα λόγια του Λένιν που βεβαιώνουν 
ότι δυο ή τρεις µέρες µπορούν να αποφασίσουν για την τύχη της παγκόσµιας 
επανάστασης δεν θα µπορούσαν να γίνουν κατανοητά την εποχή της ∆εύτερης 
∆ιεθνούς. Αντίθετα στην εποχή µας επιβεβαιώθηκαν πάρα πολλές φορές και πάντα 
µε την αρνητική τους έννοια αν εξαιρέσουµε τον Οκτώβρη. Μονάχα το σύνολο αυτών 
των συνθηκών κάνει κατανοητή την πολύ εξαιρετική θέση που κατέχει η 
Κοµµουνιστική ∆ιεθνής και η ηγεσία της στο γενικό µηχανισµό της σηµερινής 
ιστορικής εποχής. 

Πρέπει να καταλάβουµε καθαρά πως το βασικό, το πρωταρχικό αίτιο της λεγόµενης 
«σταθεροποίησης» είναι η αντίφαση που υπάρχει ανάµεσα στον γενικό κλονισµό που 
έχει υποστεί το οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον της καπιταλιστικής Ευρώπης 
και της αποικιακής Ανατολής, από τη µια, στην αδυναµία, την έλλειψη 
προετοιµασίας, την αναποφασιστικότητα των Κοµµουνιστικών Κοµµάτων, τα βαριά 
σφάλµατα της ηγεσίας τους, από την άλλη. 

∆εν είναι η λεγόµενη σταθεροποίηση –που κανείς δεν ξέρει από που ήρθε– που 
φρενάρισε την ανάπτυξη της επαναστατικής κατάστασης στην περίοδο 1918-1919 ή 
στα κατοπινά χρόνια, µα αυτή η ίδια η κατάσταση, που δεν την εκµεταλλεύτηκε 
κανείς, µεταµορφωνόταν στο αντίθετό της και εξασφάλιζε στην µπουρζουαζία τη 
δυνατότητα να αντιπαλέψει µε σχετική επιτυχία προς όφελος της σταθεροποίησης. 
Οι ολοένα και πιο οξυµένες αντιφάσεις αυτής της πάλης για «σταθεροποίηση», ή για 
να το πούµε καλύτερα αυτής της πάλης για τη συνέχιση της ύπαρξης και της 
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ανάπτυξης του καπιταλισµού, προετοιµάζουν σε κάθε καινούριο στάδιο τις 
προϋποθέσεις για καινούριους κλονισµούς στον τοµέα των τάξεων και των διεθνικών 
σχέσεων, δηλαδή καινούριες επαναστατικές καταστάσεις που η ανάπτυξή τους 
εξαρτάται αποκλειστικά από το προλεταριακό κόµµα. 

Ο ρόλος του υποκειµενικού παράγοντα µπορεί να παραµείνει τελείως υποταγµένος 
στην εποχή της αργής οργανικής εξέλιξης, όπου βλέπει κανείς να παρουσιάζονται οι 
διάφορες παροιµίες των σταδίων: «Όποιος πάει σιγά, πάει µακριά», «Το αδύνατο 
κανείς δεν το κατόρθωσε», που αντανακλούν την εγκράτεια της τακτικής στην 
οργανική εποχή –εποχή που δεν µπορεί κανείς να «πηδήξει πάνω από τα στάδια». 
Ενώ όταν οι αντικειµενικές προϋποθέσεις είναι ώριµες, τότε το κλειδί ολόκληρου του 
ιστορικού προτσές περνάει στα χέρια του υποκειµενικού παράγοντα, δηλαδή στα 
χέρια του κόµµατος. Ο οπορτουνισµός που ζει συνειδητά ή ασυνείδητα κάτω από την 
υποβολή της περασµένης εποχής έχει την τάση να υποτιµάει πάντα το ρόλο του 
υποκειµενικού παράγοντα, δηλαδή τη σπουδαιότητα του κόµµατος και της 
επαναστατικής ηγεσίας. Αυτό έγινε αισθητό σε όλη του την έκταση στη συζήτηση 
που έγινε για τα διδάγµατα του γερµανικού Οκτώβρη, στις συζητήσεις για την 
Αγγλορωσική Επιτροπή, και για την Κινέζικη Επανάσταση. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, 
όπως και σε άλλες λιγότερο σηµαντικές, η οπορτουνιστική τάση επέµβηκε 
ακολουθώντας µια γραµµή που υπολόγιζε άµεσα πάνω στις «µάζες» και κατά 
συνέπεια παραµελούσε τα προβλήµατα της «κορυφής», της επαναστατικής ηγεσίας. 
Αυτός ο τρόπος αντιµετώπισης του ζητήµατος, που γενικά είναι λαθεµένος από 
θεωρητική άποψη, γίνεται ολέθριος στην ιµπεριαλιστική εποχή. 

 

Η επανάσταση του Οκτώβρη ήταν το αποτέλεσµα της ειδικής σχέσης των ταξικών 
δυνάµεων στη Ρωσία και σε ολόκληρο τον κόσµο, και της ιδιαίτερης ανάπτυξης που 
είχαν πάρει αυτές οι δυνάµεις στο προτσές του ιµπεριαλιστικού πολέµου. Η γενική 
αυτή θέση είναι στοιχειώδης για έναν µαρξιστή. Ωστόσο δεν θα εναντιωνόταν 
καθόλου στο µαρξισµό αν έθετε κανείς το παρακάτω, λόγου χάρη, ερώτηµα: θα 
είχαµε κατακτήσει την εξουσία τον Οκτώβρη, αν ο Λένιν δεν κατόρθωνε να φτάσει 
στη Ρωσία την κατάλληλη στιγµή: Πολλά σηµάδια δείχνουν πως δεν θα µπορούσαµε 
να την κατακτήσουµε. Η αντίσταση ήταν σθεναρή ακόµα και µπροστά στον Λένιν, 
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στα ανώτατα στρώµατα του Κόµµατος (στρώµατα που, ας το πούµε µε την ευκαιρία, 
ήταν ως ένα µεγάλο βαθµό τα ίδια µ’ αυτά που καθορίζουν σήµερα την πολιτική). Η 
αντίσταση αυτή θα ήταν άπειρα πιο ισχυρή αν δεν ήταν εκεί ο Λένιν. Το Κόµµα δεν 
θα είχε µπορέσει να υιοθετήσει την απαιτούµενη πολιτική και να πάρει έγκαιρα τα 
αναγκαία µέτρα –και είχαµε στη διάθεσή µας πολύ λίγο χρόνο. Σε παρόµοιες 
περίοδες λίγες µέρες είναι καµιά φορά αποφασιστικές. Οι εργατικές µάζες θα 
εξασκούσαν την πίεσή τους από τα κάτω µε µεγάλο ηρωισµό, αλλά χωρίς µια ηγεσία 
που θα προχωρούσε συνειδητά και µε αποφασιστικότητα προς το σκοπό, η νίκη θα 
είχε πολύ λίγες πιθανότητες επιτυχίας. Στο µεταξύ, αφού θα εγκατέλειπε την 
Πετρούπολη στους Γερµανούς και θα τσάκιζε τις σποραδικές προλεταριακές 
εξεγέρσεις, η µπουρζουαζία θα µπορούσε να σταθεροποιήσει την εξουσία της, 
παίρνοντας πιθανότητα µια βοναπαρτιστική µορφή, κλείνοντας χωριστή ειρήνη µε 
τη Γερµανία και υιοθετώντας άλλα µέτρα. Έτσι, ολόκληρη η πορεία των γεγονότων 
θα µπορούσε για µια ολόκληρο σειρά χρόνια να ακολουθήσει άλλο δρόµο. 

Στη γερµανική επανάσταση του 1918, στην ουγγρική επανάσταση του 1919, στο 
κίνηµα του ιταλικού προλεταριάτου το Σεπτέµβρη του 1920, στη γενική αγγλική 
απεργία του 1926, στη βιενέζικη εξέγερση του 1927, στην κινέζικη επανάσταση του 
1925-27, σε διαφορετικό βαθµό και κάτω από διαφορετικές µορφές, φανερώνεται η 
ίδια πολιτική αντίφαση που καλύπτει ολόκληρη τη δεκαετία: µπροστά σε µια ώριµη 
επαναστατική κατάσταση, κι όχι µονάχα από την άποψη των κοινωνικών της 
βάσεων, αλλά συχνά κι από την άποψη της µαχητικότητας των µαζών, λείπει πάντα ο 
υποκειµενικός παράγοντας, δηλαδή το µαζικό επαναστατικό κόµµα, ή αυτό το κόµµα 
δεν έχει θαρραλέα και διορατική ηγεσία. 

∆εν χρειάζεται να πούµε πως η αδυναµία των Κοµµουνιστικών Κοµµάτων και της 
ηγεσίας τους δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά είναι το προϊόν ολόκληρου του 
παρελθόντος της Ευρώπης. Είναι φανερό πως µε την ωριµότητα που έχουν σήµερα οι 
αντικειµενικές επαναστατικές αντιφάσεις, τα επαναστατικά κόµµατα θα µπορούσαν 
να αναπτυχθούν µε ταχύ ρυθµό, αν υπήρχε µια ηγεσία στη ∆ιεθνή που να ενεργεί µε 
σύνεση, επισπεύδοντας αντί να επιβραδύνει το προτσές ωρίµανσής τους. Αν γενικά η 
αντίφαση αποτελεί το ελατήριο το πιο σηµαντικό της προόδου, τότε για την 
Κοµµουνιστική ∆ιεθνή ή το λιγότερο για το ευρωπαϊκό τµήµα της, το βασικό 
ελατήριο της ιστορικής κίνησης που ωθεί µπροστά πρέπει να είναι η πλήρης 
κατανόηση της αντίφασης που υπάρχει ανάµεσα στη γενική ωριµότητα (παρά τις 
πληµµυρίδες και τις αµπώτιδες) της αντικειµενικής κατάστασης και την έλλειψη 
ωριµότητας του Παγκόσµιου Κόµµατος του προλεταριάτου. 

Άν δεν κατανοήσουµε πλατιά, γενικευµένα, διαλεκτά, τη σηµερινή εποχή, ως εποχή 
απότοµων µεταβολών, δεν είναι δυνατόν να διαπαιδαγωγήσουµε σωστά τα νεαρά 
κόµµατα, να διευθύνουµε µε σύνεση από την άποψη της στρατηγικής την ταξική 
πάλη, να συνδυάσουµε µε ακρίβεια τις µέθοδες της τακτικής τους, ούτε, προπαντός, 
να αλλάζουµε όπλα απότοµα, άφοβα, αποφασιστικά, σε κάθε καινούρια κατάσταση. 
Όταν µάλιστα δυο ή τρεις µέρες απότοµης αλλαγής αποφασίζουν καµιά φορά για την 
τύχη της παγκόσµιας επανάστασης για πολλά χρόνια. 

Το κεφάλαιο του Σχεδίου που είναι αφιερωµένο στη στρατηγική και την τακτική 
µιλάει για την πάλη του Κόµµατος και για το προλεταριάτο γενικά, για τη γενική 
απεργία και την εξέγερση γενικά, µα δεν αποκαλύπτει καθόλου τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα και τον εσωτερικό ρυθµό της σηµερινής εποχής –χαραχτήρα που αν δεν 
τον κατανοήσουµε θεωρητικά, αν δεν τον «µυριστούµε» στην πολιτική, είναι 
αδύνατο να έχουµε µια καθοδήγηση πραγµατικά επαναστατική. 

Να γιατί αυτό το κεφάλαιο είναι από την αρχή µέχρι το τέλος τόσο σχολαστικό, τόσο 
φτωχό, τόσο ανακόλουθο. 
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3. Το Τρίτο Συνέδριο και το Ζήτηµα της ∆ιάρκειας του 
Επαναστατικού Προτσές Σύµφωνα µε τον Λένιν και Σύµφωνα µε τον 

Μπουχάριν 

Στην εξέλιξη που ακολούθησε η Ευρώπη µετά τον πόλεµο µπορεί κανείς να διακρίνει 
3 περίοδες: η πρώτη περίοδος καλύπτει από το 1917 µέχρι το 1921, η δεύτερη από το 
Μάρτη του 1921 µέχρι τον Οκτώβρη του 1923, και η τρίτη από τον Οκτώβρη του 1923 
µέχρι τη γενική αγγλική απεργία, και ίσως µάλιστα µέχρι σήµερα. 
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Το µεταπολεµικό επαναστατικό κίνηµα των µαζών ήταν αρκετά ισχυρό για να 
ανατρέψει την µπουρζουαζία. Μα δεν υπήρχε κανείς για να το κάνει. Η 
σοσιαλδηµοκρατία που ήταν επικεφαλής των παλιών οργανώσεων της εργατικής 
τάξης συγκέντρωσε όλες της τις δυνάµεις για να σώσει το αστικό καθεστώς. Εµείς 
που περιµέναµε αυτή την περίοδο το προλεταριάτο να κατακτήσει αµέσως την 
εξουσία, προεξοφλούσαµε ότι το επαναστατικό κόµµα θα ωρίµαζε πάρα πολύ 
γρήγορα µέσα στη φωτιά του εµφυλίου πολέµου. Μα οι προθεσµίες δεν συνέπεσαν 
καθόλου. Το µεταπολεµικό κύµα υποχώρησε προτού τα Κοµµουνιστικά Κόµµατα, 
που πάλευαν ενάντια στη σοσιαλδηµοκρατία, να ανδρωθούν και να γίνουν ικανά να 
κατευθύνουν την εξέγερση. 

Το Μάρτη του 1921 το Κοµµουνιστικό Κόµµα Γερµανίας έκανε µια προσπάθεια να 
χρησιµοποιήσει το κύµα που υποχωρούσε και να γκρεµίσει µ’ ένα χτύπηµα το αστικό 
κράτος. Η σκέψη που κατεύθυνε την Κεντρική Επιτροπή του Κοµµουνιστικού 
Κόµµατος Γερµανίας ήταν να σώσει τη ∆ηµοκρατία των Σοβιέτ (η θεωρία του 
σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα δεν είχε ακόµα διακηρυχθεί). Αποδείχτηκε, ωστόσο, 
ότι για τη νίκη, δεν αρκούσαν η αποφασιστικότητα της ηγεσίας και η δυσαρέσκεια 
των µαζών. Χρειαζόταν ολόκληρη µια σειρά από άλλους όρους και προπαντός µια 
στενή σχέση ανάµεσα στην ηγεσία και τις µάζες, καθώς και η εµπιστοσύνη των 
µαζών απέναντι στην ηγεσία. Ο όρος αυτός έλλειπε. 

Το Τρίτο Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς είναι το ορόσηµο που χωρίζει την 
πρώτη από τη δεύτερη περίοδο. Το Συνέδριο αυτό απόδειξε πως τα πολιτικά και 
οργανωτικά µέσα των Κοµµουνιστικών Κοµµάτων ήταν ανεπαρκή για την κατάκτηση 
της εξουσίας και προώθησε το σύνθηµα: «Προς τις Μάζες», δηλαδή προς την 
κατάκτηση της εξουσίας διαµέσου της κατάκτησης των µαζών, βασιζόµενοι 
στην πάλη τους και στην καθηµερινή τους ζωή. Γιατί ακόµα και µέσα στις συνθήκες 
µια επαναστατικής εποχής οι µάζες ζουν την καθηµερινή ζωή τους έστω κι αν το 
κάνουν µ’ έναν διαφορετικό τρόπο. 

Αυτός ο τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος πρόσκρουσε στο Συνέδριο σε µια 
παράφορη αντίσταση που θεωρητικός εµπνευστής της ήταν ο Μπουχάριν. Ξεκινούσε 
από τη δική του άποψη για τη διαρκή επανάσταση κι όχι από την άποψη του 
Μαρξ: αφού ο καπιταλισµός έχει ξοφλήσει, έλεγε, τότε για να πετύχουµε τη νίκη, 
πρέπει να διεξάγουµε χωρίς διακοπή την επαναστατική επίθεση. Οι απόψεις του 
Μπουχάριν περιορίζονταν πάντα σε τέτοιου είδους συλλογισµούς. 

∆εν χρειάζεται να πω πως ποτέ δεν συµµερίστηκα τη θεωρία της «διαρκούς» 
επανάστασης του Μπουχάριν, σύµφωνα µε την οποία δεν µπορεί να υπάρξει καµιά 
διακοπή στο επαναστατικό προτσές: περίοδες λιµνάσµατος, υποχωρήσεις, 
µεταβατικές διεκδικήσεις, κλπ. Αντίθετα, από τις πρώτες µέρες του Οκτώβρη πάλεψα 
την καρικατούρα αυτή της διαρκούς επανάστασης. 

Όταν µιλούσα, όπως ο Λένιν, για το ασυµβίβαστο που υπάρχει ανάµεσα στη 
Σοβιετική Ρωσία και τον ιµπεριαλιστικό κόσµο, είχα υπόψη µου τη µεγάλη στροφή 
της στρατηγικής κι όχι τους τακτικούς ελιγµούς της. Αντίθετα, ο Μπουχάριν, πριν 
ακόµα µεταµορφωθεί στο αντίθετό του, ανάπτυξε αδιάλλακτα τη σχολαστική 
καρικατούρα του της µαρξιστικής αντίληψης της συνεχούς επανάστασης. Ολόκληρη 
την περίοδο του «αριστερού κοµµουνισµού[7]», ο Μπουχάριν υπολόγιζε ότι η 
επανάσταση δεν επιδεχόταν ούτε υποχωρήσεις ούτε προσωρινούς συµβιβασµούς µε 
τον εχθρό. Πολύ καιρό µετά το πρόβληµα που τέθηκε στο Μπρεστ-Λιτόβσκ, απέναντι 
στο οποίο η στάση µου δεν είχε τίποτε το κοινό µε τη συµπεριφορά του Μπουχάριν, ο 
τελευταίος, µαζί µε ολόκληρη την τότε υπεραριστερή πτέρυγα της Κοµµουνιστικής 
∆ιεθνούς, υιοθέτησε τη γραµµή των ηµερών[8] του Μάρτη του 1921 στη Γερµανία, 
υπολογίζοντας πως αν δεν «γαλβανιζόταν» το προλεταριάτο της Ευρώπης, αν δεν 
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παρουσιαζόταν ασταµάτητα καινούριες επαναστατικές αναφλέξεις, η εξουσία των 
Σοβιέτ θα οδηγούνταν αναπόφευκτα σε συντριβή. Αν και είχα συνείδηση των 
αναµφισβήτητων κινδύνων που ορθώνονταν ενάντια σε αυτή την εξουσία, αυτό δεν 
µε εµπόδισε να παλέψω χέρι χέρι µε τον Λένιν, στη διάρκεια του Τρίτου Συνεδρίου, 
ενάντια στην πουτσιστική αυτή παρωδία της µαρξιστικής αντίληψης για τη διαρκή 
επανάσταση. ∆εκάδες φορές επαναλάβαµε στη διάρκεια αυτού του Συνεδρίου, 
απευθυνόµενοι στους ανυπόµονους αριστερούς: Μη βιάζεστε να µας σώσετε. Έτσι 
δεν θα κάνετε άλλο από το να συντριβείτε και κατά συνέπεια να συντριβούµε κι εµείς 
µαζί σας. Ακολουθείστε το δρόµο της συστηµατικής πάλης για να κατακτήσετε τις 
µάζες, για να φθάσετε έτσι στην κατάκτηση της εξουσίας. Έχουµε ανάγκη τη νίκη 
σας, κι όχι να δώσετε τη µάχη για µας κάτω από δυσµενείς συνθήκες. Εµείς στη 
Σοβιετική Ρωσία βασιζόµενοι στη Ν.Ε.Π., θα διατηρήσουµε τις θέσεις µας και θα 
προχωρήσουµε λίγο µπροστά, θα έχετε ακόµα τον καιρό να έρθετε σε βοήθειά µας 
την κατάλληλη στιγµή, προετοιµάζοντας τις δυνάµεις σας και εκµεταλλευόµενοι µια 
ευνοϊκή κατάσταση. 

Αν κι αυτό έγινε µετά το 10ο Συνέδριο που είχε απαγορέψει το σχηµατισµό οµάδων 
µέσα στο Κόµµα, ο Λένιν ωστόσο πήρε την πρωτοβουλία και δηµιούργησε τον 
πυρήνα µιας καινούριας οµάδας για να παλέψει ενάντια στους υπεραριστερούς που 
ήταν ισχυροί αυτή την περίοδο. Στις πολύ στενές αυτές συσκέψεις µας ο Λένιν έθετε 
καθαρά το ζήτηµα να καθορίσουµε σε ποιους δρόµους θα έπρεπε να οδηγήσουµε 
αργότερα την πάλη µας, αν το Τρίτο Συνέδριο υιοθετούσε τις απόψεις του 
Μπουχάριν. Η τότε «φράξια» µας δεν απλώθηκε γιατί οι αντίπαλοι, στη διάρκεια 
κιόλας του Συνεδρίου, «περιόρισαν» εσπευσµένα το «µέτωπό τους». 

Ο Μπουχάριν φυσικά παρέκκλινε αριστερά του µαρξισµού περισσότερα από τους 
άλλους. Στο ίδιο το Τρίτο Συνέδριο, και ύστερα απ’ αυτό, πάλεψε µια ιδέα που εγώ 
ανάπτυξα: την ιδέα µιας αναπόφευκτης ανόδου της οικονοµικής συγκυρίας στην 
Ευρώπη. Αποµέρους µου περίµενα ότι ύστερα από µια σειρά ήττες του 
προλεταριάτου η αναπόφευκτη αυτή άνοδος θα φέρει όχι ένα χτύπηµα στην 
επανάσταση, µα αντίθετα θα καθορίσει µια καινούρια ώθηση της επαναστατικής 
πάλης. Ο Μπουχάριν που τοποθετούνταν στη σχολαστική άποψή του της διάρκειας 
όχι µονάχα της οικονοµικής κρίσης, µα και της επανάστασης στο σύνολό της, µε 
πάλεψε πολύ καιρό στηριγµένος πάνω σ’ αυτή την άποψη, µέχρι που τον ανάγκασαν 
τα γεγονότα να αναγνωρίσει, µε πολύ καθυστέρηση όπως πάντα, ότι είχε κάνει 
λάθος. 

 

ΣΤΑΛΙΝ ΚΑΙ ΜΠΟΥΧΑΡΙΝ 

 

Στο Τρίτο και στο Τέταρτο Συνέδριο ο Μπουχάριν πάλεψε ενάντια στην πολιτική του 
Ενιαίου Μετώπου και των µεταβατικών διεκδικήσεων, ξεκινώντας από τη 
µηχανιστική αντίληψή του της διάρκειας του επαναστατικού προτσές. 
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Θα µπορούσε κανείς να ακολουθήσει την πάλη των δυο αυτών τάσεων, την τάση της 
µαρξιστικής, της σύνθετης αντίληψης του αδιάκοπου χαρακτήρα της προλεταριακής 
επανάστασης και την τάση της παρωδίας του µαρξισµού, που δεν αποτελεί καθόλου 
ένα ιδιαίτερο προσωπικό γνώρισµα του Μπουχάριν, σε ολόκληρη µια σειρά άλλων 
ζητηµάτων τόσο µικρής όσο και µεγάλης σηµασίας. Μα αυτό είναι ανώφελο: στο 
βάθος η στάση που υιοθετεί σήµερα ο Μπουχάριν είναι ο ίδιος σχολαστικός 
υπεραριστερισµός «της διαρκούς επανάστασης» µε τη διαφορά πως παρουσιάζεται 
ανάποδα. Αν λόγου χάρη µέχρι το 1923 ο Μπουχάριν υπολόγιζε ότι χωρίς διαρκή 
οικονοµική κρίση και διαρκή εµφύλιο πόλεµο στην Ευρώπη η ∆ηµοκρατία των Σοβιέτ 
θα συντριβόταν, αντίθετα τώρα ανακάλυψε µια ρετσέτα που επιτρέπει γενικά την 
οικοδόµηση του σοσιαλισµού πέρα και ξέχωρα από την παγκόσµια επανάσταση. Η 
µπουχαρινική διάρκεια, που αναστράφηκε µ’ αυτόν τον τρόπο, δεν έγινε καλύτερη τη 
στιγµή µάλιστα που πολύ συχνά οι τωρινοί ηγέτες της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς 
συνδυάζουν το σηµερινό οπορτουνισµό τους µε το τυχοδιωκτικό πνεύµα που 
υιοθετούσαν χθες, και vice-versa (αντίστροφα). 

Το Τρίτο Συνέδριο ήταν ένα ορόσηµα µεγάλης σπουδαιότητας. Τα διδάγµατά του 
είναι ζωντανά και γόνιµα µέχρι τις µέρες µας. Το Τέταρτο Συνέδριο 
συγκεκριµενοποίησε ακόµα περισσότερο αυτά τα διδάγµατα. Το σύνθηµα του Τρίτου 
Συνεδρίου δεν έλεγε απλά: προς τις µάζες, αλλά προς την εξουσία 
καταχτώντας προηγούµενα τις µάζες. Σ’ ολόκληρη τη διάρκεια του Συνεδρίου, η 
οµάδα που κατευθυνόταν από τον Λένιν (και που ειρωνικά την αποκαλούσε η 
«δεξιά» πτέρυγα) καλούσε µε επιµονή τους συντρόφους να δείξουν µεγαλύτερη 
προσοχή. Στο τέλος του Συνεδρίου ο Λένιν συγκάλεσε µια µικρή σύσκεψη όπου έκανε 
µια προφητική προειδοποίηση. 

«Μην ξεχνάτε πως απλά πρόκειται να πάρετε καλά τον παλµό για να κάνετε το 
επαναστατικό άλµα. Η πάλη για την κατάκτηση των µαζών είναι η πάλη για την 
κατάκτηση της εξουσίας». 

Τα γεγονότα του 1923 απόδειξαν πως όχι µονάχα οι «καθοδηγούµενοι» αλλά ακόµα 
και πολλοί καθοδηγητές δεν είχαν κάνει δική τους αυτή τη θέση του Λένιν. 

4. Τα Γεγονότα του 1923 στη Γερµανία 
και τα Μαθήµατα του Οκτώβρη 

Τα γεγονότα του 1923 στη Γερµανία αποτέλεσαν το κρίσιµο 
σηµείο που εγκαινίασε την καινούρια περίοδο εξέλιξης της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς 
µετά τον Λένιν. Η κατάληψη του Ρουρ από τα γαλλικά στρατεύµατα (στις αρχές του 
1923) σήµαινε πως προκαλούνταν µια υποτροπή του πολεµικού χάους στην Ευρώπη. 
Ο δεύτερος αυτός παροξυσµός της αρρώστιας ήταν ασύγκριτα πιο αδύνατος από τον 
πρώτο. Επειδή όµως χτυπούσε τον εντελώς εξαντληµένο οργανισµό της Γερµανίας 
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έπρεπε να περιµένουµε από την αρχή βίαιες επαναστατικές αντιδράσεις. Αυτό δεν το 
έλαβε υπόψη της η ηγεσία της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς την κατάλληλη στιγµή. Το 
Κοµµουνιστικό Κόµµα Γερµανίας συνέχιζε ακόµα να ακολουθεί το σύνθηµα του 
Τρίτου Συνεδρίου –σύνθηµα που το κρατούσε σταθερά µακριά από το δρόµο του 
επικίνδυνου πουτσισµού, αλλά που είχε αφοµοιωθεί µε µονόπλευρο τρόπο. Έχουµε 
κιόλας πει πως στην εποχή µας των απότοµων εναλλαγών, αυτό που είναι πιο 
δύσκολο για µια επαναστατική ηγεσία, είναι να ξέρει να σφυγµοµετρά την απότοµη 
καµπή της και να στρίβει έγκαιρα και µε σταθερότητα το τιµόνι. Μια επαναστατική 
ηγεσία δεν αποκτά αυτές τις ιδιότητες απλά µε το να ορκίζεται στην τελευταία 
εγκύκλιο της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς: αυτές κατακτούνται, αν υπάρχουν οι 
απαραίτητες θεωρητικές προϋποθέσεις, µε την εµπειρία που η ίδια έχει αποκτήσει 
και µε µια αληθινή αυτοκριτική. ∆εν κατορθώθηκε χωρίς κόπο η απότοµη µεταβολή 
που οδήγησε από την τακτική των ηµερών του Μάρτη 1921 στη συστηµατική 
επαναστατική δραστηριότητα µε τον Τύπο, τις συγκεντρώσεις, τα συνδικάτα και το 
κοινοβούλιο. Αφού ξεπεράστηκε η κρίση που προήλθε από τη στροφή αυτή 
µεγάλωσε ο κίνδυνος να δούµε να αναπτύσσεται µια καινούρια µονόπλευρη 
παρέκκλιση καθαρά αντίθετου χαρακτήρα. Η καθηµερινή πάλη για την κατάκτηση 
των µαζών απορροφά ολόκληρη την προσοχή, επεξεργάζεται την ίδια της τη ρουτίνα 
στην τακτική, παρεµποδίζει να ιδωθούν τα στρατηγικά προβλήµατα που βγαίνουν 
σαν συµπεράσµατα από τις αλλαγές της αντικειµενικής κατάστασης. 

Το καλοκαίρι του 1923 η εσωτερική κατάσταση της 
Γερµανίας, προπαντός σε σχέση µε τη χρεοκοπία της τακτικής της παθητικής 
αντίστασης, πήρε το χαρακτήρα µιας καταστροφής. Γινόταν όλο και πιο καθαρό πως 
η γερµανική µπουρζουαζία δεν θα κατόρθωνε να βγει απ’ αυτή τη «χωρίς διέξοδο» 
κατάσταση παρά µόνο αν το Κοµµουνιστικό Κόµµα δεν την κατανοούσε σωστά και 
δεν έβγαζε για τον εαυτό του όλα τα αναγκαία επαναστατικά συµπεράσµατα. Μα το 
Κοµµουνιστικό Κόµµα ακριβώς που κρατούσε το κλειδί της κατάστασης το 
χρησιµοποίησε για να ανοίξει τις πόρτες στην µπουρζουαζία. 

Γιατί η γερµανική επανάσταση δεν κατάληξε στη νίκη; Τα αίτια αυτού του γεγονότος 
πρέπει να αναζητηθούν στην τακτική κι όχι σε δευτερεύοντες όρους. Εδώ έχουµε ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγµα µιας επαναστατικής κατάστασης που χάθηκε. ∆εν θα 
ήταν δυνατό να οδηγηθεί το γερµανικό προλεταριάτο στη µάχη αν δεν είχε πειστεί 
πως αυτή τη φορά το ζήτηµα έµπαινε καθαρά, πως το Κοµµουνιστικό Κόµµα ήταν 
έτοιµο να δώσει τη µάχη και ικανό να εξασφαλίσει τη νίκη. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα 
όµως έκανε αυτή τη µεταβολή χωρίς αυτοπεποίθηση και µε µια πρωτάκουστη 
καθυστέρηση. Όχι µονάχα οι δεξιοί, µα και οι υπεραριστεροί, παρά τη λυσσασµένη 
πάλη που διεξήγαγαν, αντιµετώπισαν, µέχρι το Σεπτέµβρη-Οκτώβρη, µε έναν αρκετά 
µεγάλο φαταλισµό το προτσές ανάπτυξης της επανάστασης. 

Είναι δουλειά σχολαστικού, κι όχι επαναστάτη να αναλύσει τώρα, post-factum (εκ 
των υστέρων), και να δει µέχρι ποιο σηµείο θα ήταν «εγγυηµένη» η κατάκτηση της 
εξουσίας, αν υπήρχε µια σωστή πολιτική. Θα αρκεστούµε να παραθέσουµε πάνω σ’ 
αυτό το θέµα µια θαυµάσια µαρτυρία της «Πράβντα», µαρτυρία ωστόσο 
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συµπτωµατική, αφού ήταν εντελώς αποµονωµένη και αντέφασκε µ’ όλες τις άλλες 
κρίσεις που έκανε αυτή η εφηµερίδα. 

«Αν το Μάη του 1924, µπροστά σε µια ορισµένη σταθεροποίηση του µάρκου, σε µια 
κάποια στερέωση της µπουρζουαζίας, σ’ ένα πέρασµα των µεσαίων και µικροαστικών 
στρωµάτων στους εθνικιστές, ύστερα από µια βαθιά κρίση του Κόµµατος, ύστερα 
από µια σκληρή ήττα του προλεταριάτου, αν ύστερα από όλα αυτά οι κοµµουνιστές 
κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν 3.700.000 ψήφους, είναι φανερό πως τον Οχτώβρη 
του 1923, µπροστά σε µια χωρίς προηγούµενο κρίση της οικονοµίας, σε µια πλήρη 
αποσύνθεση των µεσαίων τάξεων, σε µια τεράστια σύγχυση που κυριαρχούσε στις 
γραµµές της σοσιαλδηµοκρατίας πάνω σε µια βάση ισχυρών και βίαιων αντιφάσεων 
στους ίδιους τους κόλπους της µπουρζουαζίας και µιας κατάστασης πνευµάτων 
πρωτοφανούς µαχητικότητας των προλεταριακών µαζών στα βιοµηχανικά κέντρα, το 
Κοµµουνιστικό Κόµµα είχε µαζί του την πλειοψηφία του πληθυσµού. Μπορούσε και 
όφειλε να δώσει τη µάχη, κι είχε όλες τις δυνατότητες να πετύχει», («Πράβντα», 25 
του Μάη 1924). 

Ας παραθέσουµε ακόµα τα λόγια ενός γερµανού αντιπροσώπου που µίλησε στο 
Πέµπτο Συνέδριο και που το όνοµά του µας είναι άγνωστο: 

«∆εν υπάρχει στη Γερµανία ούτε ένας συνειδητός εργάτης που να µην ξέρει πως το 
Κόµµα θα έπρεπε τότε να δώσει τη µάχη αντί να την αποφύγει. 

Οι ηγέτες του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γερµανίας έχουν ξεχάσει πως ο ρόλος του 
Κόµµατος έχει τη δική του ιδιαίτερη αξία. Αυτό είναι ένα από τα βασικά αίτια της 
ήττας του Οκτώβρη», («Πράβντα», 24 του Ιούνη 1924). 

Σε συζητήσεις έχουν ειπωθεί πολλά πράγµατα σχετικά µ’ αυτό που έγινε το 1923, 
προπαντός στο δεύτερο µισό αυτού του χρόνου, στις ανώτατες σφαίρες του 
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γερµανίας και της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς. Ωστόσο, 
όσα έχουν ειπωθεί πάνω σ’ αυτό το θέµα συνήθως απέχουν πολύ από το να 
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Βασικά είναι ο Κούουζινεν που σκόρπισε τη 
σύγχιση σ’ αυτό το ζήτηµα. Στα 1924-1926 πάσχιζε να αποδείξει πως η ηγεσία 
Ζινόβιεφ υπήρξε σωτήρια, το ίδιο όπως από µια ορισµένη ηµεροµηνία του 1926 και 
ύστερα βάλθηκε να αποδείξει πως η ηγεσία αυτή ήταν ολέθρια. Το απαραίτητο 
κύρος, για να µπορεί να κάνει παρόµοιες υπεύθυνες κρίσεις, ο Κούουζινεν το 
αντλούσε από το γεγονός ότι ο ίδιος το 1918 έκανε κάθετι που ήταν στο µέτρο των 
ταπεινών δυνατοτήτων του για να οδηγήσει στη συντριβή την επανάσταση του 
φιλανδικού προλεταριάτου[9]. 

Μετά τα γεγονότα δοκίµασαν πάνω από µια φορά να µε παρουσιάσουν σαν 
αλληλέγγυο µε τη γραµµή του Μπράντλερ: στην ΕΣΣ∆ αυτό γινόταν µ’ έναν 
καµουφλαρισµένο τρόπο, γιατί ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που ήξεραν πως έγιναν τα 
πράγµατα. Στη Γερµανία όµως ενεργούσαν ανοιχτά, γιατί εκεί κανείς δεν ήξερε 
τίποτε. Εντελώς τυχαία έχω στα χέρια µου ένα τυπωµένο χαρτί που µιλάει για την 
έντονη ιδεολογική πάλη που διεξάχθηκε στην Κεντρική Επιτροπή µας πάνω στα 
προβλήµατα της γερµανικής επανάστασης. Στα ντοκουµέντα της Συνδιάσκεψης του 
Γενάρη 1924, το Πολιτικό Γραφείο µε κατηγόρησε ανοιχτά πως κράτησε µια 
δύσπιστη και εχθρική στάση απέναντι στην Κεντρική Επιτροπή του Κοµµουνιστικού 
Κόµµατος Γερµανίας στη διάρκεια της περιόδου που προηγήθηκε της 
συνθηκολόγησής της. Να τι εξιστορούν σ’ αυτό το ντοκουµέντο: 

«... Ο σύντροφος Τρότσκυ πριν να αφήσει τη συνεδρίαση της Κεντρικής 
Επιτροπής (Ολοµέλεια του Σεπτέµβρη 1923) έκανε µια επέµβαση που συντάραξε όλα 
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τα µέλη της Κεντρικής Επιτροπής –επέµβαση στην οποία ισχυρίστηκε ότι η ηγεσία 
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γερµανίας δεν άξιζε τίποτε, πως η Κεντρική Επιτροπή 
αυτού του Κόµµατος ήταν διαβρωµένη από φαταλισµό και δεν έκανε τίποτε άλλο από 
το να χάφτει µύγες, κλπ. Κατά συνέπεια, δήλωσε ο σύντροφος Τρότσκυ, η γερµανική 
επανάσταση είναι καταδικασµένη να συντριβεί. Αυτή η οµιλία προξένησε σ’ όλους 
τους παρευρισκόµενους καταθλιπτική εντύπωση. Μα η τεράστια πλειοψηφία των 
συντρόφων κατάληξε στο συµπέρασµα ότι αυτός ο φιλιππικός ήταν συνδεµένος µ’ 
ένα επεισόδιο (;) που δεν είχε καµιά σχέση µε τη γερµανική επανάσταση, επεισόδιο 
που έγινε στην Ολοµέλεια της Κεντρικής Επιτροπής, κι ότι αυτή η οµιλία δεν 
ανταποκρινόταν στην αντικειµενική κατάσταση» («Ντοκουµέντα της 
Συνδιάσκεψης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρωσίας», Γενάρης 1924, σελ. 14, η 
υπογράµµιση είναι δική µου –Λ.Τ.). 

 

 

ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΠΑΡΤΑΚΙΣΤΕΣ 

Όποιος κι αν είναι ο τρόπος µε τον οποίο τα µέλη της Κεντρικής Επιτροπής 
διερµήνευσαν την έκκλησή µου για επαγρύπνηση, που δεν ήταν φυσικά η πρώτη, 
αυτή είχε υπαγορευτεί αποκλειστικά από την έγνοια µου για την τύχη της γερµανικής 
επανάστασης. ∆υστυχώς η πορεία των γεγονότων µε δικαίωσε πέρα για πέρα, γιατί η 
πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής του ηγετικού Κόµµατος, σύµφωνα µε την ίδια 
την οµολογία της, δεν είχε, ανάµεσα σ’ άλλα, καταλάβει έγκαιρα πως η 
προειδοποίησή µου «ανταποκρινόταν» πλέρια «στην αντικειµενική κατάσταση». 
Βέβαια, δεν πρότεινα να αντικατασταθεί εσπευσµένα η µπραντλερική Κεντρική 
Επιτροπή µε κάποια άλλη (µια παρόµοια ενέργεια που θα πραγµατοποιούνταν την 
παραµονή αποφασιστικών γεγονότων θα ήταν απλούστατα ένας τυχοδιωκτισµός. 
Από το καλοκαίρι του 1923 είχα προτείνει έναν πιο επίκαιρο και αποφασιστικό τρόπο 
για να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα του περάσµατος στην εξέγερση και κατά συνέπεια 
το ζήτηµα της κινητοποίησης των δυνάµεών µας για να βοηθήσουµε την Κεντρική 
Επιτροπή του γερµανικού Κόµµατος. Η προσπάθεια που έγινε αργότερα να µε 
παρουσιάσουν σαν αλληλέγγυο µε τη γραµµή της µπραντλερικής Κεντρικής 
Επιτροπής, που τα λάθη της δεν ήταν παρά η αντανάκλαση των γενικών σφαλµάτων 
της ηγεσίας της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς, οφειλόταν προπαντός στο γεγονός ότι, 
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αµέσως µετά την συνθηκολόγηση του γερµανικού Κόµµατος αντιτάχθηκα στην 
προσπάθεια να µεταβάλουν τον Μπράντλερ σε αποδιοποµπαίο τράγο, αν και (ή 
καλύτερα γιατί) έκρινα τη γερµανική ήττα άπειρα πιο σοβαρή απ’ ότι την έκρινε η 
πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής. Σ’ αυτή την περίπτωση όπως και σ’ άλλες 
ορθώθηκα ενάντια σ’ ένα απαράδεκτο σύστηµα, που σύµφωνα µ’ αυτό, εκθρόνιζαν, 
περιοδικά, τα εθνικά κέντρα που υποβάλλονταν τότε σε απηνείς διωγµούς κι ακόµα 
κυνηγούνταν από το Κόµµα, µόνο και µόνο για να αναβαπτίσουν το αλάνθαστο της 
κεντρικής ηγεσίας. 

 

∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ (1919). ΤΟ ΠΑΝΩ ΓΡΑΦΕΙ “ΟΛΗ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ - 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ” 

 

Στο βιβλίο Τα Μαθήµατα του Οκτώβρη που το έγραψα κάτω από την επίδραση της 
συνθηκολόγησης της γερµανικής Κεντρικής Επιτροπής ανάπτυξα την ιδέα ότι µέσα 
στις σηµερινές συνθήκες µια επαναστατική κατάσταση µπορεί µέσα σε λίγες µέρες 
να χαθεί για πολλά χρόνια. Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, αλλά αυτή η άποψη 
χαρακτηρίστηκε «µπλανκισµός»[10] και «ατοµικισµός». Τα αµέτρητα άρθρα που 
γράφτηκαν ενάντια στα Μαθήµατα του Οκτώβρη µαρτυρούσαν ότι στην ουσία είχε 
ξεχαστεί η εµπειρία της εξέγερσης του Οκτώβρη, κι ότι τα διδάγµατά της πολύ λίγο 
είχαν συνειδητοποιηθεί. Το να κατηγορείς τις «µάζες» ρίχνοντάς τους την ευθύνη 
των λαθών της ηγεσίας, ή το να µειώνεις γενικά τη σηµασία της ηγεσίας, για να 
κάνεις έτσι πιο µικρή την ενοχή της, είναι µια νοοτροπία καθαρά µενσεβίκικη που 
απορρέει από την ανικανότητα να κατανοήσεις διαλεκτικά: το «εποικοδόµηµα» 
γενικά, το εποικοδόµηµα της τάξης που είναι το κόµµα, το εποικοδόµηµα του 
κόµµατος που είναι το διευθυντικό κέντρο του. Υπάρχουν εποχές που ο ίδιος ο Μαρξ 
ή ο Έγκελς δεν µπορούν να προωθήσουν ούτε κατά ένα πόντο την ιστορική εξέλιξη 
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όσο κι αν την χτυπούν µε το µαστίγιο. Υπάρχουν όµως άλλες εποχές όπου άνθρωποι 
πολύ µικρότερου αναστήµατος καθισµένοι στο πηδάλιο µπορούν να καθυστερήσουν 
την ανάπτυξη της παγκόσµιας επανάστασης για πολλά χρόνια. 

Οι προσπάθειες που έγιναν τον τελευταία καιρό να παρουσιάσουν τα πράγµατα σαν 
να είχα αποκηρύξει Τα Μαθήµατα του Οκτώβρη είναι τελείως παράλογες. Είναι 
αλήθεια πως «αναγνώρισα» ένα επουσιώδες «λάθος»: όταν έγραφα Τα Μαθήµατα 
του Οκτώβρη, δηλαδή το καλοκαίρι του 1924, µου φαινόταν πως ο Στάλιν είχε 
κρατήσει το φθινόπωρο του 1923 µια στάση που ήταν πιο αριστερή (δηλ. 
αριστεροκεντριστική) από τη στάση του Ζινόβιεφ. ∆εν γνώριζα την εσωτερική ζωή 
της οµάδας που έπαιζε το ρόλο του µυστικού κέντρου στη φράξια του µηχανισµού 
της πλειοψηφίας. Τα ντοκουµέντα που δηµοσιεύτηκαν ύστερα από τη διάσπαση της 
φραξιονιστικής αυτής οµάδας και προπαντός το καθαρά µπραντλερικό γράµµα του 
Στάλιν[11] προς τον Ζινόβιεφ και τον Μπουχάριν, µε έπεισαν πως η κρίση που είχα 
κάνει σχετικά µε τη συγκρότηση των προσώπων δεν ήταν ακριβής. Αυτή ωστόσο η 
ανακρίβεια δεν έχει καµιά σχέση µε την ουσία των προβληµάτων που έθεταν Τα 
Μαθήµατα του Οκτώβρη. Το λάθος άλλωστε από την άποψη των προσώπων δεν ήταν 
τόσο µεγάλο. Ο κεντρισµός είναι ικανός, αυτό είναι αλήθεια, να διαγράφει µεγάλα 
ζιγκ ζαγκ προς τα αριστερά, είναι όµως τελείως ανίκανος, όπως το απόδειξε ξανά η 
εξέλιξη του Ζινόβιεφ να ακολουθήσει µια επαναστατική γραµµή λίγο πολύ 
συστηµατική. 

Οι ιδέες που είχα αναπτύξει στα Μαθήµατα του Οκτώβρη διατηρούν ακόµα και 
σήµερα ολόκληρη τη δύναµή τους. Κι όχι µόνο αυτό: µετά το 1924 έχουν επικυρωθεί 
πολλές φορές. 

Ανάµεσα στις πολυάριθµες δυσκολίες της προλεταριακής 
εξέγερσης υπάρχει µια δυσκολία που είναι εντελώς καθορισµένη, συγκεκριµένη, 
ειδική –δυσκολία που απορρέει από την κατάσταση και τα καθήκοντα της 
επαναστατικής διεύθυνσης του Κόµµατος. Σε µια απότοµη µεταβολή των γεγονότων 
και τα πιο επαναστατικά κόµµατα κινδυνεύουν να ξεπεραστούν και να 
αντιπαρατάξουν χθεσινά συνθήµατα ή µέθοδες πάλης στα καινούρια καθήκοντα και 
τις καινούριες ανάγκες. Γενικά λοιπόν δεν µπορεί να υπάρξει πιο απότοµη µεταβολή 
απ’ αυτήν που δηµιουργεί η αναγκαιότητα της εξέγερσης του προλεταριάτου. Εδώ 
ακριβώς εµφανίζεται ο κίνδυνος να µην ανταποκρίνεται η ηγεσία του κόµµατος, η 
πολιτική του κόµµατος στο σύνολό της, στη συµπεριφορά της τάξης και στις 
απαιτήσεις της κατάστασης. Όταν η πολιτική ζωή εκτυλίσσεται σχετικά αργά, 
παρόµοιες ασυµφωνίες αφοµοιώνονται τελικά, προξενώντας βέβαια ζηµιές, αλλά 
χωρίς να προκαλούν καταστροφές. Ενώ σε περίοδες οξυµένων επαναστατικών 
κρίσεων, λείπει ακριβώς ο χρόνος για να εξαλειφθεί η ανισορροπία και κατά κάποιο 
τρόπο να διορθωθεί το µέτωπο µέσα στη φωτιά. Οι περίοδες που στη διάρκειά τους η 
επαναστατική κρίση ανεβαίνει στο µάξιµουµ της όξυνσής της έχουν, από την ίδια 
τους τη φύση, ένα γοργό ρυθµό. Η ασυµφωνία ανάµεσα στην επαναστατική ηγεσία 
(δισταγµοί, ταλαντεύσεις, ελπίδες, τη στιγµή που η αστική τάξη εξασκεί µια 
λυσσασµένη πίεση) και τα αντικειµενικά καθήκοντα, µπορεί µέσα σε λίγες βδοµάδες 
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κι ακόµα µέσα σε λίγες µέρες να στοιχίσει µια καταστροφή, κάνοντας έτσι να χαθεί 
το κέρδος πολλών χρόνων εργασίας. 

Είναι φανερό πως η ανισορροπία ανάµεσα στην ηγεσία και το κόµµα, ή ανάµεσα στο 
κόµµα και την τάξη µπορεί να έχει κι αντίθετο χαρακτήρα: όταν η 
ηγεσία προηγείταιτης ανάπτυξης της επανάστασης, παίρνοντας τον πέµπτο µήνα 
της εγκυµοσύνης για τον ένατο. Το πιο εξόφθαλµο παράδειγµα µιας ανισορροπίας 
αυτού του είδους το είχαµε στη Γερµανία το Μάρτη του 1921. Εκεί είχαµε µια ακραία 
εκδήλωση της «παιδικής αρρώστιας του κοµµουνισµού» στο Κόµµα και κατά 
συνέπεια: τον πουτσισµό (πνεύµα επαναστατικού τυχοδιωκτισµού). Αυτός ο κίνδυνος 
είναι πέρα για πέρα πραγµατικός, ακόµα και για το µέλλον. Έτσι τα διδάγµατα του 
Τρίτου Συνεδρίου της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς διατηρούν στο ακέραιο την αξία 
τους. Μα η γερµανική πείρα του 1923 µας έχει δείξει µε ωµό τρόπο και στην πράξη 
έναν κίνδυνο αντίθετου χαρακτήρα: ενώ η κατάσταση ήταν ώριµη, η ηγεσία 
αργοπόρησε. Όταν η ηγεσία αυτή κατόρθωσε να ευθυγραµµιστεί µε την κατάσταση, 
η κατάσταση είχε ήδη αλλάξει: οι µάζες αποσύρθηκαν και η σχέση των δυνάµεων 
χειροτέρεψε απότοµα. 

Στη γερµανική αποτυχία του 1923 υπήρξαν προφανώς πολλές εθνικές ιδιοµορφίες, 
µα υπήρξαν επίσης χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ολότελα κλασικά που συµβόλιζαν 
έναν γενικό κίνδυνο. Θα µπορούσε κανείς να τον χαρακτηρίσει κρίση της 
επαναστατικής ηγεσίας την παραµονή του περάσµατος στην εξέγερση. Η 
βάση του προλεταριακού κόµµατος, από την ίδια της τη φύση, είναι πολύ πιο λίγο 
επιρρεπής στο να υποταχτεί στην πίεση της αστικής κοινής γνώµης. Ορισµένα όµως 
στοιχεία των ανώτερων και µεσαίων στρωµάτων του κόµµατος αναπόφευκτα θα 
υποταχτούν σε µεγάλο µάλλον βαθµό στην επίδραση της υλικής και πνευµατικής 
τροµοκρατίας που εξασκείται από την µπουρζουαζία την αποφασιστική στιγµή. ∆εν 
µπορεί να κλείνει κανείς τα µάτια για να µη βλέπει αυτό τον κίνδυνο. Βέβαια δεν 
υπάρχει µια κάποια σωτήρια συνταγή καταπολέµησής του, κατάλληλη για όλες τις 
περιπτώσεις. Το πρώτο όµως βήµα στην πάλη ενάντια σε έναν κίνδυνο είναι να 
κατανοήσουµε την πηγή και το χαρακτήρα του. Η αναπόφευκτη εµφάνιση και η 
επέκταση µιας δεξιάς οµάδας σε κάθε Κοµµουνιστικό Κόµµα στη διάρκεια της «προ-
Οκτωβριανής» περιόδου, αντανακλάει, από τη µια µεριά, τις τεράστιες 
αντικειµενικές δυσκολίες και τους κινδύνους για να γίνει το «πήδηµα», κι από την 
άλλη, τη λυσσασµένη πίεση της αστικής κοινής γνώµης. Εδώ βρίσκεται η ουσία και η 
σηµασία της δεξιάς οµάδας. Γι’ αυτό είναι αναπόφευκτο να εµφανίζονται στα 
Κοµµουνιστικά Κόµµατα δισταγµοί και παρασιωπήσεις ακριβώς τη στιγµή που είναι 
περισσότερο επικίνδυνοι. Στη χώρα µας το 1917 οι δισταγµοί κυρίεψαν µια 
µειοψηφία, στα ανώτερα στρώµατα του Κόµµατος, και κατανικήθηκαν χάρη στην 
εξαιρετική ενεργητικότητα του Λένιν. Στη Γερµανία δίστασε η ηγεσία στο σύνολό 
της, κι ο δισταγµός αυτός µεταδόθηκε στο Κόµµα και διαµέσου του Κόµµατος στην 
τάξη. Αποτέλεσµα: άφησαν να ξεφύγει από τα χέρια τους µια επαναστατική 
κατάσταση. Στην Κίνα το κέντρο αντιστάθηκε στην πάλη της εργατικής τάξης και 
των φτωχών χωρικών για την εξουσία. Κι αυτές δεν είναι οι τελευταίες κρίσεις 
ηγεσίας σε αποφασιστικές ιστορικές στιγµές. Ένα από τα πιο σπουδαία καθήκοντα 
κάθε Κοµµουνιστικού Κόµµατος και της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς στο σύνολό της, 
είναι να περιορίσουν στο µίνιµουµ τις αναπόφευκτες αυτές κρίσεις. ∆εν µπορούν 
όµως να το κατορθώσουν αν δεν αφοµοιώσουν την εµπειρία του Οκτώβρη 1917, αν 
δεν κατανοήσουν την πολιτική ουσία της δεξιάς αντιπολίτευσης της εποχής εκείνης 
στους κόλπους του Κόµµατός µας παραβάλλοντάς την µε την πείρα του 
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γερµανίας το 1923. 

Σ’ αυτό ακριβώς συνίσταται η σηµασία των Μαθηµάτων του Οκτώβρη. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
———————— 

[1]. Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργατών ή η Πρώτη ∆ιεθνής, ιδρύθηκε στο Σεν Μαρτέν 
Χολ, στο Λονδίνο, στις 28 του Σεπτέµβρη 1864, από αντιπροσώπους βρετανικών 
συνδικάτων, γαλλικών εργατικών οργανώσεων, από Ιταλούς Ματσινιστές, και 
διάφορους Πολωνούς και Γερµανούς. Ο Καρλ Μαρξ πήρε µέρος στο Συνέδριο, έγινε 
µέλος του πρώτου Γενικού Συµβουλίου της και έγραψε το σχέδιο για το πρώτο 
δηµόσιο κάλεσµά της. Ο Μαρξ και ο Έγκελς όχι µόνο την υποστήριξαν, παρά την 
ετερογενή σύνθεσή της, αλλά και µε τη δύναµη της επιµονής τους και χάρη στην 
ασυναγώνιστη πνευµατική τους ανωτερότητα, γρήγορα έγιναν οι ηγέτες και οι 
εκπρόσωποί της. Η ήττα, όµως, της Κοµµούνας του Παρισιού το 1871, ήταν το 
προµήνυµα της κατάρρευσης της Πρώτης ∆ιεθνούς, που επιταχύνθηκε από την όλο 
και πιο βίαιη σύγκρουση ανάµεσα στους οπαδούς του Μαρξ και τους υποστηριχτές 
του ρώσου αναρχικού, Μικαέλ Μπακούνιν. Η Συνδιάσκεψη της ∆ιεθνούς στη Χάγη 
το 1872 σφραγίστηκε από τη νίκη των µαρξιστών ενάντια στους µπακουνικούς, και 
αποφάσισε να µεταφέρει την έδρα της ∆ιεθνούς στις Ενωµένες Πολιτείες, όπου και 
έγινε το τελευταίο Συνέδριο της στις 15 του Ιούλη 1876 στη Φιλαδέλφεια. Οι 
µπακουνικοί συνέχισαν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, πιστεύοντας ότι εκείνοι 
αποτελούσαν τη ∆ιεθνή. Έκαναν µερικά άγονα Συνέδρια, και τελικά διαλύθηκαν κι 
αυτοί – (Σελ. 92). 

[2]. Σε αντίθεση µε την ξεκάθαρη επαναστατική τάση της Πρώτης ∆ιεθνούς, και τον 
συγκεντρωτικό της χαρακτήρα, η ∆εύτερη ∆ιεθνής ήταν µια χαλαρή οργάνωση 
εθνικών σοσιαλιστικών κοµµάτων κάθε είδους. Σαν χρόνος της ίδρυσής της είναι 
γενικά παραδεχτό το 1889 όταν η γαλλική και η γερµανική µαρξιστική οµάδα, µαζί 
µε µερικές άλλες, συγκεντρώθηκαν σ’ ένα Συνέδριο στο Παρίσι. Το ∆ιεθνές 
Σοσιαλιστικό Γραφείο, το µόνο κεντρικό όργανο της ∆εύτερης ∆ιεθνούς, ιδρύθηκε 
µόλις το 1900 µε κεντρικά γραφεία στις Βρυξέλλες. Το υψηλότερο επαναστατικό 
σηµείο της ∆εύτερης ∆ιεθνούς ήταν το Συνέδριο του Άµστερνταµ το 1904, όπου 
πραγµατικά καταδικάστηκαν ο ρεβιζιονισµός του Μπέρνσταϊν και ο µινιστεριαλισµός 
των Μιλεράν-Ζορές. Παρά τις τυπικές καταδίκες και την αναγνώριση του 
επαναστατικού µαρξισµού, η πράξη και η θεωρία του ρεφορµισµού κέρδιζαν 
βαθµιαία το πάνω χέρι στη ∆εύτερη ∆ιεθνή και έφτασαν στο θριαµβευτικό απόγειό 
τους, όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος και η ∆ιεθνής διαλύθηκα στα 
εθνικά συστατικά της µέρη, που τα περισσότερα υποστήριξαν τον ιµπεριαλιστικό 
πόλεµο. Μετά τον πόλεµο και την ίδρυση της Τρίτης ∆ιεθνούς, έγιναν προσπάθειες 
να ξαναζωντανέψει η ∆εύτερη ∆ιεθνής. Αυτό κατορθώθηκε τελικά το 1923 στο 
Αµβούργο, όπου η ∆ιεθνής των ρεφορµιστικών κοµµάτων ενοποιήθηκε µε τη 
λεγόµενη «∆ιεθνή της Βιέννης», τη 2,1/2 ∆ιεθνή, στην οποία ηγούνταν η αυστριακή 
Σοσιαλδηµοκρατία, που είχε µείνει έξω και αριστερά των βασικών ευρωπαϊκών 
σοσιαλιστικών κοµµάτων. Η ενοποίηση του Αµβούργου πραγµατοποιήθηκε στη βάση 
των κλασικών ρεφορµιστικών θέσεων –(Σελ. 92). 

[3]. Η Κοµµουνιστική ή Τρίτη ∆ιεθνής, ιδρύθηκε από το Συνέδριο που έγινε στη 
Μόσχα το Μάρτη του 1919, ύστερα από το κάλεσµα των Κοµµουνιστικών Κοµµάτων 
της Ρωσίας, της Πολωνίας, της Λετονίας, της Ουκρανίας και άλλων. Ο αντιπρόσωπος 
των γερµανών Κοµµουνιστών (Ένωση Σπάρτακος), µε εντολή του Κόµµατός του, 
έφερε αντιρρήσεις στην άµεση ίδρυση της ∆ιεθνούς, στη βάση ότι ήταν πρόωρη και 
ότι η αντιπροσώπευση στη Μόσχα ήταν ελλιπής. Παρόλα αυτά η ∆ιεθνής ιδρύθηκε 
σαν το «γενικό επιτελείο της Παγκόσµιας Επανάστασης», και ο «κληρονόµος της 
Πρώτης ∆ιεθνούς», δεχόµενη σαν αρχές τις αρχές εκείνες που εκλαΐκευσαν µετά την 
νίκη τους οι ρώσοι µπολσεβίκοι. Η αντιπροσώπευση σ’ αυτό το Συνέδριο ήταν 
πραγµατικά ασήµαντη, αν εξαιρεθούν το ρωσικό και το γερµανικό Κόµµα. Όµως, την 
εποχή του Τρίτου Συνεδρίου της, το 1921, η νέα ∆ιεθνής είχε κερδίσει την 
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πλειοψηφία του γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος, του Ανεξάρτητου 
Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος της Γερµανίας, της τσέχικης Σοσιαλ-δηµοκρατίας, 
του νορβηγικού Εργατικού Κόµµατος, του βρετανικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος, του 
αµερικάνικου Σοσιαλιστικού Κόµµατος και αξιόλογες µειοψηφίες σοσιαλιστικών 
κοµµάτων, όπως της Ιταλίας, της Ισπανίας κλπ. –(Σελ. 92) 

[4]. Ο αναρχισµός είναι η θεωρία της κοινωνικής οργάνωσης που βασίζεται πάνω σε 
ελεύθερες, αυτόνοµες, χαλαρά συνδεµένες κοινότητες ισότιµων παραγωγών, που 
εκλαΐκευσαν οι Μικαέλ Μπακούνιν και ο Πίτερ Κροπότκιν. Όποιες κι αν είναι οι 
διαφορές µέσα στις γραµµές των αναρχικών, η γενική τους διαφορά από το µαρξισµό 
είναι η αντίθεσή τους σε κάθε κοινοβουλευτική δραστηριότητα, σε κάθε πολιτικό 
κόµµα, σε κάθε συγκεντρωτικό ή «αυταρχικό» πολιτικό και κυβερνητικό σώµα, 
ακόµα και στη διάρκεια της επανάστασης όταν οι εξεγερµένοι αντιµετωπίζουν την 
ανάγκη της συντονισµένης αντίστασης στην αντεπανάσταση. Ο επαναστατικός 
συνδικαλισµός, µια εκδήλωση αναρχισµού στον συνδικαλιστικό τοµέα (ιδιαίτερα στη 
Γαλλία και την Ισπανία και ως ένα µέρος στις Ενωµένες Πολιτείες µε τη µορφή των 
Ι.Μ.Μ.), είναι αντίθετος επίσης στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα και σε όλα τα 
πολιτικά κόµµατα και τονίζει την «πλήρη ανεξαρτησία» των συνδικάτων (γαλλικά 
συνδικάτα) και την αντίληψη ότι είναι αναγκαία και αρκετά στην πάλη της εργατικής 
τάξης για να χειραφετηθεί από τον καπιταλισµό, που πρέπει να αντικατασταθεί από 
ένα µη κερδοσκοπικό κοινωνικό σύστηµα διοικούµενο από τα σωµατεία ή τα 
εργοστασιακά συνδικάτα. Ο εποικοδοµητικός σοσιαλισµός αγκαλιάζει τις αντιλήψεις 
που ανάπτυξε η άκρα ∆εξιά πτέρυγα της ∆εύτερης ∆ιεθνούς (Μακντόναλντ, 
Βαντερβέλντε, Ουέλς) για το βαθµιαίο, µη βίαιο πέρασµα του καπιταλισµού στο 
σοσιαλιστικό σύστηµα, µε την αποφυγή της ταξικής πάλης και µε τη «διάβρωση» του 
καπιταλιστικού κρατικού µηχανισµού. Ο συντεχνιακός σοσιαλισµός είναι µια 
αντίληψη που αναπτύχθηκε κυρίως στην Αγγλία (από τους Χόµπσον, Κόουλ κλπ.) 
σύµφωνα µε την οποία η «κοινότητα θα έχει την ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής, 
αλλά τα συνδικάτα πρέπει να αναγνωριστούν οριστικά από το κράτος, σαν φυσικοί 
ελεγκτές της βιοµηχανίας», δηλαδή το «εκδηµοκρατισµένο κράτος» θα έχει την 
ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής στο όνοµα των «καταναλωτών» µε τη συνεργασία 
του εθνικού Κοινοβουλίου των «Συντεχνιών» όλων των κλάδων και επαγγελµάτων, 
που θα εκτελούν διοικητικές λειτουργίες –(Σελ. 93). 

[5]. Η εξέγερση της Εσθονίας ήταν ένα πουτς, δηλαδή στην κυριολεξία µια 
συνωµοτική περιπέτεια πίσω από τις πλάτες των µαζών. Νωρίς το πρωί της 1ης του 
∆εκέµβρη 1924, συνολικά 227 ένοπλοι κοµµουνιστές συγκεντρώθηκαν σε 
προκαθορισµένα σηµεία στην πρωτεύουσα Ρεβάλ για να επιτεθούν στη σχολή 
αξιωµατικών, στις αποθήκες όπλων, στο αεροδρόµιο, στο σιδηροδροµικό σταθµό, σε 
κυβερνητικά κτίρια, κλπ. Η επίθεση άρχισε στις 5.15 π.µ., και στις 9 το ίδιο πρωί το 
πραξικόπηµα είχε ολοκληρωτικά συντριβεί από τις κυβερνητικές δυνάµεις. 
«Αποφασιστικό ρόλο στην έκβαση της εξέγερσης έπαιξε το γεγονός ότι οι µικρές 
οµάδες των επαναστατών εργατών, που ήταν στρατιωτικά οργανωµένες, κάλεσαν σε 
εξέγερση, αλλά έµειναν αποµονωµένες από τη µάζα του προλεταριάτου... Η εργατική 
τάξη του Ρεβάλ, στο µεγαλύτερο µέρος της, παράµεινε απλά αδιάφορος θεατής στη 
µάχη», (Α.Νόιµπεργκ: Ένοπλη Εξέγερση, Λονδίνο). Στη Βουλγαρία, το 
Κοµµουνιστικό Κόµµα είχε µείνει τελείως «ουδέτερο», το Σεπτέµβρη του 1923, όταν 
η ακροδεξιά του Τσανκόφ ανάτρεψε τη «ριζοσπαστική» κυβέρνηση του αγροτικού 
ηγέτη Σταµπουλίσκι. Χάνοντας κυριολεκτικά την ευκαιρία να επέµβει ενεργητικά 
στην πάλη, το Κοµµουνιστικό Κόµµα δέχτηκε την επίδραση τυχοδιωχτικών 
διαθέσεων που στην πιο απελπισµένη τους έκφραση πήραν τη µορφή πράξεων 
ατοµικής τροµοκρατίας. Η δολοφονία διάσηµων αντιδραστικών και, τελικά, η 
ανατίναξη του καθεδρικού ναού της Σόφιας, τον Απρίλη του 1925, ήταν µερικά από 
τα σηµάδια της αντίδρασης των επαναστατών που, αγανακτισµένοι από την 
παθητικότητα και τον οπορτουνισµό των βουλγάρων κοµµουνιστών ηγετών την 
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κρίσιµη περίοδο του 1923, αποπροσανατολισµένοι, προσπαθούσαν να 
επανορθώσουν µέσω της ατοµικής δράσης. Για την εξέγερση της Καντόνας, το 
∆εκέµβρη του 1927, βλ. τη Σηµείωση 56 –(Σελ. 94). 

[6]. Στο ραπόρτο του στο ∆έκατο Πέµπτο Συνέδριο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος 
της Σοβιετικής Ένωσης, το Νοέµβρη του 1926, ο Στάλιν είπε: «Πώς βλέπανε οι 
προηγούµενοι µαρξιστές αυτό το ζήτηµα (της δυνατότητας του σοσιαλισµού σε µια 
µόνη χώρα) στη δεκαετία του ’40 του περασµένου αιώνα, για παράδειγµα, και στη 
δεκαετία του ’50 και του ’60; Εκείνη την εποχή δεν είχε ακόµα πραγµατοποιηθεί η 
µονοπωλιακή ανάπτυξη του καπιταλισµού, δεν είχε ακόµα ανακαλυφτεί ο νόµος της 
ανισόµερης εξέλιξης του καπιταλισµού, και έτσι, το ζήτηµα της νίκης του σοσιαλισµού 
σε µια χώρα δεν ήταν τόσο σηµαντικό όσο είναι σήµερα. Όλοι οι µαρξιστές, από τον 
Μαρξ και τον Έγκελς και µετά, ήταν τότε της γνώµης ότι είναι αδύνατο ο 
σοσιαλισµός να είναι νικηφόρος σε µια µόνη χώρα. Θεωρούσαν αναγκαίο να γίνει η 
επανάσταση ταυτόχρονα σε µερικές χώρες. Και για κείνη την εποχή αυτό ήταν 
σωστό», («Ανταπόκριση ∆ιεθνούς Τύπου», τόµ. 6ος, Νο 77, 20 του Νοέµβρη 1926, 
σελ. 1320) –(Σελ. 96). 

[7]. Στους πρώτους µήνες του 1918, ο Μπουχάριν και η οµάδα του, επικαλούµενοι τις 
αρχές τους, αντιτάχτηκαν στην υπογραφή της συνθήκης του Μπρεστ-Λιτόβσκ µε 
τους γερµανούς ιµπεριαλιστές, και πρότειναν τη συνέχιση του επαναστατικού 
πολέµου µέχρι το τέλος. Οι Αριστεροί Κοµµουνιστές, που ανάµεσά τους ήταν και οι 
Ράντεκ, Κρεστίνσκι, Οσίνσκι, Σαπρόνοφ, Γιάκοβλεφ, Μ.Ν.Ποκρόβσκι, Πιατάκοφ, 
Πρεοµπραζένσκι, Β.Σµιρνόφ, Μπουµπνόφ, ο Γιαροσλάβσκι και άλλοι, εκδώσανε ένα 
δικό τους περιοδικό (τον «Κοµµουνιστή της Μόσχας») από το οποίο επιτίθενταν µε 
βιαιότητα ενάντια στον Λένιν και τους οπαδούς του γιατί είχαν τάχα προδώσει την 
επανάσταση στους Γερµανούς και τους κουλάκους. Ο Μπουχάριν, όχι µόνο έγραφε 
ότι η σοβιετική κυβέρνηση ήταν (µετά το Μπρεστ-Λιτόβσκ) ένα φάντασµα, µα και 
είχαν, φαίνεται, επεξεργαστεί σχέδια, µαζί µε τους Αριστερούς Σοσιαλεπαναστάτες, 
που κι αυτοί ήταν κατά της υπογραφής της συνθήκης, οι Αριστεροί Κοµµουνιστές να 
φυλακίσουν τον Λένιν, να συγκροτήσουν ένα νέο Συµβούλιο Επιτρόπων του Λαού και 
να ξεκινήσουν έναν επαναστατικό πόλεµο ενάντια στους Γερµανούς. Ένα γράµµα 
που δηµοσιεύτηκε στην «Πράβντα», στις 21 του ∆εκέµβρη 1923, από εννιά πρώην 
ηγέτες των Αριστερών Κοµµουνιστών, στηρίζει αυτό τον ισχυρισµό, εξιστορώντας τις 
συναντήσεις που είχαν οι Σοσιαλεπαναστάτες Κάµκοφ και Πρόσιαν µε τον Ράντεκ 
και τον Πιατάκοφ το 1918 µε στόχο την αποµάκρυνση του Λένιν και την εγκαθίδρυση 
µιας πιο «Αριστερής» κυβέρνησης. Παρόλο που, όπως δείχνει αυτό το περιστατικό, η 
σύγκρουση ήταν οξύτατη, η αντίθεση στο Μπρεστ-Λιτόβσκ εξαφανίστηκε µέσα σ’ 
ένα χρόνο –(Σελ. 104). 

[8]. Το κάλεσµα του γερµανικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος, το Μάρτη του 1921, σε 
ένοπλη εξέγερση για την κατάληψη της εξουσίας, σε συνδυασµό µε τους αγώνες στην 
Κεντρική Γερµανία, ήταν η άµεση εκδήλωση της λεγόµενης «θεωρίας της επίθεσης», 
που οι κύριοι εµπνευστές και θεωρητικοί της στην Κοµµουνιστική ∆ιεθνή ήταν ο 
Μπουχάριν και σ’ ένα µικρότερο κάπως βαθµό ο Ζινόβιεφ. Η ηγεσία του 
Κοµµουνιστικού Κόµµατος, όχι µόνο έσπρωξε τα µέλη της σε µια από τα πριν 
καταδικασµένη άσκοπη στρατιωτική επιχείρηση µιας µικρής µειοψηφίας της 
εργατικής τάξης, αλλά και δήλωσε αµέσως µετά την κατάρρευση της ένοπλης 
εξέγερσης του Μάρτη ότι µε την πρώτη ευκαιρία θα επαναλάβει την επιχείρηση. 
Αυτές οι επιχειρήσεις, διακήρυξαν οι υπερ-αριστεριστές, ηλεκτρίζουν την εργατική 
τάξη και θα την κάνουν να ανατρέψει την καπιταλιστική κυριαρχία. «Αν ρωτήσει 
κανείς τι το πραγµατικά καινούριο υπάρχει στην επιχείρηση του Μάρτη, πρέπει να 
απαντήσουµε: ακριβώς αυτό που κατακρίνουν οι αντίπαλοί µας, δηλαδή ότι το 
Κόµµα µπήκε στην πάλη χωρίς να ενδιαφερθεί για το ποιος θα το ακολουθήσει», 
(Α.Μάσλοβ: «Η ∆ιεθνής», Βερολίνο, 1921, σελ. 254). «Η επιχείρηση του Μάρτη σαν 
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αποµονωµένη επιχείρηση του Κόµµατος θα ήταν –και µ’ αυτήν την έννοια έχουν 
δίκιο οι αντίπαλοί µας– ένα έγκληµα ενάντια στο προλεταριάτο. Αλλά η επίθεση του 
Μάρτη σαν µια εισαγωγή σε µια σειρά διαρκώς ανώτερες επιχειρήσεις, ήταν µια 
πράξη απελευθέρωσης», (Α.Ταλχάιµερ: «Ταχτική και Οργάνωση της Επαναστατικής 
Επίθεσης», Βερολίνο 1921, σελ. 6). «Το σύνθηµα του Κόµµατος, λοιπόν, δεν µπορεί 
παρά να είναι: επίθεση, επίθεση µε κάθε θυσία, µε όλα τα µέσα, σε κάθε κατάσταση 
που προσφέρει σοβαρές δυνατότητες για επιτυχία». Το Τρίτο Συνέδριο της 
Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς, αντιµέτωπο µ’ αυτό το πρόβληµα, βρέθηκε στα πρόθυρα 
σχεδόν µιας διάσπασης. Η πτέρυγα του Μπουχάριν υποστηρίχτηκε από την 
πλειοψηφία των αντιπροσώπων και των ηγετών, κι εδώ περιλαβαίνονται ο Πέπερ 
(Πογκάνι) και ο Ρακόζι, που είχε κατευθύνει την επιχείρηση του Μάρτη, ο Μπέλα 
Κουν, ο Μούντζενµπεργκ, ο Ταλχάιµερ, ο Φρέλιχ, οι περισσότεροι Ιταλοί κτλ. Ο Λένιν 
που τοποθέτησε επιδεικτικά τον εαυτό του στη «δεξιά πτέρυγα του Συνεδρίου», 
απείλησε µε διάσπαση αν υπερίσχυαν οι υποστηριχτές του Μπουχάριν και της 
«επίθεσης». Με την υποστήριξη του Τρότσκυ, και διαµέσου του Ράντεκ, που έπαιζε 
το ρόλο του συµφιλιωτή, ο Ζινόβιεφ και ο Μπουχάριν µειοψήφησαν στη ρωσική 
αντιπροσωπία, µε αποτέλεσµα να υπερισχύσουν, τελικά, οι απόψεις του Λένιν. Οι 
θέσεις του Τρίτου Συνεδρίου και το σύνθηµα «Προς τις µάζες!» που εισήγαγε την 
ευρεία πολιτική του Ενιαίου Μετώπου που υιοθετήθηκε λίγο αργότερα, ήταν ένα 
αποφασιστικό χτύπηµα ενάντια στους αριστεριστές και για µια ορισµένη περίοδο 
βάλανε, ουσιαστικά, τέλος στις πουτσιστικές διαθέσεις στη ∆ιεθνή –(Σελ. 104). 

[9]. Η επανάσταση στη Φινλανδία, που άρχισε στα µέσα του Γενάρη του 1918, 
συντρίφτηκε τελικά τον Απρίλη του ίδιου χρόνου. Οι επαναστάτες ήταν 
συγκεντρωµένοι στο Νότο (Χέλσιγκφορς, Βίµποργκ), οι αντεπαναστάτες στο Βορά. 
Οι τελευταίοι νίκησαν µε τη βοήθεια των γερµανικών, σουηδικών και ρωσικών 
Λευκών δυνάµεων. Οι γερµανικές δυνάµεις, 20.000 άντρες κάτω από τη διοίκηση 
του στρατηγού Μανερχάιµ, άφησαν όνοµα ειδικά για την πλατιά Λευκή Τροµοκρατία 
που εξαπολύσανε στη συνέχεια. Οι σοσιαλιστές ηγέτες της επανάστασης κήρυσσαν 
τον πατσιφισµό και τη νοµιµότητα στους εργάτες και δεν πήραν κανένα µέτρο απ’ 
αυτά που είχαν εξασφαλίσει την επιτυχία της µπολσεβίκικης επανάστασης στη 
γειτονική Ρωσία. Ο Κούουζινεν, ένας από τους Φιλανδούς ηγέτες, µπόρεσε να 
ξεφύγει από την τροµοκρατία, δραπετεύοντας στη Ρωσία. Αργότερα έγινε ένας από 
τους βασικούς υπαλλήλους της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς. Με την άφιξή του στη 
Ρωσία, έγραψε ένα «δοκίµιο αυτοκριτικής» µετά από τη συµβουλή του Λένιν, στο 
οποίο κατάκρινε τολµηρά τη δική του συµπεριφορά όπως και τη συµπεριφορά των 
άλλων ηγετών. «Εµείς που κάλπικα αποκαλούσαµε τον εαυτό µας “µαρξιστή”, δεν 
θέλαµε µια επαναστατική κινητοποίηση και χωρίς εµάς οι “επαναστάτες” της 
Κεντρικής Οµοσπονδίας των συνδικάτων δεν θα κινητοποιούνταν... Στην 
πραγµατικότητα ήµασταν “σοσιαλδηµοκράτες” κι όχι “µαρξιστές”. Σαν τέτοιοι, 
υιοθετήσαµε την άποψη µιας ειρηνικής και σταδιακής ταξικής πάλης, µε κανέναν 
τρόπο επαναστατική... ∆εν πιστεύαµε στην επανάσταση, δεν δίναµε καµιά ελπίδα σ’ 
αυτήν και δεν την επιδιώκαµε. Μ’ αυτή την έννοια ήµασταν κλασικοί 
σοσιαλδηµοκράτες». (Ο.Β.Κούουζινεν: Η Επανάσταση στη Φινλανδία -∆οκίµιο 
Αυτοκριτικής Πάνω στους Αγώνες του 1918, Πετρούπολη, 1920, σελ. 12) –(Σελ. 109). 

[10]. Από τον Λουί Ογκούστ Μπλανκί, τον γάλλο επαναστάτη του 19ου αιώνα, που 
στάθηκε στην άκρα αριστερή πτέρυγα του θυελλώδικου παρισινού κινήµατος των 
ηµερών του. Σε αντίθεση µε το µαρξισµό, ο µπλανκισµός ήταν υπέρ ενός 
επαναστατικού κινήµατος οργανωµένου συνωµοτικά και που θα οδηγούνταν από µια 
µικρή δραστήρια µειοψηφία που, χωρίς να βασίζεται σε ένα πλατύ κίνηµα της 
εργατικής τάξης, θα καταλάµβανε την εξουσία µ’ ένα και µόνο ξαφνικό χτύπηµα, και, 
αφού θα εγκαθίδρυε µια δικτατορία του προλεταριακού κόµµατος, θα εγκαινίαζε το 
νέο κοινωνικό σύστηµα διαµέσου των κοµµουνιστικών µέτρων που θα διάταζε η 
επαναστατική κυβέρνηση. Ο Λένιν, που κατηγορήθηκε το 1917 για µπλανκισµό, 
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ακόµα κι από πολλούς κοµµατικούς φίλους του, ασχολήθηκε πολύ στα γραπτά του µε 
τη διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στον µπλανκισµό και τη µαρξιστική αντίληψη της 
«επανάστασης σαν τέχνη» που βασίζεται στην προετοιµασία, την καθοδήγηση και 
την δραστήρια συµµετοχή ενός πλατιού κινήµατος των µαζών –(Σελ. 111). 

[11]. Μια αναφορά στο γράµµα του Στάλιν προς τον Ζινόβιεφ και τον Μπουχάριν, 
που ήταν οι ηγέτες ρώσοι αντιπρόσωποι αυτή την εποχή (1923) στην Εκτελεστική 
Επιτροπή της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς. Το γράµµα διαβάστηκε στην Ολοµέλεια της 
Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου, το 1927, από τον 
Ζινόβιεφ και µπήκε στα επίσηµα αρχεία του Κόµµατος. Ο Στάλιν έγραφε: «Αν οι 
Κοµµουνιστές (στο δοσµένο στάδιο) προσπαθήσουν να καταλάβουν την εξουσία 
χωρίς τους σοσιαλ-δηµοκράτες, είναι αρκετά ώριµοι για να το κάνουν; Αυτό, κατά τη 
γνώµη µου, είναι το ζήτηµα. Όταν εµείς καταλάβαµε την εξουσία, είχαµε στη Ρωσία 
τέτοια αποθέµατα όπως (α) την ειρήνη, (β) τη γη στους αγρότες, (γ) την υποστήριξη 
της µεγάλης πλειοψηφίας της εργατικής τάξης, (δ) τη συµπάθεια της αγροτιάς. Οι 
γερµανοί κοµµουνιστές αυτή τη στιγµή δεν έχουν τίποτε τέτοιο. Βέβαια, έχουν το 
σοβιετικό έθνος δίπλα τους, που δεν είχαµε εµείς, αλλά τί µπορούµε να τους 
προσφέρουµε αυτή τη στιγµή; Αν σήµερα η εξουσία στη Γερµανία, ας πούµε, έπεφτε, 
και οι Κοµµουνιστές την καταλάβαιναν, θα κατάρρεαν παταγωδώς. Αυτό στην 
“καλύτερη” περίπτωση. Και στη χειρότερη θα συντρίβονταν και θα ρίχνονταν πίσω. 
Όλο το ζήτηµα δεν είναι ότι ο Μπράντλερ θέλει να “µορφώσει τις µάζες”, αλλά ότι η 
µπουρζουαζία µαζί µε τους δεξιούς σοσιαλδηµοκράτες σίγουρα θα µεταµορφώσουν 
τα µαθήµατα –τη διαδήλωση– σε µια γενική µάχη (κι αυτή τη στιγµή όλες οι 
δυνατότητες βρίσκονται µε το µέρος τους) και θα τους εξοντώσουν. Βέβαια οι 
φασίστες δεν κοιµούνται, αλλά µας συµφέρει να επιτεθούν πρώτοι: αυτό θα 
συσπειρώσει ολόκληρη την εργατική τάξη γύρω από τους Κοµµουνιστές (η Γερµανία 
δεν είναι Βουλγαρία). Πέρα απ’ αυτό, σύµφωνα µε όλες τις πληροφορίες, οι φασίστες 
είναι αδύνατοι στη Γερµανία. Κατά τη γνώµη µου, οι Γερµανοί πρέπει να 
αναχαιτιστούν και όχι να ενθαρρύνονται», («Arbeiter-politik», Λάιπζιγκ 9 του 
Φλεβάρη 1929) –(Σελ. 111). 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 

  

∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ 
ΜΕΤΩΠΟ! 

του Λ. Τρότσκυ17 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ! 

Για µια νέα εργασία! 

Για νέους αγώνες! 

Στους προλετάριους, άντρες και γυναίκες, όλων των χωρών! 

Το 3ο Συνέδριο απευθύνεται στους κοµµουνιστές όλου του κόσµου για να τους 
καλέσει να ακολουθήσουν το δρόµο που έχουν πάρει και να κάνουν ό,τι µπορούν για 
να συγκεντρώσουν στις γραµµές της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς νέα εκατοµµύρια 
εργατών και εργατριών. Γιατί η εξουσία του κεφαλαίου δεν θα τσακιστεί παρά µόνο 
αν η ιδέα του κοµµουνισµού γίνει η δύναµη που κεντρίζει τη µεγάλη πλειοψηφία του 
προλεταριάτου καθοδηγούµενου από µαζικά κοµµουνιστικά κόµµατα. 

«Προς τις µάζες», να η πρώτη µαχητική κραυγή του 3ου Συνεδρίου προς τους 
κοµµουνιστές όλου του κόσµου. 

 

                                                 
17 Γράφτηκε το 1921. Βλ. «Αποφάσεις του 3ου Παγκόσµιου Συνεδρίου της Κοµιντέρν», µετάφραση 
Γιάννη Χαραµή.  
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Για νέους µεγάλους αγώνες 

Οι µάζες έρχονται πληµµύρα σε 
µας, γιατί ο παγκόσµιος καπιταλισµός τούς δείχνει ολοένα και πιο καθαρά ότι δεν 
µπορεί πια να παρατείνει την ύπαρξη του παρά µόνο, καταστρέφοντας ολοένα και 
περισσότερο την κοινωνική κατάσταση, αυξάνοντας το χάος τη δυστυχία και την 
υποδούλωση των µαζών. Μπροστά στην παγκόσµια οικονοµική κρίση, που ρίχνει 
εκατοµµύρια εργάτες στο δρόµο, τα ξεφωνητά των λακέδων του καπιταλισµού 
σοσιαλδηµοκρατών δεν βρίσκουν απήχηση· η έκκληση που η αστική τάξη απευθύνει 
από χρόνια στους εργάτες «∆ουλεύετε, δουλεύετε αδιάκοπα», αυτή η κραυγή 
σταµατάει, γιατί η κραυγή «δουλειά» γίνεται κραυγή µάχης της εργατικής τάξης και 
δεν θα ικανοποιηθεί παρά µόνο στα ερείπια του καπιταλισµού, παρά µόνο αν το 
προλεταριάτο πάρει στα χέρια του τα µέσα παραγωγής που δηµιούργησε το ίδιο. 

Ο καπιταλιστικός κόσµος βρίσκεται µπροστά στην άβυσσο νέων κινδύνων πολέµου. 
Οι αµερικανο-ιαπωνικοί, αγγλο-αµερικανικοί, αγγλο-γαλλικοί, γαλλο-γερµανικοί, 
πολωνό-γερµανικοί ανταγωνισµοί, οι ανταγωνισµοί στην Εγγύς και Άπω Ανατολή 
σπρώχνουν τον καπιταλισµό σε αδιάκοπους εξοπλισµούς. Θέτουν το γεµάτο αγωνία 
ερώτηµα: «Η Ευρώπη ξαναπήρε το δρόµο του παγκόσµιου πολέµου;». Οι 
καπιταλισµοί δεν φοβούνται το µακελειό εκατοµµυρίων ατόµων. Μετά τον πόλεµο 
κιόλας, µε την πολιτική τους, µε τον αποκλεισµό της Ρωσίας, παραδόσανε στο 
θάνατο από πείνα, εκατοµµύρια ανθρώπινες υπάρξεις. Αυτό που φοβούνται είναι 
µήπως ένας καινούργιος πόλεµος σπρώξει οριστικά τις µάζες στις γραµµές του 
στρατού της παγκόσµιας επανάστασης, µήπως ένας καινούργιος πόλεµος οδηγήσει 
στην τελική εξέγερση του παγκόσµιου προλεταριάτου. 

Ζητάνε λοιπόν, όπως έκαναν και προπολεµικά, να δηµιουργήσουν µια χαλάρωση µε 
ραδιουργίες και διπλωµατικές κοµπίνες. Χαλάρωση όµως σε ένα σηµείο, σηµαίνει 
ένταση σε άλλα. Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ Αγγλίας και Αµερικής στο ζήτηµα του 
περιορισµού των ναυτικών εξοπλισµών τούς δηµιουργούν αναγκαστικά κι ένα 
µέτωπο εναντίον της Ιαπωνίας. Η γαλλο-αγγλική προσέγγιση παραδίνει τη Γερµανία 
στη Γαλλία και την Τουρκία στην Αγγλία. Το αποτέλεσµα των προσπαθειών του 
παγκόσµιου καπιταλισµού που ζητάει να βάλει κάποια τάξη στο παγκόσµιο χάος, δεν 
είναι η ειρήνη, αλλά η αναταραχή που ολοένα και µεγαλώνει και η ολοένα και 
µεγαλύτερη υποδούλωση των ηττηµένων λαών στο κεφάλαιο των νικητών. 
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Ο Τύπος του παγκόσµιου κεφαλαίου µιλάει τώρα για ηρεµία και χαλάρωση στην 
παγκόσµια πολιτική επειδή η γερµανική µπουρζουαζία υποτάσσεται στους όρους που 
της υπαγόρευσαν οι Σύµµαχοι και επειδή για να σώσει την εξουσία της παρέδοσε το 
γερµανικό λαό στα τσακάλια του Χρηµατιστηρίου του Παρισιού και του Λονδίνου. 

Σύγχρονα όµως ο Τύπος του Χρηµατιστηρίου είναι γεµάτος µε νέα για την 
επιδείνωση της οικονοµικής καταστροφής της Γερµανίας, για τους τεράστιους 
φόρους που θα πέσουν όπως το χαλάζι το φθινόπωρο πάνω στις καταδικασµένες σε 
ανεργία µάζες, φόρους που συντελούν στην αύξηση της ακρίβειας των τροφίµων και 
των ειδών ιµατισµού. Η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής που για τον καθορισµό της πολιτικής 
της ξεκινάει από την αµερόληπτη και αντικειµενική µελέτη της παγκόσµιας 
κατάστασης –γιατί το προλεταριάτο δεν θα µπορέσει να νικήσει παρά µόνο αν έχει 
καθαρή και αντικειµενική εικόνα του πεδίου µάχης– λέει στο προλεταριάτο όλου του 
κόσµου: ο καπιταλισµός αποδείχτηκε ανίκανος ως σήµερα να εξασφαλίσει την τάξη 
στον κόσµο ακόµα και σε επίπεδο προπολεµικό. Αυτό που σήµερα επιχειρεί δεν 
µπορεί να οδηγήσει σε µια σταθεροποίηση, σε µια καινούργια τάξη, θα παρατείνει 
µόνο τα βάσανα σας και τη δική του αγωνία. Η παγκόσµια επανάσταση προχωρεί. 
Παντού οι βάσεις του παγκόσµιου καπιταλισµού είναι κλονισµένες. 

Η δεύτερη κραυγή του Παγκόσµιου Συνεδρίου της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς προς 
τους προλετάριους όλου του κόσµου είναι τούτη: «Προχωρούµε σε µεγάλους αγώνες, 
εξοπλιστείτε για τις καινούργιες µάχες». 

∆ηµιουργήστε το Ενιαίο Μέτωπο 

Η παγκόσµια µπουρζουαζία είναι ανίκανη να 
εξασφαλίσει στους εργάτες δουλειά, ψωµί, κατοικία και ρουχισµό· δείχνει όµως 
µεγάλες ικανότητες στην οργάνωση του πολέµου εναντίον του παγκόσµιου 
προλεταριάτου. Από τότε που κατανίκησε την αρχική διστακτικότητά της, από τότε 
που κατόρθωσε να ξεπεράσει το φόβο που της προκαλούσαν οι εργάτες που γύριζαν 
από τον πόλεµο, από τότε που κατάφερε να τους κάνει να ξαναγυρίσουν στα 
εργοστάσια, να συντρίψει τις πρώτες τους εξεγέρσεις, να ξανα-αποκαταστήσει τη 
συµµαχία που έκλεισε κατά τον πόλεµο µε τους σοσιαλδηµοκράτες και τους προδότες 
του σοσιαλισµού εναντίον του προλεταριάτου και έτσι να το διαιρέσει, 
χρησιµοποίησε πάντοτε τις δυνάµεις της για να οργανώσει τους λευκούς φρουρούς 
εναντίον του προλεταριάτου και για να το αφοπλίσει. 

Εξοπλισµένη ως τα δόντια, η παγκόσµια µπουρζουαζία είναι έτοιµη όχι µόνον να 
αντιταχθεί µε τα όπλα σε κάθε εξέγερση του προλεταριάτου, άλλα ακόµα και αν 
χρειαστεί να προκαλέσει τέτοιες πρόωρες εξεγέρσεις του προλεταριάτου, που 
προετοιµάζεται για τον αγώνα· θέλει έτσι να το συντρίψει πριν αυτό δηµιουργήσει το 
ακατανίκητο ενιαίο του µέτωπο. ΗΚοµµουνιστική ∆ιεθνής πρέπει να αντιτάξει τη 
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στρατηγική της στη στρατηγική της παγκόσµιας µπουρζουαζίας. Ενάντια στα 
χρηµατοκιβώτια του παγκόσµιου κεφαλαίου που στο οργανωµένο προλεταριάτο 
αντιτάσσει ένοπλες συµµορίες, η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής διαθέτει ένα πιστό όπλο: τις 
µάζες του προλεταριάτου, το ενιαίο και σταθερό µέτωπο του προλεταριάτου. Οι 
πονηριές και η βία της µπουρζουαζίας δεν θα έχουν καµιά επιτυχία αν εκατοµµύρια 
εργάτες προχωρήσουν σε πυκνές γραµµές στη µάχη. Γιατί τότε οι σιδηρόδροµοι µε 
τους οποίους η µπουρζουαζία µεταφέρει τους λευκούς φρουρούς της εναντίον του 
προλεταριάτου θα σταµατήσουν· η τροµοκρατία θα επικρατήσει µέσα στους ίδιους 
τους κόλπους των λευκοφρουρών και από ένα µέρος τους το προλεταριάτο θα 
αποσπάσει τα όπλα για να αγωνιστεί εναντίον των άλλων οµάδων των 
λευκοφρουρών. 

Αν γίνει δυνατό να οδηγηθεί το προλεταριάτο στον αγώνα σε ενιαίο µέτωπο, το 
κεφάλαιο, γενικά η µπουρζουαζία θα χάσει τις πιθανότητες της νίκης, την πίστη στη 
νίκη που µόνο η προδοσία της σοσιαλδηµοκρατίας, η διαίρεση της εργατικής τάξης 
µπορούν να της εξασφαλίσουν. Η νίκη εναντίον του παγκόσµιου κεφαλαίου, ή 
καλύτερα ο δρόµος που οδηγεί σ’ αυτή τη νίκη, είναι να καταχτήσει τις καρδιές της 
πλειοψηφίας της εργατικής τάξης. 

Το 3ο Παγκόσµιο Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς καλεί τα κοµµουνιστικά 
κόµµατα όλου του κόσµου, τους κοµµουνιστές που δουλεύουν στα συνδικάτα, να 
εντείνουν τις προσπάθειες τους και όλες τους τις δυνάµεις για να αποσπάσουν τις πιο 
µεγάλες εργατικές µάζες από την επίδραση των σοσιαλδηµοκρατικών κοµµάτων και 
της προδότρας συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. Αυτός ο σκοπός δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί παρά µόνο αν οι κοµµουνιστές σε όλες τις χώρες αναδειχτούν σε 
µαχητές της πρωτοπορίας της εργατικής τάξης σε τούτη τη δύσκολη εποχή, όπου 
κάθε καινούργια µέρα φέρνει στις εργατικές µάζες νέες στερήσεις και νέα 
εξαθλίωση, παρά µόνο αν µπουν επικεφαλής του αγώνα για ένα κοµµάτι ψωµί πάρα 
πάνω, για την ανακούφιση από τα ολοένα και πιο αφόρητα βάρη που φορτώνονται 
στις πλάτες των µαζών. 

Πρέπει να δείξουµε στην εργατική µάζα ότι µόνο οι κοµµουνιστές αγωνίζονται για τη 
βελτίωση της θέσης της και ότι η σοσιαλδηµοκρατία καθώς και η αντιδραστική 
συνδικαλιστική γραφειοκρατία έχουν όλη τη διάθεση να αφήσουν το προλεταριάτο 
να ψοφήσει µάλλον από την πείνα παρά να το οδηγήσουν στον αγώνα. ∆εν µπορεί 
κανείς να νικήσει τους προδότες του προλεταριάτου, τους πράκτορες της 
µπουρζουαζίας µε θεωρητικές συζητήσεις για τη δηµοκρατία και τηδικτατορία· µόνο 
στα ζητήµατα του ψωµιού, του µεροκάµατου, του ιµατισµού και της κατοικίας µπορεί 
κανείς να τους συντρίψει. Το πρώτο πεδίο µάχης και το πιο σηµαντικό, στο οποίο 
µπορεί κανείς να τους νικήσει, είναι το ζήτηµα του συνδικαλιστικού κινήµατος· θα 
νικηθούν στον αγώνα που θα κάνουµε εναντίον της κίτρινης Συνδικαλιστικής 
∆ιεθνούς του Άµστερνταµ και υπέρ της Κόκκινης Συνδικαλιστικής ∆ιεθνούς. Είναι ο 
αγώνας για την κατάχτηση των εχθρικών θέσεων µέσα στο ίδιο το στρατόπεδο µας· 
είναι το ζήτηµα της δηµιουργίας ενός µετώπου µάχης που θα αντιτάξουµε στο 
παγκόσµιο κεφάλαιο. ∆ιατηρήστε τις γραµµές σας καθαρές από κάθε τάση 
κεντριστική, διατηρήστε το µαχητικό πνεύµα στους κόλπους σας. 

Μόνο στον αγώνα για τα πιο απλά, τα πιο στοιχειώδη συµφέροντα των εργατικών 
µαζών µπορούµε να συγκροτήσουµε ένα ενιαίο µέτωπο του προλεταριάτου εναντίον 
της µπουρζουαζίας. Μόνο σ’ αυτό τον αγώνα µπορούµε να τερµατίσουµε τις 
διαιρέσεις στους κόλπους του προλεταριάτου, διαιρέσεις που αποτελούν τη βάση 
πάνω στην οποία η µπουρζουαζία µπορεί να παρατείνει την ύπαρξη της. Αυτό όµως 
το µέτωπο του προλεταριάτου δεν θα γίνει ισχυρό και κατάλληλο για τον αγώνα 
παρά µόνο αν στηριχτεί στα κοµµουνιστικά κόµµατα που το πνεύµα τους πρέπει να 
είναι ενιαίο και ακλόνητο και η πειθαρχία σταθερή και αυστηρή. Γι’ αυτό και το 3ο 
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Παγκόσµιο Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς, ρίχνοντας στους κοµµουνιστές 
όλου του κόσµου το σύνθηµα «Στις µάζες!», «Σχηµατίστε το ενιαίο µέτωπο του 
προλεταριάτου!», τους συνιστά: «∆ιατηρήστε τις γραµµές σας καθαρές από τα 
στοιχεία που είναι ικανά να καταστρέψουν το ηθικό και την πειθαρχία µάχης των 
στρατευµάτων εφόδου του παγκόσµιου προλεταριάτου, των κοµµουνιστικών 
κοµµάτων». 

Το Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς επιδοκιµάζει και επιβεβαιώνει τον 
αποκλεισµό του Σοσιαλιστικού Κόµµατος της Ιταλίας, αποκλεισµό που πρέπει να 
διατηρηθεί ως τη στιγµή που το κόµµα αυτό θα κόψει τις σχέσεις του µε τους 
ρεφορµιστές και θα τους διώξει από τις γραµµές του. 

Το Συνέδριο εκφράζει έτσι την πεποίθηση του ότι αν η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής θέλει 
να οδηγήσει εκατοµµύρια εργάτες στη µάχη, δεν πρέπει να ανεχθεί στις γραµµές της 
ρεφορµιστές που σκοπό τους δεν έχουν το θρίαµβο της επανάστασης του 
προλεταριάτου, αλλά τη συµφιλίωση µε τον καπιταλισµό και τη µεταρρύθµισή του. 
Στρατοί που ανέχονται στην ηγεσία τους αρχηγούς που αποβλέπουν στη συµφιλίωση 
µε τον εχθρό, είναι καταδικασµένοι να προδοθούν και να πουληθούν στον εχθρό από 
τους ίδιους τους αρχηγούς τους. 

Η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής πρόσεξε ότι σε µια σειρά κόµµατα από τα οποία ωστόσο οι 
ρεφορµιστές αποκλείστηκαν, υπάρχουν ακόµα τάσεις που δεν µπόρεσαν να 
κατανικήσουν οριστικά το ρεφορµιστικό πνεύµα· αν αυτές οι τάσεις δεν εργάζονται 
για τη συµφιλίωση µε τον εχθρό, δεν καταπιάνονται ωστόσο µε αρκετή 
ενεργητικότητα στη ζύµωση και την προπαγάνδα τους µε την προετοιµασία του 
αγώνα εναντίον του καπιταλισµού, δεν εργάζονται αρκετά ενεργητικά και µε την 
απαιτούµενη αποφασιστικότητα για να επαναστατικοποιήσουν τις µάζες. Κόµµατα 
που δεν είναι σε θέση, µε την καθηµερινή επαναστατική τους δουλειά, να γίνουν ένα 
είδος επαναστατικής πνοής της µάζας, που δεν είναι σε θέση να ενισχύουν 
καθηµερινά, µε πάθος και ορµή τη θέληση για αγώνα των µαζών, θα αφήσουν 
οπωσδήποτε να τους διαφύγουν καταστάσεις ευνοϊκές για τον αγώνα, θα αφήσουν 
να καταποντιστούν µεγάλοι αυθόρµητοι αγώνες του προλεταριάτου, όπως αυτό έγινε 
µε την κατάληψη των εργοστασίων στην Ιταλία και την απεργία του ∆εκέµβρη στην 
Τσεχοσλοβακία. 

Τα κοµµουνιστικά κόµµατα πρέπει να διαµορφώσουν το µαχητικό τους πνεύµα, 
πρέπει να γίνουν το επιτελείο το ικανό να συλλάβει αµέσως τις ευνοϊκές καταστάσεις 
για τον αγώνα και να επωφεληθούν από όλα τα δυνατά πλεονεκτήµατα µε µια 
θαρραλέα καθοδήγηση των αυθόρµητων κινηµάτων του προλεταριάτου. 

«Γίνετε πρωτοπορία των εργατικών µαζών που κινητοποιούνται, γίνετε η καρδιά και 
ο εγκέφαλός τους!». Αυτή είναι η κραυγή του 3ου Παγκόσµιου Συνεδρίου της 
Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς προς τα κοµµουνιστικά κόµµατα. Να είσαι πρωτοπορία 
σηµαίνει να βαδίζεις επικεφαλής των µαζών, σαν το πιο γενναίο, το πιο συνετό και το 
πιο διορατικό τµήµα τους. Μόνο αν τα κοµµουνιστικά κόµµατα γίνουν µια τέτοια 
πρωτοπορία θα µπορέσουν όχι µόνο να συγκροτήσουν το ενιαίο µέτωπο του 
προλεταριάτου, αλλά ακόµα, διευθύνοντάς το, και να νικήσουν τον εχθρό. 
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Αντιτάξτε τη Στρατηγική του Προλεταριάτου 
στη Στρατηγική του Κεφαλαίου, 
Προετοιµάστε τους Αγώνες σας! 

Ο εχθρός είναι ισχυρός, γιατί έχει πίσω του 
αιώνες άσκησης της εξουσίας που του έχουν δηµιουργήσει τη συνείδηση της δύναµής 
του και τη θέληση να διατηρήσει την εξουσία του. Ο εχθρός είναι ισχυρός γιατί 
ολόκληρους αιώνες έµαθε πώς να διαιρεί τις προλεταριακές µάζες και πώς να τις 
καταπιέζει και να τις νικάει. Ο εχθρός ξέρει πώς πρέπει να διευθύνεται ένας 
νικηφόρος εµφύλιος πόλεµος και γι’ αυτό το 3ο Συνέδριο της Κοµµουνιστικής 
∆ιεθνούς συµβουλεύει τα Κοµµουνιστικά Κόµµατα όλου του κόσµου να προσέξουν 
τον κίνδυνο που αποτελεί η έµπειρη στρατηγική της κυρίαρχης τάξης και τα 
µειονεκτήµατα της στρατηγικής της εργατικής τάξης για την κατάχτηση της 
εξουσίας, στρατηγικής που τώρα διαµορφώνεται. 

Τα γεγονότα του Μάρτη στη Γερµανία έδειξαν τον µεγάλο κίνδυνο που 
δηµιουργείται αν αφήσουµε τον εχθρό να σπρώξει στον αγώνα µε τις πονηριές του 
τις πρώτες γραµµές της εργατικής τάξης, την κοµµουνιστική πρωτοπορία του 
προλεταριάτου, πριν οι µεγάλες µάζες µπουν σε κίνηση. 

Η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής χαιρέτισε µε χαρά το ότι εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες της 
Γερµανίας έτρεξαν να βοηθήσουν τους εργάτες της Κεντρικής Γερµανίας που 
απειλούνταν από παντού. Σ’ αυτό το πνεύµα της αλληλεγγύης, σ’ αυτή την εξέγερση 
του προλεταριάτου όλου του κόσµου για την υπεράσπιση ενός µέρους του που 
κινδυνεύει, βλέπει η ∆ιεθνής το δρόµο που οδηγεί στη νίκη. Χαιρέτισε το ότι το 
Ενοποιηµένο Κοµµουνιστικό Κόµµα της Γερµανίας µπήκε επικεφαλής των εργατικών 
µαζών που έτρεξαν να υπερασπίσουν τα αδέρφια τους που απειλούνταν. 
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Σύγχρονα όµως η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής θεωρεί καθήκον της να πει ειλικρινά και 
καθαρά στους εργάτες όλου του κόσµου: ακόµη κι όταν η πρωτοπορία δεν µπορεί να 
αποφύγει τους αγώνες, ακόµα κι όταν αυτοί οι αγώνες µπορούν να επιταχύνουν την 
κινητοποίηση όλης της εργατικής τάξης, η πρωτοπορία δεν πρέπει να παρασυρθεί 
µόνη, ξεµοναχιασµένη, σεαποφασιστικούς αγώνες, ότι, κι όταν αναγκαστεί να 
προχωρήσει αποµονωµένη στον αγώνα, πρέπει να αποφύγει την ένοπλη σύγκρουση 
µε τον εχθρό, γιατί εκεί που στηρίζεται η νίκη του προλεταριάτου ενάντια στους 
ένοπλους λευκούς φρουρούς, είναι η µάζα του. Αν η πρωτοπορία δεν προχωρεί κατά 
µάζες κυριαρχώντας πάνω στον εχθρό, πρέπει να αποφύγει, αφού είναι άοπλη 
µειοψηφία, να µπλεχτεί σε ένοπλο αγώνα µαζί του. 

Οι αγώνες του Μάρτη πρόσφεραν ένα ακόµα δίδαγµα το οποίο η Κοµµουνιστική 
∆ιεθνής καλεί τους προλετάριους όλου του κόσµου να το προσέξουν. Πρέπει να 
προετοιµάζουµε τις εργατικές µάζες για τους αγώνες που πρόκειται να ξεσπάσουν, µε 
αδιάκοπη, καθηµερινή, έντονη και πλατιά επαναστατική ζύµωση· πρέπει να 
µπαίνουµε στη µάχη µε συνθήµατα καθαρά και κατανοητά από τις µεγάλες 
προλεταριακές µάζες. Στη στρατηγική του εχθρού πρέπει να αντιτάξουµε µια 
διορατική και µελετηµένη στρατηγική του προλεταριάτου. Η µαχητική διάθεση των 
γραµµών της πρωτοπορίας, το θάρρος τους και η σταθερότητα τους δεν αρκούν. Ο 
αγώνας πρέπει να είναι προετοιµασµένος, οργανωµένος µε τρόπο που να φαίνεται 
στις εργαζόµενες µάζες σαν αγώνας για τα πιο ουσιαστικά συµφέροντά τους ώστε να 
τις κινητοποιεί αµέσως. Όσο περισσότερο το παγκόσµιο κεφάλαιο θα νιώθει ότι 
κινδυνεύει τόσο περισσότερο θα προσπαθήσει να κάνει αδύνατη τη µελλοντική νίκη 
της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς, αποµονώνοντας τις πρώτες γραµµές από το υπόλοιπο 
των πλατιών µαζών και νικώντας τες έτσι. 

Σ’ αυτό το σχέδιο και σ’ αυτόν τον κίνδυνο πρέπει να αντιτάξουµε µια έντονη και 
πλατιά ζύµωση µέσα στις µάζες, καθοδηγούµενη από τα κοµµουνιστικά κόµµατα, µια 
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εργασία ενεργητικής οργάνωσης µέσω της οποίας αυτά τα κόµµατα εξασφαλίζουν 
την επιρροή τους πάνω στις µάζες, µια ψυχρή εκτίµηση της κατάστασης της µάχης, 
µια ταχτική µελετηµένη που επιδιώκει να αποφύγει τον αγώνα µε ανώτερες δυνάµεις 
του εχθρού και να περάσει στην επίθεση σε καταστάσεις που ο εχθρός είναι 
διαιρεµένος και η µάζα ενωµένη. 

Το 3ο Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς ξέρει ότι η εργατική τάξη δεν θα 
κατορθώσει να φτιάξει κόµµατα ικανά να πέσουν σαν κεραυνός πάνω στον εχθρό τη 
στιγµή που αυτός είναι σε δύσκολη θέση, και να το αποφύγουν αυτό όταν εκείνος 
βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, παρά µόνο µετά από την πείρα που θα 
συγκεντρώσει από τους αγώνες. Καθήκον εποµένως των προλετάριων όλου του 
κόσµου είναι να καταλάβουν και να χρησιµοποιήσουν όλα τα διδάγµατα και όλη την 
πείρα που µε µεγάλες θυσίες συγκεντρώνεται από την εργατική τάξη µιας χώρας. 

∆ιατηρήστε την Πειθαρχία του Αγώνα 

Τα κοµµουνιστικά κόµµατα όλου του κόσµου και η εργατική τάξη δεν πρέπει να 
προετοιµάζονται για µια περίοδο ζύµωσης και οργάνωσης, αλλά αντίθετα για τους 
µεγάλους αγώνες που το κεφάλαιο θα επιβάλει σε λίγο στο προλεταριάτο για να το 
τσακίσει και να του φορτώσει όλο το βάρος της δικής του πολιτικής. Σ’ αυτόν τον 
αγώνα, τα κοµµουνιστικά κόµµατα πρέπει να εφαρµόσουν πειθαρχία αλύγιστη· και 
αυστηρή. Οι κεντρικές επιτροπές αυτών των κοµµάτων πρέπει να µελετήσουν 
ψύχραιµα και µε σύνεση, όλα τα διδάγµατα του αγώνα, πρέπει να παρατηρήσουν το 
πεδίο της µάχης, να κατευθύνουν µε τη µεγαλύτερη περίσκεψη τη µεγάλη ορµή των 
µαζών. Πρέπει να προετοιµάσουν το σχέδιο µάχης, την ταχτική τους, µε όλο το 
κοµµατικό πνεύµα λαβαίνοντας πάντοτε υπόψη τους τις κριτικές των συντρόφων. 
Όλες όµως οι οργανώσεις του Κόµµατος πρέπει να ακολουθήσουν χωρίς δισταγµό τη 
γραµµή που έχει καθορίσει το κόµµα. Κάθε λέξη, κάθε µέτρο των κοµµατικών 
οργανώσεων πρέπει να υποτάσσονται σ’ αυτό το σκοπό. Οι κοινοβουλευτικές 
φράξιες, ο τύπος του κόµµατος, οι οργανώσεις πρέπει χωρίς δισταγµό να ακολουθούν 
την εντολή της διεύθυνσης του κόµµατος. 

Η παγκόσµια επισκόπηση των γραµµών της κοµµουνιστικής πρωτοπορίας τελείωσε. 
Έδειξε ότι ο Κοµµουνισµός είναι µια παγκόσµια δύναµη. Έδειξε ότι η Κοµµουνιστική 
∆ιεθνής πρέπει ακόµα να διαµορφώσει και να διαπαιδαγωγήσει µεγάλους στρατούς 
του προλεταριάτου, έδειξε ότι οι στρατοί αυτοί αντιµετωπίζουν άµεσα µεγάλους 
αγώνες, ανάγγειλε τη νίκη σ’ αυτούς τους αγώνες, έδειξε στο προλεταριάτο πώς 
πρέπει να προετοιµάζεται και να κερδίζει αυτή τη νίκη. Είναι καθήκον των 
κοµµουνιστικών κοµµάτων όλου του κόσµου να ενεργήσουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
οι αποφάσεις των Συνεδρίων, που πηγάζουν από την πείρα του παγκόσµιου 
προλεταριάτου, να γίνουν ένα είδος γενικής συνείδησης των κοµµουνιστών όλου του 
κόσµου, για να µπορέσουν οι κοµµουνιστές προλετάριοι, άντρες και γυναίκες, να 
ενεργήσουν στους µελλοντικούς αγώνες σαν ηγέτες χιλιάδων προλεταρίων που δεν 
είναι κοµµουνιστές. 
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 Ζήτω η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής! 

Ζήτω η Παγκόσµια Επανάσταση! 

 Εµπρός στη ∆ουλειά για την Προετοιµασία και την Οργάνωση της Νίκης! 

  

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς: 

Γερµανία: Χέκερτ, Φρέλιχ.  

Γαλλία: Σουβαρίν.  

Τσεχοσλοβακία: Μπούριαν, Κρέµπιτζ.  

Ιταλία: Τερατσίνι, Τζενάρι.  

Ρωσία:Ζινόβιεφ, Μπουχάριν, Ράντεκ, Λένιν, Τρότσκυ.  

Ουκρανία: Τσούµσκι.  

Πολωνία: Βάρσκι. Βουλγαρία: Ποπόφ.  

Γιουγκοσλαβία:Μάρκοβιτς. Νορβηγία: Σέφλο. Αγγλία: Μπέλ.  

Αµερική: Μπόλντουιν.  

Ισπανία: Μερίνο, Γκράτσια.  

Φινλανδία: Σιρόλα.  

Ολλανδία:Γιάνσεν.  

Βέλγιο: Βαν Οβερστράτεν.  

Σουηδία: Τσίλµπουµ. Λετονία: Στούτσκα. 

 Ελβετία: Άρνολντ.  

Αυστρία: Κοριτσόνερ. Ουγγαρία: Μπελά Κουν. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ∆ιεθνούς των Νέων: 

Μίντσενµπεργκ, Λεκέ. 

Μόσχα, 17 Ιούλη 1921 

 Λέον Τρότσκυ 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 

 

 

Η ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 

του Λ. Τρότσκυ18 

 

Οι Αντικειµενικές Προϋποθέσεις για τη Σοσιαλιστική 
Επανάσταση 

Η παγκόσµια πολιτική κατάσταση, στο σύνολό της, χαρακτηρίζεται, κυρίως, από την 
ιστορική κρίση της ηγεσίας του προλεταριάτου. 

Οι οικονοµικές προϋποθέσεις για την προλεταριακή επανάσταση έχουν, γενικά, από 
καιρό φτάσει στο πιο υψηλό σηµείο που µπορούν να φτάσουν κάτω από τον 
καπιταλισµό. Οι παραγωγικές δυνάµεις της ανθρωπότητας λιµνάζουν. Ήδη οι 
καινούριες εφευρέσεις και βελτιώσεις αδυνατούν να υψώσουν το επίπεδο του υλικού 
πλούτου. Οι συγκυριακές κρίσεις, µέσα στις συνθήκες της κοινωνικής κρίσης 
ολόκληρου του καπιταλιστικού συστήµατος, φορτώνουν όλο και πιο µεγάλες 
στερήσεις και βάσανα πάνω στις µάζες. Η αύξηση της ανεργίας, βαθαίνει, µε τη 
σειρά της, την οικονοµική κρίση του κράτους και υπονοµεύει τα κλονισµένα 
νοµισµατικά συστήµατα. Τα δηµοκρατικά καθεστώτα, όπως και τα φασιστικά, 
πέφτουν από τη µια χρεοκοπία στην άλλη. 

Η ίδια η µπουρζουαζία δεν βλέπει πουθενά διέξοδο. Στις χώρες όπου βρέθηκε κιόλας 
αναγκασµένη να διακυβεύσει τον τελευταίο της οβολό πάνω στο χαρτί του φασισµού, 

                                                 
18 Γράφτηκε το 1938 και αποτελεί το βασικό κείµενο του Ιδρυτικού Συνεδρίου της 4ης ∆ιεθνούς. Εδώ 
δηµοσιεύουµε µόνο µέρος του Μεταβατικού Προγράµµατος. Βλ. εκδόσεις Αλλαγή, 1985. 
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σέρνεται τώρα µε κλειστά τα µάτια προς την οικονοµική και στρατιωτική 
καταστροφή. Στις ιστορικά προνοµιούχες χώρες, δηλαδή στις χώρες εκείνες όπου η 
µπουρζουαζία µπορεί για µια περίοδο ακόµα να επιτρέπει στον εαυτό της την 
πολυτέλεια της δηµοκρατίας σε βάρος της εθνικής συσσώρευσης (Μεγάλη Βρετανία, 
Γαλλία, Ενωµένες Πολιτείες, κλπ.), όλα τα παραδοσιακά κόµµατα του κεφαλαίου 
βρίσκονται σε µια κατάσταση αµηχανίας, που πάει πλάι πλάι µε την παράλυση της 
θέλησης. Το «Νιου Ντιλ», παρά την εξεζητηµένη αποφασιστικότητα της πρώτης 
περιόδου του, δεν αντιπροσωπεύει παρά µια ειδική µορφή της αµηχανίας -δυνατή 
µονάχα σε µια χώρα όπου η µπουρζουαζία µπόρεσε να συσσωρεύσει αµύθητα 
πλούτη. Η σηµερινή κρίση, που δεν έχει ακόµα αναπτύξει όλη της την ταχύτητα, 
πέτυχε κιόλας να δείξει πως η πολιτική του «Νιου Ντιλ», όπως η πολιτική του Λαϊκού 
Μετώπου στη Γαλλία, δεν ανοίγει ένα νέο δρόµο στο οικονοµικό αδιέξοδο. 

Οι διεθνείς σχέσεις δεν παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα. Κάτω από την αυξανόµενη 
ένταση της καπιταλιστικής αποσύνθεσης, οι ιµπεριαλιστικοί ανταγωνισµοί φτάνουν 
σ' ένα αδιέξοδο, που στην κορυφή του οι διάφορες επιµέρους συγκρούσεις και οι 
αιµατηρές τοπικές ταραχές (Αιθιοπία, Ισπανία, .’πω Ανατολή, Κεντρική Ευρώπη) 
πρέπει άφευκτα να συγχωνευτούν σε µια πυρκαγιά παγκόσµιας έκτασης. Η 
µπουρζουαζία, βέβαια, είναι πλήρως ενηµερωµένη για τον θανάσιµο κίνδυνο που 
αντιπροσωπεύει για την κυριαρχία της ένας καινούριος πόλεµος. Αλλά αυτή η τάξη 
είναι τώρα ανυπολόγιστα λιγότερο ικανή, απ' ότι ήταν τις παραµονές του 1914, να 
αποτρέψει τον πόλεµο. 

Τα λόγια ότι οι ιστορικές συνθήκες δεν είναι ακόµα «ώριµες» για το σοσιαλισµό είναι 
το προϊόν της άγνοιας ή µιας συνειδητής απάτης. Οι αντικειµενικές προϋποθέσεις για 
την προλεταριακή επανάσταση όχι µονάχα είναι «ώριµες», αλλά κι έχουν αρχίσει να 
σαπίζουν. Χωρίς τη σοσιαλιστική επανάσταση, κι αυτό στην ερχόµενη ιστορική 
περίοδο, µια καταστροφή απειλεί ολόκληρο τον πολιτισµό της ανθρωπότητας. Τώρα 
είναι η σειρά του προλεταριάτου, δηλαδή κυρίως της επαναστατικής πρωτοπορίας 
του. Η ιστορική κρίση της ανθρωπότητας έχει αναχθεί σε κρίση της επαναστατικής 
ηγεσίας. 

Το Προλεταριάτο και οι Ηγεσίες του 

Η οικονοµία, το κράτος, η πολιτική της µπουρζουαζίας και οι διεθνείς σχέσεις της 
έχουν ολότελα καταστραφεί από την κοινωνική κρίση -χαρακτηριστικό της 
προεπαναστατικής κατάστασης της κοινωνίας. Το κύριο εµπόδιο στο δρόµο της 
µετατροπής της προεπαναστατικής κατάστασης σε επαναστατική είναι ο 
οπορτουνιστικός χαρακτήρας της ηγεσίας του προλεταριάτου: η µικροαστική 
ανανδρία της µπροστά στη µεγάλη µπουρζουαζία και οι δόλιες σχέσεις µ' αυτήν, 
ακόµα και τη στιγµή της θανάσιµης αγωνίας της. 

Σ' όλες τις χώρες, το προλεταριάτο συγκλονίζεται από µια βαθιά ανησυχία. Οι µάζες 
κατά εκατοµµύρια µπαίνουν ξανά και ξανά στο δρόµο της επανάστασης. Αλλά κάθε 
φορά µπλοκάρονται από τους ίδιους τους τούς συντηρητικούς γραφειοκρατικούς 
µηχανισµούς. 

Το ισπανικό προλεταριάτο, από τον Απρίλη του 1931, έχει κάνει, µια σειρά ηρωικές 
προσπάθειες να καταλάβει την εξουσία και να πάρει στα χέρια του τις τύχες της 
κοινωνίας. Όµως, τα ίδια του τα κόµµατα (σοσιαλδηµοκράτες, σταλινικοί, αναρχικοί, 
ΠΟΥΜιστές) -καθένα µε τον τρόπο του- παίξανε το ρόλο του φρένου και έτσι 
προετοίµασαν τον θρίαµβο του Φράνκο. 
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Στη Γαλλία, το τεράστιο κύµα των απεργιών µε καταλήψεις των εργοστασίων, 
ιδιαίτερα τον Ιούνη του 1936, αποκάλυψε πως το προλεταριάτο ήταν εντελώς έτοιµο 
να ανατρέψει το καπιταλιστικό σύστηµα. Όµως, οι ηγετικές οργανώσεις 
(σοσιαλιστικές, σταλινικές, συνδικαλιστικές), κατόρθωσαν, κάτω από την ετικέτα του 
Λαϊκού Μετώπου, να καναλιζάρουν και να υψώσουν, τουλάχιστον προσωρινά, ένα 
φράγµα µπροστά στον επαναστατικό χείµαρρο. 

Το χωρίς προηγούµενο κύµα των απεργιών µε καταλήψεις των εργοστασίων και η 
καταπληκτικά γοργή ανάπτυξη των βιοµηχανικών συνδικάτων (C.Ι.Ο.) στις Ενωµένες 
Πολιτείες, είναι η έκφραση η πιο αναµφισβήτητη της ενστικτώδικης θέλησης των 
αµερικανών εργατών να υψωθούν στο επίπεδο των καθηκόντων που τους επιβάλλει 
η Ιστορία. Όµως, κι εδώ, οι ηγετικές πολιτικές οργανώσεις, κι εδώ περιλαβαίνεται 
και η νεοδηµιουργηµένη C.I.O., κάνουν καθετί δυνατό για να αναχαιτίσουν και να 
παραλύσουν την επαναστατική επίθεση των µαζών. 

Το οριστικό πέρασµα της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς στο πλευρό της αστικής τάξης 
πραγµάτων, ο κυνικά αντεπαναστατικός ρόλος της σ' ολόκληρο τον κόσµο, ιδιαίτερα 
στην Ισπανία, τη Γαλλία, τις Ενωµένες Πολιτείες και άλλες δηµοκρατικές χώρες, 
δηµιούργησε κι άλλες, ιδιαίτερες δυσκολίες στο παγκόσµιο προλεταριάτο. Κάτω από 
το λάβαρο της Επανάστασης του Οκτώβρη, η συµφιλιωτική πολιτική των Λαϊκών 
Μετώπων καταδικάζει σε αδυναµία την εργατική τάξη και ανοίγει το δρόµο στο 
φασισµό. 

Τα «Λαϊκά Μέτωπα», από τη µια, ο φασισµός από την άλλη -αυτά είναι τα τελευταία 
πολιτικά µέσα του ιµπεριαλισµού στην πάλη του ενάντια στην προλεταριακή 
επανάσταση. Από ιστορική άποψη, ωστόσο, τα δύο αυτά µέσα δεν είναι παρά 
προσωρινά υποκατάστατα. Η κατάρρευση του καπιταλισµού συνεχίζεται τόσο κάτω 
από το σήµα του φρυγιανού σκούφου στη Γαλλία, όσο και κάτω από το σήµα της 
σβάστικας στη Γερµανία. Μόνο η ανατροπή της µπουρζουαζίας µπορεί να ανοίξει µια 
διέξοδο. 

Ο προσανατολισµός των µαζών καθορίζεται πρώτα από τις αντικειµενικές συνθήκες 
του καταρρέοντος καπιταλισµού, και δεύτερο, από την προδοτική πολιτική των 
παλιών εργατικών οργανώσεων. Από τους δύο αυτούς παράγοντες, ο πρώτος, 
φυσικά, είναι ο αποφασιστικός: οι νόµοι της ιστορίας είναι πιο ισχυροί από τους 
γραφειοκρατικούς µηχανισµούς. Όποιες κι αν είναι οι µέθοδες των σοσιαλπροδοτών 
-από την «κοινωνική» νοµοθεσία του Μπλουµ µέχρι τις δικαστικές σκηνοθεσίες του 
Στάλιν- δεν θα κατορθώσουν ποτέ να συντρίψουν την επαναστατική θέληση του 
προλεταριάτου. Κάθε µέρα που περνάει, οι απελπισµένες προσπάθειές τους να 
γυρίσουν προς τα πίσω τον τροχό της Ιστορίας θα αποδείχνουν ολοένα και πιο 
καθαρά στις µάζες πως η κρίση ηγεσίας του προλεταριάτου, έχοντας γίνει κρίση του 
ανθρώπινου πολιτισµού, δεν µπορεί να λυθεί παρά από την Τέταρτη ∆ιεθνή. 

Το Μίνιµουµ Πρόγραµµα και το Μεταβατικό Πρόγραµµα 

Το στρατηγικό καθήκον για την ερχόµενη περίοδο -µια προεπαναστατική περίοδος 
ζύµωσης, προπαγάνδας και οργάνωσης- είναι να ξεπεραστεί η αντίφαση ανάµεσα 
στην ωριµότητα των αντικειµενικών επαναστατικών συνθηκών και την ανωριµότητα 
του προλεταριάτου και της πρωτοπορίας του (η σύγχιση και η απογοήτευση της 
παλιάς γενιάς, η έλλειψη εµπειρίας της νέας γενιάς). Είναι ανάγκη να βοηθήσουµε 
τις µάζες, στο προτσές της καθηµερινής πάλης, να βρουν τη γέφυρα που ενώνει τις 
σηµερινές διεκδικήσεις τους µε το σοσιαλιστικό πρόγραµµα της επανάστασης. Η 
γέφυρα αυτή πρέπει να περιλαβαίνει ένα σύστηµα µεταβατικών διεκδικήσεων, 
που θα ξεκινούν από τις σηµερινές συνθήκες κι από τη σηµερινή συνείδηση των 
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πλατιών στρωµάτων της εργατικής τάξης και θα οδηγούν αµετάκλητα σε ένα και 
µόνο τελικό συµπέρασµα: την κατάκτηση της εξουσίας από το προλεταριάτο. 

Η παραδοσιακή σοσιαλδηµοκρατία, που υπήρξε σε µια εποχή προοδευτικού 
καπιταλισµού, χώριζε το πρόγραµµά της σε δύο µέρη, που το ένα ήταν ανεξάρτητο 
από το άλλο: το µίνιµουµ πρόγραµµα, που περιοριζόταν σε µεταρρυθµίσεις µέσα 
στα πλαίσια της αστικής κοινωνίας, και το µάξιµουµ πρόγραµµα, που υποσχόταν 
την αντικατάσταση του καπιταλισµού από το σοσιαλισµό σ' ένα απροσδιόριστο 
µέλλον. Ανάµεσα στο µίνιµουµ και το µάξιµουµ πρόγραµµα δεν υπήρχε καµιά 
γέφυρα. Και πραγµατικά, η σοσιαλδηµοκρατία δεν είχε ανάγκη από µια τέτοια 
γέφυρα, µια και η λέξη σοσιαλισµός, δεν χρησιµοποιούνταν παρά στις 
κυριακάτικες αγορεύσεις της. Η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής µπήκε στο µονοπάτι της 
σοσιαλδηµοκρατίας, σε µια εποχή που ο καπιταλισµός καταρρέει: τότε που, γενικά, 
δεν υπάρχει πια ζήτηµα για συστηµατικές κοινωνικές µεταρρυθµίσεις και για ύψωση 
του βιοτικού επιπέδου των µαζών, τότε που η µπουρζουαζία παίρνει πάντα πίσω µε 
το δεξί χέρι αυτό που παραχωρεί µε το αριστερό χέρι (φόροι, δασµοί, πληθωρισµός, 
«αποπληθωρισµός», υψηλές τιµές, ανεργία, αστυνοµικές επεµβάσεις στις απεργίες, 
κλπ.), τότε που, κάθε σοβαρή διεκδίκηση του προλεταριάτου κι ακόµα κάθε 
προοδευτική διεκδίκηση των µικροαστών οδηγεί αναπόφευκτα πέρα από τα όρια των 
καπιταλιστικών σχέσεων ιδιοκτησίας και του αστικού κράτους. 

Το στρατηγικό καθήκον της Τέταρτης 
∆ιεθνούς δεν είναι να µεταρρυθµίσει τον καπιταλισµό, αλλά να τον ανατρέψει. Ο 
πολιτικός της στόχος είναι η κατάκτηση της εξουσίας από το προλεταριάτο για να 
απαλλοτριώσει την µπουρζουαζία. Η εκπλήρωση, όµως, του στρατηγικού αυτού 
καθήκοντος είναι ακατανόητη χωρίς τη µεγαλύτερη προσοχή απέναντι σ' όλα, ακόµα 
και στα πιο µικρά και επιµέρους ζητήµατα της τακτικής. 

Όλα τα τµήµατα του προλεταριάτου, όλα του τα στρώµατα, τα επαγγέλµατα και οι 
οµάδες θα πρέπει να τραβηχτούν στο επαναστατικό κίνηµα. Η σηµερινή εποχή 
διακρίνεται όχι από το γεγονός ότι απαλλάσσει το επαναστατικό κόµµα από την 
καθηµερινή δουλειά, αλλά από το γεγονός ότι του επιτρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά 
σε αδιάλυτη σύνδεση µε τα σηµερινά καθήκοντα της επανάστασης. 

Η Τέταρτη ∆ιεθνής δεν απορρίπτει το πρόγραµµα των παλιών «µίνιµουµ» 
διεκδικήσεων, στο βαθµό που αυτές έχουν διατηρήσει τουλάχιστο ένα µέρος της 
ζωτικότητας τους. Ακούραστα, υπερασπίζει τα δηµοκρατικά δικαιώµατα και τις 
κοινωνικές κατακτήσεις των εργατών. ∆ιεξάγει, όµως, την καθηµερινή αυτή δουλειά 
µέσα στα πλαίσια µιας σωστής, πραγµατικής, δηλαδή επαναστατικής προοπτικής. 
Στο µέτρο που οι παλιές επιµέρους, «µίνιµουµ» διεκδικήσεις των µαζών έρχονται σε 
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σύγκρουση µε τις καταστροφικές και αποσυνθετικές τάσεις του καταρρέοντος 
καπιταλισµού -κι αυτό γίνεται σε κάθε βήµα- η Τέταρτη ∆ιεθνής προωθεί ένα 
σύστηµα µεταβατικών διεκδικήσεων, που η ουσία τους βρίσκεται στο γεγονός ότι 
κατευθύνονται όλο και πιο ανοιχτά, όλο και πιο αποφασιστικά, ενάντια στις ίδιες τις 
βάσεις του αστικού καθεστώτος. Το παλιό «µίνιµουµ πρόγραµµα» έχει ξεπεραστεί 
από το Μεταβατικό Πρόγραµµα, που έχει για στόχο του τη συστηµατική 
κινητοποίηση των µαζών για την προλεταριακή επανάσταση. 

Κινητή Κλίµακα Μισθών και Κινητή Κλίµακα Ωρών 
Εργασίας 

Μέσα στις συνθήκες ενός καπιταλισµού που αποσυντίθεται, οι µάζες συνεχίζουν να 
ζουν τη µίζερη ζωή των καταπιεσµένων, που τώρα, περισσότερο από ποτέ, 
απειλούνται να ριχτούν στο βάραθρο της εξαθλίωσης. Είναι αναγκασµένες να 
υπερασπίσουν την µπουκιά το ψωµί τους, αν δεν µπορούν να την µεγαλώσουν ή να 
την βελτιώσουν. ∆εν υπάρχει ούτε η ανάγκη ούτε η δυνατότητα να απαριθµήσουµε 
εδώ τις χωριστές, τις επιµέρους διεκδικήσεις που κάθε φορά ξεπηδούν πάνω στη 
βάση των συγκεκριµένων συνθηκών -εθνικών, τοπικών, συνδικαλιστικών. ∆ύο, όµως, 
βασικές οικονοµικές συµφορές που σ' αυτές συνοψίζεται ο αυξανόµενος 
παραλογισµός του καπιταλιστικού συστήµατος, δηλαδή η ανεργία και η ακρίβεια, 
απαιτούv γενικευµένα συνθήµατα και µέθοδες πάλης. 

Η Τέταρτη ∆ιεθνής κηρύσσει ασυµφιλίωτο πόλεµο ενάντια στην 
πολιτική των καπιταλιστών -πολιτική που, ως ένα µεγάλο µέρος, είναι η πολιτική των 
πρακτόρων τους, των ρεφορµιστών- που σκοπεύουν να ρίξουν ολόκληρο το βάρος 
του µιλιταρισµού, της κρίσης, της κατάρρευσης του νοµισµατικού συστήµατος και 
κάθε άλλη µάστιγα που φέρνει µαζί της η θανάσιµη αγωνία του καπιταλισµού, πάνω 
στους ώµους των εργαζόµενων. Η Τέταρτη ∆ιεθνής απαιτεί δουλειά και 
ανθρώπινες συνθήκες ζωής για όλους. 

Ούτε ο πληθωρισµός ούτε η σταθεροποίηση µπορούν να χρησιµέψουν σαν 
συνθήµατα για το προλεταριάτο, γιατί αυτά δεν είναι παρά οι δυο άκρες ενός και του 
ίδιου ραβδιού. Ενάντια στα άλµατα των τιµών, που όσο θα πλησιάζει ο πόλεµος θα 
αποκτούν ένα ολοένα και πιο αχαλίνωτο χαρακτήρα, δεν µπορεί να παλέψει κανείς 
παρά µε το σύνθηµα της κινητής κλίµακας των µισθών. Αυτό σηµαίνει ότι οι 
συλλογικές συµβάσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν µια αυτόµατη αύξηση των µισθών 
ανάλογη µε την άνοδο των τιµών στα είδη κατανάλωσης. 

Κάτω από την απειλή της δικής του αποσύνθεσης, το προλεταριάτο δεν µπορεί να 
επιτρέψει τη µετατροπή ενός όλο και πιο µεγάλου τµήµατος της εργατικής τάξης σε 
χρόνια εξαθλιωµένους άνεργους, που τρέφονται από τα αποφάγια µιας κοινωνίας 
που κονιορτοποιείται. Το δικαίωµα στη δουλειά είναι το µόνο σοβαρό δικαίωµα 
που άφησαν στον εργάτη σε µια κοινωνία που βασίζεται στην εκµετάλλευση. Αυτό το 
δικαίωµα είναι σήµερα που του αφαιρούν σε κάθε βήµα. Ενάντια στην ανεργία, τόσο 
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την «οργανική» όσο και την «συγκυριακή», είναι καιρός πια να προωθήσουµε, µαζί 
µε το σύνθηµα για δηµόσια έργα, το σύνθηµα της κινητής κλίµακας των ωρών 
εργασίας. Τα συνδικάτα και οι άλλες µαζικές οργανώσεις θα πρέπει να δέσουν τους 
εργάτες που δουλεύουν µε τους άνεργους σε µια αλληλεγγύη αµοιβαίας ευθύνης. 
Πάνω σ' αυτή τη βάση, όλη η δουλειά που υπάρχει πρέπει να µοιραστεί σε όλους τους 
εργάτες, κι αυτό το µοίρασµα να καθορίζει το µέγεθος της εργάσιµης βδοµάδας. Το 
µέσο µεροκάµατο κάθε εργάτη µένει όπως ήταν στην παλιά εργάσιµη βδοµάδα. Το 
µεροκάµατο, µε βάση ένα αυστηρό εγγυηµένο µίνιµουµ, ακολουθεί την κίνηση των 
τιµών. Στη σηµερινή καταστροφική περίοδο είναι αδύνατο να δεχτεί κανείς 
oποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα. 

Οι ιδιοκτήτες και οι δικηγόροι τους θα αποδείξουν το «απραγµατοποίητο» αυτών 
των αιτηµάτων. Οι µικροί καπιταλιστές, ιδιαίτερα οι καταστρεµµένοι καπιταλιστές, 
θα αναφερθούν, επιπλέον, στα λογιστικά τους βιβλία. Οι εργάτες θα απορρίψουν 
χωρίς συζήτηση αυτά τα συµπεράσµατα κι αυτές τις αναφορές στα βιβλία τους. Εδώ 
δεν πρόκειται για µια «συνηθισµένη» σύγκρουση µε αντιτιθέµενα υλικά 
συµφέροντα. Πρόκειται για το πώς θα προφυλαχτεί το προλεταριάτο από την 
παρακµή, την ηθική κατάπτωση και την καταστροφή. Πρόκειται για τη ζωή ή το 
θάνατο της µόνης δηµιουργικής και προοδευτικής τάξης, και, κατά συνέπεια, για το 
µέλλον της ανθρωπότητας. Αν ο καπιταλισµός είναι ανίκανος να ικανοποιήσει τα 
αιτήµατα που µε αδήριτη αναγκαιότητα ξεπηδούν από τις συµφορές που ο ίδιος 
γεννάει, τότε να τον συντρίψουµε! Το «πραγµατοποιήσιµο» ή το 
«απραγµατοποίητο» των αιτηµάτων είναι, στην προκειµένη περίπτωση, ένα ζήτηµα 
συσχετισµού των δυνάµεων, που δεν µπορεί να αποφασιστεί παρά µέσα στην πάλη. 
∆ιαµέσου αυτής της πάλης, οι εργάτες, ανεξάρτητα από το ποιες µπορεί να είναι οι 
άµεσες πρακτικές επιτυχίες τους, θα φτάσουν πιο εύκολα στην κατανόηση της 
αναγκαιότητας να συντρίψουν την καπιταλιστική σκλαβιά. 

Τα Συνδικάτα στη Μεταβατική Εποχή 

Στην πάλη για τις επιµέρους και µεταβατικές διεκδικήσεις, οι εργάτες χρειάζονται 
τώρα περισσότερο από ποτέ µαζικές οργανώσεις, και πριν απ' όλα συνδικάτα. Η 
τεράστια ανάπτυξη των συνδικάτων στη Γαλλία και τις Ενωµένες Πολιτείες είναι η 
καλύτερη απάντηση στα κηρύγµατα των υπεραριστερών δογµατικών που 
διακηρύσσουνε πως έχει «ξεπεραστεί η χρησιµότητα» των συνδικάτων. 

Οι Μπολσεβίκοι-Λενινιστές βρίσκονται στην πρώτη γραµµή του χαρακώµατος σε 
κάθε είδους πάλη, ακόµα και όταν πρόκειται για τα πιο µέτρια υλικά συµφέροντα ή 
δηµοκρατικά δικαιώµατα της εργατικής τάξης. Παίρνουν δραστήρια µέρος στη ζωή 
των µαζικών συνδικάτων, προσπαθώντας να τα ενισχύσουν και να αναπτύξουν το 
µαχητικό τους πνεύµα. Παλεύουν ασυµβίβαστα ενάντια σε κάθε προσπάθεια 
υποταγής των συνδικάτων στο αστικό κράτος και δεσίµατος του προλεταριάτου στις 
«υποχρεωτικές διαιτησίας» και κάθε άλλη µορφή αστυνοµικής κηδεµονίας -όχι µόνο 
φασιστικής, αλλά και «δηµοκρατικής». Μόνο πάνω στη βάση µιας τέτοιας δουλειάς 
µέσα στα συνδικάτα είναι δυνατό να παλέψουµε µε επιτυχία ενάντια στους 
ρεφορµιστές, κι εδώ περιλαβαίνεται και η σταλινική γραφειοκρατία. Οι 
σεχταριστικές προσπάθειες για την οικοδόµηση ή τη διατήρηση µικρών 
«επαναστατικών» συνδικάτων, σαν µια δεύτερη έκδοση του κόµµατος σηµαίνει, στην 
πραγµατικότητα, άρνηση της πάλης για την ηγεσία της εργατικής τάξης. Είναι 
αναγκαίο να εγκαθιδρύσουµε τον παρακάτω σταθερό κανόνα: η συνθηκολόγα 
ποικιλία της αυτοαποµόνωσης από τα µαζικά συνδικάτα, που ισοδυναµεί µε την 
προδοσία της επανάστασης, είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους της 
Τέταρτης ∆ιεθνούς, 
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Ταυτόχρονα, η Τέταρτη ∆ιεθνής απορρίπτει και καταδικάζει ανεπιφύλακτα κάθε 
συνδικαλιστικό φετιχισµό, που είναι εξίσου χαρακτηριστικό γνώρισµα των 
τρεϊντγιουνιονιστών και των συνδικαλιστών. 

α) Τα συνδικάτα δεν προσφέρουν, και η γραµµή των καθηκόντων τους, της σύνθεσής 
τους και του τρόπου που στρατολογούν τα µέλη τους, δεν µπορεί να προσφέρει ένα 
ολοκληρωµένο επαναστατικό πρόγραµµα. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
αντικαταστήσουν το Κόµµα. Η οικοδόµηση εθνικών επαναστατικών Κοµµάτων, 
τµηµάτων της Τέταρτης ∆ιεθνούς, είναι το κεντρικό καθήκον της µεταβατικής 
εποχής. 

β) Τα συνδικάτα, ακόµα και τα πιο ισχυρά, δεν αγκαλιάζουν πάνω από το 20 µε 25% 
της εργατικής τάξης, και κύρια τα πιο ειδικευµένα και τα πιο καλοπληρωµένα 
στρώµατά της. Η πιο καταπιεσµένη πλειοψηφία της εργατικής τάξης δεν σέρνεται 
στην πάλη παρά επεισοδιακά, και σε περίοδες εξαιρετικών ανατάσεων του εργατικού 
κινήµατος. Σε τέτοιες στιγµές, είναι αναγκαία η δηµιουργία οργανώσεων ad hoc 
(κατάλληλες για την περίπτωση), που να αγκαλιάζουν ολόκληρη τη µαχόµενη µάζα: 
απεργιακές επιτροπές, επιτροπές εργοστασίων και, τέλος, Σοβιέτ. 

γ) Σαν οργανώσεις που εκφράζουν τα ανώτατα στρώµατα του προλεταριάτου, τα 
συνδικάτα, όπως το δείχνει ολόκληρη η ιστορική εµπειρία του παρελθόντος, κι εδώ 
περιλαβαίνεται και η ολότελα νωπή εµπειρία των αναρχοσυνδικαλιστικών 
συνδικάτων της Ισπανίας, αναπτύσσουν ισχυρές τάσεις συµβιβασµού µε το αστικό 
δηµοκρατικό καθεστώς. Σε περίοδες όξυνσης της ταξικής πάλης, τα ηγετικά σώµατα 
των συνδικάτων προσπαθούν να κυριαρχήσουν πάνω στο µαζικό κίνηµα για να το 
καταστήσουν ακίνδυνο Αυτό γίνεται κιόλας την περίοδο των απλών απεργιών, και 
ειδικά στην περίπτωση των µαζικών απεργιών που συνδέονται µε την κατάληψη των 
εργοστασίων, που αµφισβητούν τις αρχές της αστικής ιδιοκτησίας. Σε καιρό πολέµου 
ή επανάστασης, που η µπουρζουαζία βυθίζεται σε εξαιρετικές δυσκολίες, οι ηγέτες 
των συνδικάτων συνήθως γίνονται αστοί υπουργοί. 

Γι' αυτό, τα τµήµατα της Τέταρτης ∆ιεθνούς θα πρέπει πάντα να παλεύουν όχι 
µονάχα να ανανεώσουν την ανώτατη ηγεσία των συνδικάτων, προωθώντας µε τόλµη 
και αποφασιστικότητα στις κρίσιµες στιγµές νέους µαχητές ηγέτες στη θέση των 
ρουτινιάριδων υπαλλήλων και καριεριστών, αλλά και να δηµιουργούν, σ' όλες τις 
δυνατές περιπτώσεις ανεξάρτητες µαχητικές οργανώσεις που να ανταποκρίνονται 
καλύτερα στα καθήκοντα της µαζικής πάλης ενάντια στην αστική κοινωνία, και 
ακόµα να µην δειλιάζουν, αν αυτό είναι αναγκαίο, µπροστά σ' ένα ανοιχτό σπάσιµο 
µε το συντηρητικό µηχανισµό των συνδικάτων. Αν είναι εγκληµατικό το να γυρίζει 
κανείς την πλάτη στις µαζικές οργανώσεις χάρη στην υποστήριξη σεχταριστικών 
επινοηµάτων, δεν είναι λιγότερο εγκληµατικό το να ανέχεται παθητικά την υποταγή 
του επαναστατικού κινήµατος των µαζών στον έλεγχο ανοιχτά αντιδραστικών ή 
καλυµµένων συντηρητικών (»προοδευτικών») γραφειοκρατικών κλικών. Τα 
συνδικάτα δεν είναι αυτοσκοπός, δεν είναι παρά ένα µέσο στο δρόµο της 
προλεταριακής επανάστασης. 
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Οι Εργοστασιακές Επιτροπές 

Στη διάρκεια της µεταβατικής εποχής, το εργατικό κίνηµα δεν έχει ένα συστηµατικό 
και καλοζυγισµένο χαρακτήρα, αλλά ένα χαρακτήρα πυρετώδη και εκρηκτικό. Τα 
συνθήµατα, το ίδιο όπως και οι µορφές οργάνωσης, πρέπει να υποτάσσονται στους 
δείκτες του κινήµατος. Αποφεύγοντας τη ρουτίνα σαν να είναι χολέρα, η ηγεσία 
πρέπει να ανταποκρίνεται µε ευαισθησία στην πρωτοβουλία των µαζών. 

Οι απεργίες µε κατάληψη των εργοστασίων, µια από τις τελευταίες εκδηλώσεις 
αυτού του είδους της πρωτοβουλίας, πάνε πέρα από τα όρια του «οµαλού» 
καπιταλιστικού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από τα αιτήµατα των απεργών, η 
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προσωρινή κατάληψη των εργοστασίων δίνει ένα χαστούκι στο είδωλο της 
καπιταλιστικής ιδιοκτησίας. Κάθε απεργία µε κατάληψη του εργοστασίου θέτει µε 
έναν πρακτικό τρόπο το ερώτηµα ποιος είναι ο κύριος του εργοστασίου: ο 
καπιταλιστής ή οι εργάτες; 

Αν η απεργία µε την κατάληψη του εργοστασίου θέτει επεισοδιακά αυτό το ερώτηµα. 
η εργοστασιακή επιτροπή δίνει στο ίδιο αυτό ερώτηµα µια οργανωµένη έκφραση. 
Εκλεγµένη απ' όλους τους εργάτες του εργοστασίου, η Επιτροπή του εργοστασίου 
δηµιουργεί άµεσα ένα αντίβαρο στη θέληση της διεύθυνσης. 

Στην κριτική που κάνουν οι ρεφορµιστές στα αφεντικά τα λεγόµενα «βασιλιάδες της 
οικονοµίας» του τύπου Φορντ, σε αντιδιαστολή µε τους «καλούς», «δηµοκράτες» 
εκµεταλλευτές, αντιτάσσουµε το σύνθηµα των εργοστασιακών επιτροπών σαν 
κέντρα της πάλης ενάντια και στους δυο. 

Οι γραφειοκράτες των συνδικάτων, γενικά, θα αντιταχθούν στη δηµιουργία των 
εργοστασιακών επιτροπών, το ίδιο όπως αντιτάσσονται σε κάθε τολµηρό βήµα που 
γίνεται στο δρόµο της κινητοποίησης των µαζών. 

Ωστόσο, όσο πιο πλατύ θα είναι το κίνηµα, τόσο πιο εύκολο θα είναι να συντρίψουµε 
την αντίστασή τους. Εκεί όπου έχει καθιερωθεί ήδη το κλειστό επάγγελµα. (cloced 
shop) στην «ειρηνική» περίοδο, η επιτροπή θα συµπέσει τυπικά µε το κανονικό 
όργανο του συνδικάτου, αλλά θα ανανεώσει το προσωπικό της και θα διευρύνει τις 
λειτουργίες της. Ωστόσο, η κύρια σηµασία των επιτροπών βρίσκεται στο γεγονός ότι 
γίνονται επιτελεία µάχης για εκείνα τα εργατικά στρώµατα που το συνδικάτο δεν 
είναι συνήθως ικανό να κινητοποιήσει. Απ' αυτά ακριβώς τα στρώµατα των πιο 
εκµεταλλευοµένων, θα βγουν τα πιο αφοσιωµένα στην επανάσταση αποσπάσµατα. 

Από τη στιγµή που η επιτροπή κάνει την εµφάνισή της, εγκαθιδρύεται στην 
πραγµατικότητα µια δυαδική εξουσία µέσα στο εργοστάσιο. Από την ίδια της την 
ουσία, αυτή η δυαδική εξουσία αντιπροσωπεύει τη µεταβατική κατάσταση, γιατί 
περικλείει µέσα της δυο ασυµφιλίωτα καθεστώτα: το καπιταλιστικό και το 
προλεταριακό. Η θεµελιώδης σηµασία των εργοστασιακών επιτροπών βρίσκεται 
ακριβώς στο γεγονός ότι αυτές ανοίγουν την πόρτα, αν όχι σε µια άµεσα 
επαναστατική περίοδο, τουλάχιστο σε µια προεπαναστατική περίοδο -ανάµεσα στο 
αστικό και στο προλεταριακό καθεστώς. Το ότι η διάδοση της ιδέας για τις 
εργοστασιακές επιτροπές δεν είναι ούτε πρόωρη ούτε τεχνητή, αυτό το δείχνουν 
πολύ καλά τα κύµατα κατάληψης των εργοστασίων που κατακλύζουν ένα ορισµένο 
αριθµό χωρών. Νέα κύµατα αυτού του τύπου είναι αναπόφευκτα στο άµεσο µέλλον. 
Είναι ανάγκη να ανοίξουµε έγκαιρα µια καµπάνια υπέρ των εργοστασιακών 
επιτροπών για να µη µας αιφνιδιάσουν τα γεγονότα. 

Το «Εµπορικό Μυστικό» και ο Εργατικός Έλεγχος στη 
Βιοµηχανία 

Ο φιλελεύθερος καπιταλισµός. που στηριζόταν στο συναγωνισµό και την ελευθερία 
του εµπορίου, χάθηκε στα βάθη του παρελθόντος. Ο διάδοχός του, ο µονοπωλιακός 
καπιταλισµός, όχι µόνο δεν έχει περιορίσει την αναρχία στην αγορά, αλλά, αντίθετα, 
της έχει δώσει ένα χαρακτήρα ιδιαίτερα σπασµωδικό. Η αναγκαιότητα µιας 
«ελεγχόµενης» οικονοµίας, µιας κρατικής «διεύθυνσης» πάνω στην οικονοµία και 
ενός «σχεδιασµού», αναγνωρίζεται τώρα -τουλάχιστο στα λόγια- από όλα σχεδόν τα 
αστικά ρεύµατα και τις µικροαστικές τάσεις, από το φασισµό µέχρι τη 
σοσιαλδηµοκρατία. 
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Για τους φασίστες, είναι κυρίως ένα ζήτηµα µιας «σχεδιασµένης» καταλήστευσης 
του λαού για µιλιταριστικούς σκοπούς. Οι σοσιαλδηµοκράτες προσπαθούν να 
αδειάσουν τον ωκεανό της αναρχίας µε το κουτάλι µιας γραφειοκρατικής 
«σχεδιοποίησης». Οι µηχανικοί και οι καθηγητές γράφουν άρθρα για την 
«τεχνοκρατία». Στα δειλά πειράµατά τους για µια «ρύθµιση», οι δηµοκρατικές 
κυβερνήσεις σκοντάφτουν στο ακατανίκητο σαµποτάζ του µεγάλου κεφαλαίου. 

 

Η πραγµατική σχέση που υπάρχει ανάµεσα στους εκµεταλλευτές και τους 
δηµοκρατικούς «ελεγκτές» παρουσιάζεται πολύ καθαρά στο γεγονός ότι οι κύριοι 
«µεταρρυθµιστές» σταµατούν µε θρησκευτική ευλάβεια στο κατώφλι των τραστ και 
των βιοµηχανικών και εµπορικών «µυστικών» τους. Εδώ βασιλεύει η αρχή της «µη 
επέµβασης». Οι λογαριασµοί ανάµεσα στον µεµονωµένο καπιταλιστή και την 
κοινωνία παραµένουν ένα µυστικό του καπιταλιστή: δεν αφορούν την κοινωνία. Η 
δικαιολογία που προσφέρουν για την αρχή του εµπορικού «µυστικού» είναι 
φαινοµενική, όπως και στην εποχή του φιλελεύθερου καπιταλισµού, είναι ο 
ελεύθερος «ανταγωνισµός». Στην πραγµατικότητα, τα τραστ δεν έχουν µυστικά 
µεταξύ τους. Το εµπορικό µυστικό, στην εποχή µας, είναι µέρος µιας επίµονης 
συνωµοσίας του µονοπωλιακού καπιταλισµού ενάντια στα συµφέροντα της 
κοινωνίας. Τα σχέδια για περιορισµό του απολυταρχισµού των «βασιλιάδων της 
οικονοµίας» µένουν αξιοθρήνητες φάρσες όσο οι ατοµικοί ιδιοκτήτες των 
κοινωνικών µέσων παραγωγής µπορούν να κρύβουν από τους παραγωγούς και τους 
καταναλωτές τις µηχανορραφίες της εκµετάλλευσης, της ληστείας, της απάτης. Η 
κατάργηση του «εµπορικού µυστικού» είναι το πρώτο βήµα στο δρόµο για έναν 
πραγµατικό έλεγχο στη βιοµηχανία. 
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Οι εργάτες έχουν το δικαίωµα. όχι λιγότερο από τους καπιταλιστές, να ξέρουν τα 
«µυστικά» της επιχείρησης, του τραστ, του βιοµηχανικού κλάδου, ολόκληρης της 
εθνικής οικονοµίας. Πρώτα πρώτα, οι τράπεζες, η βαριά βιοµηχανία και οι 
συγκεντροποιηµένες µεταφορές πρέπει να µπουν κάτω από το φακό της έρευνας. 

Το άµεσο καθήκον του εργατικού ελέγχου είναι: να ξεκαθαρίσει ποια είναι τα 
εισοδήµατα και ποιες οι δαπάνες της κοινωνίας, ξεκινώντας από τη µεµονωµένη 
επιχείρηση. Να καθορίσει το πραγµατικό µερίδιο που οικειοποιούνται οι 
καπιταλιστές σαν άτοµα και οι εκµεταλλευτές σαν όλο, από το εθνικό εισόδηµα. Να 
ξεσκεπάσει τις παρασκηνιακές κοµπίνες και τις απάτες των τραπεζών και των τραστ, 
και τέλος, να παρουσιάσει µπροστά σ' ολόκληρη την κοινωνία, την παράλογη 
σπατάλη ανθρώπινης εργασίας που είναι το αποτέλεσµα της καπιταλιστικής 
αναρχίας και το γυµνό κυνήγι του κέρδους. 

Καµιά υπηρεσία του αστικού κράτους δεν είναι σε θέση να φέρει σε πέρας αυτή τη 
δουλειά, όποιες κι αν είναι οι εξουσίες µε τις οποίες µπορεί κανείς να την περιβάλει. 
Ολόκληρος ο κόσµος στάθηκε µάρτυρας της αδυναµίας του προέδρου Ρούζβελτ και 
του πρωθυπουργού Λεόν Μπλουµ µπροστά στις συνωµοσίες των «εξήντα» ή των 
«διακοσίων οικογενειών» των αντίστοιχων εθνών τους. Για να συντριβεί η αντίσταση 
των εκµεταλλευτών, είναι αναγκαία η µαζική πίεση του προλεταριάτου. Μόνο οι 
εργοστασιακές επιτροπές µπορούν να εγγυηθούν έναν πραγµατικό έλεγχο πάνω στην 
παραγωγή, παίρνοντας κοντά τους -µε την ιδιότητα του συµβούλου και όχι του 
«τεχνοκράτη»- έντιµους και αφοσιωµένους στο λαό ειδικούς: λογιστές, 
στατιστικολόγους, πολιτικούς µηχανικούς, επιστήµονες, κτλ. 

Η πάλη ενάντια στην ανεργία είναι ακατανόητη χωρίς το κάλεσµα για µια πλατιά και 
τολµηρή οργάνωση δηµόσιων έργων. Αλλά τα δηµόσια έργα δεν µπορούν να έχουν 
µια διαρκή και προοδευτική σπουδαιότητα, τόσο για την κοινωνία όσο και για τους 
ίδιους τους άνεργους, παρά µόνο όταν αποτελούν µέρος ενός γενικού πλάνου, που 
έχει καταστρωθεί για να καλύψει ένα σηµαντικό αριθµό χρόνων. Μέσα στα πλαίσια 
ενός τέτοιου πλάνου, οι εργάτες θα διεκδικήσουν το ξαναρχίνισµα της δουλειάς, για 
λογαριασµό της κοινωνίας, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που έκλεισαν µε την κρίση. Σε 
µια τέτοια περίπτωση, ο εργατικός έλεγχος θα παραχωρούσε τη θέση του στην άµεση 
εργατική διαχείριση. 



 321

 

Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ (1932) 

 

Η επεξεργασία ακόµα και του πιο στοιχειώδους οικονοµικού πλάνου -από τη σκοπιά 
των συµφερόντων των εργατών κι όχι των εκµεταλλευτών- είναι αδύνατη χωρίς τον 
εργατικό έλεγχο, χωρίς, δηλαδή, να διεισδύσει το βλέµµα του εργάτη σε όλα τα 
ελατήρια, φανερά και κρυφά, που κινούν την καπιταλιστική οικονοµία. Οι επιτροπές 
των διαφόρων µεµονωµένων επιχειρήσεων, πρέπει να εκλέξουν, στις αντίστοιχες 
συνδιασκέψεις τους, επιτροπές τραστ, ολόκληρων βιοµηχανικών κλάδων, 
οικονοµικών περιοχών και, τέλος, της εθνικής οικονοµίας σαν όλο. Έτσι, ο εργατικός 
έλεγχος γίνεται ένα σχολειό για τη σχεδιασµένη οικονοµία. Στη βάση της 
εµπειρίας του ελέγχου, το προλεταριάτο θα προετοιµαστεί για να διευθύνει άµεσα 
την εθνικοποιηµένη βιοµηχανία, όταν η ώρα θα σηµάνει τελικά. 

Στους καπιταλιστές, κυρίως τους µικρούς και τους µεσαίους, που καµιά φορά 
προτείνουν οι ίδιοι να ανοίξουν τα λογιστικά τους βιβλία µπροστά στους εργάτες -
συνήθως για να τους αποδείξουν την ανάγκη για πιο χαµηλότερα µεροκάµατα- οι 
εργάτες απαντούν πως εκείνο που τους ενδιαφέρει, δεν είναι η λογιστική κατάσταση 
των χρεοκοπηµένων ή µισοχρεοκοπηµένων ατοµικών καπιταλιστών, αλλά η 
λογιστική κατάσταση όλων των εκµεταλλευτών σαν σύνολο. Οι εργάτες δεν µπορούν 
ούτε θέλουν να προσαρµόσουν το επίπεδο των όρων της ζωής τους στις απαιτήσεις 
των µεµονωµένων καπιταλιστών που έχουν γίνει θύµατα του ίδιου του καθεστώτος 
τους. Το καθήκον είναι να αναδιοργανωθεί ολόκληρο το σύστηµα της παραγωγής και 
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της διανοµής πάνω σε µια πιο αξιοπρεπή και εργάσιµη βάση. Αν η κατάργηση του 
εµπορικού µυστικού είναι ο αναγκαίος όρος για τον εργατικό έλεγχο, αυτός ο έλεγχος 
είναι το πρώτο βήµα στο δρόµο για τη σοσιαλιστική διεύθυνση της οικονοµίας. 

Η Απαλλοτρίωση Ορισµένων Οµάδων Καπιταλιστών 

Το σοσιαλιστικό πρόγραµµα της απαλλοτρίωσης, δηλαδή της πολιτικής ανατροπής 
της µπουρζουαζίας και της συντριβής της οικονοµικής κυριαρχίας της, δεν πρέπει σε 
καµιά περίπτωση, στη σηµερινή µεταβατική περίοδο, να µας εµποδίζει να 
προωθούµε, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, το αίτηµα για την απαλλοτρίωση 
ορισµένων κλάδων-κλειδιά της βιοµηχανίας, ζωτικών για την εθνική ύπαρξη, ή των 
πιο παρασιτικών οµάδων της µπουρζουαζίας. 

Έτσι, σε απάντηση στην παθιασµένη θρηνολογία των κύριων δηµοκρατών για τη 
δικτατορία των «60 οικογενειών» στις Ενωµένες Πολιτείες ή των «200 οικογενειών» 
στη Γαλλία, αντιτάσσουµε τη διεκδίκηση της απαλλοτρίωσης αυτών των 60 ή 200 
φεουδαρχών καπιταλιστών Υπερλόρδων. 

Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο διεκδικούµε την απαλλοτρίωση των µονοπωλιακών 
εταιριών της βιοµηχανίας πολέµου, των σιδηροδρόµων, των πιο σηµαντικών πηγών 
πρώτων υλών, κλπ. 

Η διαφορά ανάµεσα σ' αυτά τα αιτήµατα και το σύνθηµα της «εθνικοποίησης» των 
ρεφορµιστών χοντροκέφαλων βρίσκεται στα εξής: 1) Εµείς απορρίπτουµε την 
αποζηµίωση. 2) Προειδοποιούµε τις µάζες ενάντια στους δηµαγωγούς του Λαϊκού 
Μετώπου, που, ενώ µιλάνε µε την άκρη των χειλιών τους για εθνικοποίηση, στην 
πραγµατικότητα παραµένουν οι πράκτορες του κεφαλαίου. 3) Καλούµε τις µάζες να 
µην υπολογίζουν παρά µόνο στη δική τους επαναστατική δύναµη. 4) Συνδέουµε το 
ζήτηµα της απαλλοτρίωσης µε το ζήτηµα της κατάληψης της εξουσίας από τους 
εργάτες και τους αγρότες. 

Η ανάγκη να προωθήσουµε το σύνθηµα της απαλλοτρίωσης 
στην πορεία της καθηµερινής αγκιτάτσιας, µε την επιµέρους µορφή του, κι όχι 
µονάχα στην προπαγάνδα µας στην περιεκτική του όψη, απορρέει από το γεγονός ότι 
οι διάφοροι κλάδοι της βιοµηχανίας βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης, 
κατέχουν διαφορετικές θέσεις στην ζωή της κοινωνίας και περνούνε από διάφορα 
στάδια της πάλης των τάξεων. Μονάχα η γενική επαναστατική άνοδος του 
προλεταριάτου µπορεί να θέσει την ολοκληρωµένη απαλλοτρίωση της 
µπουρζουαζίας στην ηµερήσια διάταξη. Το καθήκον των µεταβατικών διεκδικήσεων 
είναι να προετοιµάσουν το προλεταριάτο να λύσει αυτό το πρόβληµα. 



 323

 

Η Απαλλοτρίωση των Ιδιωτικών Τραπεζών και 
η Κρατικοποίηση του Πιστωτικού Συστήµατος 

Ιµπεριαλισµός σηµαίνει 
κυριαρχία του χρηµατιστικού κεφαλαίου. ∆ίπλα δίπλα µε τα κονσόρτσιουµ και τα 
τραστ, και συχνά πάνω απ' αυτά, οι τράπεζες συγκεντρώνουν στα χέρια τους την 
πραγµατική διοίκηση της οικονοµίας. Στην δοµή τους, οι τράπεζες αντανακλούν, 
κάτω από µια συγκεντροποιηµένη µορφή, ολόκληρη τη δοµή του σύγχρονου 
καπιταλισµού: συνδυάζουν τις τάσεις του µονοπωλίου µε τις τάσεις της αναρχίας. 
Οργανώνουν θαύµατα της τεχνολογίας, γιγαντιαίες επιχειρήσεις, παντοδύναµα 
τραστ, αλλά επίσης οργανώνουν τις υψηλές τιµές, τις κρίσεις και την ανεργία. Είναι 
αδύνατο να κάνει κανείς έστω κι ένα κάπως σοβαρό βήµα στην πάλη ενάντια στο 
δεσποτισµό των µονοπωλίων και την καπιταλιστική αναρχία -που 
αλληλοσυµπληρώνονται στο καταστροφικό τους έργο- αν αφήσει τα κατευθυντήρια 
πόστα των τραπεζών στα χέρια των αρπαχτικών που λέγονται καπιταλιστές. Για να 
δηµιουργήσουµε ένα ενιαίο σύστηµα επένδυσης και πίστης, σύµφωνα µ' ένα 
ορθολογικό σχέδιο που να ανταποκρίνεται στα συµφέροντα ολόκληρου του λαού, 
είναι αναγκαίο να συγχωνέψουµε όλες τις τράπεζες σ' ένα και µόνο ενιαίο εθνικό 
ίδρυµα. Μονάχα η απαλλοτρίωση των ιδιωτικών τραπεζών και η συγκέντρωση 
ολόκληρου του πιστωτικού συστήµατος στα χέρια του κράτους θα προµηθεύσουν το 
τελευταίο µε τα πραγµατικά αναγκαία µέσα, δηλαδή µε τους υλικούς πόρους -και όχι 
µονάχα µε χαρτιά και γραφειοκρατικά µέσα- για την οικονοµική σχεδιοποίηση. 
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Η απαλλοτρίωση των τραπεζών δεν σηµαίνει σε καµιά περίπτωση την απαλλοτρίωση 
των τραπεζιτικών καταθέσεων. Αντίθετα: η ενιαία κρατική τράπεζα θα είναι 
ικανή να δηµιουργήσει πολύ πιο ευνοϊκούς όρους για τους µικρούς καταθέτες απ' ότι 
οι ιδιωτικές τράπεζες. Με τον ίδιο τρόπο, µόνο η κρατική τράπεζα µπορεί να 
εγκαθιδρύσει για τους κτηµατίες, τους εµπόρους και τους µικρέµπορους συνθήκες 
ευνοϊκές, δηλαδή φτηνή πίστη. Όµως, ακόµα πιο σηµαντικό είναι το γεγονός ότι 
ολόκληρη η οικονοµία -πρώτα απ' όλα η βαριά βιοµηχανία και οι µεταφορές- που θα 
κατευθύνεται από ένα ενιαίο οικονοµικό επιτελείο, θα υπηρετεί τα ζωτικά 
συµφέροντα των εργατών κι όλων των άλλων εργαζοµένων. 

Οπωσδήποτε, η κρατικοποίηση των τραπεζών δεν θα δόση τα ευνοϊκά αυτά 
αποτελέσµατα παρά αν η ίδια η κρατική εξουσία περάσει ολόκληρη από τα χέρια των 
εκµεταλλευτών στα χέρια των εργαζοµένων. 

Οι Απεργιακές Φρουρές, οι Οµάδες Αυτοάµυνας, 
η Εργατική Πολιτοφυλακή, ο Εξοπλισµός του 

Προλεταριάτου 

Οι απεργίες µε κατάληψη των εργοστάσιων είναι µια 
πολύ σοβαρή προειδοποίηση αποµέρους των µαζών προς την κατεύθυνση, όχι 
µονάχα της µπουρζουαζίας, αλλά και των οργανώσεων των εργατών, κι εδώ 
περιλαβαίνεται και η Τέταρτη ∆ιεθνής. Το 1919-20, οι ιταλοί εργάτες καταλάβανε µε 
δική τους πρωτοβουλία τις επιχειρήσεις, προειδοποιώντας έτσι τους ίδιους τους 
«αρχηγούς» τους, πως ήρθε η ώρα της κοινωνικής επανάστασης. Οι «αρχηγοί» δεν 
λάβανε υπόψη τους την προειδοποίηση. Το αποτέλεσµα ήταν η νίκη του φασισµού. 

Οι απεργίες µε κατάληψη των εργοστασίων δεν σηµαίνουν ακόµα το πάρσιµο των 
εργοστασίων α λα ιταλικά. Αποτελούν όµως ένα αποφασιστικό βήµα σ' αυτό το 
δρόµο. Η σηµερινή κρίση µπορεί να οξύνει την ταξική πάλη στο πιο υψηλό της 
σηµείο και να επισπεύσει τη λύση. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει πως µια επαναστατική 
κατάσταση έρχεται µε ένα χτύπηµα. Στην πραγµατικότητα, το πλησίασµα της 
σηµειώνεται µε ολόκληρη µια σειρά από σπασµούς. Και το κύµα των απεργιών µε 
κατάληψη των εργοστασίων είναι ακριβώς ένας απ' αυτούς τους σπασµούς. Το 
καθήκον για τα τµήµατα της Τέταρτης ∆ιεθνούς είναι να βοηθούν την προλεταριακή 
πρωτοπορία να κατανοήσει το γενικό χαρακτήρα και τους ρυθµούς της εποχής µας, 
και να γονιµοποιούν, την κατάλληλη στιγµή, την πάλη των µαζών µε όλο και πιο 
αποφασιστικά συνθήµατα και µε µαχητικά οργανωτικά µέτρα. 
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Ο παροξυσµός της πάλης του προλεταριάτου σηµαίνει παροξυσµό στις µέθοδες 
αντεπίθεσης αποµέρους του κεφαλαίου. Τα νέα απεργιακά κύµατα µε κατάληψη των 
εργοστασίων µπορεί να προκαλέσουν, και θα προκαλέσουν αναπόφευκτα, 
αποφασιστικά αντίµετρα αποµέρους της µπουρζουαζίας. Η προπαρασκευαστική 
δουλειά γίνεται από τώρα από τα εµπιστευτικά επιτελεία των µεγάλων τραστ. 
Αλίµονο στις επαναστατικές οργανώσεις, αλίµονο στο προλεταριάτο αν πιαστεί ξανά 
απροετοίµαστο! 

Πουθενά η µπουρζουαζία δεν αρκείται στην επίσηµη αστυνοµία και τον επίσηµο 
στρατό της. Στις Ενωµένες Πολιτείες, ακόµα και στις «ειρηνικές» περίοδες, η 
µπουρζουαζία διατηρεί στρατιωτικοποιηµένα αποσπάσµατα απεργοσπαστών και 
ένοπλες ιδιωτικές συµµορίες στα εργοστάσια. Σ' αυτά πρέπει τώρα να προσθέσουµε 
τις διάφορες οµάδες των αµερικανών ναζί. Η γαλλική µπουρζουαζία, µε το πρώτο 
πλησίασµα του κινδύνου, κινητοποίησε τα µισονόµιµα και τα παράνοµα φασιστικά 
αποσπάσµατα, µαζί µ' αυτά που έχει µέσα στον επίσηµο στρατό της. Μόλις η πίεση 
των άγγλων εργατών δυναµώνει ξανά, αµέσως οι φασιστικές συµµορίες 
διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται, αυξάνουν δέκα φορές και κατεβαίνουν σε 
αιµατηρές πορείες ενάντια στους εργάτες. Η µπουρζουαζία είναι µε ακρίβεια 
πληροφορηµένη για το γεγονός ότι στη σηµερινή εποχή η πάλη των τάξεων τείνει 
άφευκτα να µεταµορφωθεί σε εµφύλιο πόλεµο. Τα παραδείγµατα της Ιταλίας, της 
Γερµανίας, της Αυστρίας, της Ισπανίας και των άλλων χωρών έµαθαν πολύ 
περισσότερα στους µεγιστάνες και στους λακέδες του κεφαλαίου απ' ότι στους 
επίσηµους ηγέτες του προλεταριάτου. 

Οι πολιτικοί της ∆εύτερης και της 
Τρίτης ∆ιεθνούς, το ίδιο όπως οι γραφειοκράτες των συνδικάτων, κλείνουν συνειδητά 
τα µάτια και δεν βλέπουν τον ιδιωτικό στρατό της µπουρζουαζίας. Αλλιώτικα, δεν θα 
µπορούσαν να διατηρήσουν τη συµµαχία τους µαζί της ούτε για 24 ώρες. Οι 
ρεφορµιστές τυπώνουν συστηµατικά στο µυαλό των εργατών την ιδέα ότι η ιερότητα 
της δηµοκρατίας εξασφαλίζεται καλύτερα όταν η µπουρζουαζία είναι οπλισµένη 
µέχρι τα δόντια και οι εργάτες είναι άοπλοι. 

Το καθήκον της Τέταρτης ∆ιεθνούς είναι να θέσει ένα τέλος, µια για πάντα, σε µια 
τέτοια δουλική πολιτική. Οι µικροαστοί δηµοκράτες -κι εδώ περιλαβαίνονται οι 
σοσιαλδηµοκράτες, οι σταλινικοί και οι αναρχικοί- ουρλιάζουν τόσο πιο δυνατά για 
την πάλη ενάντια στο φασισµό όσο πιο άνανδρα συνθηκολογούν, στην 
πραγµατικότητα, µαζί του. Μονάχα τα ένοπλα αποσπάσµατα των εργατών, που 
αισθάνονται πίσω τους την υποστήριξη δεκάδων εκατοµµυρίων εργαζοµένων, 
µπορούν να αντιταχθούν µε επιτυχία ενάντια στις φασιστικές συµµορίες. Η πάλη 
ενάντια στο φασισµό δεν αρχίζει από τη σύνταξη µιας φιλελεύθερης εφηµερίδας, 
αλλά από το εργοστάσιο -και τελειώνει στο δρόµο. Οι απεργοσπάστες και οι ιδιωτικοί 
χωροφύλακες που είναι φυτεµένοι µέσα στα εργοστάσια είναι οι βασικοί πυρήνες του 
φασιστικού στρατού. Οι απεργιακές φρουρές είναι οι βασικοί πυρήνες του 
προλεταριακού στρατού. Απ' αυτό πρέπει να ξεκινάµε. 
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Σε συνδυασµό µε κάθε απεργία και κάθε διαδήλωση, πρέπει να προπαγανδίζουµε 
την ιδέα της αναγκαιότητας της δηµιουργίας εργατικών οµάδων αυτοάµυνας. 
Είναι ανάγκη να γράψουµε αυτό το σύνθηµα στο πρόγραµµα της επαναστατικής 
πτέρυγας των συνδικάτων. Είναι επιτακτική ανάγκη να οργανώνουµε αποσπάσµατα 
αυτοάµυνας, παντού όπου αυτό είναι δυνατό, ξεκινώντας µε οµάδες νέων, και να τα 
εκπαιδεύουµε και να τα εξοικειώνουµε µε την χρήση των όπλων. 

Το νέο κύµα του µαζικού κινήµατος πρέπει να χρησιµέψει όχι µόνο στο να αυξήσουµε 
τον αριθµό αυτών των µονάδων, αλλά και για να τις ενώσουµε, κατά συνοικίες, κατά 
πόλεις, κατά περιοχές. Είναι ανάγκη να δώσουµε οργανωµένη έκφραση στο δίκαιο 
µίσος των εργατών ενάντια στους απεργοσπάστες και τις συµµορίες των γκάγκστερ 
και των φασιστών. Είναι ανάγκη να προωθήσουµε το σύνθηµα της εργατικής 
πολιτοφυλακής, σαν τη µόνη σοβαρή εγγύηση για το απαραβίαστο των εργατικών 
οργανώσεων, των εργατικών συγκεντρώσεων και του εργατικού Τύπου. 

Μονάχα µε τη βοήθεια µιας τέτοιας συστηµατικής, επίµονης, ακούραστης και 
τολµηρής δουλειάς αγκιτάτσιας και προπαγάνδας, πάντα πάνω στη βάση της 
εµπειρίας των ίδιων των µαζών, µπορεί κανείς να ξεριζώσει από τη συνείδησή τους 
τις παραδόσεις της υποτακτικότητας και της παθητικότητας. 

Να εκπαιδεύσει αποσπάσµατα ηρωικών µαχητών, ικανών να δώσουν το παράδειγµα 
σ' όλους τους εργαζόµενους! 

o Να επιβάλει µια σειρά από τακτικές ήττες στους ένοπλους δολοφόνους της 
αντεπανάστασης! 

o Να ανεβάσει την αυτοπεποίθηση των εκµεταλλευοµένων και των 
καταπιεσµένων! 

o Να εκθέσει το φασισµό στα µάτια των µικροαστών και να ανοίξει το δρόµο 
για την κατάκτηση της εξουσίας από το προλεταριάτο! 

Ο Έγκελς προσδιόρισε το κράτος σαν σώµατα «ενόπλων». Ο εξοπλισµός του 
προλεταριάτου είναι ένα επιτακτικό συνακόλουθο στοιχείο στην πάλη του για 
απελευθέρωση. Όταν το προλεταριάτο θα το θελήσει, θα βρει τους τρόπους και τα 
µέσα για να εξοπλιστεί. Και σ' αυτόν τον τοµέα η ηγεσία πέφτει φυσικά στα τµήµατα 
της Τέταρτης ∆ιεθνούς. 

Η Συµµαχία των Εργατών και των Χωρικών 

Ο σύντροφος στα όπλα και το αντίστοιχο του εργάτη στην ύπαιθρο είναι ο εργάτης 
γης. Αποτελούν δυο κοµµάτια µιας και της ίδιας τάξης. Τα συµφέροντα τους είναι 
αξεχώριστα. Το πρόγραµµα των µεταβατικών διεκδικήσεων των εργατών 
βιοµηχανίας, µε αλλαγές εδώ κι εκεί, είναι και το πρόγραµµα του αγροτικού 
προλεταριάτου. 

Οι χωρικοί (κτηµατίες) αντιπροσωπεύουν µιαν άλλη τάξη: είναι η µικροµπουρζουαζία 
του χωριού. Η µικροµπουρζουαζία αποτελείται από διάφορα στρώµατα, από 
µισοπρολετάριους µέχρι εκµεταλλευτικά στοιχεία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, το 
πολιτικό καθήκον του βιοµηχανικού προλεταριάτου είναι να µεταφέρει την πάλη των 
τάξεων στην επαρχία. Έτσι µονάχα θα µπορέσει να τραβήξει µια διαχωριστική 
γραµµή ανάµεσα στους συµµάχους του και τους εχθρούς του. 

Οι ιδιοµορφίες της εθνικής ανάπτυξης σε κάθε χώρα βρίσκουν την πιο παράξενη 
έκφρασή τους στην κατάσταση των κτηµατιών και, σε κάποια έκταση, στην 
κατάσταση της µικροµπουρζουαζίας των πόλεων (βιοτέχνες και µαγαζάτορες). Αυτές 
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οι τάξεις, όσο ισχυρές αριθµητικά, κι αν είναι, στην ουσία αντιπροσωπεύουν 
αποµεινάρια από προκαπιταλιστικές µορφές παραγωγής. Τα τµήµατα της Τέταρτης 
∆ιεθνούς πρέπει να επεξεργαστούν προγράµµατα µεταβατικών διεκδικήσεων, όσο το 
δυνατό πιο συγκεκριµένα, για τους χωρικούς (κτηµατίες) και τη µικροµπουρζουαζία 
της πόλης -προγράµµατα που να ανταποκρίνονται στις συνθήκες της κάθε χώρας. Οι 
προχωρηµένοι εργάτες πρέπει να µάθουν να δίνουν καθαρές και συγκεκριµένες 
απαντήσεις στα ερωτήµατα των µελλοντικών συµµάχων τους. 

Όσο ο κτηµατίας παραµένει ένας «ανεξάρτητος» µικροπαραγωγός, έχει ανάγκη από 
φτηνή πίστη, από αγροτικά µηχανήµατα και λιπάσµατα µε τιµές που να µπορεί να 
πληρώσει, από ευνοϊκούς όρους µεταφοράς, κι από µια ευσυνείδητα οργανωµένη 
αγορά για τα αγροτικά του προϊόντα. Αλλά οι τράπεζες, τα τραστ, οι χοντρέµποροι 
ληστεύουν τον χωρικό απ' όλες τις µεριές. Μονάχα οι ίδιοι οι χωρικοί, µε τη βοήθεια 
των εργατών, µπορούν να χαλιναγωγήσουν αυτούς τους ληστές. Επιτροπές 
εκλεγµένες µικροκτηµατιών πρέπει να κάνουν την εµφάνισή τους στην εθνική 
σκηνή και να ενωθούν µε επιτροπές εργατών και επιτροπές τραπεζικών υπαλλήλων, 
που πρέπει να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο της µεταφοράς, της πίστης και του 
εµπορίου σ' ότι αφορά τη γεωργία. 

 

Επικαλούµενη ψεύτικα τις «υπερβολικές» απαιτήσεις των εργατών, η µεγάλη 
µπουρζουαζία µεταµορφώνει επιδέξια το ζήτηµα των τιµών των εµπορευµάτων σε 
µια σφήνα που τη χώνει ανάµεσα στους εργάτες και τους χωρικούς, όπως κι ανάµεσα 
στους εργάτες και τη µικροµπουρζουαζία των πόλεων. Ο χωρικός, ο βιοτέχνης, ο 
µικρός έµπορας, δεν µπορεί, όπως ο βιοµηχανικός εργάτης, ο υπάλληλος, ο 
υπάλληλος στις δηµόσιες υπηρεσίες, να διεκδικήσει µια αύξηση του µισθού του 
παράλληλη µε την αύξηση των τιµών. Η επίσηµη πάλη της κυβέρνησης µε τις υψηλές 
τιµές, δεν είναι παρά µια εξαπάτηση των µαζών. Όµως, οι χωρικοί, οι βιοτέχνες, οι 
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έµποροι, πρέπει, σαν καταναλωτές, να επέµβουν δραστήρια πιασµένοι χέρι χέρι µε 
τους εργάτες, σ' αυτό που αφορά την πολιτική των τιµών. Στα κλαψουρίσµατα των 
καπιταλιστών για το κόστος παραγωγής, µεταφοράς και εµπορίου, οι καταναλωτές 
απαντούν: «∆είξτε µας τα βιβλία σας. Απαιτούµε έλεγχο πάνω στην πολιτική των 
τιµών» Τα όργανα γι' αυτόν τον έλεγχο πρέπει να είναι οι επιτροπές για τις τιµές, 
που θα αποτελούνται από εκπροσώπους των εργοστασίων, των συνδικάτων, των 
συνεταιρισµών, των οργανώσεων των κτηµατιών, των «απλών ανθρώπων» της 
πόλης, των νοικοκυρών κλπ. Μ' αυτόν τον τρόπο, οι εργάτες θα µπορέσουν να 
δείξουν στους χωρικούς ότι η πραγµατική αιτία για τις υψηλές τιµές δεν βρίσκεται 
στα µεγάλα µεροκάµατα, αλλά στα υπερβολικά κέρδη των καπιταλιστών και στα 
απρόβλεπτα έξοδα της καπιταλιστικής αναρχίας. 

Το πρόγραµµα της εθνικοποίησης της γης και της κολεχτιβοποίησης της 
γεωργίας, πρέπει να καταστρωθεί έτσι που, από την ίδια τη βάση του, να αποκλείει 
τη δυνατότητα της απαλλοτρίωσης των µικρών χωρικών και την υποχρεωτική 
κολεχτιβοποίηση τους. Ο χωρικός θα µείνει ο ιδιοκτήτης του κλήρου του όσο ο ίδιος 
θα το θεωρεί δυνατό και αναγκαίο. Για να αποκαταστήσουµε το πρόγραµµα του 
σοσιαλισµού στα µάτια του χωρικού, είναι ανάγκη να καταγγείλουµε χωρίς οίκτο τις 
σταλινικές µέθοδες κολεχτιβοποίησης, που υπαγορεύτηκαν όχι από τα συµφέροντα 
των χωρικών ή των εργατών, αλλά από τα συµφέροντα της γραφειοκρατίας. 

Επιπλέον, η απαλλοτρίωση των απαλλοτριωτών, δεν σηµαίνει τη βίαιη δήµευση της 
ιδιοκτησίας των βιοτεχνών και των καταστηµαταρχών. Αντίθετα, ο εργατικός 
έλεγχος στις τράπεζες και στα τραστ -και ακόµα περισσότερο, η εθνικοποίηση τους- 
µπορεί να δηµιουργήσει για τη µικροµπουρζουαζία των πόλεων ασύγκριτα πιο 
ευνοϊκούς όρους πίστης, αγοράς και πώλησης, απ' αυτούς που υπάρχουν κάτω από 
την ανεµπόδιστη κυριαρχία των µονοπωλίων. Η εξάρτηση από το ιδιωτικό κεφάλαιο, 
θα παραχωρήσει τη θέση της στην εξάρτηση από το κράτος, που θα δείχνει τόσο 
µεγαλύτερη προσοχή απέναντι στις ανάγκες των µικρών συνεργατών και πρακτόρων 
του όσο σταθερότερα οι ίδιοι οι εργαζόµενοι θα κρατούν το τιµόνι του κράτους στα 
δικά τους τα χέρια. 

Η πρακτική συµµετοχή των εκµεταλλευόµενων χωρικών στον έλεγχο των διαφόρων 
τοµέων της οικονοµίας, θα τους επιτρέπει να αποφασίζουν οι ίδιοι αν τους συµφέρει 
ή όχι να περάσουν στην κολεχτιβοποιηµένη εργασία της γης –πότε και σε ποια 
κλίµακα. Οι εργάτες βιοµηχανίας πρέπει να θεωρούν τον εαυτό τους υποχρεωµένο να 
προσφέρει, σ' αυτό το δρόµο, κάθε συνεργασία στους χωρικούς: διαµέσου των 
συνδικάτων, των εργοστασιακών επιτροπών, και, πράγµα που είναι πιο σηµαντικό, 
διαµέσου της κυβέρνησης εργατών και χωρικών. 

Η συµµαχία που προτείνεται από το προλεταριάτο –όχι στις «µεσαίες τάξεις» γενικά, 
αλλά στα εκµεταλλευόµενα στρώµατα της µικροµπουρζουαζίας της πόλης και του 
χωριού, ενάντια σ' όλους τους εκµεταλλευτές, κι εδώ περιλαβαίνονται και οι «µεσαίες 
τάξεις»– µπορεί να βασίζεται όχι στον καταναγκασµό, αλλά πάνω σε µια ελεύθερη 
συγκατάθεση που πρέπει να εδραιωθεί σε µια ειδική «σύµβαση». Κι αυτή η 
«σύµβαση» είναι το πρόγραµµα των µεταβατικών διεκδικήσεων, που υιοθετείται 
ελεύθερα κι από τα δύο µέρη. 

 



 329

 

 

 

 

 

 


