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Πολύ πριν τον Λένιν, ο ίδιος ο Μαρξ είχε επισηµάνει τη δυνατότητα της 
έκρηξης µιας επανάστασης στη Ρωσία1. Η ορολογία του “αδύνατου κρίκου της 
ιµπεριαλιστικής αλυσίδας” αναπτύχθηκε παραπέρα από τον Λένιν όταν στα 
πρώτα του ακόµη έργα είχε διαπιστώσει την άνοδο της εργατικής τάξης στη 
Ρωσία, τη βιοµηχανοποίησή της και το πέρασµά της στο κεφαλαιοκρατικό 
στάδιο. Ταυτόχρονα, τόσο ο Μαρξ όσο και ο Λένιν θεωρούσαν δύσκολη αν όχι 
αδύνατη την οριστική νίκη της σοσιαλιστικής επανάστασης σε µια µόνο χώρα, 
τον “αδύνατο κρίκο” χωρίς τη νίκη της επανάστασης στις κυριότερες 
καπιταλιστικές µητροπόλεις. Η συµφωνία του Μπρεστ όσο και η ΝΕΠ ήταν 
έκτακτα µέτρα ανάγκης για να διατηρηθεί στη ζωή το πρώτο εργατικό κράτος 
όσο αναµενόταν η επανάσταση στη Γερµανία, κι’ από πιθανότατα στην 
Αγγλία και τη Γαλλία. Η υποχώρηση της παγκόσµιας επανάστασης στη 
δεκαετία του ’20 και του ’30 στάθηκε ο κύριος παράγοντας του 
γραφειοκρατικού εκφυλισµού της ΕΣΣ∆, η απαρχή της θεωρίας του 
“σοσιαλισµού σε µια  µόνη χώρα” και της “ειρηνικής συνύπαρξης” που βρήκε 
την έκφρασή της στα λαϊκά µέτωπα, τις συνεργασίες µε τα αστικά κόµµατα 
(το σύµφωνο Σκλάβαινα – Σοφούλη στην Ελλάδα πχ ή το µέτωπο του 
κινέζικου ΚΚ µε το εθνικιστικό κόµµα του Τσανγκ-Κάι-Σεκ). 
 

                                                 
1 Επιστολή στη Β. Ζάσουλιτς. 



Αν η παγκόσµια επανάσταση είχε προχωρήσει σαν αποτέλεσµα της ρήξης της 
ιµπεριαλιστικής αλυσίδας στον αδύναµο κρίκο της, τη Ρωσία (που 
σηµατοδοτούνταν από την αντίθεση ανάµεσα στον τσαρικό απολυταρχισµό 
και την κυριαρχία των βογιάρων από τη µια και την καπιταλιστική ανάπτυξη 
από την άλλη µε εκρηκτική κορύφωση στο αγροτικό ζήτηµα) τότε µια από τις 
βασικές προϋποθέσεις του σταλινισµού, η οικονοµική καθυστέρηση, θα είχε 
εξαλειφθεί. 
 
Η καθυστέρηση της παγκόσµιας επανάστασης και ο παγκόσµιος  µαζί µε τον 
εµφύλιο πόλεµο στη Ρωσία κατέστρεψαν ένα µεγάλο κοµµάτι του 
προλεταριάτου που συµµετείχε στην Οχτωβριανή επανάσταση. Οι σταλινικοί 
διωγµοί κατέστρεψαν ένα άλλο µεγάλο κοµµάτι, µε αποτέλεσµα η σοβιετική 
εργατική τάξη του ’40 ή του ’50 να µην έχει πια την ίδια µπολσεβίκικη 
συνείδηση µε την οποία ανδρώθηκε στα χρόνια πριν το 1917. Οι στρατιώτες 
του Κόκκινου Στρατού που πολέµησαν το 1940 – 45 δεν είχαν γνωρίσει τον 
Λένιν, δεν ήξεραν τίποτα για τον ρόλο του Τρότσκι ως αρχηγού του Κόκκινου 
Στρατού και συνεργάτη του Λένιν και είχαν µεγαλώσει σ’ ένα εκπαιδευτικό 
σύστηµα που θεοποιούσε τον Στάλιν και δεν ανεχόταν το παραµικρό ίχνος 
κριτικής. Ήταν λοιπόν µια διαφορετική εργατική τάξη από εκείνη που υπήρχε 
το 1917. Στα κρίσιµα χρόνια 1923-1937, µέχρι τις δίκες της Μόσχας, 
διαµορφώθηκε µια νέα γενιά που αποµακρυνόταν συστηµατικά από τις 
µπολσεβίκικες παραδόσεις και το έργο του Λένιν. Ταυτόχρονα, ο Στάλιν 
ισχυροποιούσε τη θέση του ανάµεσα στα µεσαία στελέχη του κοµµατικού και 
κρατικού µηχανισµού κι’ από κει προς τ’ ανώτερα επίπεδα. Έτσι µόνο έγινε 
δυνατή η εκκαθάριση ολόκληρης της γενιάς των µπολσεβίκων ηγετών που 
συνεργάστηκαν µε τον Λένιν στην επανάσταση του Οχτώβρη.  
 
Αν η παγκόσµια επανάσταση είχε προχωρήσει, το φαινόµενο “Στάλιν” δεν θα 
ήταν καν νοητό. Η αποµόνωση της ΕΣΣ∆, η οικονοµική καθυστέρηση και η 
φτώχεια, οι απώλειες που είχε η εργατική τάξη, οι αποτυχίες του κεντρικού 
σχεδιασµού, η βίαιη κολλεκτιβοποίηση, όλα αυτά είναι που κατέστησαν 
δυνατόν να υπάρξει  “Στάλιν” και “σταλινισµός”. Όπως έγραφε ο Τρότσκι: 
 

 «Απαντώντας στις συγχυσµένες ερωτήσεις πολλών 
συντρόφων για το τι έχει γίνει η ενεργητικότητα του Μπολσεβίκικου 
Κόµµατος και της εργατικής τάξης –πού είναι η επαναστατική 
πρωτοβουλία, το πνεύµα αυτοθυσίας και η πληβειακή περηφάνια του– γιατί, 
στη θέση όλων αυτών, έχει εµφανιστεί τόση προστυχιά, δειλία, µικροψυχία 
και καριερισµός, ο Ρακόβσκι αναφέρθηκε στην ιστορία της Γαλλικής 
Επανάστασης του 18ου αιώνα, και έφερε το παράδειγµα του Μπαµπέφ, που 
βγαίνοντας από τη φυλακή Αµπάι, αναρωτιόταν µε τον ίδιο τρόπο τι είχε 
γίνει ο ηρωικός λαός των προαστίων του Παρισιού. Μια επανάσταση 
καταβροχθίζει µεγάλη ανθρώπινη ενέργεια, τόσο ατοµική όσο και 



συλλογική. Τα νεύρα υποχωρούν. Η συνείδηση κλονίζεται και ο χαρακτήρας 
φθείρεται. Τα γεγονότα ξεδιπλώνονται µε µεγάλη ταχύτητα και η 
πληµµυρίδα των φρέσκων δυνάµεων δεν προλαβαίνει να αναπληρώσει τις 
απώλειες. Η πείνα, η ανεργία, ο θάνατος των επαναστατικών στελεχών, το 
πέταγµα των µαζών από τη διοίκηση, όλα αυτά οδήγησαν σε τέτοια φυσική 
και ηθική εξαθλίωση τα προάστια του Παρισιού, που χρειάστηκε να 
περάσουν τρεις δεκαετίες µέχρι να είναι έτοιµα για µια νέα εξέγερση».2 

Στην ΕΣΣ∆ µια τέτοια νέα εξέγερση της εργατικής τάξης, µια πολιτική 
επανάσταση που θα ανέτρεπε τον σταλινικό µηχανισµό και θα τον 
αντικαθιστούσε µε τα σοβιετικά όργανα δεν έγινε ποτέ. Αν γινόταν θ’ άλλαζε 
δραµατικά το διεθνές τοπίο. Παρόλα αυτά η σοβιετική εξέγερση στην 
Ουγγαρία το 1956 και η Άνοιξη της Πράγας το 1968 ταυτόχρονα µε τον 
Γαλλικό Μάη έδειξαν ότι υπήρχε ακόµα µια δυναµική της Οχτωβριανής 
επανάστασης και της ελευθερίας που δεν µπόρεσε να σβήσει εντελώς ο 
σταλινισµός. Η γραφειοκρατία που αναπτυσσόταν ένιωθε όλο και πιο δυνατή, 
όλο και πιο ταυτισµένη µε τον κρατικό µηχανισµό παρά µε την εργατική τάξη 
στην οποία δεν ήταν υπόλογη και από την οποία δεν ήταν ανακλητή.  

«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, 
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 
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στην παγκόσµια επανάσταση, και επέτρεψαν στη γραφειοκρατία να ανεβεί 
ολοένα και υψηλότερα σαν τη µόνη ελπίδα σωτηρίας».3 

Η εργατική τάξη βγήκε από τον Α’ παγκόσµιο και τον εµφύλιο πόλεµο 
αποδεκατισµένη και κουρασµένη, επιθυµώντας µια ήρεµη ζωή, νοµίζοντας 
πως θα τη βρει στον “σοσιαλισµό σε µια µόνη χώρα”. Η θεωρία της διαρκούς 
επανάστασης που κήρυττε η Αριστερή Αντιπολίτευση δεν επιφύλασσε παρά 
νέους αγώνες και νέες θυσίες µε απρόβλεπτα αποτελέσµατα, δεν έτασσε 
ησυχία, ηρεµία και ευηµερία. 

«Θα ήταν αφέλεια να φαντάζεται κανείς ότι ο Στάλιν, που προηγούµενα 
ήταν άγνωστος στις µάζες, βγήκε ξαφνικά από τα παρασκήνια οπλισµένος 
µ’ ένα πλήρες στρατηγικό πλάνο. Καθόλου. Πριν αυτός δοκιµάσει και 
αποφασίσει την πορεία του, η γραφειοκρατία δοκίµασε τoν ίδιο τον Στάλιν. 
Της πρόσφερε όλα τα αναγκαία εχέγγυα: το κύρος ενός παλιού 
µπολσεβίκου, ένα δυνατό χαρακτήρα, στενό ορίζοντα, και στενούς δεσµούς 
µε την πολιτική µηχανή σαν τη µόνη πηγή της επιρροής του. Η επιτυχία του, 
ήταν µια έκπληξη πρώτα απ’ όλα για τoν ίδιο τον Στάλιν. Ήταν το φιλικό 
καλωσόρισµα της νέας κυρίαρχης οµάδας, που προσπαθούσε να 
απελευθερωθεί από τις παλιές αρχές και από τον έλεγχο των µαζών, και 
που χρειαζόταν έναν αξιόπιστο διαιτητή στις εσωτερικές υποθέσεις της. 
Πρόσωπο δεύτερης σειράς µπροστά στις µάζες, και στα γεγονότα της 
επανάστασης, ο Στάλιν αποκαλύφτηκε σαν ο αδιαµφισβήτητος ηγέτης της 
θερµιδοριανής γραφειοκρατίας, σαν ο πρώτος ανάµεσά τους».4 

Ταυτόχρονα άρχισε να κυριαρχεί ο µηχανισµός και να περιορίζεται ο 
δηµοκρατικός συγκεντρωτισµός, η ιδεολογική πάλη που σ’ ολόκληρη την 
ιστορία του µπολσεβίκικου κόµµατος ήταν η ψυχή του και η πραγµατική βάση 
πάνω στην οποία αναπτύχθηκε ο ίδιος ο λενινισµός µε απαράµιλλα 
επιτεύγµατα στον τοµέα της ταχτικής, του προγράµµατος, της φιλοσοφίας και 
του ίδιου του δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού. Όλα αυτά ο σταλινισµός τα 
αντικατέστησε µε την απαγόρευση της κριτικής, µε την κατάργηση των σοβιέτ 
σαν οργάνων άσκησης της εξουσίας, µε τον γραφειοκρατικό έλεγχο από τα 
πάνω και τον τελεσιγραφισµό όχι µόνο στο µπολσεβίκικο κόµµα αλλά σ’ 
ολόκληρη τη ∆ιεθνή µε τον διορισµό των ηγεσιών και την επιβολή της 
εκάστοτε πολιτικής γραµµής που βόλευε την εξωτερική πολιτική της 
“ειρηνικής συνύπαρξης” του Κρεµλίνου µε τον ιµπεριαλισµό.  

Όπως γράφει ο Τρότσκι: 

«Παράλληλα µε τον πολιτικό εκφυλισµό του Κόµµατος, συνέβηκε µια ηθική 
παρακµή του ανεξέλεγκτου µηχανισµού. Η λέξη «σοβµπούρ» –σοβιετικός 
µπουρζουάς– που χρησιµοποιείται για τον προνοµιούχο ανώτερο λειτουργό, 
εµφανίστηκε πολύ νωρίς στο λεξιλόγιο των εργατών. Με το πέρασµα στη 
ΝΕΠ, οι αστικές τάσεις απόκτησαν, ένα πιο πλούσιο πεδίο δράσης. Στο 
Ενδέκατο Συνέδριο του Κόµµατος, το Μάρτη του 1922, ο Λένιν 
προειδοποίησε για τον κίνδυνο ενός εκφυλισµού του κυρίαρχου στρώµατος. 
Έχει συµβεί, είπε, περισσότερο από µια φορά στην ιστορία, ο νικητής να 
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υιοθετήσει την κουλτούρα του νικηµένου, όταν ο δεύτερος βρισκόταν σε ένα 
ανώτερο επίπεδο. Ο πολιτισµός της ρώσικης µπουρζουαζίας και της παλιάς 
γραφειοκρατίας, ήταν, βέβαια, άθλιος, αλλά, αλίµονο!, το νέο κυρίαρχο 
στρώµα πρέπει συχνά να βγάζει το καπέλo σ’ αυτόν τον πολιτισµό. 
«Τέσσερεις χιλιάδες εφτακόσιοι υπεύθυνοι κοµµουνιστές» στη Μόσχα 
διοικούν την κρατική µηχανή. «Ποιός καθοδηγεί ποιόν; Αµφιβάλω πάρα 
πολύ αν µπορείς να πεις ότι οι κοµµουνιστές είναι επικεφαλής...». Στα 
επόµενα συνέδρια, ο Λένιν δεν µπόρεσε να µιλήσει. Αλλά όλη η σκέψη του 
τους τελευταίους µήνες της ενεργούς ζωής του, ήταν να προειδοποιήσει και 
να εξοπλίσει τους εργάτες ενάντια στην καταπίεση, τις ιδιοτροπίες και την 
παρακµή της γραφειοκρατίας. Ο Λένιν, ωστόσο, είδε µόνο τα πρώτα 
συµπτώµατα της αρρώστιας».5 

Φυσικά, από τον γραφειοκρατικό εκφυλισµό της ΕΣΣ∆ οι 
µάζες έµαθαν ότι η πορεία από την επανάσταση προς τον σοσιαλισµό ή πολύ 
περισσότερο προς τον κοµµουνισµό δεν είναι µια γραµµική πορεία αλλά µια 
διαλεκτική γεµάτη ανατροπές και πισωγυρίσµατα. Αλλά η διαλεκτική αυτή 
δεν “αυτο-αναπτύσσεται” στο κενό, έχει τα δικά της αντικειµενικά, υλικά 
ερείσµατα όχι στη νοοτροπία των ανθρώπων (αυτή είναι αποτέλεσµα του 
Είναι και της θέσης τους ή όχι στον γραφειοκρατικό µηχανισµό) αλλά σε άλλα 
πράγµατα: 

«Η σηµερινή σοβιετική κοινωνία δεν µπορεί να κάνει χωρίς ένα κράτος, 
ούτε ακόµα –µέσα σε όρια– χωρίς µια γραφειοκρατία. Αλλά η αιτία γι’ αυτό 
µε κανέναν τρόπο δεν είναι τα θλιβερά υπολείµµατα του παρελθόντος, αλλά 
οι ισχυρές δυνάµεις και τάσεις του παρόντος. Η δικαίωση για την ύπαρξη 
του σοβιετικού κράτους σαν µηχανισµού καταπίεσης βρίσκεται στο γεγονός 
ότι η σηµερινή µεταβατική δοµή είναι ακόµα γεµάτη από κοινωνικές 
αντιφάσεις, που στη σφαίρα της κατανάλωσης –που είναι πιο κοντά και 
την αισθάνονται πιο πολύ όλοι– είναι εξαιρετικά τεταµένες, και απειλούν 
πάντα να απλωθούν στη σφαίρα της παραγωγής. Ο θρίαµβος του 
σοσιαλισµού δεν µπορεί να ονοµαστεί ούτε τελικός ούτε αµετάκλητος. Η 
βάση της γραφειοκρατικής κυριαρχίας είναι η φτώχεια της κοινωνίας σε 
αντικείµενα κατανάλωσης, µε αποτέλεσµα τον αγώνα του καθένα ενάντια σε 
όλους. Όταν υπάρχουν αρκετά αγαθά σε ένα κατάστηµα, οι αγοραστές 
µπορούν να έρθουν όποτε θέλουν. Όταν υπάρχουν λίγα αγαθά, οι αγοραστές 
αναγκάζονται να κάνουν ουρά. Όταν οι ουρές είναι πολύ µακριές, είναι 
αναγκαίο να διοριστεί ένας αστυφύλακας για να κρατάει την τάξη. Αυτή 
είναι η αφετηρία της εξουσίας της σοβιετικής γραφειοκρατίας. Αυτή “ ξέρει” 
ποιος πρέπει να πάρει κάτι και ποιος πρέπει να περιµένει».6 
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Η κοινωνική πάλη δεν σταµατά αλλά εντείνεται κάτω από τις συνθήκες αυτές 
µαζί µε το αίσθηµα των µαζών που αισθάνονται προδοµένες από την 
επανάσταση, αλλά στην πραγµατικότητα από τον ίδιο τον γραφειοκρατικό 
µηχανισµό που έχει σφετερισθεί την επανάσταση για λογαριασµό της. Όλα τα 
“έκτακτα µέτρα” αναµφισβήτητα δηµιούργησαν µια νέα κατάσταση και νέα 
στρώµατα από τα οποία προέκυψε το φαινόµενο “Στάλιν” σχεδόν 
φυσιολογικά. Η νέα ολιγαρχία «προσπαθούσε να απελευθερωθεί από τις παλιές 
αρχές και από τον έλεγχο των µαζών, και που χρειαζόταν έναν αξιόπιστο διαιτητή» τον 
βρήκε στο πρόσωπο του Στάλιν, ο οποίος στην αρχή, πραγµατικά, δεν έπαιρνε 
παρά µόνο κεντριστικές θέσεις προκειµένου να εµφανίσει τον εαυτό του σαν 
τον «διαιτητή». Να πως εκφράζεται µε ακρίβεια ο Τρότσκι για το 
γραφειοκρατικό φαινόµενο: 

«Αλλά αυτός δεν είναι ο µόνος λόγος. ∆ίπλα στον οικονοµικό παράγοντα 
που υπαγορεύει καπιταλιστικές µέθοδες πληρωµής στο τωρινό στάδιο, 
λειτουργεί ένας παράλληλος πολιτικός παράγοντας στο πρόσωπο της ίδιας 
της γραφειοκρατίας. Στην ίδια της την ουσία, η γραφειοκρατία είναι ο 
καλλιεργητής και ο προστάτης της ανισότητας. Στην αρχή εµφανίστηκε σαν 
το αστικό όργανο του εργατικού κράτους. Εγκαθιδρύοντας και 
υπερασπίζοντας τα πλεονεκτήµατα µιας µειοψηφίας, παίρνει, βέβαια, την 
αφρόκρεµα για τον εαυτό της. Αυτός που έχει να µοιράσει έναν πλούτο δεν 
αφήνει ποτέ τον εαυτό του απέξω. Έτσι, από µια κοινωνική αναγκαιότητα 
έχει αναπτυχθεί ένα όργανο που έχει κατά πολύ ξεπεράσει την κοινωνικά 
αναγκαία λειτουργία του, και έχει γίνει ένας ανεξάρτητος παράγοντας και, 
έτσι, η πηγή ενός µεγάλου κινδύνου για ολόκληρο τον κοινωνικό 
οργανισµό».7 

Από την κοινωνική αναγκαιότητα να υπάρχει µια ορισµένη, άνιση κατανοµή 
του εισοδήµατος στον σοσιαλισµό (ανάλογη µε την εργασία και όχι τις 
ανάγκες) αντί ο απαραίτητος µηχανισµός ν’ αρχίσει ν’ απονεκρώνεται και ν’ 
αποκτά έναν καθαρά ελεγκτικό χαρακτήρα, αυτονοµείται από την κοινωνία, 
«έχει γίνει ένας ανεξάρτητος παράγοντας» και έτσι έχει µετατραπεί σ’ ένα 
εντελώς νέο όργανο, σ’ ένα κυρίαρχο στρώµα «που έχει κατά πολύ ξεπεράσει 
την κοινωνικά αναγκαία λειτουργία του». Ορισµένοι αναφέρονται σε µια νέα 
κυρίαρχη τάξη αλλά από την άποψη των πολιτικών καθηκόντων του 
προλεταριάτου αυτό δεν έχει καµιά διαφορά. Είτε η γραφειοκρατία ήταν 
στρώµα είτε ήταν τάξη, η αναγέννηση του εργατικού κράτους µπορούσε να 
γίνει µ’ έναν και µόνο τρόπο: Την νέα επανάσταση της εργατικής τάξης 
ενάντια στην ηγετική, θερµιδωριανή γραφειοκρατία και την αποκατάσταση 
του σοβιετικού ελέγχου.  

                                                 
7 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 



Πέρα από τις λεπτοµέρειες µόνο η αποκατάσταση του 
εργατικού ελέγχου και του θεσµού των σοβιέτ µπορούσε ν’ αναγεννήσει την 
ΕΣΣ∆ και να την καταστήσει µια ακόµη µεγαλύτερη βιοµηχανική δύναµη. Τα 
τεχνολογικά επιτεύγµατα, η άνοδος της παραγωγικότητας της εργασίας και το 
ανέβασµα του επιπέδου των παραγωγικών δυνάµεων δεν είναι ένα ζήτηµα 
που µπορεί να συγκριθεί άµεσα στον καπιταλισµό και στο εργατικό κράτος. 
Στο εργατικό κράτος η τεχνολογία πρέπει νοµοτελειακά ν’ αυξάνεται µε 
ιστορικά πρωτόγνωρα άλµατα που θα οφείλονται στην απελευθέρωση της 
ατοµικής πρωτοβουλίας και οξυδέρκειας των άµεσων παραγωγών και όχι στα 
τελεσίγραφα της γραφειοκρατίας. Όπως έγραφε ο Τρότσκι: 

«Από την άλλη µεριά, µια επιτυχηµένη σοσιαλιστική οικοδόµηση είναι 
αδιανόητη χωρίς να περιλαµβάνονται µέσα στο σύστηµα σχεδιασµού τα 
άµεσα προσωπικά συµφέροντα, το ενδιαφέρον για το άτοµο του παραγωγού 
και του καταναλωτή –που µε τη σειρά τους µπορούν να αποκαλυφθούν 
καρποφόρα µόνο αν έχουν στην υπηρεσία τους το συνηθισµένο, αξιόπιστο 
και ευλύγιστο όργανο, το χρήµα. Η αύξηση της παραγωγικότητας της 
εργασίας και η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της είναι πράγµατα 
εντελώς ανέφικτα χωρίς ένα ακριβές µέτρο που να διεισδύει ελεύθερα σε 
όλα τα κύτταρα της βιοµηχανίας –δηλαδή, χωρίς µια σταθερή νοµισµατική 
µονάδα. […] Το ιστορικό, όµως, καθήκον δεν είναι απλά να αποφύγει το 
στραγγαλισµό, αλλά να δηµιουργήσει, πρόσωπο µε πρόσωπο µε τα πιο 
υψηλά επιτεύγµατα της παγκόσµιας αγοράς, µια πανίσχυρη οικονοµία, πέρα 
για πέρα ορθολογική, που θα εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη εξοικονόµηση 
χρόνου και, εποµένως, τη µεγαλύτερη άνθηση του πολιτισµού».8 

Μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς να στηριχθεί η ΕΣΣ∆ στην ήδη 
αναπτυγµένη βιοµηχανία της Γερµανίας και της Αγγλίας και χωρίς αυτές οι 
δυο χώρες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στους τεράστιους φυσικούς πόρους 
της ΕΣΣ∆ στα πλαίσια µιας σοσιαλιστικής οµοσπονδίας; Η απάντηση είναι 
φυσικά αρνητική. Γι’ αυτό η διαρκής επανάσταση ήταν ζήτηµα ζωτικής 
σηµασίας για την ΕΣΣ∆ σε αντίθεση µε τη θεωρία του “σοσιαλισµού σε µια 
µόνη χώρα» και γι’ αυτό επίσης ο γραφειοκρατισµός οδήγησε τον σχεδιασµό 
σε αποτυχίες, µεγάλες ελλείψεις σε πρώτες ύλες και αγαθά, έλλειψη 
οργάνωσης σ’ ολόκληρη την οικονοµία, µεγάλες ανισότητες στους µισθούς και 
την επιβολή ενός αστυνοµικού καθεστώτος από την Κεντρική Επιτροπή µέχρι 
το µικρότερο εργοστάσιο. Όπως γράφει ο Τρότσκι : 

«Αν, για να γίνουµε πιο παραστατικοί, µεταφράσουµε τις σοσιαλιστικές 
σχέσεις στη γλώσσα της αγοράς, µπορούµε να παρουσιάσουµε τον πολίτη 
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σαν έναν µέτοχο σε µια εταιρία που κατέχει τον πλούτο της χώρας. Αν η 
ιδιοκτησία ανήκε σε όλο το λαό, αυτό θα προϋπόθετε µια ίση διανοµή των 
«µετοχών», και κατά συνέπεια ένα δικαίωµα όλων των «µετόχων» στο ίδιο 
µέρισµα. Οι πολίτες, ωστόσο, συµµετέχουν στην εθνική επιχείρηση όχι 
µονάχα σαν «µέτοχοι», αλλά και σαν παραγωγοί. Στο κατώτερο στάδιο του 
κοµµουνισµού, που έχουµε συµφωνήσει να ονοµάζουµε σοσιαλισµό, οι 
πληρωµές για την εργασία γίνονται ακόµα σύµφωνα µε τους αστικούς 
κανόνες –δηλαδή σε εξάρτηση µε την ειδίκευση, την ένταση της εργασίας, 
κτλ. Έτσι το θεωρητικό εισόδηµα κάθε πολίτη, αποτελείται από δύο 
µέρη, α+β –δηλαδή, µέρισµα + µισθοί. Όσο πιο υψηλή είναι η τεχνική και 
όσο πιο πλήρης η οργάνωση της βιοµηχανίας, τόσο µεγαλύτερο είναι το 
µέρος που καταλαµβάνει το α απέναντι στο β, και τόσο λιγότερη είναι η 
επιρροή των ατοµικών διαφορών στην εργασία πάνω στο βιοτικό επίπεδο. 
Από το γεγονός ότι η διαφορά στους µισθούς στη Σοβιετική Ένωση δεν 
είναι µικρότερη, αλλά µεγαλύτερη απ’ ότι στις καπιταλιστικές χώρες, πρέπει 
να βγει το συµπέρασµα ότι οι µετοχές του σοβιετικού πολίτη δεν 
µοιράζονται ίσα, και πως στο εισόδηµά του, τόσο το µέρισµα όσο και το 
ηµεροµίσθιο είναι άνισα. Ενώ ο ανειδίκευτος εργάτης παίρνει µονάχα β, τη 
µίνιµουµ πληρωµή που κάτω από παρόµοιες συνθήκες, θα έπαιρνε και σε 
µια καπιταλιστική επιχείρηση, ο σταχανοβικός ή ο γραφειοκράτης 
παίρνει 2α+β, ή 3α+β, κτλ., ενώ επίσης µε τη σειρά του το β µπορεί να 
γίνει2β, 3β, κτλ. Με άλλα λόγια, οι διαφορές στο εισόδηµα καθορίζονται όχι 
µόνο από τις διαφορές της ατοµικής παραγωγικότητας, αλλά και από µια 
καλυµµένη οικειοποίηση των προϊόντων της εργασίας των άλλων. Η 
προνοµιούχα µειοψηφία των µετόχων ζει σε βάρος της αποστερηµένης 
πλειοψηφίας».9 

Μια «καλυµµένη οικειοποίηση των προϊόντων της εργασίας των άλλων» δεν 
σηµαίνει παρά παραγωγή υπεραξίας που δεν αφιερώνεται στη συσσώρευση 
και άλλες ειδικές ανάγκες αλλά στα εισοδήµατα των γραφειοκρατικών 
στρωµάτων. Μια τέτοια κατάσταση των πραγµάτων είναι εξώφθαλµη, ορατή 
σε όλους και σίγουρα δεν µπορεί να είναι σταθερή. Θα πρέπει ν’ ανατραπεί µε 
τον ένα ή άλλο τρόπο έστω κι’ αν αυτό απαιτήσει να περάσουν δεκαετίες. 
Αλλά µια τέτοια κατάσταση των πραγµάτων γίνεται ακόµα χειρότερη από τις 
αποτυχίες του κεντρικού, γραφειοκρατικού σχεδιασµού που φυσικά δεν έχει 
καµιά σχέση µε τον συνεταιρισµό των ελεύθερων παραγωγών (µε τη διπλή 
τους ιδιότητα σαν παραγωγών και καταναλωτών) ή “σχεδιασµός από τα 
κάτω” όπως συνηθίζεται να ονοµάζεται σήµερα (αν και όχι πάντα µε τη 
µαρξιστική έννοια του συνεταιρισµού των ελεύθερων παραγωγών).  

Ο κεντρικός γραφειοκρατικός σχεδιασµός δεν αποτέλεσε κανενός είδους 
λογική απάντηση στα προβλήµατα του συντονισµού των οικονοµικών 
αποφάσεων (ζήτηση και προσφορά χιλιάδων αγαθών) ή της ανόδου του 
βιοτικού επιπέδου των µαζών εφόσον µε γραφειοκρατικό τρόπο έπρεπε να 
καθορισθεί ο “ρυθµός της συσσώρευσης”. O γραφειοκρατικός σχεδιασµός 
απέτυχε στο να λύσει το λεγόµενο “οικονοµικό πρόβληµα” όσο 
αποκεντρωµένος κι’ αν ήταν ή όσο περισσότερο το κέρδος έµπαινε σαν 
κριτήριο λειτουργίας της επιχείρησης (όπως στην Γιουγκοσλαβική 
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“αυτοδιαχείριση” ή τις µεταρρυθµίσεις τύπου Λίµπερµαν στην ΕΣΣ∆). Το 
οικονοµικό πρόβληµα ήταν πάνω απ’ όλα πολιτικό πρόβληµα. 
Πρώτον, το µπλοκ των εργατικών κρατών δεν µπόρεσε ν’ αντέξει 
στον οικονοµικό ανταγωνισµό µε τον ιµπεριαλισµό και δεύτερον, 
αυτό έγινε ακριβώς επειδή δεν υπήρχε εργατικός έλεγχος. 

Ο Τρότσκι το έχει περιγράψει θεωρητικά µε εξαιρετικό τρόπο : 

 «Είναι φανερό ότι η απόπειρα να παρουσιάσουν τη 
σοβιετική γραφειοκρατία σαν «κρατικοκαπιταλιστική» τάξη δεν αντέχει 
στην κριτική. Η γραφειοκρατία δεν έχει ούτε µετοχές ούτε οµολογίες. 
Στρατολογείται, συµπληρώνεται και ανανεώνεται σαν µια διοικητική 
ιεραρχία, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ιδιαίτερη ιδιοκτησιακή σχέση δικιά 
της. Ο ατοµικός γραφειοκράτης δεν µπορεί να µεταβιβάσει στους 
κληρονόµους του τα δικαιώµατά του στην εκµετάλλευση του κρατικού 
µηχανισµού. Η γραφειοκρατία απολαµβάνει τα προνόµιά της µε τη µορφή 
µιας κατάχρησης της εξουσίας. Κρύβει το εισόδηµά της. Ισχυρίζεται ότι δεν 
υπάρχει σαν µια ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα. Η οικειοποίηση από τη µεριά 
της ενός µεγάλου µεριδίου του εθνικού εισοδήµατος, έχει το χαρακτήρα του 
κοινωνικού παρασιτισµού. Όλα αυτά κάνουν τη θέση του διευθυντικού 
σοβιετικού στρώµατος εξαιρετικά αντιφατική, διφορούµενη και 
αναξιοπρεπή, παρά την πλήρη εξουσία της και το προπέτασµα καπνού από 
κολακείες που την κρύβει. 

»Στην πορεία της ιστορίας της η αστική κοινωνία έχει παραµερίσει πολλά 
πολιτικά καθεστώτα και γραφειοκρατικές κάστες, χωρίς να αλλάξει τα 
κοινωνικά της θεµέλια. Έχει διαφυλάξει τον εαυτό της ενάντια στην 
παλινόρθωση των φεουδαρχικών και συντεχνιακών σχέσεων, λόγω της 
ανωτερότητας των παραγωγικών της µεθόδων. Η κρατική εξουσία έχει 
σταθεί ικανή είτε να συνεργαστεί µε την καπιταλιστική ανάπτυξη, είτε να 
βάλει φρένο σ’ αυτήν. Αλλά, γενικά, οι παραγωγικές δυνάµεις, πάνω σε µια 
βάση ατοµικής ιδιοκτησίας και ανταγωνισµού, επεξεργάζονταν το δικό τους 
πεπρωµένο. Σε αντίθεση µ’ αυτό, οι ιδιοκτησιακές σχέσεις που βγήκαν από 
τη σοσιαλιστική επανάσταση, είναι αδιαίρετα δεµένες µε το νέο κράτος σαν 
το φύλακά τους. Η κυριαρχία των σοσιαλιστικών τάσεων πάνω στις αστικές 
τάσεις είναι εγγυηµένη, όχι από τον αυτοµατισµό της οικονοµίας –
βρισκόµαστε ακόµα µακριά από αυτό– αλλά από τα πολιτικά µέτρα που 



παίρνει η δικτατορία. Έτσι, ο χαρακτήρας της οικονοµίας σαν όλο 
εξαρτάται από τον χαρακτήρα της κρατικής εξουσίας».10 
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II. Άραγε “Ο Μαρξ γεννήθηκε νωρίς”; 

Αυτός είναι ο τίτλος ενός άρθρου του καθηγητή κ. Ρούση.11 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 
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.12 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 βιβλίο13 του ο καλοπροαίρετος κ. 
Ρούσης αναπτύσσει τα σχετικά επιχειρήµατα, αλλά του διαφεύγουν ορισµένα 
σηµαντικά ζητήµατα. 
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Γκοβόστης. 



Πρώτον, ο σοσιαλισµός και ο κοµµουνισµός είναι αδιανόητο να επικρατήσουν 
αν δεν επικρατήσουν στις ιµπεριαλιστικές µητροπόλεις είτε σαν αιτία είτε σαν 
αποτέλεσµα µιας επανάστασης σε άλλες χώρες. Η θεωρία της ∆ιαρκούς 
Επανάστασης και του “σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα” µας το έχουν 
αποδείξει αρκετές φορές. Εξάλλου η θεωρία της ∆ιαρκούς Επανάστασης και 
του παγκόσµιου χαρακτήρα του σοσιαλισµού υπάρχουν στα ίδια τα κείµενα 
του Μαρξ. 

∆εύτερον, δώσαµε παραπάνω ένα απόσπασµα από την «Προδοµένη 
Επανάσταση» του Τρότσκι που πιθανώς να µην έκανε ιδιαίτερη εντύπωση 
στον αναγνώστη αλλά έχει τεράστια σηµασία και αποτελεί το κλειδί για την 
επιτυχία του σοσιαλισµού. Ας το επαναλάβουµε : 

«Η κυριαρχία των σοσιαλιστικών τάσεων πάνω στις αστικές τάσεις είναι 
εγγυηµένη, όχι από τον αυτοµατισµό της οικονοµίας –βρισκόµαστε ακόµα 
µακριά από αυτό– αλλά από τα πολιτικά µέτρα που παίρνει η δικτατορία. 
Έτσι, ο χαρακτήρας της οικονοµίας σαν όλο εξαρτάται από τον χαρακτήρα 
της κρατικής εξουσίας». 

Αυτό σηµαίνει ότι η επιτυχία του σοσιαλισµού βρίσκεται στο να 
πετύχει έναν αυτοµατισµό της πολιτικής λειτουργίας της οικονοµίας 
που δεν είναι άλλη από τη σοβιετική µορφή και ότι µέχρι να 
επιτευχθεί αυτός ο αυτοµατισµός (παραµένοντας άγνωστο πως) ο 
χαρακτήρας της οικονοµίας εξαρτάται από την εργατική δηµοκρατία 
και τη “διαρκή επανάσταση” ενάντια στην γραφειοκρατία. 

Έχουµε ασχοληθεί µε τα ζητήµατα αυτά εκτεταµένα σε άλλα έργα µας κι’ έτσι 
δεν είναι να επιµείνουµε σ’ αυτά.14 Θα πρέπει, ασφαλώς, να κρατήσουµε την 
παρατήρηση του Τρότσκι για τον «αυτοµατισµό της οικονοµίας –βρισκόµαστε 
ακόµα µακριά από αυτό», ενώ αυτό αποτελεί το κεντρικό ζήτηµα της 
απονέκρωσης του κράτους και τη µετάβαση στον κοµµουνισµό. Για τον Μαρξ 
και τον Ένγκελς, φυσιολογικά το ζήτηµα του σχεδιασµού αυτονόητα θα έλυνε 
το “οικονοµικό πρόβληµα” και τα προβλήµατα της διαχείρισης και της 
εκµετάλλευσης αλλά η εµπειρία της ΕΣΣ∆ έδειξε ότι στο ζήτηµα αυτό µπορεί 
να υπάρξουν παλινδροµήσεις και αποτυχίες. 

                                                 
14 Βλ. «Η ΕΣΣ∆ και οι οικονοµικές ιδέες του Τρότσκι» όπως και «Ο Λένιν και ο Τρότσκι για το 
εργατικό κράτος», Μαρξιστική Θεωρία & Πράξη.  



Αλλά µε την έννοια αυτή όταν ο 
κ. Ρούσης γράφει ότι ο κοµµουνισµός ήταν «κάτι που υπό την ολοκληρωµένη 
του µορφή δεν ήταν δυνατόν να συµβεί ούτε την εποχή των κλασικών ούτε 
στη Ρωσία του 1917» αυτό δεν είναι σωστό, γιατί οι συγκεκριµένοι 
αυτοµατισµοί που είναι απαραίτητοι δεν είχαν “εφευρεθεί” ούτε την εποχή 
αυτή ούτε έχουν “εφευρεθεί” και σήµερα. Στην εποχή των κλασσικών ή το 
1917 τα προβλήµατα του γραφειοκρατικού εκφυλισµού ήταν αδιανόητα. 
Σήµερα είναι πλήρως κατανοητό ότι µπορούν να λάβουν χώρα, αλλά και πάλι 
δεν έχουµε µια θεωρία του αυτοµατισµού της σοσιαλιστικής οικονοµίας, πέρα 
από την κρισιµότητα του ζητήµατος της σοβιετικής δηµοκρατίας και της 
“διαρκούς επανάστασης” που είναι αναγκαία για τον αυτοµατισµό. Αλλά αυτό 
ακριβώς πίστευαν ο Μαρξ και ο Λένιν, ότι δηλαδή η προλεταριακή εξουσία, η 
δικτατορία του προλεταριάτου, στο διάβα της θα έλυνε τα προβλήµατα της 
εφαρµογής αυτόµατων διαδικασιών στον σχεδιασµό της οικονοµίας. 

Σε κάθε περίπτωση µια θεωρία του αυτοµατισµού δεν πρόκειται ν’ 
ανακαλυφθεί στα πλαίσια της καθαρής θεωρίας αλλά µόνο στα πλαίσια της 
επαναστατικής πάλης για την εργατική δηµοκρατία και τους θεσµούς των 
επιτροπών σε όλα τα επίπεδα όσο “χρονοβόρο” ή “αναποτελεσµατικό” µπορεί 
να είναι κάτι τέτοιο. Το πρόβληµα της ύπαρξης πιο αποτελεσµατικών ή ακόµη 
και αυτόµατων µηχανισµών είναι, σε τελική ανάλυση, ένα πολιτικό ζήτηµα κι’ 
αυτό δεν µπορεί παρά να λύσει το πρόβληµα της ύπαρξης πιο 
αποτελεσµατικών µηχανισµών, στην πράξη. Ποιο είναι το κρίσιµο σ’ αυτή 
την περίπτωση; Η πολιτική εξουσία των εργαζοµένων.  

Μ’ αυτή την έννοια ο Μαρξ γεννήθηκε στη σωστή εποχή –όπως ο Λένιν και 
όλοι µας! Ο Μαρξ δεν ασχολήθηκε µε προβλήµατα που δεν υπήρχαν όπως δεν 
οφείλουµε να το κάνουµε κι’ εµείς –χωρίς να σηµαίνει ότι δεν πρέπει να τα 
σκεφτόµαστε στα πλαίσια της ιστορικής εµπειρίας του γραφειοκρατικού 
εκφυλισµού της ΕΣΣ∆. Από εκεί και κάτω κάθε “συγκεκριµένη λύση” των 
προβληµάτων δεν είναι παρά ουτοπικός σοσιαλισµός.15 

Μια άλλη θεώρηση, αυτή της σχολής της “λογικής της ιστορίας” µιλά για 
πρώιµο και ώριµο σοσιαλισµό και δίνει έµφαση (όπως πολλοί άλλοι) στη 
ροµποτική και την ανάπτυξη τεχνολογιών που απλοποιούν σηµαντικά την 

                                                 
15 Πχ το σύστηµα γνωστό ως parecon, οι προτάσεις του κ. Τάκη Φωτόπουλου που δεν υιοθετούν τη 
συλλογική ιδιοκτησία κλπ, σχήµατα µε τα οποία έχουµε ασχοληθεί στα έργα µας που προαναφέραµε. 



παραγωγή.  Το πραγµατικό ζήτηµα δεν είναι ν’ απλοποιηθεί η παραγωγή –
αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως τόσο στον καπιταλισµό σε κάποιο βαθµό όσο 
πολύ περισσότερο όταν κρατικοποιηθούν τα µέσα παραγωγής και 
επικρατήσει ο συµβουλιακός σχεδιασµός. Το πραγµατικό πρόβληµα είναι η 
σταθερότητα και η διατηρησιµότητα του συµβουλιακού σχεδιασµού (του 
συνεταιρισµού των ελεύθερων παραγωγών / καταναλωτών) απέναντι στα 
φαινόµενα του γραφειοκρατικού εκφυλισµού που εκφράζουν µια πολύπλοκη, 
διαλεκτική σχέση ανάµεσα στην οικονοµία και την πολιτική. 



 

III. Τα νέα ζητήµατα του “διεθνισµού” 

Έχει αναπτυχθεί τον τελευταίο καιρό 
(µετά την κρίση του 2008) το ερώτηµα του διεθνισµού σε σχέση µε την 
παραµονή ή την αποχώρηση από την ευρωζώνη. Όπως διαβάζουµε σε µια 
ανάλυση : 

«∆εν είναι καθόλου προφανές ότι µια πρόταση σε εθνική κλίµακα 
απεµπλοκής από το ευρώ πρέπει να καταλήγει σε σχέδια “ καπιταλιστικής 
ανάπτυξης”, σαν αυτά που µας έχει συνηθίσει η διαχειριστική Αριστερά. 
Ακόµη και παρά το γεγονός ότι µεταβατικά και µε το καθαρότερο ακόµη 
σοσιαλιστικό σχέδιο ή σχέδιο εργατικού ελέγχου κάθε ανάπτυξη είναι ακόµη 
“ καπιταλιστική”, µια πρόταση εξόδου από την ευρωζώνη µπορεί κάλλιστα 
να συνιστά µια µεγάλη ρωγµή µε την αστική εξουσία. Εφόσον κάτι τέτοιο 
γίνει µε την πρωτοβουλία της Αριστεράς και του εργατικού κινήµατος και 
δεν είναι η λύση απελπισίας του αστισµού. Αλήθεια, µπορούµε να 
φανταστούµε το άνοιγµα µιας διαδικασίας ανατρεπτικής του καπιταλισµού 
µε δεδοµένο όλο το µηχανισµό της ευρωζώνης, την ΕΚΤ, το Συµβούλιο της 
ΕΕ και το Σύµφωνο Σταθερότητας; Γιατί, βεβαίως, το ευρώ δεν νοείται 
χωρίς αυτούς τους όρους και µηχανισµούς. Αν αυτοί κατέρρεαν, καµία 
κυρίαρχη δύναµη δεν θα ενδιαφερόταν για το ευρώ. Επιπλέον, ας 
θυµηθούµε ότι καµία επαναστατική διαδικασία δεν προχώρησε χωρίς να 
“ σπάσει” το ιµπεριαλιστικό πλαίσιο όπου η χώρα ήταν προσδεδεµένη είτε 
ισότιµα είτε ανισότιµα. Ή πάντως απέτυχε και γιατί δεν µπορούσε να το 
“ σπάσει”. Η Ρωσία και η Αντάντ το 1917. Το ενδιαφέρον του ΝΑΤΟ για 
την έκρυθµη ιταλική συγκυρία στα 1970».16

 

Το ερώτηµα του συγγραφέα είναι αν αποτελεί επαναστατική ή 
αντεπαναστατική λύση η έξοδος από το ευρώ. Το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ 
απορρίπτουν τέτοιες λύσεις. Ο µεν ΣΥΡΙΖΑ γιατί θεωρεί ότι στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν περιθώρια µιας κεϋνσιανής πολιτικής, το δε 
ΚΚΕ γιατί στα πλαίσια µιας συστηµικής λογικής δεν θέλει να έρθει σε ρήξη µε 
το status quo αµφισβητώντας την τρέχουσα κατάσταση. Στην 
πραγµατικότητα το ίδιο ακριβώς επιθυµεί και ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολλά 
χρόνια. Αλλά ο συγγραφέας κρατά µια µεσοβέζικη στάση στην ερµηνεία του 
και άρα και στην τελική του θέση : 

                                                 
16 ∆ηµήτρη Μπελαντή, «Ο διεθνισµός ως αµηχανία», Εποχή 21/12/2010. 



“Αλήθεια, µπορούµε να φανταστούµε το άνοιγµα µιας διαδικασίας 
ανατρεπτικής του καπιταλισµού µε δεδοµένο όλο το µηχανισµό της 
ευρωζώνης, την ΕΚΤ, το Συµβούλιο της ΕΕ και το Σύµφωνο Σταθερότητας; 
Γιατί, βεβαίως, το ευρώ δεν νοείται χωρίς αυτούς τους όρους και 
µηχανισµούς. Αν αυτοί κατέρρεαν, καµία κυρίαρχη δύναµη δεν θα 
ενδιαφερόταν για το ευρώ”. 

Αν λοιπόν “καµία κυρίαρχη δύναµη δεν θα ενδιαφερόταν για το ευρώ” τότε 
περίπου αυτόµατα θα κατέρρεε το σύµπαν και έτσι θα είχαµε µια 
επαναστατική ευκαιρία! Παρόµοια αν όλες οι πολιτείες των ΗΠΑ 
αποφασίσουν ν’ αυτονοµηθούν σ’ εθνικά κράτη, πάλι θα έχουµε µια 
επαναστατική ευκαιρία, όπως κι’ αν αποφασίσουν να αυτοκτονήσουν οµαδικά 
όλοι οι καπιταλιστές της Ευρώπης. Η πραγµατικότητα είναι ότι ασφαλώς 
µπορούµε “να φανταστούµε το άνοιγµα µιας διαδικασίας ανατρεπτικής του 
καπιταλισµού µε δεδοµένο όλο το µηχανισµό” αν η εργατική τάξη έχει τα 
σωστά µεταβατικά αιτήµατα και κατορθώσει ν’ ανατρέψει µια καπιταλιστική 
κυβέρνηση σε µια ορισµένη Ευρωπαϊκή χώρα.  

Παράδειγµα, “Η Ρωσία και η Αντάντ το 1917”. Αν οι 
µπολσεβίκοι απ’ το 1914 δεν είχαν πολεµήσει τον σοσιαλπατριωτισµό 
ανελέητα όπως και την έννοια της αστικής πατρίδας, ποτέ δεν θα φτάναµε 
στο 1917 µε τη µορφή που το γνωρίσαµε. Τα συνθήµατα της ειρήνης και της 
αγροτικής µεταρρύθµισης ένωσαν τους εργάτες, τους αγρότες και τους 
στρατιώτες κάτω από τη σηµαία του µπολσεβίκικου κόµµατος, στο τέλος, µε 
την ανυποχώρητη στάση τους απέναντι στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο και την 
κεντριστική ή υποχωρητική στάση τόσο των Καντέ όσο και των κοµµάτων της 
αριστεράς, όπως οι Σοσιαλεπαναστάτες (Εσσέροι, SR) και οι µενσεβίκοι. 
Μπορούσαµε τότε “να φανταστούµε το άνοιγµα µιας διαδικασίας 
ανατρεπτικής του καπιταλισµού µε δεδοµένο όλο το µηχανισµό”; Ασφαλώς 
και µπορούσαµε! 

Όπως συνεχίζει ο κ. Μπελαντής : 

“Άρα, το ζήτηµα δεν είναι ακριβώς το αν το ευρώ έβλαψε ή 
ωφέλησε την καπιταλιστική ανάπτυξη – θα µπορούσαν να έχουν 
συµβεί µε αντιφατικό τρόπο και τα δύο- αλλά το αν οι ειδικοί 
θεσµικοί µηχανισµοί του ευρώ είναι πρόσφοροι α) για την 
αντικαπιταλιστική διέξοδο από την κρίση ή και β) απλώς για µια 
φιλολαϊκή µεταρρύθµιση”. 

Οι αστοί οικονοµολόγοι µιλούσαν για “ασυµµετρικές διαταραχές” που δεν θα 
µπορούσε ν’ αντιµετωπίσει το ευρώ σε µια τόσο διαφοροποιηµένη οικονοµική 
ζώνη όπως η ζώνη του ευρώ. Μας είναι δύσκολο λοιπόν  να κατανοήσουµε ότι 
το ευρώ µπορούσε ποτέ να ωφελήσει την καπιταλιστική ανάπτυξη. Ο 
πρόσθετος λόγος είναι ότι µια διαρκής καπιταλιστική ανάπτυξη – άνθιση 



είναι αδύνατη στην εποχή του ιµπεριαλισµού όπως επιβεβαίωσε η πράξη, και 
όπως πρόβλεψε ο ίδιος ο Λένιν.  

Τα ερωτήµατα λοιπόν είναι : Μπορούµε στην ευρωζώνη να έχουµε “φιλολαϊκή 
µεταρρύθµιση”; Μπορούµε στην ευρωζώνη να έχουµε “ αντικαπιταλιστική 
διέξοδο από την κρίση ”; Η απάντηση είναι αρνητική είτε µέσα στην 
ευρωζώνη είτε έξω απ’ αυτήν. Σ’ αυτό συµφωνούµε µε το ΚΚΕ. Η διαφορά 
είναι ότι προτείνοντας το µεταβατικό αίτηµα της εξόδου από το ευρώ 
και της διαγραφής του χρέους, δηµιουργούµε πραγµατικά µια 
κατάσταση στην οποία η εργατική τάξη µπορεί να πάρει τα 
πράγµατα στα χέρια της, αν µε την ευκαιρία της πραγµατοποίησης αυτών 
των αιτηµάτων (που είναι αδύνατα) προτείνει µια ∆ηµοκρατική Κυβέρνηση 
των Εργαζοµένων που θα τα υλοποιήσει µαζί µε την κρατικοποίηση του 
τραπεζικού συστήµατος και των στρατηγικών βιοµηχανιών κάτω από 
εργατικό έλεγχο.  

Αυτή είναι η καθαρή απάντηση στα όσα “µενσεβίκικα” γράφει ο κ. 
Μπελαντής. Αλλά ο κ. Μπελαντής πέφτει και σ’ άλλα σφάλµατα : 

«Η θεωρία του «αδύνατου κρίκου» δεν είναι ενταγµένη στην πάγια 
σταλινική στρατηγική – αν και σε αυτήν συνέβαλε θεωρητικά ο Ι.Β. 
Στάλιν- αλλά αναγκαίο στοιχείο µιας σύγχρονης επαναστατικής 
στρατηγικής. Η θεωρία αυτή πρεσβεύει ότι η συγκέντρωση 
αντιφάσεων οικονοµικών, πολιτικών και ιδεολογικών της διεθνούς 
συγκυρίας του καπιταλισµού σε µια ειδική καπιταλιστική χώρα και 
σε µια ορισµένη/ ειδική συγκυρία οδηγεί αντικειµενικά και 
υποκειµενικά σε όρους επαναστατικής κατάστασης και κρίσης και 
σε έξοδο από την ιµπεριαλιστική αλυσίδα». 

Καµιά σχέση απολύτως δεν είχε ο Στάλιν µε τη θεωρία του αδύνατου κρίκου. 
Η ίδια η θεωρία του αδύνατου κρίκου αναπτύχθηκε από τον Λένιν και 
βασιζόταν σε µια άλλη θεωρία, εκείνη της ανισόµερης και συνδυασµένης 
ανάπτυξης του καπιταλισµού : Σ’ ολόκληρο το εύρος της καπιταλιστικής 
οικονοµίας, τα µέρη της αναπτύσσονται µε διαφορετικούς ρυθµούς 
(ανισοµέρεια) αλλά οι διαφορετικοί ρυθµοί συνδυάζονται µε τρόπο ώστε οι 
αντιφάσεις του καπιταλισµού να µην ξεσπούν µονοµιάς παντού αλλά σ’ εκείνο 
το τµήµα του καπιταλισµού που θα δεχτεί τη µεγαλύτερη πίεση (πχ η Ελλάδα 
σήµερα ή η Ρωσία το 1917).  

Όπως έγραφε ο Λένιν : 

 «Η άνιση οικονοµική και πολιτική ανάπτυξη 
είναι ένας απόλυτος νόµος του καπιταλισµού. Ως εκ τούτου, η νίκη του 



σοσιαλισµού είναι πιθανή πρώτα στις διάφορες ή ακόµα και σε µια 
καπιταλιστική χώρα µόνο. Αφού έχει απαλλοτριώσει τους καπιταλιστές και 
έχει οργανώσει τη δική του σοσιαλιστική παραγωγή, το νικηφόρο 
προλεταριάτο εκείνης της χώρας θα εγερθεί ενάντια στον υπόλοιπο κόσµο-
τον καπιταλιστικό κόσµο-ελκύοντας στον αγώνα του τις καταπιεσµένες 
τάξεις άλλων χωρών, προκαλώντας εξεγέρσεις σε εκείνες τις χώρες ενάντια 
στους καπιταλιστές, και σε περίπτωση ανάγκης χρησιµοποιώντας ακόµα και 
ένοπλη δύναµη ενάντια στις εκµεταλλεύτριες τάξεις και τα κράτη τους. Η 
πολιτική µορφή µιας κοινωνίας όπου το προλεταριάτο είναι νικηφόρο στην 
ανατροπή της αστικής τάξης θα είναι ένα δηµοκρατικό πολίτευµα, το οποίο 
όλο και περισσότερο θα συγκεντρώνει τις δυνάµεις του προλεταριάτου ενός 
ορισµένου έθνους ή εθνών, στον αγώνα ενάντια στα κράτη που δεν έχουν 
µεταπηδήσει ακόµα στον σοσιαλισµό. Η κατάργηση των τάξεων είναι 
αδύνατη χωρίς µια δικτατορία της καταπιεσµένης τάξης, του 
προλεταριάτου. Μια ελεύθερη ένωση των εθνών του σοσιαλισµού είναι 
αδύνατη χωρίς ένα λίγο πολύ παρατεταµένο και επίµονο αγώνα των 
σοσιαλιστικών δηµοκρατιών ενάντια των οπισθοδροµικών κρατών».17 

Είναι όµως αλήθεια ότι “σε µια ορισµένη/ ειδική συγκυρία οδηγεί 
αντικειµενικά και υποκειµενικά σε όρους επαναστατικής κατάστασης και 
κρίσης”; Φυσικά όχι, διαφορετικά έπρεπε να είχαµε ήδη µια επαναστατική 
κατάσταση στην Ελλάδα. Προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι η 
µακρόχρονη παρουσία και προετοιµασία από τη µεριά του 
επαναστατικού κόµµατος. Αδύναµος κρίκος ήταν και η Γερµανία αλλά οι 
χειρισµοί των Σπαρτακιστών δεν οδήγησαν στην εργατική εξουσία, και το ίδιο 
έγινε στην Ουγγαρία. Οι αναλογίες µε τη σηµερινή εποχή είναι προφανείς.  

Όπως γράφει ο κ. Μπελαντής : 

«Η σύνδεση των συγκεκριµένων αγώνων όχι µόνο µε την άµυνα κατά του 
µνηµονίου, αλλά και µε επιθετικές πολιτικές, που, όµως, διαθέτουν το 
προσόν της σαφήνειας, της απτότητας και της αµεσότητας (όπως µπορεί να 
είναι µια αριστερή εκδοχή της “ εξόδου από την ευρωζώνη”) µπορεί να 
στρέψει τον διάχυτο πια στην Ελλάδα αντιµνηµονιακό - αντιΕΕ λόγο και 
διάθεση, που εκφράσθηκε και µε την ευρύτατη αποχή, προς µια αριστερή/ 
κινηµατική κατεύθυνση και µάλιστα πιο συγκεκριµένη από τον στεγανό λόγο 
του “ κόµµατος-φρουρίου”, του ΚΚΕ. ∆ιαφορετικά, άλλες λύσεις 
συναινετικές ή και ακροδεξιές ακόµη καραδοκούν». 

Στην Ελλάδα δεν έχουµε απλώς «στεγανό λόγο του “κόµµατος-φρουρίου”, του 
ΚΚΕ», έχουµε µια συστηµατική άρνηση του ΚΚΕ να θέσει µεταβατικά 
αιτήµατα προς τον σοσιαλισµό, όπως είναι η κατάργηση του χρέους του 
δηµοσίου, η κατάργηση του χρέους των φτωχών νοικοκυριών, η 
κρατικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος και των στρατηγικών 
βιοµηχανιών κάτω από τον έλεγχο µιας ∆ηµοκρατικής Κυβέρνησης των 
Εργαζοµένων. Αυτή είναι η συγκεκριµένη και κρυστάλλινη «αριστερή εκδοχή 
της “εξόδου από την ευρωζώνη”» την οποία ο κ. Μπελαντής αφήνει προς 
περαιτέρω µελέτη και διερεύνηση. 
                                                 
17 Β. Ι. Λένιν, «To σύνθηµα των Ενωµένων Πολιτειών της Ευρώπης», Άπαντα, 44η Αγγλική Έκδοση, 
∆εύτερη Εκτύπωση, Εκδότες Progress, Μόσχα, 1974,Αριθµ. 21 , σελίδες 339-343. 



∆εν είναι καν προς περαιτέρω µελέτη και διερεύνηση, είναι µια 
άµεση µεταβατική πρόταση. Σήµερα που ακόµα και το γερµανικό SPD  ή 
ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών µιλά για διαγραφή του δηµόσιου χρέους, η 
Αριστερά ακόµα το σκέφτεται. Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι στα πρόθυρα να 
το προτείνει! Και τότε η Αριστερά θα πει: “Αφού το προτείνουν όλοι οι 
αντιδραστικοί εµείς δεν πρέπει να το προτείνουµε.” Αυτό έχει στο µυαλό του 
και ο κ. Μπελαντής όταν γράφει ότι αν δεν  το προτείνει έγκαιρα η Αριστερά 
τότε “άλλες λύσεις συναινετικές ή και ακροδεξιές ακόµη καραδοκούν”. 

Αυτό είναι απόλυτα σωστό. Φυσικά και καραδοκούν λύσεις “οικουµενικές” και 
ακροδεξιές ακόµα. Αλλά η Αριστερά θα διαφέρει σ’ ένα πράγµα : 
Προτείνοντας τα µεταβατικά αιτήµατα που αναφέραµε, ταυτόχρονα θα θέτει 
το καθήκον της ∆ηµοκρατικής Κυβέρνησης των Εργαζοµένων, και µαζί µε τη 
διαγραφή του δηµόσιου χρέους θα θέτει όλα τ’ άλλα µεταβατικά αιτήµατα τα 
οποία την θέτουν αντικειµενικά εκτός του αστικού συστήµατος. Να τα 
ξαναπούµε: ∆ιαγραφή του ιδιωτικού χρέους των φτωχών 
νοικοκυριών, την κρατικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος και 
των στρατηγικών βιοµηχανιών κάτω από τον εργατικό έλεγχο, την 
έξοδο από την ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, την 
αποφασιστική µείωση των στρατιωτικών δαπανών στο 50% 
τουλάχιστον, 1400 εγγυηµένο εισόδηµα για όλους. 

Όπως και να έχει το πράγµα, αν η χώρα φύγει από την ευρωζώνη και 
καταργήσει το χρέος, τότε υπάρχουν δυο λύσεις : Είτε οι ιµπεριαλιστές θα 
επιβάλλουν µια “οικουµενική κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας”, είτε ο λαός θα 
πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του κάτω από την κατάλληλη 
επαναστατική καθοδήγηση. Τότε, δεν θα υπάρχει πια καµιά ενδιάµεση λύση. 

Είναι δυνατόν να λέµε ότι επειδή κάποιος αστός οικονοµολόγος ή το 
γερµανικό SPD πρότεινε τη διαγραφή του χρέους, η αριστερά πρέπει να την 
απορρίψει; Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε πάψει να σκεφτόµαστε. Όπως έλεγε ο 
Λένιν στο ΙΙ Συνέδριο της Κοµιντέρν για το ζήτηµα της διαγραφής του 
δηµόσιου χρέους: 

 «Η ιδέα αυτή δεν είναι µόνο ιδέα 
του οικονοµολόγου επιστήµονα Κέυνς. Στην ιδέα αυτή κατέληξαν και θα 
καταλήξουν εκατοµµύρια. Και εκατοµµύρια άνθρωποι ακούν τους αστούς 
οικονοµολόγους να λένε πώς δεν υπάρχει άλλη διέξοδος εκτός από την 
ακύρωση των χρεών, και γι’ αυτό “ ας είναι καταραµένοι οι µπολσεβίκοι” 
(που ακύρωσαν τα χρέη) και ελάτε να απευθυνθούµε στη “ γενναιοψυχία” 
της Αµερικής!! – Νοµίζω πώς θα έπρεπε εξ’ ονόµατος του συνεδρίου της 



Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς να στείλουµε ένα ευχαριστήριο σ’ αυτούς τους 
οικονοµολόγους-προπαγανδιστές υπέρ του µπολσεβικισµού».18 

Σύµφωνα µε το ΚΚΕ : 

 «Η συγκεκριµένη 
πρόταση αφήνει στο απυρόβλητο την καπιταλιστική ιδιοκτησία των 
µονοπωλιακών οµίλων και τη συµµετοχή της χώρας στην ΕΕ. Παρά τις 
αντικαπιταλιστικές κορόνες µε τις οποίες επενδύεται από ορισµένους 
αρθρογράφους, στην πράξη οδηγεί στη διαπραγµάτευση του χρόνου και του 
τρόπου που θα πληρώσει ξανά η εργατική τάξη για να τονωθεί ο ρυθµός της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης, µε επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική και 
µοχλό τις κρατικές επενδύσεις, για να συνεχιστούν οι θυσίες των 
εργαζοµένων στο βωµό της ανταγωνιστικότητας. Προτείνει διαφορετική 
ιεράρχηση στις συµµαχίες της άρχουσας τάξης µε τα ιµπεριαλιστικά κέντρα 
και καλεί το λαϊκό κίνηµα να στηρίξει αυτή την επιλογή».19 

Η διαφορά είναι ότι οι επαναστάτες µαρξιστές προτείνουν και την έξοδο από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εργατική εξουσία, εποµένως δεν αφήνουν 
«στο απυρόβλητο την καπιταλιστική ιδιοκτησία των µονοπωλιακών οµίλων» 
µόνο, αλλά και την καπιταλιστική ιδιοκτησία όλων των µεγάλων επιχειρήσεων 
γενικά, ανεξάρτητα αν είναι µονοπωλιακές, ολιγοπωλιακές ή 
«ανταγωνιστικές». ∆εν προτείνουν «διαφορετική ιεράρχηση στις συµµαχίες 
της άρχουσας τάξης µε τα ιµπεριαλιστικά κέντρα» αλλά τη σύγκρουση µε την 
άρχουσα τάξη. Αλλά η σύγκρουση αυτή πρέπει να γίνει µε βάση τα 
µεταβατικά αιτήµατα. ∆εν µπορεί να γίνει αόριστα, γενικά και αφηρηµένα κι’ 
εποµένως να παραπεµφθεί στις ρωµαϊκές καλένδες. 

«Εµφανίζει σαν κεντρικό ζήτηµα το ύψος του δηµόσιου χρέους, 
αποµονωµένο απ' τον ταξικό χαρακτήρα της ανάπτυξης, τους παράγοντες 
που διαµορφώνουν την ανισόµετρη θέση µιας οικονοµίας στο διεθνές 
ιµπεριαλιστικό σύστηµα και την αιτία της καπιταλιστικής κρίσης». 

Ωστόσο το ύψος του δηµοσίου χρέους είναι ένα κεντρικό ζήτηµα, έχει 
µετατραπεί σε τέτοιο από την αδυναµία της αστικής τάξης να το χειριστεί στο 
διεθνές ιµπεριαλιστικό σύστηµα, και συνεπάγεται τη σηµερινή πολιτική 
λιτότητας που απειλεί µε καταστροφή και φτώχεια τα λαϊκά στρώµατα. Αν 
δεν αντιµετωπισθεί το ζήτηµα του χρέους από την εργατική τάξη, είναι 
δυνατόν να ορθοποδήσει ποτέ η εργατική εξουσία στη χώρα; Είναι δυνατόν ν’ 
αναπτυχθεί ποτέ αν δεν παραγράψει το χρέος µια κυβέρνηση των 
εργαζοµένων; Επίσης, είναι ποτέ δυνατόν ν’ αναπτυχθεί ένα εργατικό και 
λαϊκό κίνηµα αντίστασης αν δεν τεθούν τα σωστά µεταβατικά αιτήµατα; 
Ποιος δεν γνωρίζει ότι το σωστό µεταβατικό αίτηµα της περιόδου είναι να 
παραγραφούν όλα τα χρέη των δανείων που έχουν συνάψει οι καπιταλιστές;  

                                                 
18 Β. Ι. Λένιν, Εισήγηση για τη ∆ιεθνή Κατάσταση και τα Βασικά Καθήκοντα της Κοµµουνιστικής 
∆ιεθνούς, Άπαντα, τ. 41, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 1983, σ. 225 
19 Ριζοσπάστης, 31/5/2010. 



Ο κ. Μπελαντής γράφει: «[Π]ρος αποφυγή επαναλήψεων ότι επί της αρχής 
τάσσοµαι µε τις απόψεις του σ. Κουβελάκη (και, άρα, ενδεχοµένως και µε τον 
«σοσιαλισµό σε µια µόνη χώρα», τον «αριστερό εθνικισµό» κ.λπ.)». 
“Ενδεχοµένως” είναι µε τη σταλινική θεωρία του “σοσιαλισµού σε  µια µόνη 
χώρα”  όπως “ενδεχοµένως” είναι υπέρ του “αριστερού εθνικισµού”, εφόσον 
µάλιστα «είναι φανερό ιδίως στις συνθήκες κρίσης (βλ. και 1941-1944 στην 
Ελλάδα) [ότι] δεν µπαίνεις σε σχήµατα “εθνικής ενότητας” [και] ότι το δικό 
σου “έθνος” είναι ριζικά διαφορετικό από εκείνο της αστικής τάξης».  
 
∆εν θα κρίνουµε εδώ τον µεσοβέζικο χαρακτήρα της ανάλυσης ούτε τον 
τραγέλαφο που κρύβει πίσω του ο λεγόµενος «αριστερός εθνικισµός» -ειδικά 
εκείνος του εαµικού τύπου που είχε τα γνωστά αποτελέσµατα ακριβώς της 
“εθνικής ενότητας” και ακριβώς του ότι οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια σε 
“έθνος” ριζικά πανοµοιότυπο µ’ εκείνο της αστικής τάξης. Αυτά ας τ’ 
αφήσουµε στην άκρη εφόσον έχουν αναλυθεί αλλού.20 
 
Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι το συµπέρασµά του, που σαν καλός λογικός 
αναλυτής το έχει βγάλει πριν τη θέση του για το έθνος και την εθνική ενότητα! 
 

«O αναγκαίος και αξιακά ισχυρός διεθνισµός των εργατικών αγώνων δεν 
αναιρεί το γεγονός ότι α) η εργατική τάξη συγκροτείται ιδεολογικά και 
πολιτιστικά στην αστική κοινωνία ως µια “ εθνική” τάξη µε εθνικά 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ιστορικότητα και µορφές πάλης (βλ. και τις 
περίφηµες αναλύσεις του Ε.Π. Τόµπσον για τη Βρετανία). Όπως έχει 
επισηµάνει και ο Πουλαντζάς στο τελευταίο του βιβλίο (σελ. 169) “η 
χωρότητα και η ιστορικότητα κάθε εργατικής τάξης είναι µια παραλλαγή του 
δικού της έθνους, τόσο διότι είναι σφηνωµένες µέσα στη χωρική και στη 
χρονική µήτρα , όσο και διότι είναι συστατικό µέρος αυτού του έθνους ως 
συνιστώσα του συσχετισµού δυνάµεων ανάµεσα στην εργατική τάξη και 
στην αστική τάξη”,  
 
»β) η ταξική πάλη και ιδίως η πολιτική ταξική πάλη αναπτύσσεται κατ’ 
αρχήν σε έναν εθνικό κοινωνικό σχηµατισµό και επιφέρει αποτελέσµατα 
εντός αυτού. Το τελικό διεθνές άνοιγµα της ταξικής πάλης και η 
διαµόρφωση µιας διεθνούς συγκυρίας και ατζέντας της ταξικής πάλης µε τη 
µορφή του ντόµινο ή αλλιώς δεν αναιρούν αυτή την πραγµατικότητα. 
Επιπλέον, είναι αντιφατικό να αρνούµαστε την ύπαρξη µιας υπερεθνικής 
ιµπεριαλιστικής αστικής τάξης (η “ πολυεθνική ελίτ” του Τ. Φωτόπουλου) 
και να εναποθέτουµε ταυτόχρονα όλα τα καθήκοντα σε µια µυθική “ διεθνή 
εργατική τάξη”». 
 

Φυσικά, εδώ η σύγχυση είναι πλήρης. Ο συγγραφέας στέκεται 
εκστασιασµένος µπροστά στο ερώτηµα της “διεθνούς εργατικής τάξης” ενώ 
την εθνική εργατική τάξη τη θεωρεί ως δεδοµένη παρά τον κατακερµατισµό 
και τις ιδιοµορφίες της. Η διεθνής εργατική τάξη δεν µπορεί να υπάρχει ενώ η 
εθνική εργατική τάξη υπάρχει, την έχουµε µπροστά µας και την αναλύουµε 
στο µικροσκόπιο καθηµερινά!  
 

                                                 
20 Πχ «Τροτσκιστές στην κατοχή και ζητήµατα της πολιτικής του ΚΚΕ», Μαρξιστική Θεωρία & 
Πράξη.  



Φυσικά ότι «η ταξική πάλη και ιδίως η πολιτική ταξική πάλη αναπτύσσεται 
κατ’ αρχήν σε έναν εθνικό κοινωνικό σχηµατισµό και επιφέρει αποτελέσµατα 
εντός αυτού», είναι αυτονόητο κι’ αναφέρεται στο ίδιο το Κοµµουνιστικό 
Μανιφέστο. Η ταξική πάλη έχει πάντα χώρο, χρόνο, τόπο κλπ κι’ εποµένως 
γίνεται µέσα σε ορισµένα κρατικά σύνορα (όχι αναγκαστικά εθνικά) κι’ αυτό 
το ξέρει ο καθένας. Κι’ αυτό φυσικά δεν αναιρεί τον διεθνισµό. Ο διεθνισµός 
δεν προκύπτει από τον χωροχρόνο της ταξικής πάλης αλλά από τα κοινά 
συµφέροντα της παγκόσµιας εργατικής τάξης. Κι’ αυτό πάλι έπρεπε να το 
ξέρει ο καθένας.  
 
Αλλά απ’ την άλλη έχουµε µια “µυθική διεθνή εργατική τάξη” στην οποία 
εναποθέτουµε τα πάντα! Ωστόσο εδώ λειτουργούν οι αντικειµενικοί νόµοι της 
κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης. Όπως η συσσώρευση δεν µπορεί να 
περιορισθεί στα κρατικά ή εθνικά σύνορα έτσι και τ’ αποτελέσµατά της, η 
δηµιουργία µιας πραγµατικής, υλικής και καθόλου µυθικής εργατικής τάξης 
και η δηµιουργία µιας πραγµατικής, υλικής και καθόλου µυθικής αστικής 
τάξης, προκύπτουν από τους ίδιους τους νόµους της αναπαραγωγής του 
κεφαλαίου σε παγκόσµια κλίµακα.  
 

Σ’ αυτήν την παγκόσµια εργατική 
τάξη ήταν που απευθύνονταν οι Μαρξ και Ένγκελς µε ∆ιεθνή Ένωση των 
Εργατών, ο Λένιν µε την Γ’ ∆ιεθνή και ο Τρότσκι µε την ∆’ ∆ιεθνή, το 
“παγκόσµιο κόµµα της σοσιαλιστικής επανάστασης”. Φυσικά δεν 
«εναποθέτουµε ταυτόχρονα όλα τα καθήκοντα σε µια µυθική “διεθνή 
εργατική τάξη”». Τα εναποθέτουµε στη διεθνή εργατική τάξη και στην 
πρωτοπορία της που πρέπει να οργανωθεί και να ανασυγκροτήσει το 
“παγκόσµιο κόµµα της σοσιαλιστικής επανάστασης”. 
 

IV. Επίλογος 
 
Απέναντι στον “αριστερό εθνικισµό” ή τον “δεξιό διεθνισµό” κ.ά., η απάντηση 
είναι ότι δεν αφορούν σε τίποτα το εργατικό κίνηµα. Σε κάθε πρόβληµα η 
λύση είναι η ταχτική όπως προκύπτει από τα συµφέροντα του κινήµατος της 
εργατικής τάξης και της πρωτοπορίας της, που σήµερα είναι διάσπαρτη σ’ όλα 
τα εργατικά κόµµατα. Εφόσον ο αγώνας της εργατικής τάξης είναι ενιαίος, 
και η πρωτοπορία της πρέπει να σχηµατίσει ένα Ενιαίο Μέτωπο µε σαφή και 
κρυστάλλινα αιτήµατα στο Μεταβατικό της Πρόγραµµα.  
 
Αν ένα αίτηµα όπως η κατάργηση του δηµόσιου χρέους ή του ιδιωτικού 
χρέους των φτωχών νοικοκυριών µπορεί ν’ ανεβάσει ποιοτικά το εργατικό 



κίνηµα, τότε πρέπει να υιοθετηθεί. Αν όχι, τότε πρέπει, από άποψη ταχτικής, 
ν’ απορριφθεί. Αυτές είναι οι αρχές του επαναστατικού µαρξισµού. Όπως 
έγραφε ο Τρότσκι: 
 

 «∆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 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».21 

 

Ας δούµε τι λέει µια ορισµένη ιστοσελίδα σχετικά µε τις “προβλέψεις” του 
µεγαλύτερου fund στον κόσµο: 
 

«Εντυπωσιάζουν οι προβλέψεις της Pimco (θυγατρική της Allianz), σχετικά 
µε τις προοπτικές της Ελλάδας, της Ιρλανδίαςκαι της Πορτογαλίας αλλά 
και σχετικά µε την έκδοση ευρωοµολόγων. Οι προβλέψεις της Pimco, 
έχουν µια ιδιαίτερη αξία καθώς διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους $ 1 
τρις(!),αποτελώντας το µεγαλύτερο επενδυτικό fund οµολόγων στον κόσµο. 
Το κεφάλαια αυτά αντιστοιχούν στο τετραπλάσιο του ΑΕΠ της Ελλάδος για 
το 2009!    Οι προβλέψεις τις οποίες θα παραθέσουµε, ευθύς αµέσως, 
εκφράστηκαν µέσω συνέντευξης στην γερµανική εφηµερίδα Die Welt, 
του διαχειριστή του χαρτοφυλακίου της Pimco Europe, Άντριου 
Μπόσοµγουερθ. Όπως δήλωσε ο κ. Μπόσοµγουερθ, “Η Ελλάδα, η 
Ιρλανδία και η Πορτογαλία, χωρίς το δικό τους νόµισµα ή µεταβιβάσεις 
σηµαντικών κεφαλαίων, δεν θα ξανασταθούν στα πόδια τους”. Ως γνωστόν, 
οι σηµαντικές κεφαλαιακές µεταβιβάσεις δεν αποτελούν ρεαλιστική επιλογή 
στην σηµερινή συγκυρία, εποµένως σύµφωνα µε την οπτική του στελέχους 
της Pimco, µοναδική λύση είναι η έξοδος από την Ευρωζώνη».22

 

 

 
Αυτές τις προβλέψεις άκριτα τις υιοθετεί µια ιστοσελίδα της αριστεράς όταν 
θα έπρεπε να είναι σαφές ότι ένα από τα µεγαλύτερα funds του κόσµου δεν 
θα προβλέψει παρά εκείνα που θέλει να επιβεβαιώσει µε τις προβλέψεις του. 

                                                 
21 Λ. Τρότσκι, «Η Τρίτη ∆ιεθνής µετά τον Λένιν», κεφ. Β, §2. 
22 ΙΣΚΡΑ, “Εντυπωσιακές προβλέψεις του µεγαλύτερου fund στον κόσµο”, 20/12/2010. 



Αλλά όπως και ο Κέϋνς έτσι και η Pimco µας προσφέρουν µια µεγάλη 
υπηρεσία και δείχνουν στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου έναν εντελώς 
εφικτό δρόµο για τη δηµιουργία µιας επαναστατικής κατάστασης, που 
ασφαλώς θα γυρίσει εναντίον τους. Κάποιοι όντως «δεν θα ξανασταθούν στα 
πόδια τους», αλλά αν η αριστερά πάρει τις ευθύνες της και υιοθετήσει το 
σωστό µεταβατικό πρόγραµµα διεκδικήσεων και πάλης, αυτοί δεν θα είναι οι 
εργαζόµενοι αλλά το χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο στο σύνολό του. 


