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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  
 
 
Στο βιβλίο αυτό αναλύουµε µεθοδικά τις αντιλήψεις και τις συνεισφορές του 
Λένιν και του Τρότσκι σχετικά µε την οικοδόµηση του εργατικού κράτους στην 
ΕΣΣ∆. Οι απόψεις των Λένιν και Τρότσκι ήταν πολύ διαφορετικές από εκείνες 
του Στάλιν. Στις αντιλήψεις και τις πρακτικές του Στάλιν δίνουµε επίσης αρ-
κετή έµφαση µε βάση τα κείµενά του (ιδιαίτερα τα «Προβλήµατα της Οικοδό-
µησης του σοσιαλισµού στην ΕΣΣ∆»). Οι αντιλήψεις του Τρότσκι αναλύονται 
µε βάση τα κείµενα της Αριστερής Αντιπολίτευσης στην ΕΣΣ∆. Απ’ όσα γνωρί-
ζουµε µια τέτοια συστηµατική µελέτη δεν υπάρχει µε συγκροτηµένη µορφή 
στην ελληνική τουλάχιστον βιβλιογραφία. 
  
Στα γραφτά και τις τακτικές του Λένιν, πολλοί είδαν έναν «ειδικά ρώσικο» 
κρατικό καπιταλισµό που εξίσωνε τον σοσιαλισµό µε τη γενίκευση του εξηλε-
κτρισµού και τη βαριά βιοµηχανία, ξεχνώντας το άλλο µέρος της εξίσωσης, τα 
Σοβιέτ. Κήρυξαν έκπτωτη τη λενινιστική θεωρία µε βάση την αντίληψη ότι αυ-
τή η «ειδικά ρώσικη» µορφή της σοσιαλιστικής επανάστασης που καθιέρωσε ο 
Λένιν και «συνέχισε» ο Στάλιν και οι επίγονοι, δεν είναι παρά κρατικός καπι-
ταλισµός και θα πρέπει να επιστρέψουµε από την αρχή στον Μαρξ, ώστε «κάτω 
από το φως του µαρξισµού» του Μαρξ και µόνο, να αξιολογήσουµε την Οκτω-
βριανή επανάσταση, το εργατικό κράτος και τα προβλήµατα του σοσιαλισµού1.  
 

Από τη σκοπιά της ιστορίας είναι σαφές ότι ο Σταλινισµός υπήρξε 
ένα προσωρινό καρκίνωµα, κάτι που ο Τρότσκι είχε διαγνώσει όταν ήδη 
πλήθαιναν οι αναλύσεις περί «κρατικού καπιταλισµού», οι οποίες δεν 
άρχισαν να αναθεωρούνται παρά µετά την κατάρρευση της ΕΣΣ∆ το 
1989. Φυσικά, για ορισµένους, η ΕΣΣ∆ δεν έπαψε να είναι µια «κρατικο 
- καπιταλιστική» κοινωνία ήδη από το 1917, το 1953, το 1956, το 1960 
κλπ. Πιστεύουµε ότι για τη µεγάλη πλειοψηφία των µαρξιστών σήµερα, 
ο Σταλινισµός υπήρξε πραγµατικά ένα καρκίνωµα, αλλά το ερώτηµα εί-
ναι αν ήταν όντως «προσωρινό»  και σε ποιον κοινωνικό οργανισµό ανα-
πτύχθηκε σαν τέτοιο. Τόσο η «προσωρινή» του φύση, όσο και η ταυτότη-
τα του συγκεκριµένου κοινωνικού οργανισµού, είναι αλληλένδετα ζητή-
µατα. 

Οι αναλύσεις της Αριστερής Αντιπολίτευσης υπήρξαν πρωτότυπες, επαναστα-
τικές και θετικές. Αφορούσαν τη θεωρητική και πρακτική αντιµετώπιση των 
προβληµάτων της οικοδόµησης του εργατικού κράτους και ήταν στην καρδιά 
των σχετικών ζητηµάτων σε αντίθεση µε τον κεντρισµό του Στάλιν. Ο Στάλιν 
και το apparatus που δηµιούργησε καταρχάς δεν εξέφρασαν καµιά θέση στα 

                                                 
1  Έχουµε υπόψη µας τόσο το έργο του Πρεοµπραζένσκυ, όσο και αυτό του Πάνεκουκ. Στα Ελληνικά είναι 
µεταφρασµένα δυο άρθρα του Πρεοµπραζένσκυ µε τον τίτλο «Το περιεχόµενο του Σοσιαλισµού».  
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κρίσιµα ζητήµατα του εργατικού κράτους (κουλάκοι, ΝΕΠ / κοµµουνισµός του 
πολέµου, ρυθµός εκβιοµηχάνισης κλπ). µε τη νίκη τους πάνω στην Αριστερή 
Αντιπολίτευση άρχισαν να διαµορφώνουν πολιτικές και «οικονοµικές» απόψεις 
στα όρια της παράνοιας. 
 
Πιστεύουµε ότι το έργο αυτό θα είναι χρήσιµο σε όσους θέλουν να έχουν µια 
λεπτοµερή και σφαιρική αντίληψη για τις απόψεις του Λένιν και του Τρότσκι 
καθώς και του τρόπου µε τον οποίο εξελίχτηκαν οι αντιλήψεις της Σταλινικής 
Γραφειοκρατίας. Επιπρόσθετα, αναλύουµε µε λεπτοµέρεια τις διάφορες από-
ψεις για τον νόµο της Αξίας στο εργατικό κράτος. 
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ΙΙΙΙ....    
 

Παρόλο που ο Λένιν έγραψε εξαντλητικά για τη Ρώσικη περίπτωση, δεν 
υπάρχει στην ανάλυσή του σαν σύνολο κάτι που να είναι «ειδικά ρώσικο». Αν 
και ο Λένιν ασχολήθηκε εκτεταµένα µε τα ζητήµατα της επανάστασης στη Ρω-
σία και την οικοδόµηση του σοσιαλισµού, µια ανάγνωση του Λένιν στη βάση 
της «ειδικά» ρώσικης περίπτωσης θα ήταν λανθασµένη. Ο «λενινισµός», όχι σαν 
η επίσηµη σταλινική θεοποίηση του Λένιν αλλά σαν η ουσιαστική, διαλεκτική 
εξέλιξη του µαρξισµού, ξεκίνησε από τη συγκεκριµένη κατάσταση της Ρωσίας, 
ανέβηκε στο Αφηρηµένο της µαρξιστικής θεωρίας, για να επιστρέψει και πάλι 
στο συγκεκριµένο σε ανώτερο επίπεδο, ώστε να αποτελέσει την επαναστατική 
θεωρία του 20ου αιώνα. Το «ειδικά ρώσικο» στοιχείο είναι η συγκεκριµένη µορ-
φή της πραγµατικότητας σε µια καπιταλιστική χώρα µε µεγάλο αγροτικό τοµέα 
και καθυστερηµένη σε σχέση µε την Αγγλία ή τη Γερµανία. ∆εν είναι η εξαιρε-
τική, ειδική περίπτωση της Ρωσίας στα τέλη του 19ου ή στις αρχές του 20ου 
αιώνα. Με αυτή την έννοια, ο λενινισµός ήταν και εξακολουθεί να είναι η δια-
λεκτική πορεία ανάµεσα στο συγκεκριµένο και το αφηρηµένο στο έργο του Λέ-
νιν. 

 
 Ο Λένιν έδινε πάντοτε σηµασία στην ταχτική, στο συγκεκριµένο και 

πως πρέπει να αντιµετωπισθεί από τη σκοπιά του µαρξισµού. ∆εν διέλυε το συ-
γκεκριµένο σε αφηρηµένες αρχές αλλά έδειχνε µε ποιον τρόπο συµπλέκονται 
στα πλαίσια µιας ορισµένης τακτικής η συγκεκριµένη κατάσταση και οι γενι-
κές αρχές, αλλά επίσης και ποιες νέες αρχές είναι απαραίτητες σαν γενίκευση 
και σύνοψη της συγκεκριµένης κατάστασης. Αυτή είναι η διαλεκτική ανάβαση 
από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο και η επιστροφή πάλι στο συγκεκριµένο 
µε τη µορφή της επαναστατικής θεωρίας (τακτικής, νέων γενικών αρχών, κλπ). 
 

Στα γραφτά και τις τακτικές του Λένιν, πολλοί είδαν έναν «ειδικά ρώσι-
κο» κρατικό καπιταλισµό που εξίσωνε τον σοσιαλισµό µε τη γενίκευση του εξη-
λεκτρισµού και τη βαριά βιοµηχανία, ξεχνώντας το άλλο µέρος της εξίσωσης, τα 
Σοβιέτ. Κήρυξαν έκπτωτη τη λενινιστική θεωρία µε βάση την αντίληψη ότι αυ-
τή η «ειδικά ρώσικη» µορφή της σοσιαλιστικής επανάστασης που καθιέρωσε ο 
Λένιν και «συνέχισε» ο Στάλιν και οι επίγονοι, δεν είναι παρά κρατικός καπι-
ταλισµός και θα πρέπει να επιστρέψουµε από την αρχή στον Μαρξ, ώστε «κάτω 
από το φως του µαρξισµού» του Μαρξ και µόνο, να αξιολογήσουµε την Οκτω-
βριανή επανάσταση, το εργατικό κράτος και τα προβλήµατα του σοσιαλισµού2. 
Τι πήγε στραβά λοιπόν στην ΕΣΣ∆; Τι ήταν αυτό που δεν έγινε καλά από τον 
Λένιν και έκανε τον σταλινισµό «φυσικό επακόλουθο» του λενινισµού;  

 

                                                 
2  Έχουµε υπόψη µας τόσο το έργο του Πρεοµπραζένσκυ, όσο και αυτό του Πάνεκουκ. Στα Ελληνικά είναι 
µεταφρασµένα δυο άρθρα του Πρεοµπραζένσκυ µε τον τίτλο «Το περιεχόµενο του Σοσιαλισµού».  
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Ήταν η έλλειψη εργατικής δηµοκρατίας, ο παραµερισµός ολοκληρωτικά 
των Συµβουλίων, η βίαιη κολλεκτιβοποίηση, η ΝΕΠ (σε αντίθεση µε τον πολε-
µικό κοµµουνισµό), ο υπερσυγκεντρωτισµός του Σχεδίου που δεν στηριζόταν σε 
καµιά συµβουλιακή πρακτική. ∆εν µπορεί να διαφωνήσει κανείς µε την επι-
χειρηµατολογία αυτή, και ίσα – ίσα πρέπει να υπερθεµατίσει. Ο Τρότσκι και η 
Αριστερή Αντιπολίτευση από νωρίς επισήµαναν αυτά τα λάθη και το φαινόµενο 
της γραφειοκρατικοποίησης στην ΕΣΣ∆. Τότε που βρίσκεται το πρόβληµα; Βρί-
σκεται στο γεγονός ότι θέλουν να µας πείσουν πως ο Λένιν και ο Τρότσκι ήταν 
ακριβώς υπεύθυνοι για αυτές τις εκτροπές που µε τη σειρά τους καλλιέργησαν 
το έδαφος για να µπορέσει στη συνέχεια να αναπτυχθεί ο σταλινισµός.  
 

Αν πραγµατικά ο Λένιν, ο Τρότσκι και οι Μπολσεβίκοι δεν έκαναν τίπο-
τε άλλο παρά να επιλέξουν τον δρόµο της βιοµηχανοποίησης κάτω από την αι-
γίδα του κράτους, την ολοκληρωτική κυριαρχία του κόµµατος πάνω στο κράτος, 
την οικοδόµηση ενός καπιταλισµού νέου τύπου και µε άλλο όνοµα, τότε ανα-
πόφευκτα θα έπρεπε να χαρακτηρίσουµε την ΕΣΣ∆ σαν το πρώτο κρατικο – 
καπιταλιστικό κράτος της ιστορίας και τους Λένιν και Τρότσκι σαν τους ηγέτες 
του. Φυσικά, όλη αυτή η επιχειρηµατολογία αναπτύσσεται σε ένα ορισµένο 
πλαίσιο και αυτό είναι της Ρωσίας του ’17 σαν µιας καπιταλιστικής χώρας µε 
τεράστιο αγροτικό τοµέα, ή ακόµα χειρότερα σαν µιας «καθυστερηµένης αγρο-
τικής χώρας», πράγµα που ο ίδιος ο Λένιν είχε απορρίψει κιόλας από το 1899 
στο έργο του «Η Ανάπτυξη του Καπιταλισµού στη Ρωσία».  

  
Αλλά είναι αυτό το πραγµατικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να γίνει η α-

νάλυσή µας; Για τον Τρότσκι, το πραγµατικό πλαίσιο ήταν εντελώς διαφορετι-
κό. Ήταν εκείνο της Ρωσίας όπως την περιγράψαµε, µέσα στο παγκόσµιο δί-
κτυο του καπιταλισµού και της ταξικής πάλης. Οποιοσδήποτε προσπαθεί να 
κατανοήσει την «ειδικά ρώσικη» κατάσταση µαταιοπονεί αν δεν την εντάξει στο 
γενικό πλαίσιο της ιµπεριαλιστικής περικύκλωσης, της παγκόσµιας ταξικής 
πάλης, του νόµου της ανισόµερης και συνδυασµένης ανάπτυξης. Οποιοσδήποτε 
δεν λάβει υπόψη του το γεγονός ότι οι µπολσεβίκοι περίµεναν µια επανάσταση 
στη Γερµανία, σαν προανάκρουσµα της παγκόσµιας επανάστασης και πάλι µα-
ταιοπονεί. Τέλος, µαταιοπονεί όποιος δεν εντάξει στην ανάλυσή του το γεγονός 
ότι προς τα τέλη του ’30 η ΕΣΣ∆ είχε βρεθεί αποµονωµένη, κάτω από την πίεση 
του παγκόσµιου καπιταλισµού. 
 

Στα 1919 ο Λένιν δηµοσίευσε ένα άρθρο στην «Πράβδα» που ήταν µια 
διάλεξή του στο Πανεπιστήµιο Σβερντλώφ µε θέµα «Το ΚράτοςΤο ΚράτοςΤο ΚράτοςΤο Κράτος». Αφού αναλύει 
µε σαφήνεια και συντοµία την ιστορία και τα χαρακτηριστικά του κράτους, 
στηριζόµενος στον Ένγκελς, γράφει: 
 

“Whatever guise a republic may assume, however democratic it may 
be, if it is a bourgeois republic, if it retains private ownership of the land and 
factories, and if private capital keeps the whole of society in wage-slavery, 
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that is, if the republic does not carry out what is proclaimed in the Pro-
gramme of our Party and in the Soviet Constitution, then this state is a ma-
chine for the suppression of some people by others. And we shall place this 
machine in the hands of the class that is to overthrow the power of capital. 
We shall reject all the old prejudices about the state meaning universal 
equality—for that is a fraud: as long as there is exploitation there cannot be 
equality. The landowner cannot be the equal of the worker, or the hungry 
man the equal of the full man. This machine called the state, before which 
people bowed in superstitious awe, believing the old tales that it means popu-
lar rule, tales which the proletariat declares to be a bourgeois lie—this ma-
chine the proletariat will smash. So far we have deprived the capitalists of 
this machine and have taken it over.  

”We shall use this machine, or bludgeon, to destroy all exploitation. 
And when the possibility of exploitation no longer exists anywhere in the 
world, when there are no longer owners of land and owners of factories, and 
when there is no longer a situation in which some gorge while others starve, 
only when the possibility of this no longer exists shall we consign this ma-
chine to the scrap-heap. Then there will be no state and no exploitation. Such 
is the view of our Communist Party.” (Collected Works, 4th English edition, 
Progress, Moscow 1972, volume 29, pp. 470-488). 
 

Η ιδέα του Λένιν είναι ότι το κράτος, µπορεί να τεθεί στην υπηρεσία της 
εργατικής τάξης µε σκοπό να εξαλείψει κάθε καταπίεση και ανισότητα, σε πα-
γκόσµιο επίπεδο, και µόνο τότε να πεταχτεί οριστικά στα σκουπίδια της ιστορί-
ας. Το κράτος, που αφαιρέθηκε από τα χέρια των καπιταλιστών, θα χρησιµο-
ποιηθεί ώστε να µην υπάρχει πουθενά στον κόσµο η πιθανότητα να χρησιµο-
ποιηθεί ξανά σε βάρος των µαζών, και µόνο τότε η κρατική µηχανή θα πεταχτεί 
στα σκουπίδια. Στο µεσοδιάστηµα3, στο οποίο η παγκόσµια αστική τάξη κυρι-
αρχεί παντού, εκτός από το εργατικό κράτος στην ΕΣΣ∆, η απονέκρωση του 
κράτους δεν ισοδυναµεί παρά µε απονέκρωση της προλεταριακής εξουσίας και 
παλινόρθωση του καπιταλισµού, αν όχι και της ίδιας της µοναρχίας.  

 
Όσο παράλογο θα ήταν να υποστηρίξει κανείς πως είναι δυνατόν να έ-

χουµε µια «κοµµουνιστική Αθήνα» µέσα σε µια καπιταλιστική Ελλάδα ή στην 
καπιταλιστική Ευρώπη, εξίσου παράλογη θα ήταν και η ιδέα µιας ΕΣΣ∆ στην 
οποία απονεκρώνεται το κράτος, ενώ παντού αλλού ο καπιταλισµός είναι κυρί-
αρχος. Το ζήτηµα της απονέκρωσης του κράτους είναι ζήτηµα της παγκόσµιας 

                                                 
3  Προφανώς ο Λένιν θεωρεί πως η αστική κρατική µηχανή µπορεί να τεθεί στην υπηρεσία του προλετα-
ριάτου, δηλαδή θεωρούσε πως το ζήτηµα των αρχικών σταδίων της µετάβασης είναι κατά βάση πολιτικό. 
Ασφαλώς υπάρχουν αναφορές στον Μαρξ που µας δείχνουν καθαρά ότι το προλεταριάτο δεν µπορεί να 
διαχειρισθεί, αλλά πρέπει να τσακίσει την αστική κρατική µηχανή. Η γενική αρχή του Μαρξ είναι σωστή 
αλλά δεν παύει να είναι µια αρχή και µόνο, όταν κανείς έχει να την εφαρµόσει σε µια καθυστερηµένη και 
αποµονωµένη χώρα, κατεστραµµένη από τον πόλεµο. Ο Λένιν, πρακτικά και θεωρητικά ερµήνευσε τη 
µετάβαση στα πλαίσια του προσωρινού, διαχειριστικού, σταδίου.  
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επανάστασης και όχι ζήτηµα της οικοδόµησης του σοσιαλισµού σε µια και µόνο 
χώρα.  
 

Έχοντας ξεκαθαρίσει το ζήτηµα της απονέκρωσης του κράτους, και µαζί 
µ’ αυτό το ζήτηµα της «επιστροφής» στον Μαρξ χωρίς τον Λένιν, αποµένει το 
ζήτηµα του εργατικού ελέγχου στην παραγωγή και τον σχεδιασµό, το ζήτηµα 
των Σοβιέτ (Συµβουλίων) και της εργατικής δηµοκρατίας. Ορισµένοι φαντάζο-
νται πως το όλο ζήτηµα εξαντλείται στη σχέση πολεµικού κοµµουνισµού και 
ΝΕΠ, πως ο πολεµικός κοµµουνισµός είναι το «σωστό» και η ΝΕΠ είναι το 
«λάθος». Στην πραγµατικότητα, ο Λένιν το 1923 γράφει τα εξής στην «Πράβδα», 
χωρίς να αρνείται ότι η ΝΕΠ ήταν µια οπισθοχώρηση: 
 

“By adopting NEP we made a concession to the peasant as a trader, to 
the principal of private trade; it is precisely for this reason (contrary to what 
some people think) that the cooperative movement is of such immense im-
portance. All we actually need under NEP is to organize the population of 
Russia in cooperative societies on a sufficiently large-scale, for we have now 
found the degree of combination of private interest, of private commercial in-
terest, with state supervision and control of this interest, that degree of its 
subordination to the common interests which was formerly the stumbling 
block for very many socialists” (“On cooperation”, vol. 33, pp. 467 – 475). 
 

Ποιο ήταν ακριβώς το «εµπόδιο» για τόσους και τόσους σοσιαλιστές; Ή-
ταν ακριβώς το γεγονός ότι ο «πολεµικός κοµµουνισµός» δεν µπορεί να λύσει 
κανένα πρόβληµα στην πράξη, και πως απαιτείται µια σχέση ανάµεσα στον 
κρατικό έλεγχο, το κοινωνικό συµφέρον και την «ιδιωτική πρωτοβουλία» των 
αγροτών και των εµπόρων. Οι κοοπερατίβες ή κοµµούνες επιλέχτηκαν από τον 
Λένιν σαν ένα «πολιτικό αντίβαρο» στη ΝΕΠ. Όπως γράφει σχετικά ο Λένιν στο 
ίδιο άρθρο: 
 

“In this respect NEP is an advance, because it is adjustable to the level 
of the most ordinary peasant and does not demand anything higher of him. 
But it will take a whole historical epoch to get the entire population into the 
work of the cooperatives through NEP. At best we can achieve this in one or 
two decades. Nevertheless, it will be a distinct historical epoch, and without 
this historical epoch, without universal literacy, without a proper degree of 
efficiency, without training the population sufficiently to acquire the habit of 
book reading, and without the material basis for this, without a certain suffi-
ciency to safeguard against, say, bad harvests, famine, etc.—without this we 
shall not achieve our object”. 
 

Όπως ο αγρότης δεν είναι συνηθισµένος στις κοοπερατίβες κάτω από τη 
ΝΕΠ, ή ο εργάτης δεν είναι συνηθισµένος να λαµβάνει αποφάσεις, έτσι ακρι-
βώς και µια ολόκληρη ιστορική εποχή µπορεί να είναι αναγκαία προκειµένου 
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να επιτευχθούν οι στόχοι της µετάβασης στο σοσιαλισµό. Ο Ε. Πρεοµπραζένσκυ 
έγραψε ένα εξαιρετικό βιβλίο µε τίτλο «Το πέρασµα στο σοσιαλισµό» που είναι 
µεταφρασµένο και στα ελληνικά, µε έναν κάπως άσχετο υπότιτλο. Σ’ αυτό το 
βιβλίο του, που αποτελείται από δυο διαλέξεις του, επιστρέφει στον Μαρξ, ανα-
φέρεται στους ουτοπιστές (δίνει εποµένως µια σωστή διάσταση του µαρξισµού), 
δίνει έµφαση στην απονέκρωση του κράτους και τη λειτουργία των Συµβουλί-
ων.  

Σε ένα τµήµα του βιβλίου του, σωστά υπογραµµίζει πως δεν έχουµε να 
αντιπαραθέσουµε τίποτα στα λεγόµενα «Χρηµατιστήρια Εργασίας», που λει-
τουργούν περίπου σαν Σοβιέτ τα οποία λαµβάνουν αποφάσεις σε σχέση µε την 
παραγωγή από το επίπεδο του εργοστασίου και του κλάδου µέχρι το ανώτατο 
επίπεδο. Το πρακτικό πρόβληµα στην ΕΣΣ∆, κάτω από το οποίο έγραψαν τόσο ο 
Λένιν όσο και ο Πρεοµπραζένσκυ ή ο Μπουχάριν, ήταν το ζήτηµα της πρωταρ-
χικής συσσώρευσης. Χωρίς απάντηση σε αυτό το πρόβληµα καµιά άλλη συζήτη-
ση δεν θα είχε οικονοµική βάση, δεν θα είχε δηλαδή πρακτικό περιεχόµενο. 
∆ιάφοροι «σοφοί» γράφουν πως ο Μπουχάριν (και ο Στάλιν) ήταν υπέρ µιας 
βαθµιαίας συσσώρευσης ενώ ο Πρεοµπραζένσκυ ευνοούσε την «ταχεία» συσσώ-
ρευση κλπ.  
 

Μια τέτοια κατάταξη δείχνει µόνο ρηχότητα και άγνοια των πραγµατι-
κών προβληµάτων της συσσώρευσης. «Ταχεία» και «βραδεία» συσσώρευση δεν 
έχουν κανένα νόηµα όταν δεν έχει ορισθεί καν ένα µέτρο «ταχύτητας» σε κάθε 
περίπτωση, έστω ένα µάξιµουµ ή ένα µίνιµουµ. ∆εύτερον, το πρόβληµα ήταν 
ουσιαστικά πολιτικό και αφορούσε την πολιτική απέναντι στους αγρότες (σαν 
πηγή εργατικής δύναµης αλλά και παραγωγής καταναλωτικών αγαθών). Όποιος 
ζητούσε απονέκρωση του κράτους, κάτω από τέτοιες συγκεκριµένες συνθήκες, 
στην πραγµατικότητα δεν ήξερε τι ζητούσε. Η απονέκρωση του κράτους προϋ-
ποθέτει Συµβούλια αλλά το πρακτικό πρόβληµα στα 1923 ήδη ήταν η ενσωµά-
τωση του αγροτικού τοµέα, και όποιος αγνοεί αυτό το πρόβληµα αγνοεί το 99% 
της πολιτικής των µπολσεβίκων και του Λένιν.  
 

Η δική µας άποψη είναι τελείως διαφορετική. Στην ΕΣΣ∆, µε τον τερά-
στιο ανοργάνωτο και σκόρπιο αγροτικό και µικροεµπορικό τοµέα, το πραγµατι-
κό πρόβληµα δεν ήταν ο ρυθµός της συσσώρευσης στη βιοµηχανία που θα σκέ-
παζε και θα υποβάθµιζε τους τοµείς αυτούς, αλλά η πραγµατική τους ενσωµά-
τωση στο εργατικό κράτος. Για την ΕΣΣ∆, η πολιτική της συσσώρευσης του Λέ-
νιν (δηλαδή βιοµηχανοποίηση και κοοπερατίβες στον αγροτικό τοµέα) αποτε-
λούσαν µια µορφή «κρατικού καπιταλισµού», κατά έκφραση του ίδιου του Λέ-
νιν, ανώτερη (σε σχέση µε την τρέχουσα κατάσταση) και εποµένως αναγκαία 
στη διαδικασία της συσσώρευσης στην ΕΣΣ∆. Να πως θέτει στο ίδιο άρθρο του 
1923 το ζήτηµα ο Λένιν: 
 

“It seemed to them [young comrades] that the term “state capitalism” 
could not be applied to a system under which the means of production were 
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owned by the working-class, a working-class that held political power. They 
did not notice, however, that I use the term “state capitalism", firstly, to con-
nect historically our present position with the position adopted in my contro-
versy with the so-called Left Communists; also, I argued at the time that 
state capitalism would be superior to our existing economy. It was important 
for me to show the continuity between ordinary state capitalism and the unu-
sual, even very unusual, state capitalism to which I referred in introducing 
the reader to the New Economic Policy. Secondly, the practical purpose was 
always important to me. And the practical purpose of our New Economic Pol-
icy was to lease out concessions. In the prevailing circumstances, concessions 
in our country would unquestionably have been a pure type of state capital-
ism. That is how I argued about state capitalism.” 
 

Κάθε παραχώρηση στις συνθήκες της ΕΣΣ∆, από πρακτική άποψη, θα 
έπρεπε να έχει αναµφισβήτητα τον χαρακτήρα του κρατικού καπιταλισµού, και 
έτσι έγινε µε τη ΝΕΠ. Επιπλέον, η ΝΕΠ δεν ήταν για τον Λένιν µια αυθαίρετη 
επιλογή, αλλά υπήρχε µια συνέχεια στο φάσµα «συνήθης κρατικός καπιταλι-
σµός – ασυνήθης κρατικοκαπιταλισµός της ΝΕΠ». Για τον Λένιν, ο κρατικός 
καπιταλισµός φαινόταν «ανώτερος» στην οικονοµία της περιόδου στην  οποία 
έγραψε το έργο του «Αριστερισµός, Παιδική Αρρώστια του Κοµµουνισµού», δη-
λαδή στα 1918. Ο Λένιν ήταν προσεκτικός να διακρίνει τη βασική, ειδοποιό δι-
αφορά της κοοπερατίβας: 
 

“Under state capitalism, cooperative enterprises differ from state capi-
talist enterprises, firstly, because they are private enterprises, and, secondly, 
because they are collective enterprises. Under our present system, coopera-
tive enterprises differ from private capitalist enterprises because they are col-
lective enterprises, but do not differ from socialist enterprises if the land on 
which they are situated and means of production belong to the state, i.e., the 
working-class”. 
 

Καταρχήν οι κοοπερατίβες είναι ιδιωτικές (και όχι κρατικές) επιχειρή-
σεις. ∆εύτερον, είναι συλλογικές (και εποµένως δεν είναι ιδιωτικές καπιταλι-
στικές) και δεν διαφέρουν από τις σοσιαλιστικές επιχειρήσεις, αρκεί η γη και 
τα µέσα παραγωγής που τους ανήκουν να ανήκουν στο κράτος, δηλαδή στην ερ-
γατική τάξη. Είναι φανερό ότι εδώ ο Λένιν, για πρώτη φορά, βρίσκεται µπροστά 
στο πρόβληµα της κοοπερατίβας και το λύνει µε βάση το ζήτηµα της ιδιοκτησί-
ας της γης και των µέσων παραγωγής της, ενώ είναι εξίσου φανερό ότι θεωρεί 
µια «µορφωτική επανάσταση» απαραίτητη για τη µετατροπή των αγροτών, του-
λάχιστον σε αγρότες µε τα δεδοµένα και τα µέτρα των προηγµένων χωρών όπως 
οι ΗΠΑ. Με την ίδια λογική θεωρούσε ως κατάλληλο τον κρατικό καπιταλισµό 
και τους θεσµούς της ΝΕΠ σε ότι σε ότι σε ότι σε ότι αφορά την ανάπτυξη των παραγωγικών δυναφορά την ανάπτυξη των παραγωγικών δυναφορά την ανάπτυξη των παραγωγικών δυναφορά την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνά-ά-ά-ά-
µεωνµεωνµεωνµεων. Σαν αντίβαροαντίβαροαντίβαροαντίβαρο σε τέτοιους θεσµούς θα έπρεπε να στέκεται η πολιτική του 
κόµµατος της εργατικής τάξης. Οι κοοπερατίβες αποτελούσαν για τον Λένιν τη 
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«µοναδική» αναγκαιότητα (µε εισαγωγικά δικά του) για τον σοσιαλισµό, σε σχέ-
ση µε τον ουτοπικό σοσιαλισµό, από την άποψη των συνθηκών της Ρωσίας. Για 
ποιον λόγο; Όπως εξηγεί ο ίδιος: 
 

“Now the emphasis is changing and shifting to peaceful, organization-
al, “cultural” work. I should say that emphasis is shifting to educational 
work, were it not for our international relations, were it not for the fact that 
we have to fight for our position on a worldscale. If we leave that aside, how-
ever, and confine ourselves to internal economic relations, the emphasis in 
our work is certainly shifting to education”. 
 

Εποµένως, αν αγνοήσουµε τον παράγοντα της παγκόσµιας επανάστασης, 
τότε σε ότι αφορά «ειδικά» τη Ρωσία, το όλο πρόβληµα είναι η πολιτική πάλη 
και η εκπαίδευση των µαζών, στα πλαίσια των κοοπερατίβων ή του «κρατικού 
καπιταλισµού». Φυσικά, το «όλο πρόβληµα» είναι παντού και πάντοτε το ίδιο 
και µε την έννοια αυτή δεν υπάρχει τίποτε «ειδικά ρώσικο» στην ανάλυση του 
Λένιν, µετά από 90 χρόνια, έστω κι’ αν στη συγκεκριµένη περίοδο ο Λένιν έ-
πρεπε ν’ αντιµετωπίσει τα συγκεκριµένα προβλήµατα. Για τον Λένιν, φαίνΓια τον Λένιν, φαίνΓια τον Λένιν, φαίνΓια τον Λένιν, φαίνεεεεται ται ται ται 
ππππως µια «µορφωτική επανάσταση» σε συνδυασµό µε τις σωστές, γενικά, ισορρως µια «µορφωτική επανάσταση» σε συνδυασµό µε τις σωστές, γενικά, ισορρως µια «µορφωτική επανάσταση» σε συνδυασµό µε τις σωστές, γενικά, ισορρως µια «µορφωτική επανάσταση» σε συνδυασµό µε τις σωστές, γενικά, ισορρο-ο-ο-ο-
πίες της ΝΕΠ θα έλυνε τα οικονοµικά και τα πολιτικά προβλήµατα της µετπίες της ΝΕΠ θα έλυνε τα οικονοµικά και τα πολιτικά προβλήµατα της µετπίες της ΝΕΠ θα έλυνε τα οικονοµικά και τα πολιτικά προβλήµατα της µετπίες της ΝΕΠ θα έλυνε τα οικονοµικά και τα πολιτικά προβλήµατα της µετά-ά-ά-ά-
βασης στον σοσιαλισµόβασης στον σοσιαλισµόβασης στον σοσιαλισµόβασης στον σοσιαλισµό. Ο Λένιν το θέτει ξεκάθαρα όταν γράφει: 
 

“Two main tasks confront us, which constitute the epoch—to reorgan-
ize our machinery of state, which is utterly useless, in which we took over in 
its entirety from the preceding epoch; during the past five years of struggle 
we did not, and could not, drastically reorganize it.” 
 

Μαζί µε τη «µορφωτική επανάσταση» στην αγροτιά, ήταν απαραίτητη 
και η αναδιοργάνωση του κράτους που παρέλαβαν οι µπολσεβίκοι από τον τσα-
ρισµό –έναν κρατικό µηχανισµό που δεν ανταποκρίνονταν καν στα καθήκοντα 
του αστικού κρατικού µηχανισµού στην Αγγλία ή τη Γερµανία. Αυτό µε τη σει-
ρά του προϋποθέτει την οργάνωση της αγροτιάς σε κοοπερατίβες και κατά συ-
νέπεια τίποτε λιγότερο από µια µορφωτική ή πολιτιστική επανάσταση: 
 

“But the organization of the entire peasantry in cooperative societies 
presupposes a standard of culture, and the peasants (precisely among the 
peasants as the overwhelming mass) that cannot, in fact, be achieved without 
a cultural revolution.” 
 

Το πρόβληµα της αποτελεσµατικής και προωθηµένης αστικής κρατικής 
µηχανής, της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων, και του ίδιου του σοσια-
λισµού είναι φυσικά ένα περίπλοκο πρόβληµα. Πολλοί «σοφοί» αφιέρωσαν βι-
βλία ολόκληρα απλά για να το θέσουν ως θέµα, και όχι πάντοτε µε ευκρίνεια. 
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Να πως κλείνει ο Λένιν το άρθρο του, γραµµένο την 6η Γενάρη του 1923 στην 
«Πράβδα»: 
 

“Our opponents told us repeatedly that we were rash in un-
dertaking to implant socialism in an insufficiently cultured 
country. But they were misled by our having started from the 
opposite end to that prescribed by theory (the theory of pedants 
of all kinds), because in our country the political and social revo-
lution preceded the cultural revolution, that very cultural revo-
lution which nevertheless now confronts us. This cultural revo-
lution would now suffice to make our country a completely so-
cialist country; but it presents immense difficulties of a purely 
cultural (for we are illiterate) and material character (for to be 
cultured we must achieve a certain development of the material 
means of production, we must have a certain material base).” 

Αυτή η διαπίστωση του Λένιν απΑυτή η διαπίστωση του Λένιν απΑυτή η διαπίστωση του Λένιν απΑυτή η διαπίστωση του Λένιν αποτελεί ένα ουσιαστικό συµπλήροτελεί ένα ουσιαστικό συµπλήροτελεί ένα ουσιαστικό συµπλήροτελεί ένα ουσιαστικό συµπλήρωωωωµα στη µα στη µα στη µα στη 
θεωρία της ∆ιαρκούς Επανάστασης, και µάλιστα µε τον πιο ουσιώδη και συνθεωρία της ∆ιαρκούς Επανάστασης, και µάλιστα µε τον πιο ουσιώδη και συνθεωρία της ∆ιαρκούς Επανάστασης, και µάλιστα µε τον πιο ουσιώδη και συνθεωρία της ∆ιαρκούς Επανάστασης, και µάλιστα µε τον πιο ουσιώδη και συνο-ο-ο-ο-
πτικό τρόποπτικό τρόποπτικό τρόποπτικό τρόπο. Αν και η Ρώσικη επανάσταση (για αντικειµενικούς λόγους) δεν 
ξεκίνησε από µια πολιτιστική ή µορφωτική επανάσταση, αλλά από µια πολιτι-
κή και κοινωνική επανάσταση, βρέθηκε µπροστά στα καθήκοντα της εκπλήρω-
σης µιας µορφωτικής επανάστασης. Αυτό παρουσίασε τεράστιες δυσκολίες εφό-
σον ο ρώσικος λαός ήταν στην πλειοψηφία του αναλφάβητος αλλά και επίσης 
διότι η µόρφωση και ο πολιτισµός απαιτούν µια ορισµένη ανάπτυξη της υλικής 
βάσης, των υλικών µέσων παραγωγής. Θα έπρεπε λοιπόν, ο αγώνας να δοθεί σε 
πολλά µέτωπα: Πρώτον, την παγκόσµια επανάσταση, δεύτερον, τη µορφωτική 
επανάσταση, τρίτον τις κοοπερατίβες στον αγροτικό τοµέα, και τέταρτον, τη βι-
οµηχανική συσσώρευση (που εξαρτάται από τον αγροτικό τοµέα).  

Είναι αλήθεια πως ο Λένιν είδε τα φαινόµενα της γραφειοκρατικοποίη-
σης του κράτους και του κόµµατος και έγραψε από το 1923 κιόλας προειδο-
ποιήσεις και πρότεινε συγκεκριµένα µέτρα όπως η Λαϊκή Εξελεγκτική Επι-
τροπή (Κοµισαριάτο) των Εργατών και Αγροτών σαν πολιτικό αντίβαρο στην 
κοµµατική Κεντρική Επιτροπή. Βλ. σχετικά το άρθρο του «Καλύτερα λιγότεροι 
αλλά καλύτεροι» (τόµος 33, σελ. 487-502, β’ αγγλ. έκδοση, Προγκρές, Μόσχα, 
1965) όπως και την πρότασή του για την αναδιοργάνωση της Εξελεγκτικής Ε-
πιτροπής (σελ. 481-466). Σε αυτά τα κείµενα του Λένιν θα έπρεπε να αναζητΣε αυτά τα κείµενα του Λένιν θα έπρεπε να αναζητΣε αυτά τα κείµενα του Λένιν θα έπρεπε να αναζητΣε αυτά τα κείµενα του Λένιν θα έπρεπε να αναζητή-ή-ή-ή-
σουµε τις ιδεολογικές βάσεις για τη µεταγενέστερη ανάλυση του σουµε τις ιδεολογικές βάσεις για τη µεταγενέστερη ανάλυση του σουµε τις ιδεολογικές βάσεις για τη µεταγενέστερη ανάλυση του σουµε τις ιδεολογικές βάσεις για τη µεταγενέστερη ανάλυση του ΤρότσκιΤρότσκιΤρότσκιΤρότσκι    σε σε σε σε 
σχέση µε τον εκφυλισµό του εργατικοσχέση µε τον εκφυλισµό του εργατικοσχέση µε τον εκφυλισµό του εργατικοσχέση µε τον εκφυλισµό του εργατικού κράτους και το καρκίνωµα της ύ κράτους και το καρκίνωµα της ύ κράτους και το καρκίνωµα της ύ κράτους και το καρκίνωµα της ΣΣΣΣταλινταλινταλινταλινι-ι-ι-ι-
κής γραφειοκρατκής γραφειοκρατκής γραφειοκρατκής γραφειοκρατίίίίαςαςαςας. 

Για τον Λένιν, το «αγροτικό ζήτηµα» δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί ένα 
κοµβικό σηµείο στις αναλύσεις του. Σε ένα από τα τελευταία έργα του («Η Ε-
πανάστασή µας», Πράβδα αρ. 117, 30η Μάη 1923) ο Λένιν γράφει: 
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“They all call themselves Marxists, but their conception of Marxism is im-
possibly pedantic. They have completely failed to understand what is decisive 
in Marxism, namely, its revolutionary dialectics. They have even absolutely 
failed to understand Marx's plain statements that in times of revolution the 
utmost flexibility is demanded, and have even failed to notice, for instance, 
the statements Marx made in his letters — I think it was in 1856 — express-
ing the hope of combining the peasant war in Germany, which might create a 
revolutionary situation, with the working-class movement — they avoid even 
this plain statement and walk around and about it like a cat around a bowl of 
hot porridge” (τόµος 33, β’ αγγλ. έκδοση, Προγκρές, Μόσχα 1965, σελ. 476 – 
480). 

Το «αγροτικό ζήτηµα» αποτελούσε ταµπού διότι δεν ήταν δυνατό (χωρίς 
να έχει κανείς τα θεωρητικά µέσα) να συνδυάσει την προλεταριακή επανάστα-
ση και τον «καθαρόαιµο σοσιαλισµό» του Μαρξ, µε την απτή πραγµατικότητα 
της συµµαχίας της αγροτιάς µε το προλεταριάτο, αλλά µιας αγροτιάς που δεν 
ήταν πια αφηρηµένη κατηγορία αλλά ο εαυτός της! Απαίδευτη, αµόρφωτη, ατο-
µικιστική, µε τις δικές της ανάγκες. Επαναστατική διαλεκτική και ευελιξία 
των ιδεών ήταν πάντοτε η ουσία της διαλεκτικής, αλλά εκεί ακριβώς σκόντα-
ψαν το 1917 και σκοντάφτουν και στον  ΧΧΙ αιώνα όλοι οι φορµαλιστές. «Επι-
στροφή στον Μαρξ» είναι η λύση των φορµαλιστών, δηλαδή αποµάκρυνση από 
το συγκεκριµένο και φυγή στο υπάρχον αφηρηµένο, χωρίς καµιά ευελιξία. Ο 
Πρεοµπραζένσκυ έκανε πολύ κόπο για να εκθέσει τις απόψεις των ουτοπικών 
και του Μαρξ για να καταλήξει ότι τα Συµβούλια είναι απαραίτητα µαζί µε τα 
«Χρηµατιστήρια Εργασίας». Αλλά τόσο ο Πρεοµπραζένσκυ, όσο και ο Πάντόσο ο Πρεοµπραζένσκυ, όσο και ο Πάντόσο ο Πρεοµπραζένσκυ, όσο και ο Πάντόσο ο Πρεοµπραζένσκυ, όσο και ο Πάνεεεεκουκ κουκ κουκ κουκ 
δεν κατάφεραν τίποτε σε ό,τι αφορά τα πρακτικά ζητήµατα, δηλαδή τον συντδεν κατάφεραν τίποτε σε ό,τι αφορά τα πρακτικά ζητήµατα, δηλαδή τον συντδεν κατάφεραν τίποτε σε ό,τι αφορά τα πρακτικά ζητήµατα, δηλαδή τον συντδεν κατάφεραν τίποτε σε ό,τι αφορά τα πρακτικά ζητήµατα, δηλαδή τον συντο-ο-ο-ο-
νισµό νισµό νισµό νισµό στα ενδιάµεσα επίπεδα στα ενδιάµεσα επίπεδα στα ενδιάµεσα επίπεδα στα ενδιάµεσα επίπεδα στην κάθετη ορστην κάθετη ορστην κάθετη ορστην κάθετη οργάνωση των Συγάνωση των Συγάνωση των Συγάνωση των Συµµµµβουλίωνβουλίωνβουλίωνβουλίων. ∆εν το 
αναφέρουµε αυτό για να κριτικάρουµε αρνητικά τον Πάνεκουκ ή τον Πρεο-
µπραζένσκυ αλλά για να θέσουµε το πρόβληµα της µεταβατικής περιόδου στην 
πραγµατική του διάσταση. 

Ο Μπουχάριν δεν πήγε ούτε στα µισά του δρόµου. Οι αναρχικοί, οι «ε-
λευθεριακοί», οι φιλελεύθεροι αστοί και οι φασίστες έπεσαν όλοι µαζί επάνω 
στο Εργατικό κράτος, κατηγορώντας το πότε για το ένα και πότε για το άλλο. Οι 
φασίστες γιατί ο Λένιν και ο Τρότσκι ήταν Εβραίοι, οι φιλελεύθεροι αστοί γιατί 
κατέρρεε το ανύπαρκτο φάντασµα του «ελεύθερου ανταγωνισµού», οι «ελευθε-
ριακοί» γιατί δεν αποφασίζονταν και η παραµικρή λεπτοµέρεια από τα Συµ-
βούλια, και οι αναρχικοί για όλα αυτά µαζεµένα!  

Η πραγµατικότητα είναι ότι ελάχιστοι στάθηκαν στην παράδοση του Λέ-
νιν, για να αναλύσουν διαλεκτικά το Εργατικό κράτος, να διαγνώσουν τις αιτί-
ες του εκφυλισµού του, και να προτείνουν συγκεκριµένα µέτρα ώστε, στις δε-
δοµένες εσωτερικές και παγκόσµιες συνθήκες, να µπορέσει να αµυνθεί µε επι-
τυχία ενάντια στον παγκόσµιο καπιταλισµό. Απέναντι στον παραλογισµό των 
αναρχικών ή τα σχέδια των ναζιστών, κανείς δεν υπερασπίσθηκε µε µεγαλύτε-
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ρη συνέπεια το Εργατικό κράτος από τον Τρότσκι και την Αριστερή Αντιπολί-
τευση, και µε την έννοια αυτή κανείς δεν εξέφρασε το πρόγραµµα του Επανα-
στατικού Μαρξισµού καλύτερα από τον Τρότσκι, µετά τον θάνατο του Λένιν.  

Στο άρθρο του στην «Πράβδα» της 16ης Γενάρη 1923, ο Λένιν επανέρχε-
ται στο ερώτηµα αν οι συνθήκες ήταν ώριµες για τη σοσιαλιστική επανάσταση, 
τεκµήριο ότι ακούγονταν παρόµοιες φωνές ενάντια στην επανάσταση. Στο άρ-
θρο του αυτό ο Λένιν δίνει µεγάλη έµφαση στον συνδυασµό της εξέγερσης των 
αγροτών µε την προλεταριακή επανάσταση, στον οποίο ο Μαρξ υπολόγιζε ήδη 
από τα µέσα του 19ου αιώνα. Καταληκτικά, ο Λένιν γράφει τα εξής: 

“If a definite level of culture is required for the building of socialism 
(although nobody can say just what that definite "level of culture" is, for it 
differs in every Western European country), why cannot we begin by first 
achieving the prerequisites for that definite level of culture in a revolutionary 
way, and then, with the aid of the workers' and peasants' government and 
Soviet system, proceed to overtake the other nations?” 

Το επιχείρηµα του Λένιν είναι ότι θα πρέπει να αναλύσουµε την κατά-
σταση στο πραγµατικό της πλαίσιο, τη διεθνή κατάσταση: Ποιο θα ήταν το πρό-
βληµα αν η επανάσταση ξεσπούσε σε µια καθυστερηµένη χώρα και µετά, µε τη 
βοήθεια της εργατο - αγροτικής κυβέρνησης στη χώρα αυτή, εξαπλωνόταν σε 
άλλες χώρες; Πρακτικά και θεωρητικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένα πρό-
βληµα. Ωστόσο η παγκόσµια επανάσταση αποµακρύνθηκε από την ηµερήσια 
διάταξη µετά τον θάνατο του Λένιν και την άνοδο του Στάλιν που επιθυµούσε 
την «ειρηνική συνύπαρξη» µε τον παγκόσµιο καπιταλισµό, την οικοδόµηση του 
σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα, το σταµάτηµα της λενινιστικής µορφωτικής ε-
πανάστασης και τις κοοπερατίβες στην αγροτιά, τους διπλωµατικούς συµβιβα-
σµούς µε τους ιµπεριαλιστές προκειµένου να «σωθεί» η ΕΣΣ∆.  

Η σκέψη του Λένιν, ήταν πάντοτε προσανατολισµένη στη ∆ιαρκή Επα-
νάσταση, και φυσικά στην παγκόσµια επανάσταση. Ο Λένιν ποτέ δεν κατανόησε 
την ΕΣΣ∆ σαν οριστικό και άπαρτο φρούριο του σοσιαλισµού αλλά σαν ένα εν-
διάµεσο στάδιο στην παγκόσµια επανάσταση προς την οποία προσέβλεπε. Έ-
γραφε σχετικά, στο ίδιο άρθρο:  

“What if the complete hopelessness of the situation, by stimulating the ef-
forts of the workers and peasants tenfold, offered us the opportunity to create 
the fundamental requisites of civilization in a different way from that of the 
West European countries? Has that altered the general line of development of 
world history? Has that altered the basic relations between the basic classes 
of all the countries that are being, or have been, drawn into the general 
course of world history?”. 
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Παρότι ο Λένιν έβλεπε στη ΝΕΠ και στον «κρατικό καπιταλισµό» µια 
αναγκαία πολιτική αλλά και µια ανώτερηανώτερηανώτερηανώτερη µορφή ανάπτυξης του καπιταλισµού 
στη Ρωσία, δεν έπαψε να βλέπει στη Ρώσικη επανάσταση έναν διαφορετικό 
τρόπο ανάπτυξης του ίδιου του πολιτισµού για τις καθυστερηµένες χώρες της 
Ανατολής σε σχέση µε τον καπιταλισµό της ∆υτικής Ευρώπης. Από την οπτική 
γωνία του 1923, όταν έγραφε ο Λένιν, και τη δυναµική της Οκτωβριανής επα-
νάστασης, ο Λένιν δεν είχε καθόλου άδικο. Πραγµατικά, ο πρωταγωνιστικός 
ρόλος της προλεταριακής πολιτικής ήταν αδιαµφισβήτητος, και µπορούσε να 
αλλάξει τα πάντα. Μια δεύτερη σοσιαλιστική επανάσταση σε µια καθυστερηµέ-
νη αγροτική χώρα, την Κίνα το 1949, έµελλε να αλλάξει αυτά τα δεδοµένα σε 
συνδυασµό µε τον αυξανόµενο εκφυλισµό της ΕΣΣ∆. Χονδρικά, στην Κίνα η 
πολιτική απέκτησε τον «πρωταρχικό» ρόλο4, αλλά η ανάπτυξη των παραγωγι-
κών δυνάµεων δεν απογείωσε αυτή την πολιτική παρόλη τη «Μορφωτική Επα-
νάσταση», το «Μεγάλο Άλµα» και την «Πολιτιστική Επανάσταση».  

Η ελπίδα του Λένιν για µια ανάπτυξη του πολιτισµού διαφορετική από 
την παραδοσιακή γραµµή του δυτικοευρωπαϊκού καπιταλισµού, δεν ευοδώθη-
κε. Αλλά µε τη σειρά του ο Λένιν είχε εξίσου δώσει έµφαση στον λεγόµενο 
«κρατικό καπιταλισµό», δηλαδή την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων κά-
τω από τον προσεκτικό έλεγχο και τον συντονισµό του Κράτους, σαν αναγκαίο 
και προτιµότερο στάδιο της εξέλιξης που πρέπει να υπάρχει στο Εργατικό κρά-
τος.  

Πρέπει, ωστόσο, να βλέπουµε τα προτσές ανάπτυξης του καπιταλισµού στο 
πραγµατικό τους, το παγκόσµιο πλαίσιο. Όταν λέµε ότι «η ελπίδα του Λένιν για 
µια ανάπτυξη του πολιτισµού διαφορετική από την παραδοσιακή γραµµή του 
δυτικοευρωπαϊκού καπιταλισµού, δεν ευοδώθηκε», θα πρέπει να επισηµάνουµε 
ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη των χωρών της Αφρικής και της Μέσης Ανατο-
λής υπήρξε στα πρότυπα αυτά, και εποµένως ήταν ρηχή, προβληµατική, γεµά-
τη αντιθέσεις και αντιφάσεις, οι οποίες κορυφώνονται στις αρχές του 21ου αιώ-
να µε τον πλέον εκρηκτικό τρόπο!  

Με την ίδια λογική, όποιος δεν περιµένει µια έκρηξη των ταξικών αντιθέσΜε την ίδια λογική, όποιος δεν περιµένει µια έκρηξη των ταξικών αντιθέσΜε την ίδια λογική, όποιος δεν περιµένει µια έκρηξη των ταξικών αντιθέσΜε την ίδια λογική, όποιος δεν περιµένει µια έκρηξη των ταξικών αντιθέσε-ε-ε-ε-
ων στην Κίνα, πων στην Κίνα, πων στην Κίνα, πων στην Κίνα, πρέπει να είναι το λιγότερο τυφλός ή εντελώς αδιάφρέπει να είναι το λιγότερο τυφλός ή εντελώς αδιάφρέπει να είναι το λιγότερο τυφλός ή εντελώς αδιάφρέπει να είναι το λιγότερο τυφλός ή εντελώς αδιάφοοοοροςροςροςρος. ∆εν θα 
µπορούσαµε να αποδώσουµε καλύτερα το πρακτικό ή τακτικό πνεύµα του Λέ-
νιν παρά µόνο µε τα δικά του λόγια, στο προηγούµενο άρθρο του: 

“Napoleon, I think, wrote: "On s'engage et puis ... on voit." rendered freely 
this means: "First engage in a serious battle and then see what happens." 
Well, we did first engage in a serious battle in October 1917, and then saw 
such details of development (from the standpoint of world history they were 

                                                 
4  Το σύνθηµα η πολιτική είναι πρωταρχική» αποτέλεσε βασική παράµετρο του µαοϊσµού, για τα δικά του 
πολιτικά συµφέροντα, τα οποία υπαγόρευσαν την «Πολιτιστική Επανάσταση».  
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certainly details) as the Brest peace, the New Economic Policy, and so forth. 
And now there can be no doubt that in the main we have been victorious”. 

Για τον Λένιν, όπως και για κάθε πρακτικό άνθρωπο, πρέπει κανείς να 
µπει στη µάχη για να δει τι θα συµβεί. Παρά τη συµφωνία µε τους Γερµανούς 
στο Μπρεστ – Λιτόφσκ και τη ΝΕΠ, η άποψη του Λένιν ήταν ότι στα 1923 «κα-
τά κύριο λόγο, υπήρξαµε νικηφόροι». Αν λάβει κανείς υπόψη την παγκόσµια 
κατάσταση το 1923 και όσα έγραψε ο Λένιν σχετικά µε τη ΝΕΠ, τις κοοπερατί-
βες, και την αγροτιά ένα τέτοιο συµπέρασµα είναι εκπληκτικό µεν, αλλά σωστό. 
Φυσικά, δεν λείπουν οι κριτικές, αλλά αυτές µε τη σειρά τους δεν είναι διατε-
θειµένες να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την παγκόσµια κατάσταση και την κα-
τάσταση στην ΕΣΣ∆, ενώ είναι διατεθειµένες υπέρ το δέον να διαλύσουν το Συ-
γκεκριµένο µέσα στο Αφηρηµένο. 

Στις 14 Νοέµβρη 1922, ο Λένιν γράφει ακόµη ένα γράµµα για να διευκρινί-
σει τις πολιτικές της ΝΕΠ, που φαίνεται ακόµα και σήµερα να προκαλούν δι-
χογνωµίες και αντιρρήσεις στον χώρο της αριστεράς. Σ’ ένα γράµµα του προς 
τους Ρώσους της Β. Αµερικής (τόµος 42, σελ. 425 – 427) ο Λένιν διευκρινίζει: 

“The New Economic Policy has changed nothing radically in the social sys-
tem of Soviet Russia, nor can it change anything so long as the power is in 
the hands of the workers—and that Soviet power has come to stay, no one 
now, I think, can have any doubt. The malignity of the capitalist press and 
the influx of Russian whiteguards in America merely prove our strength”. 

Από τη διατύπωση αυτή, φαίνεται καθαρά ότι το βασικό ζτο βασικό ζτο βασικό ζτο βασικό ζήήήήτηµα είναι αν τηµα είναι αν τηµα είναι αν τηµα είναι αν 
και κατά πόσο η εξουσία είναι στα χέρια των εργατώνκαι κατά πόσο η εξουσία είναι στα χέρια των εργατώνκαι κατά πόσο η εξουσία είναι στα χέρια των εργατώνκαι κατά πόσο η εξουσία είναι στα χέρια των εργατών, και ότι η ΝΕΠ δεν µετέ-
βαλλε και δεν µπορούσε αντικειµενικά να µεταβάλλει τίποτε στο κοινωνικό 
σύστηµα του Εργατικού κράτους. Αυτό µε τη σειρά του δείχνει ότι το βασικό το βασικό το βασικό το βασικό 
ζήτηµα είναι πολιτικόζήτηµα είναι πολιτικόζήτηµα είναι πολιτικόζήτηµα είναι πολιτικό και δεν αφορά τη ΝΕΠ, δηλαδή το κυρίαρχο ζήτηµα εί-
ναι η εξουσία των Σοβιέτ, µε τις δεδοµένες εσωτερικές και παγκόσµιες συνθή-
κες. Κατ’ επέκταση το βασικό ζήτηµα είναι πολιτικό και για το παγκόσµιο πρπαγκόσµιο πρπαγκόσµιο πρπαγκόσµιο προ-ο-ο-ο-
λλλλεταριάτοεταριάτοεταριάτοεταριάτο, µια θέση που θα αποτελέσει θεµελιώδη αρχή του Τρότσκι. Φυσικά, ο 
Λένιν δεν πρόκειται  να αρνηθεί τον λεγόµενο «κρατικό καπιταλισµό», µια έν-
νοια που έχει ήδη εισάγει σε προηγούµενα έργα του: 

“The state capitalism, which is one of the principal aspects of the New 
Economic Policy, is, under Soviet power, a form of capitalism that is deliber-
ately permitted and restricted by the working class. Our state capitalism dif-
fers essentially from the state capitalism in countries that have bourgeois 
governments in that the state with us is represented not by the bourgeoisie, 
but by the proletariat, who has succeeded in winning the full confidence of 
the peasantry.” 
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Ο «κρατικός καπιταλισµός» του Λένιν έχει ενσυνείδητα εισαχθεί και εΟ «κρατικός καπιταλισµός» του Λένιν έχει ενσυνείδητα εισαχθεί και εΟ «κρατικός καπιταλισµός» του Λένιν έχει ενσυνείδητα εισαχθεί και εΟ «κρατικός καπιταλισµός» του Λένιν έχει ενσυνείδητα εισαχθεί και εί-ί-ί-ί-
ναι κάτω από τον έλεγχο της εργατικής τάξης, διαφέρει δε από τον «κρατικό ναι κάτω από τον έλεγχο της εργατικής τάξης, διαφέρει δε από τον «κρατικό ναι κάτω από τον έλεγχο της εργατικής τάξης, διαφέρει δε από τον «κρατικό ναι κάτω από τον έλεγχο της εργατικής τάξης, διαφέρει δε από τον «κρατικό 
καπιταλισµό» της αστικής τάξης κατά το ότι στο Εργατικό κρκαπιταλισµό» της αστικής τάξης κατά το ότι στο Εργατικό κρκαπιταλισµό» της αστικής τάξης κατά το ότι στο Εργατικό κρκαπιταλισµό» της αστικής τάξης κατά το ότι στο Εργατικό κράάάάτος, η εξουσία τος, η εξουσία τος, η εξουσία τος, η εξουσία 
δεν ανήκει στην αστική τάξη αλλά στο προδεν ανήκει στην αστική τάξη αλλά στο προδεν ανήκει στην αστική τάξη αλλά στο προδεν ανήκει στην αστική τάξη αλλά στο προλλλλεεεεταριάτο, «που πέτυχε να κερδίσει ταριάτο, «που πέτυχε να κερδίσει ταριάτο, «που πέτυχε να κερδίσει ταριάτο, «που πέτυχε να κερδίσει 
την πλήρη εµπιστοσύνη της αγροτιάς». την πλήρη εµπιστοσύνη της αγροτιάς». την πλήρη εµπιστοσύνη της αγροτιάς». την πλήρη εµπιστοσύνη της αγροτιάς». Σ’ αυτό το κράτος, ένα ιδιότυπο κράτος 
το δίχως άλλο,  µε την ΝΕΠ εισήχθηκε ενσυνείδητα ο «κρατικός καπιταλι-
σµός», προφανώς για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων 
στην νέα ΕΣΣ∆, ενώ είναι απαραίτητη µια µπολσεβίκικη µορφωτική επανάστα-
ση στην αγροτιά, ώστε να διευκολυνθεί ο ρόλος των κολλεκτίβων και των σοσι-
αλιστικών θεσµών στην οικονοµία. Επίσης µε την ευκαιρία αυτή, ο Λένιν πα-
ραπέµπει στους σχετικούς λόγους του Τρότσκι για το θέµα της ΝΕΠ καθώς και 
τη δική του οµιλία στο 4ο Συνέδριο της ∆ιεθνούς (Άπαντα, τόµος 33, σελ. 418-
432). 

Ήδη στα 1917 ο Λένιν είχε προαναγγείλει ότι η ανώτερη µορφή του κρά-
τους που γνώριζε ο κόσµος, δηλαδή η αστική κοινοβουλευτική δηµοκρατία, έ-
χει αντικατασταθεί από µια νέα, δηλαδή τα Σοβιέτ που αποτελούν την «ουσία» 
της Παρισινής Κοµµούνας («Τα Καθήκοντα του Προλεταριάτου στην Επανά-
στασή µας», παρ. 11, τόµος 24, σελ. 55-92). Αυτή η Σοβιετική µορφή διακυβέρ-
νησης έµελλε να είναι όχι µόνο η παρακαταθήκη του Λένιν στον 20ο και 21ο 
αιώνα αλλά και η ανώτερη µορφή του κράτους. Η αστική τάξη διάλεξε µε τέχνη 
ένα απόσπασµα του Λένιν: “It so happens that it is the Germans who now per-
sonify, besides a brutal imperialism, the principle of discipline, organisation, 
harmonious co-operation on the basis of modern machine industry, and strict 
accounting and control […] that is just what we are lacking. That is just what 
we must learn”. Αυτό δεν είναι παρά ένα κοµµένο και ραµµένο απόσπασµα του 
Λένιν από το άρθρο του µε τίτλο «Το κύριο καθήκον» (τόµος 27, σελ. 159-163) 
το οποίο δηµοσιεύτηκε στην «Ισβέστια» την 12η Μάρτη 1918 και ο Λένιν έγρα-
φε πως η παγκόσµια ιστορία έκανε επιτέλους ένα βήµα από τον πόλεµο στην 
ειρήνη µε την ειρήνη του Μπρεστ – Λιτόφσκ. Να τι γράφει ο Λένιν στην αρχή, 
σχεδόν, του άρθρου του: 

“It has been Russia’s lot to see most clearly, and experience most keen-
ly and painfully the sharpest of sharp turning-points in history as it swings 
round from imperialism towards the communist revolution. In the space of a 
few days we destroyed one of the oldest, most powerful, barbarous and brutal 
of monarchies. In the space of a few months we passed through a number of 
stages of collaboration with the bourgeoisie and of shaking off petty-bourgeois 
illusions, for which other countries have required decades. In the course of a 
few weeks, having overthrown the bourgeoisie, we crushed its open resistance 
in civil war. We passed in a victorious triumphal march of Bolshevism from 
one end of a vast country to the other. We raised the lowest strata of the 
working people oppressed by tsarism and the bourgeoisie to liberty and inde-
pendent life. We established and consolidated a Soviet Republic, a new type 
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of state, which is infinitely superior to, and more democratic than, the best of 
the bourgeois-parliamentary republics. We established the dictatorship of the 
proletariat supported by the poor peasantry, and began a broadly conceived 
system of socialist reforms. We awakened the faith of the millions upon mil-
lions of workers of all countries in their own strength and kindled the fires of 
enthusiasm in them. Everywhere we issued the call for a world workers’ revo-
lution. We flung a challenge to the imperialist plunderers of all countries.” 

Στο άρθρο αυτό ο Λένιν διατυπώνει το µήνυµα της παγκόσµιας και διαρ-
κούς επανάστασης µε τον πιο καθαρό τρόπο. Αλλά η Ρωσία βρίσκεται µπροστά 
στο χάος και την καταστροφή και αναζητά άµεσα µέτρα, «τακτική», µέσα πολι-
τικής. Ο Λένιν απαντά στο ζήτηµα ξεκάθαρα και µε τρόπο που συνδέει τον 
Μαρξ µε τον λενινισµό µε οριστικό τρόπο –και χρησιµοποιούµε το ίδιο από-
σπασµα όπως και πιο πάνω: 

“Consequently, if Russia is now passing—as she undeniably 
is—from a “Tilsit” peace to a national resurgence, to a great pat-
riotic war, the outlet for it is not in the direction of a bourgeois 
state, but in the direction of a world socialist revolution. Since 
October 25, 1917, we have been defencists. We are for “defense 
of the fatherland”; but that patriotic war towards which we are 
moving is a war for a socialist fatherland, for socialism as a fa-
therland, for the Soviet Republic as a contingent of the world 
army of socialism. “Hate the Germans, kill the Germans”— such 
was, and is, the slogan of common, i. e., bourgeois, patriotism. 
But we will say “Hate the imperialist plunderers, hate capital-
ism, death to capitalism” and at the same time “Learn from the Learn from the Learn from the Learn from the 
Germans! Remain true to the brotherly alliance with the GeGermans! Remain true to the brotherly alliance with the GeGermans! Remain true to the brotherly alliance with the GeGermans! Remain true to the brotherly alliance with the Ger-r-r-r-
man workersman workersman workersman workers. They are late in coming to our aid. We shall gain 
time, we shall live to see them coming, and they will come, to 
our aid.” Yes, learn from the Germans! History is moving in zig-
zags and by roundabout ways. It so happens that it is the Geit is the Geit is the Geit is the Ger-r-r-r-
mans who now personify, besides a brutal imperialism, the mans who now personify, besides a brutal imperialism, the mans who now personify, besides a brutal imperialism, the mans who now personify, besides a brutal imperialism, the 
principle of discprinciple of discprinciple of discprinciple of disciiiipline, organisation, harmonious copline, organisation, harmonious copline, organisation, harmonious copline, organisation, harmonious co----operatiooperatiooperatiooperation on n on n on n on 
the basis of modern machine industry, and strict accounting and the basis of modern machine industry, and strict accounting and the basis of modern machine industry, and strict accounting and the basis of modern machine industry, and strict accounting and 
control. And that is just what we are lacking. That is just what control. And that is just what we are lacking. That is just what control. And that is just what we are lacking. That is just what control. And that is just what we are lacking. That is just what 
we must learnwe must learnwe must learnwe must learn. That is just what our great revolution needs in 
order to pass from a triumphant beginning, through a succes-
sion of severe trials, to its triumphant goal. That is just what 
the Russian Soviet Socialist Republic requires in order to cease 
being wretched and impotent and become mighty and abundant 
for all time” ” (υπογραµµίσεις δικές µας). 

Για τον Λένιν, φαίνεται να ήταν η Γερµανική εξέλιξη του καπιταλισµού 
το πρότυπο που η ρώσικη επανάσταση έπρεπε να ακολουθήσει. Αργότερα, το 
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1923, η «∆ιαρκής Επανάσταση» υιοθετήθηκε από τον Λένιν σαν µια προοπτική 
που θα µπορούσε µε τη σειρά της να σηµατοδοτήσει µια νέα εξέλιξη του αν-
θρώπινου πολιτισµού, από τη στιγµή που η εργατική τάξη είχε αναλάβει την 
εξουσία στην ΕΣΣ∆. Σήµερα, για πολλές ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να είναι η 
εξέλιξη του αµερικάνικου καπιταλισµού εκείνη που πρέπει να ακολουθήσουν 
προτού «συµβεί» καν η προλεταριακή επανάσταση. Σε αυτά τα κείµενα του ΛΣε αυτά τα κείµενα του ΛΣε αυτά τα κείµενα του ΛΣε αυτά τα κείµενα του Λέ-έ-έ-έ-
νιν βρίσκεται πραγµατικά η ουσία του ζητήµατος της σοσιαλιστικής επανάστνιν βρίσκεται πραγµατικά η ουσία του ζητήµατος της σοσιαλιστικής επανάστνιν βρίσκεται πραγµατικά η ουσία του ζητήµατος της σοσιαλιστικής επανάστνιν βρίσκεται πραγµατικά η ουσία του ζητήµατος της σοσιαλιστικής επανάστα-α-α-α-
σηςσηςσηςσης. Σε µια καθυστερηµένη χώρα, είναι σωστό πως το µέλλον της αντανακλάται 
στον γερµανικό καπιταλισµό. Είναι εξίσου σωστό, όµως, πως µια τέτοια εξέλιξη 
δεν περνά αναγκαστικά από την «αστικοδηµοκρατική επανάσταση», αλλά πως 
τέτοιου είδους καθήκοντα πρέπει, σε τελευταία ανάλυση, να τα ολοκληρώσει η 
προλεταριακή επανάσταση. Πρώτον, η αστική τάξη είναι τόσο διεφθαρµένη που 
δεν µπορεί να ηγηθεί αντικειµενικά στην ολοκλήρωση αυτών των καθηκόντων. 
∆εύτερον, ο πλανήτης σαν σύνολο είναι ώριµος για την ολοκλήρωση αυτών των 
καθηκόντων, αν και επιµέρους χώρες, οι «αδύνατοι κρίκοι» του ενδέχεται να 
µην είναι. Πρόκειται ακριβώς για την ανισόµερη και συνδυασµένη ανάπτυξη 
που θέτει µπροστά µας αντιφατικά καθήκοντα: Αυτά τα αντιφατικά καθήκοντα 
ο Λένιν όχι µόνο τα αντιλήφθηκε αλλά επιπλέον τα ο Λένιν όχι µόνο τα αντιλήφθηκε αλλά επιπλέον τα ο Λένιν όχι µόνο τα αντιλήφθηκε αλλά επιπλέον τα ο Λένιν όχι µόνο τα αντιλήφθηκε αλλά επιπλέον τα έέέέλυσε µε πρακτικό τρόπο λυσε µε πρακτικό τρόπο λυσε µε πρακτικό τρόπο λυσε µε πρακτικό τρόπο 
στην «ειδικά ρώσικη», συγκεκριµένη περίπτωση, και στην «ειδικά ρώσικη», συγκεκριµένη περίπτωση, και στην «ειδικά ρώσικη», συγκεκριµένη περίπτωση, και στην «ειδικά ρώσικη», συγκεκριµένη περίπτωση, και µε τον τρόπο αυτό τα έλµε τον τρόπο αυτό τα έλµε τον τρόπο αυτό τα έλµε τον τρόπο αυτό τα έλυ-υ-υ-υ-
σε εντελώς γενικάσε εντελώς γενικάσε εντελώς γενικάσε εντελώς γενικά, επειδή ακριβώς χρησιµοποίησε τη ∆ιαλεκτική.  

Παρά το γεγονός ότι είναι ξεκάθαρο πως ο Λένιν είχε υπόψη του ακρι-
βώς την αγροτιά όταν έγραφε τα παραπάνω, η «επισήµανση» του Μπορντίγκα 
και των επιγόνων του εξακολουθεί να υφίσταται, επενδύοντας σε ένα ζήτηµα 
που από πολλές απόψεις είναι µάλλον κλειστό παρά ανοιχτό. Παρόλα αυτά οι 
µπορντιγκιστές, µε ευσχηµότερο τρόπο από πολλούς αναρχικούς ή «ελευθερια-
κούς» µας λένε ότι «πολλά από τα διανοητικά εργαλεία που µέχρι πρόσφατα 
βρίσκονταν σε χρήση, ήταν στην πραγµατικότητα εργαλεία κατάλληλα για την 
ολοκλήρωση της αστικής επανάστασης, και αναπτύχθηκαν από κινήµατα που 
κατέληξαν να διευθύνονται από κρατικούς υπάλληλους, πραγµατικούς ή δυνη-
τικούς». Θα συµπληρώναµε πως όχι µόνο διανοητικά εργαλεία, αλλά και «εργα-
λεία» πολιτικής χρησιµοποιήθηκαν για τους σκοπούς της γραφειοκρατίας. 
Χρησιµοποιήθηκαν άραγε απλά «για την ολοκλήρωση της αστικής επανάστα-
σης» στην ΕΣΣ∆ ή την Κίνα; 

Ορισµένοι «σοφοί» εισήγαγαν την έννοια της «αυτονοµίας του κράτους» 
για να ερµηνεύσουν διάφορα φαινόµενα, µαζί κι’ αυτό της Οκτωβριανής επανά-
στασης στη «γενική θεωρία» τους. Όποιος ξέρει την αλφαβήτα της διαλεκτικής 
ξέρει ότι κατ’ αρχήν δεν υπάρχει καµιά «αυτονοµία» σηµαντικών φαινοµένων 
σε σχέση µε άλλα σηµαντικά φαινόµενα της ύλης. Φιλοσοφικά, λοιπόν, είναι 
εντελώς παράδοξη η έννοια της «αυτονοµίας του κράτους» σε σχέση µε το σύ-
στηµα των τάξεων από το οποίο προέρχεται. Ποια είναι πχ η «αυτονοµία» της 
αστικής τάξης σε σχέση µε την εργατική τάξη; Σε δεύτερη φάση θα ακούσουµε 
πως το «κράτος» έχει µια ορισµένη λειτουργία που δεν προ – καθορίζεται πλή-
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ρως από την  οικονοµική βάση. Αλλά, ποιο φαινόµενο προ – καθορίζεται πλή-
ρως από την  οικονοµική βάση; Κανένα. Κάθε υλικό φαινόµενο έχει τη διαλε-
κτική του στα πλαίσια µιας συνολικότερης διαλεκτικής των πραγµάτων και της 
ύλης σαν σύνολο. Τέτοια είναι η φιλοσοφία του Μαρξισµού, ο διαλεκτικός υλι-
σµός.  

Πολλοί άλλοι «σοφοί» βιάστηκαν να κρίνουν τον λενινισµό στο Αφηρη-
µένο, αλλά κανείς δεν άσκησε µια διαλεκτική κριτική, προχωρώντας όπως α-
κριβώς ο Λένιν από το Συγκεκριµένο στο Αφηρηµένο, και αντίστροφα, θεµε-
λιώνοντας έτσι µια νέα γενική θεωρία. Μέχρι να γίνει αυτό κάθε κριτική είναι 
µεν δεκτή, αλλά παραµένει στο επίπεδο της απλής, στατικής  κριτικής, µακριά 
από τη ∆ιαλεκτική ανάλυση του Συγκεκριµένου στον Λένιν και τον Μαρξ. 
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ΙΙΙΙΙΙΙΙ....    

 

 

Οχύρωµα της Παρισινής Κοµµούνας, 18Οχύρωµα της Παρισινής Κοµµούνας, 18Οχύρωµα της Παρισινής Κοµµούνας, 18Οχύρωµα της Παρισινής Κοµµούνας, 18ηηηη    Μάρτη 1871Μάρτη 1871Μάρτη 1871Μάρτη 1871    

Στη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, οικοδοµείται ένας ειδικός τύ-
πους κράτους που δεν µπορεί να έχει σχέση µε το αστικό κράτος και την αστική 
δηµοκρατία, αλλά περισσότερο µε το κράτος της Παρισινής Κοµµούνας που σαν 
σκοπό του έχει την απελευθέρωση της εργατικής τάξης. Ο Λένιν πάνω στο ζή-
τηµα αυτό εκφράστηκε ως εξής: 

“This is the type of state which the Russian revolution began 
to create in 1905 and in 1917. A Republic of Soviets of Workers’, 
Soldiers’, Peasants’, and other Deputies, united in an All-Russia 
Constituent Assembly of people’s representatives or in a Council 
of Soviets, etc., is what is already being realized in our country 
now, at this juncture. It is being realised by the initiative of the 
nation’s millions, who are creating a democracy on their own, in 
their own waywithout waiting until the Cadet professors draft 
their legislative bills for a parliamentary bourgeois republic, or 
until the pedants and routine-worshippers of petty-bourgeois 
“Social-Democracy”, like Mr. Plekhanov or Kautsky, stop dis-
torting the Marxist teaching on the state. Marxism differs from 
anarchism in that it recognises the need for a state and for state 
power in the period of revolution in general, and in the period of 
transition from capitalism to socialism in particular. Marxism 
differs from the petty-bourgeois, opportunist “Social-
Democratism” of Plekhanov, Kautsky and Co. in that it recog-
nises that what is required during these two periods is not a 
state of the usual parliamentary bourgeois republican type, but 
a state of the Paris Commune type” («Τα καθήκοντα του προλε-
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ταριάτου στην επανάστασή µας», παρ. 11, τόµος 24, σελ. 55-92, 
γραµµένο τον Απρίλη 1917). 

Στη σκέψη του Λένιν δεν υπάρχει η έννοια της «βιασύνης» σε ότι αφορά 
την «εισαγωγή» µεταρρυθµίσεων που δεν έχουν ακόµη ωριµάσει οικονοµικά ή 
πολιτικά. Αυτό ήταν επίσης ξεκάθαρο για τους Μαρξ και Ένγκελς που σε ότι 
αφορά τα οικονοµικά µέτρα της Κοµµούνας ήταν διατεθειµένοι να προχωρή-
σουν µε περίσκεψη5. Στο ίδιο του άρθρο ο Λένιν αναφέρεται στην ενσωµάτωση 
της αστυνοµίας στον στρατό (τη λαϊκή πολιτοφυλακή ή µιλίτσια) και την ανά-
γκη συγκρότησης Συµβουλίων των Αντιπροσώπων των εργατών και αγροτών 
παντού. Ο Λένιν ασχολήθηκε συστηµατικά µε το ζήτηµα του «ανταγωνισµού» 
στην σφαίρα της οικονοµίας. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι ο σύγχρονος 
καπιταλισµός είναι ακριβώς εκείνος που παραµέρισε τον ανταγωνισµό για χάρη 
των µονοπωλίων και των ολιγοπωλίων, αντικαθιστώντας την ελευθερία ενός 
µεγάλου αριθµού καπιταλιστών µε την ελευθερία των καρτέλ. Γράφοντας τον 
∆εκέµβρη του 1917, ο Λένιν τονίζει: 

“One of the most important tasks today, if not the most important, is to 
develop this independent initiative of the workers, and of all the working and 
exploited people generally, develop it as widely as possible in creative organi-
sational work. At all costs we must break the old, absurd, savage, despicable 
and disgusting prejudice that only the so-called "upper classes", only the rich, 
and those who have gone through the school of the rich, are capable of admin-
istering the state and directing the organisational development of socialist 
society” («Πώς να οργανώσουµε τον ανταγωνισµό;», Πράβδα αρ. 17, Γενάρης 
1918, τόµος 26, σελ. 404-415). 

Η οργανωτική ανάπτυξη, η δηµιουργική οργάνωση τίθεται εποµένως σαν 
το πιο σηµαντικό καθήκον στην ηµερήσια διάταξη της επανάστασης, µαζί α-
σφαλώς µε τα κατασταλτικά µέτρα ενάντια στους παλιούς ιδιοκτήτες και την 
αστική τάξη. Το πραγµατικό ζητούµενο είναι η πιο ευρεία συµµετοχή των µα-
ζών στον σχεδιασµό και την ανάπτυξη της δηµιουργικής πρωτοβουλίας της ερ-
γατικής τάξης. Και συνεχίζει ως εξής: 

“Accounting and control, if carried on by the Soviets of Work-
ers’, Soldiers’ and Peasants’ Deputies as the supreme state pow-
er, or on the instructions, on the authority, of this power -- 
widespread, general, universal accounting and control, the ac-
counting and control of the amount of labour performed and of 
the distribution of products—is the essence of socialist trans-
formation, once the political rule of the proletariat has been es-
tablished and secured. The accounting and control essential for 
the transition to socialism can be exercised only by the people. 

                                                 
5  Ο Πρεοµπραζένσκυ είναι από τους λίγους που αναγνωρίζουν αυτό το γεγονός. 
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Only the voluntary and conscientious co-operation of the mass of 
the workers and peasants in accounting and controlling the rich, 
the rogues, the idlers and the rowdies, a co-operation marked by 
revolutionary enthusiasm, can conquer these survivals of ac-
cursed capitalist society, these dregs of humanity, these hope-
lessly decayed and atrophied limbs, this contagion, this plague, 
this ulcer that socialism has inherited from capitalism”. 

Για να πραγµατοποιηθεί αυτό το γιγάντιο καθήκον, θα γίνει φα-
νερό αργότερα ότι απαιτείται µια «µορφωτική επανάσταση», ότι σε µια 
καθυστερηµένη και κατεστραµµένη χώρα από τον πόλεµο, δεν έχουν α-
ναχθεί όλες οι οικονοµικές λειτουργίες σε απλές λογιστικές λειτουργίες, 
και ότι µεσολαβεί µια φάση αναδιοργάνωσης και πολιτικής εξουσίας του 
προλεταριάτου στη διάρκεια της οποίας θα πρέπει ακριβώς να θέσει τα 
θεµέλια της οικονοµικής του εξουσίας. Η παραγωγή και η διανοµή των 
αγαθών θα πρέπει τώρα να αναληφθούν από την εργατική τάξη που κα-
λείται να ασκήσει αυτά τα επιχειρηµατικά καθήκοντα: 

“The land, the banks and the factories have now become the 
property of the entire people! You yourselves must set to work to take 
account of and control the production and distribution of products—
this, and this alone is the road to the victory of socialism, the only 
guarantee of its victory, the guarantee of victory over all exploitation, 
over all poverty and want! For there is enough bread, iron, timber, 
wool, cotton and flax in Russia to satisfy the needs of everyone, if only 
labour and its products are properly distributed, if only a business-
like, practical control over this distribution by the entire people is es-
tablished, provided only we can defeat the enemies of the people: the 
rich and their hangers-on, and the rogues, the idlers and the rowdies, 
not only in politics, but also in everyday economic life”. 

Ο ανταγωνισµός που έχει υπόψη του ο Λένιν δεν είναι ο ανταγω-
νισµός των αγορών ή ο µηχανισµός των τιµών. Είναι αντίθετα µια «κα-
τάσταση πραγµάτων» που πρέπει να διευθετηθεί από τους  πρακτικούς 
οργανωτές που έχουν προκύψει από τη µάζα των εργατών και των αγρο-
τών, είναι ο ουσιο ουσιο ουσιο ουσιααααστικός δηµοκρατικός συγκεντρωτισµός στο πεδίο της στικός δηµοκρατικός συγκεντρωτισµός στο πεδίο της στικός δηµοκρατικός συγκεντρωτισµός στο πεδίο της στικός δηµοκρατικός συγκεντρωτισµός στο πεδίο της 
διευθέτησης των οικονοµικών ζητηµάτων, και είναι εποµένωςδιευθέτησης των οικονοµικών ζητηµάτων, και είναι εποµένωςδιευθέτησης των οικονοµικών ζητηµάτων, και είναι εποµένωςδιευθέτησης των οικονοµικών ζητηµάτων, και είναι εποµένως    ένα κατένα κατένα κατένα κατε-ε-ε-ε-
ξοχήν πολιτικό ζήτηµαξοχήν πολιτικό ζήτηµαξοχήν πολιτικό ζήτηµαξοχήν πολιτικό ζήτηµα. Στερεότυπα και οµοιοµορφία επιβεβληµένα εκ 
των άνω δεν έχουν τίποτα κοινό µε αυτόν τον δηµοκρατικό συγκεντρω-
τισµό, που αποτελεί την ουσία της δηµοκρατίας των µαζών: 

“Competition must be arranged between practical organisers 
from among the workers and peasants. Every attempt to establish ste-
reotyped forms and to impose uniformity from above, as intellectuals 
are so inclined to do, must be combated. Stereotyped forms and uni-



 

 

- 26 -

 

formity imposed from above have nothing in common with democratic 
and socialist centralism. The unity of essentials, of fundamentals, of 
the substance, is not disturbed but ensured by variety in details, in 
specific local features, in methods of approach, in methods of exercis-
ing control, in ways of exterminating and rendering harmless the par-
asites (the rich and the rogues, slovenly and hysterical intellectuals, 
etc., etc.).” 

Όπως έγραφε ο Μαρξ στο έργο του «Ο Εµφύλιος Πόλεµος στη 
Γαλλία» δεν είναι δυνατή η πολιτική εξουσία της εργατικής τάξης χωρίς 
την οικονοµική της απελευθέρωση και χωρίς νέους, σοσιαλιστικούς θε-
σµούς στην οικονοµία. Ο Λένιν, στο ίδιο άρθρο του, εξειδικεύει παραπέ-
ρα τον ρόλο των κοµµούνων στην ΕΣΣ∆: 

“All "communes"—factories, villages, consumers’ societies, and 
committees of supplies—must compete with each other as practical or-
ganisers of accounting and control of labour and distribution of prod-
ucts. The programme of this accounting and control is simple, clear 
and intelligible to all—everyone to have bread; everyone to have sound 
footwear and good clothing; […] "He who does not work, neither shall 
he eat"—this is the practical commandment of socialism. This is how 
things should be organised practically. These are the practical success-
es our "communes" and our worker and peasant organisers should be 
proud of. And this applies particularly to the organisers among the in-
tellectuals (particularly, because they are too much, far too much in 
the habit of being proud of their general instructions and resolutions).” 

Η πρακτική οργάνωση της οικονοµίας στη βάση των κοµµούνων, περι-
λαµβάνει τον ανταγωνισµό ανάµεσα στα εργοστάσια, τα χωριά ή τις πηγές πρώ-
των υλών. Αυτός ο ανταγωνισµός δεν είναι παρά ανταγωνισµός σε όρους αποδο-
τικότητας και αποτελεσµατικότητας ως προς τους βασικούς υλικούς στόχους 
της παραγωγής, ένας ανταγωνισµός που να µπορεί να αναδείξει τα πολλαπλά 
ταλέντα των µαζών στην οργάνωση και τον σχεδιασµό της παραγωγής. Είναι 
βασικό ότι ο Λένιν αποτελεί τον µόνο µαρξιστή που ανέλυσε τα προβλήµο Λένιν αποτελεί τον µόνο µαρξιστή που ανέλυσε τα προβλήµο Λένιν αποτελεί τον µόνο µαρξιστή που ανέλυσε τα προβλήµο Λένιν αποτελεί τον µόνο µαρξιστή που ανέλυσε τα προβλήµαααατα τα τα τα 
της οργάνωσης των Σοβιέτ στα ενδιάµεσα επίπεδα και της οργάνωσης των Σοβιέτ στα ενδιάµεσα επίπεδα και της οργάνωσης των Σοβιέτ στα ενδιάµεσα επίπεδα και της οργάνωσης των Σοβιέτ στα ενδιάµεσα επίπεδα και τα έλυσε µε έναν ορισµτα έλυσε µε έναν ορισµτα έλυσε µε έναν ορισµτα έλυσε µε έναν ορισµέ-έ-έ-έ-
νο τρόπονο τρόπονο τρόπονο τρόπο: 

“In what commune, in what district of a large town, in what factory 
and in what village are there no starving people, no unemployed, no idle rich, 
no despicable lackeys of the bourgeoisie, saboteurs who call themselves intel-
lectuals? Where has most been done to raise the productivity of labour, to 
build good new houses for the poor, to put the poor in the houses of the rich, 
to regularly provide a bottle of milk for every child of every poor family? It is 
on these points that competition should develop between the communes, 
communities, producer-consumers’ societies and associations, and Soviets of 



 

 

- 27 -

 

Workers’, Soldiers’ and Peasants’ Deputies. This is the work in which talent-
ed organisers should come to the fore in practice and be promoted to work in 
state administration. There is a great deal of talent among the people. It is 
merely suppressed. It must be given an opportunity to display itself. It and it 
alone, with the support of the people, can save Russia and save the cause of 
socialism”. 

Φυσικά η καταστροφή της χώρας από τον πόλεµο και η έλλειψη αγαθών 
οδήγησαν σε έκτακτα µέτρα, όπως οι «κοµµούνες των καταναλωτών», η αυστηρή 
επιτήρηση της διακίνησης αγαθών, η διαµόρφωση ενός συστήµατος επιθεωρη-
τών κλπ. Ο Λένιν ασχολήθηκε µε τη κατάσταση και πρότεινε παρόµοια µέτρα, 
τα οποία έβλεπε ωστόσο ωε εξαιρετικά. Σε ένα άλλο του άρθρο µε ηµεροµηνία 
2/8/1918 (“Theses on the Food Question”, τόµος 28, σελ. 44-46) ο Λένιν ασχο-
λείται µε ζητήµατα τιµών και προτείνει την αύξηση των τιµών των σιτηρών α-
ντί για τη µείωση των τιµών των βιοµηχανικών αγαθών, εφόσον τα δυο είναι 
«ουσιαστικά τα ίδια» αλλά η αύξηση των τιµών των σιτηρών µπορεί να επιτρέ-
ψει τη συλλογή µεγαλύτερου µέρους της σοδειάς. Στο ίδιο άρθρο ασχολείται µε 
τον φόρο σε είδος στους πλούσιους αγρότες, τη µεταφορά αγαθών σε περιοχές 
που βρίσκονται σε ανάγκη κάτω από συνθήκες επιτήρησης και ελέγχου κλπ. 
Παρά τη δύσκολη κατάσταση σε ότι αφορά την προσφορά τροφίµων, ο Λένιν δεν 
ήταν διατεθειµένος να επιτρέψει το «ελεύθερο εµπόριο» στα τρόφιµα: 

“Freedom to trade in grain is a return to capitalism, to the full power 
of the landowners and capitalists, to a savage struggle between people for 
profit, to the “free” enrichment of the few, to the poverty of the masses, to the 
eternal bondage we see in all bourgeois states, including the freest and most 
democratic republics” (“Freedom to train in grain”, Αύγουστος 1919, τόµος 29, 
σελ. 567-590). 

Θεµελιώνει αυτή τη στάση του µε το εξής επιχείρηµα: 

“An exact study of the food situation of the urban worker 
shows that he obtains only a half (approximately) of his food 
from the state, from the Commissariat of Food, and the other 
half he buys in the “free”, “open” market, i.e., from the profi-
teers. Furthermore, for the first half he pays only one-tenth of 
the total amount spent on food and for the second half he pays 
the other nine-tenths. The profiteers skin the hungry worker 
nine times over. The profiteers plunder him unbelievably. We 
all know that an orgy of profit-making, robbery and crime, that 
the torments of hunger for the masses of the workers and the 
enrichment of a few scoundrels are connected with this notori-
ous "freedom to trade” in grain”. 
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Στις 30 Οκτώβρη ο Λένιν δηµοσιεύει στην Πράβδα το άρθρο του µε τίτλο 
«Οικονοµία και Πολιτική στην Εποχή της ∆ικτατορίας του Προλεταριάτου» 
(τόµος 30, σελ. 107-117, δ’ αγγλική έκδοση, Προγκρές, Μόσχα 1965).  

Από την επΑπό την επΑπό την επΑπό την εποχή της Κοµµούνας, είναι η πρώτη φορά που ένας µαρξιστής κοχή της Κοµµούνας, είναι η πρώτη φορά που ένας µαρξιστής κοχή της Κοµµούνας, είναι η πρώτη φορά που ένας µαρξιστής κοχή της Κοµµούνας, είναι η πρώτη φορά που ένας µαρξιστής κα-α-α-α-
ταπιάνεται συστηµατικά µε τον σοσιαλισµό, τη µεταβατική περίοδο ανάµεσα ταπιάνεται συστηµατικά µε τον σοσιαλισµό, τη µεταβατική περίοδο ανάµεσα ταπιάνεται συστηµατικά µε τον σοσιαλισµό, τη µεταβατική περίοδο ανάµεσα ταπιάνεται συστηµατικά µε τον σοσιαλισµό, τη µεταβατική περίοδο ανάµεσα 
στον καπιταλισµό και τον κοµµουνισµόστον καπιταλισµό και τον κοµµουνισµόστον καπιταλισµό και τον κοµµουνισµόστον καπιταλισµό και τον κοµµουνισµό. Αν και ο σοσιαλισµός σηµαίνει πορεία 
προς την κατάργηση των τάξεων, ο Λένιν γράφει πως ένα δυσκολότερο καθήκον 
είναι η πρακτική οργάνωση της οικονοµίας µε τρόπο ώστε να επεκταθεί µαζικά 
η βιοµηχανοποιηµένη παραγωγή και στον αγροτικό τοµέα: 

“In order to abolish classes it is necessary, first, to overthrow the land-
owners and capitalists. This part of our task has been accomplished, but it is 
only a part, and moreover, not the most difficult part. In order to abolish 
classes it is necessary, secondly, to abolish the difference between factory 
worker and peasant, to make workers of all of them. This cannot be done all 
at once. This task is incomparably more difficult and will of necessity take a 
long time. It is not a problem that can be solved by overthrowing a class. It 
can be solved only by the organisational reconstruction of the whole social 
economy, by a transition from individual, disunited, petty commodity produc-
tion to large-scale social production. This transition must of necessity be ex-
tremely protracted. It may only be delayed and complicated by hasty and in-
cautious administrative and legislative measures. It can be accelerated only 
by affording such assistance to the peasant as will enable him to effect an 
immense improvement in his whole farming technique to reform it radically”. 

Η οργανωτική αναδιάρθρωση της οικονοµίας στην οποία αναφέρεται ο 
Λένιν, αφορά τη µετάβαση στη κοινωνική παραγωγή µεγάλης κλίµακας, µε τη 
βιοµηχανοποίηση της γεωργίας, και την εξάλειψη των διαφορών ανάµεσα στην 
πόλη και το χωριό, και του αγρότη µε τον εργάτη. Η εξάλειψη της διαφοράς 
ανάµεσα στον αγρότη εργαζόµενο και τον αγρότη κερδοσκόπο συνιστά, στις ι-
διαίτερες συνθήκες της εποχής, την ουσία του σοσιαλισµού, που όπως γράφει 
δεν κατανόησαν ο Μαρτώφ, ο Κάουτσκυ ή ο Τσερνώφ. Ο Λένιν στο άρθρο του, 
κάνει σαφές ότι οι τάξεις συνεχίζουν να υπάρχουν στη δικτατορία του προλε-
ταριάτου, αλλά έχουν υποστεί σηµαντικές αλλαγές. Η αστική τάξη έχει χάσει 
τον έλεγχο των µέσων παραγωγής, αλλά υπάρχει ακόµη, διατηρεί χρήµατα και 
κοινωνικές επαφές, επαφές µε το διεθνές κεφάλαιο και επιβιώνει µέσα στην δι-
οικητική µηχανή. Οι αγρότες έχουν πια έναν ενδιάµεσο ρόλο ανάµεσα στο προ-
λεταριάτο και την αστική τάξη. Τέλος, το προλεταριάτο είναι φυσικά η κυρίαρ-
χη τάξη. Να πως θέτει ο Λένιν το πρόβληµα σχετικά µε τους αγρότες: 

“Lastly, the peasants, like the petty bourgeoisie in general, occupy a 
half-way, intermediate position even under the dictatorship of the proletari-
at: on the one hand, they are a fairly large (and in backward Russia, a vast) 
mass of working people, united by the common interest of all working people 
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to emancipate themselves from the landowner and the capitalist; on the other 
hand, they are disunited small proprietors, property-owners and traders. 
Such an economic position inevitably causes them to vacillate between the 
proletariat and the bourgeoisie. In view of the acute form which the struggle 
between these two classes has assumed, in view of the incredibly severe 
break up of all social relations, and in view of the great attachment of the 
peasants and the petty bourgeoisie generally to the old, the routine, and the 
unchanging, it is only natural that we should inevitably find them swinging 
from one side to the other, that we should find them wavering, changeable, 
uncertain, and so on”. 

Για τον Λένιν, η «ελεύθερη» αγορά, το «ελεύθερο» εµπόριο και η «ελευ-
θερία» γενικά δεν ήταν παρά απάτη µε τη χρήση της γλώσσας: Καµιά ελευθΚαµιά ελευθΚαµιά ελευθΚαµιά ελευθεεεερία ρία ρία ρία 
δεν είναι νοητή έξω από ένα ορισµένο πλέγµα εµπορευµατικών σχδεν είναι νοητή έξω από ένα ορισµένο πλέγµα εµπορευµατικών σχδεν είναι νοητή έξω από ένα ορισµένο πλέγµα εµπορευµατικών σχδεν είναι νοητή έξω από ένα ορισµένο πλέγµα εµπορευµατικών σχέέέέσεων και σεων και σεων και σεων και 
τελικά καµιά ελευθερία δεν είναι νοητή χωρτελικά καµιά ελευθερία δεν είναι νοητή χωρτελικά καµιά ελευθερία δεν είναι νοητή χωρτελικά καµιά ελευθερία δεν είναι νοητή χωρίς την κατάργηση των τάξεωνίς την κατάργηση των τάξεωνίς την κατάργηση των τάξεωνίς την κατάργηση των τάξεων. Για 
τον Λένιν, το κράτος που εγκαθιδρύθηκε µε την Οκτωβριανή επανάσταση ήταν 
ένα κράτος ταξικό, στο οποίο ωστόσο κυρίαρχη τάξη ήταν η εργατική και τα 
πολιτικά του µέσα συνοψίζονταν στη δικτατορία του προλεταριάτου. Ήταν ένα 
κράτος στα αρχικά στάδια του σοσιαλισµού, όπως διακρίνεται από τον κοµµου-
νισµό και υπήρχαν πολλά προβλήµατα στην οικοδόµηση και την οργάνωσή του. 
Αυτό φαίνεται απ’ όλα τα άρθρα του Λένιν της περιόδου και ειδικά εκείνα από 
τα οποία παραθέσαµε αποσπάσµατα εδώ. 

“For hundreds of years, freedom of trade and of exchange has 
been to millions of people the supreme gospel of economic wis-
dom, the most deep-rooted habit of hundreds and hundreds of 
millions of people. This freedom is just as utterly false, serving 
to mask capitalist deception, coercion and exploitation, as are 
the other “freedoms” proclaimed and implemented by the bour-
geoisie, such as the “freedom to work” (actually the freedom to 
starve), and so on. In the main we have broken irrevocably with 
this “freedom” of the property-owner to be a property-owner, 
with this “freedom” of capital to exploit labour, and we shall fin-
ish the job. We are combating its remnants ruthlessly, with all 
our might” (“To The All-Russia May Day Subbotnik”, τόµος 31, 
σελ. 123-125, 2 Μάη 1920) 

Ο Λένιν εδώ τονίζει ότι κατά κύριο λόγο το κράτος των Σοβιέτ έ-
χει ξεκόψει µε την παλιά έννοια της «ελευθερίας», καταπολεµά τα κα-
τάλοιπά της και χτίζει τις βάσεις ώστε να µπορέσει η εργατική τάξη να 
ολοκληρώσει τις κατακτήσεις της. Σε ένα καπιταλιστικό κράτος αυτό θα 
ήταν αδιανόητο. Για τον Λένιν, το νέο σοβιετικό κράτος εκφράζει το 
πλαίσιο στο οποίο η εργατική τάξη θα µπορέσει να προχωρήσει παραπέ-
ρα. Όπως έγραφε στις 11 Απρίλη 1920: 
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“Defects, mistakes, blunders in such a new, difficult and great 
undertaking are inevitable. Those who are afraid of the difficul-
ties of building socialism, those who allow themselves to be 
scared by them, those who give way to despair or cowardly dis-
may, are no socialists. It will take many years, decades, to cre-
ate a new labour discipline, new forms of social ties between 
people, and new forms and methods of drawing people into la-
bour. It is a most gratifying and noble work. It is our good for-
tune that, by overthrowing the bourgeoisie and suppressing its 
resistance, we have been able to win the ground on which this 
work has become possible” (“From the destruction of the old so-
cial system to the creation of a new”, τόµος 30, σελ. 515-518). 

Ο σοσιαλισµός και ο κοµµουνισµός απαιτούν ασφαλώς κοινωνικούς δεσµούς 
και σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων που είναι εντελώς άλλης τάξης σε σχέση µε 
εκείνους του καπιταλισµού. Αν και θα χρειαστούν πολλά χρόνια ώστε το «εργα-
τικό κράτος µε γραφειοκρατικές παραµορφώσεις» να φτάσει κοντά σ’ αυτό το 
ιδεώδες (που αποτελεί, ωστόσο µόνο το ανώτερο στάδιο του σοσιαλισµού) αυτό 
το κράτος είναι το µόνο πλαίσιο που γνωρίζουµε ώστε να είναι εφικτή η οικο-
δόµηση τέτοιων σχέσεων. Ο Λένιν αντιµετώπιζε το ζήτηµα των σχέσεων µε την 
αγροτιά πολύ σοβαρά, ακριβώς γιατί ήξερε ότι συνδέεται άµεσα µε το ζήτηµα 
της βιοµηχανοποίησης και της παραγωγής. Πρότεινε, όπως είναι γνωστό, συ-
γκεκριµένα πολιτικά µέτρα, όπως η προπαγάνδα σχετικά µε τα επιτεύγµατα 
συγκεκριµένων παραγωγικών µονάδων, η κινητοποίηση των ειδικών επιστηµό-
νων (αγρονόµων, µηχανικών κλπ) καθώς και το γεγονός ότι δεν έπρεπε να υ-
πάρχει µια διαφορετική εφηµερίδα για τους αγρότες και µια διαφορετική για 
τους εργάτες των πόλεων, εφόσον ο σκοπός του σοσιαλισµού είναι να συνενώσει 
αυτές τις δυο τάξεις. Φυσικά, ο Λένιν γνώριζε πολύ καλά τους κινδύνους της 
γραφειοκρατίας ή των υπερβάσεων που µπορεί να κάνει το Κόµµα: 

“Well, is it right to say that in a state that has taken this shape in practice 
the trade unions have nothing to protect, or that we can do without them in 
protecting the material and spiritual interests of the massively organised 
proletariat? No, this reasoning is theoretically quite wrong. It takes us into 
the sphere of abstraction or an ideal we shall achieve in 15 or 20 years’ time, 
and I am not so sure that we shall have achieved it even by then. What we 
actually have before us is a reality of which we have a good deal of 
knowledge, provided, that is, we keep our heads, and do not let ourselves be 
carried awav by intellectualist talk or abstract reasoning, or by what may 
appear to be “theory” but is in fact error and misapprehension of the peculiar-
ities of transition. We now have a state under which it is the business of the 
massively organised proletariat to protect itself, while we, for our part, must 
use these workers’ organisations to protect the workers from their state, and 
to get them to protect our state. Both forms of protection are achieved 
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through the peculiar interweaving of our state measures and our agreeing or 
“coalescing” with our trade unions” (“The trade unions, the present situation 
and Trotsky’s mistakes”, 30η ∆εκέµβρη 1920, τόµος 32, σελ. 19-42, οµιλία στο 
8ο Συνέδριο των Σοβιέτ). 

Για τον Λένιν, η συµµετοχή και ο ρόλος των µαζών στην πολιτική του 
Σοβιετικού κράτους ήταν το κλειδί για την επιτυχία του σοσιαλισµού –µια επι-
τυχία, οµολογουµένως, που δεν θα µπορούσε ποτέ να πραγµατοποιηθεί σε ε-
θνικό επίπεδο. Εποµένως, κάθε αποτυχία της παγκόσµιας επανάστασης δεν 
µπορούσε παρά να µεταφράζεται σε όξυνση των πιέσεων πάνω στο εργατικό 
κράτος, και όξυνση της ταξικής πάλης. Η γραφειοκρατία ήταν για τον Λένιν 
ένα πρόβληµα, αλλά δεν ήταν το µοναδικό πρόβληµα, άσχετα αν µεταλλάχθηκε 
σε καρκίνωµα την εποχή του Στάλιν. Όπως αναφέρει στην οµιλία του: 

“What matters now is how to approach the mass, to establish contact with 
it and win it over, and how to get the intricate transmission system working 
(how to run the dictatorship of the proletariat). Note that when I speak of the 
intricate transmission system I do not mean the machinery of the Soviets. 
What it may have in the way of intricacy of transmission comes under a spe-
cial head. I have only been considering, in principle and in the abstract, class 
relations in capitalist society, which consists of a proletariat, a non-
proletarian mass of working people, a petty bourgeoisie and a bourgeoisie. 
This alone yields an extremely complicated transmission system owing to 
what has been created by capitalism, quite apart from any red-tape in the 
Soviet administrative machinery”. 

Η επικοινωνία µε τις µάζες, η διαλεκτική σχέση των µαζών µε τα Σοβιέτ, 
την πρωτοπορία και το κόµµα είναι µια πολυσύνθετη σχέση, όχι µόνο λόγω της 
γραφειοκρατίας του µηχανισµού των Σοβιέτ, αλλά λόγω των ταξικών σχέσεων 
που διαµόρφωσε ο καπιταλισµός (και που δεν µπορούν παρά να ξεπερασθούν 
στη διάρκεια µιας µακρόχρονης περιόδου) και οι οποίες εξακολουθούν να έ-
χουν ισχύ, ανεξάρτητα από τον διοικητικό µηχανισµό των Σοβιέτ. Πέρα από το 
ζήτηµα αυτό, στη σφαίρα της οικονοµίας όπως ήταν φυσικό προέκυψε η ανάγκη 
για «ισότητα» και η ανάγκη για «προτεραιότητα». Για το πρώτο δεν χρειάζεται 
να πούµε πολλά. Το δεύτερο αφορούσε κυρίως την έµφαση σ’ εκείνες τις βιοµη-
χανίες που πρέπει να έχουν προτεραιότητα λόγω της σηµασίας τους, της ζωτι-
κότητας ή της ανάγκης, δηλαδή στους «στρατηγικούς κλάδους» όπως θα λέγαµε 
σήµερα. Ο Λένιν υιοθέτησε εδώ µια αξιόλογη θέση: 

“Since September we have been talking about switching 
from the principle of priority to that of equalisation, and we 
have said as much in the resolution of the all-Party conference, 
which was approved by the Central Committee. The question is 
not an easy one, because we find that we have to combine equal-
isation with priority, which are incompatible. But after all we do 
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have some knowledge of Marxism and have learned how and 
when opposites can and must be combined; and what is most 
important is that in the three and a half years of our revolution 
we have actually combined opposites again and again. The ques-
tion obviously requires thoughtfulness and circumspection. Af-
ter all, we did discuss these questions of principle at those de-
plorable plenary meetings of the Central Committee -which 
yielded the groups of seven and eight, and Comrade Bukharin’s 
celebrated “buffer group”—and we did establish that there was 
no easy transition from the priority principle to that of equalisa-
tion. We shall have to put in a bit of effort to implement the de-
cision of the September Conference. After all, these opposite 
terms can be combined either into a cacophony or a symphony. 
Priority implies preference for one industry out of a group of vi-
tal industries because of its greater urgency. What does such 
preference entail? How great can it be? This is a difficult ques-
tion, and I must say that it will take more than zeal to solve it; 
it may even take more than a heroic effort on the part of a man 
who is possibly endowed with many excellent qualities and who 
will do wonders on the right job; this is a very peculiar matter 
and calls for the correct approach. And so if we are to raise this 
question of priority and equalisation we must first of all give it 
some careful thought, but that is just what we fail to find in 
Comrade Trotsky’s work”. 

∆εν είναι το θέµα µας εδώ οι διαφορές του Τρότσκι µε τον Λένιν, 
διαφορές για τις οποίες ο ίδιος ο Λένιν γράφει στο ίδιο κείµενο ότι θα 
µπορούσαν να ξεπερασθούν µε µια «σύντοµη συνεννόηση» (“business 
like discussion”). Το κρίσιµο είναι ότι ο Λένιν προκρίνειο Λένιν προκρίνειο Λένιν προκρίνειο Λένιν προκρίνει    τη γραµµή της τη γραµµή της τη γραµµή της τη γραµµή της 
διαλεκτικής ενότητας των αντιθέτωνδιαλεκτικής ενότητας των αντιθέτωνδιαλεκτικής ενότητας των αντιθέτωνδιαλεκτικής ενότητας των αντιθέτων, µια γραµµή που θα έπρεπε να α-
κολουθεί κάθε µαρξιστής (αν θέλει να έχει σχέση µε τον πραγµατικό κό-
σµο, στον οποίο µε τον ένα τρόπο ή τον άλλο επιτυγχάνεται αυτή η ενό-
τητα) και την οποία οι µπολσεβίκοι πέτυχαν να εγκαθιδρύσουν στην 
πράξη. Όσο για το ζήτηµα των «στρατηγικών κλάδων» της οικονοµίας ο 
Λένιν έχει απόλυτο δίκιο να το θεωρεί ένα δύσκολο πρόβληµα, το οποίο 
σε τεχνικό επίπεδο δεν λύθηκε παρά µόνο τη δεκαετία του ’50 µετά τις 
συµβολές του Β. Λεόντιεφ στην ανάλυση των πινάκων εισροών – εκροών. 
Παρόλα αυτά, δεν πρόκειται για την ολοκληρωτική λύση του προβλήµα-
τος όπως το έθεσε ο Λένιν και αφορούσε το ζήτηµα των προτεραιοτήτων 
όχι µόνο στην παραγωγή αλλά και την κατανάλωση. Όπως γράφει σχετι-
κά ο Λένιν: 

“Here is what we find in his latest theses: “The equalisation 
line should be pursued in the sphere of consumption, that is, the 
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conditions of the working people’s existence as individuals. In 
the sphere of production, the principle of priority will long re-
main decisive for us”. . . (thesis 41, p. 31 of Trotsky’s pamphlet). 
This is a real theoretical muddle. It is all wrong. Priority is 
preference, but it is nothing without preference in consumption. 
If all the preference I get is a couple of ounces of bread a day I 
am not likely to be very happy. The preference part of priority 
implies preference in consumption as well. Otherwise, priority is 
a pipe dream, a fleeting cloud, and we are, after all, material-
ists. The workers are also materialists; if you say shock work, 
they say, let’s have the bread, and the clothes, and the beef. 
That is the view we now take, and have always taken, in dis-
cussing these questions time without number with reference to 
various concrete matters in the Council of Defence, when one 
would say: “I’m doing shock work”, and would clamour for boots, 
and another: “I get the boots, otherwise your shock workers 
won’t hold out, and all your priority will fizzle out.”” 

Αυτό είναι φυσικά ένα πρόβληµα σχεδιασµού στο πλαίσιο τόσο της παραγω-
γής όσο και της κατανάλωσης, για εκατοντάδες καταναλωτικά αγαθά και χιλιά-
δες βιοµηχανικά ή ενδιάµεσα αγαθά. Για τον Λένιν, το πρόβληµα δεν ήταν α-
πλά «δύσκολο» -αυτό µπορεί να το καταλάβει ο καθένας- αλλά κυρίως ένα πρό-
βληµα που δεν µπορούσε να λυθεί µε στερεότυπα και οµοιόµορφες εντολές από 
τα πάνω.  

Ήταν ένα πρόβληµα που αφορούσε τις οργανωτικές ικανότητες και την 
πρωτοβουλία των µαζών, και ένα πολιτικό πρόβληµα στο βαθµό που η πολιτική 
είναι, σε τελική ανάλυση, «συγκεντρωµένη οικονοµία». Σε αυτό το πρόβληµα, ο 
ρόλος των Συνδικάτων έµελλε να είναι σηµαντικός και ο Λένιν είχε την άποψη 
ότι ο ρόλος τους πρέπει να παραµείνει σηµαντικός ακόµη και στο «εργατικό 
κράτος» αν πρόκειται να διορθωθούν τα προβλήµατα της γραφειοκρατίας. Όπως 
έγραφε σχετικά: 

“Our platform up to now has been: Do not defend but rectify the bu-
reaucratic excesses. The fight against bureaucracy is a long and arduous one. 
Excesses can and must be rectified at once. It is not those who point out 
harmful excesses and strive to rectify them but those who resist rectificatien 
that undermine the prestige of the military workers and appointees. Such 
were the excesses of certain Tsektranites who, however, will continue to be 
(and have been) valuable workers. There is no need to harass the trade un-
ions by inventing disagreements with them, when they themselves have de-
cided upon and accepted all that is new, business-like and practical in the 
tasks of the trade unions in production. On this basis, let us vigorously work 
together for practical results” (“The party crisis”, Πράβδα αρ. 13, 21/1/1921, 
τόµος 32, σελ. 43-53).  
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Από τα συνδικάτα, ο Λένιν περίµενε τις «επιχειρηµατικές» και πρακτικές 
λύσεις στα καθηµερινά προβλήµατα της παραγωγής και του συντονισµού της, 
και γνώριζε πολύ καλά πως οι «πολεµικές πρακτικές» στην κινητοποίηση της 
εργασίας δεν µπορούσαν παρά τη βραχυπρόθεσµη αποτελεσµατικότητά τους, να 
έχουν γραφειοκρατικά αποτελέσµατα που θα επιδείνωναν το γενικό πρόβληµα. 
Αλλά ο Λένιν συµπληρώνει αµέσως µετά: 

“We have now added to our platform the following: We must combat the 
ideological discord and the unsound elements of the opposition who talk 
themselves into repudiating all “militarisation of industry”, and not only the 
“appointments method”, which has been the prevailing one up to now, but all 
“appointments”, that is, in the last analysis, repudiating the Party’s leading 
role in relation to the non-Party masses. We must combat the syndicalist de-
viation, which will kill the Party unless it is entirely cured of it”. 

Και πιο πριν έχει διευκρινίσει το εξής: 

“Communism says: The Communist Party, the vanguard of 
the proletariat, leads the non-Party workers’ masses, educating, 
preparing, teaching and training the masses (“school”of com-
munism)—first the workers and then the peasants—to enable 
them eventually to concentrate in their hands the administra-
tion of the whole national economy. Syndicalism hands over to 
the mass of non-Party workers, who are compartmentalised in 
the industries, the management of their industries (“the chief 
administrations and central boards”), thereby making the Party 
superfluous, and failing to carry on a sustained campaign either 
in training the masses or in actually concentrating in their 
hands the management of the whole national economy”. 

Ποια είναι η «λεπτή» διαφορά ανάµεσα στον κοµµουνισµό και τον 
ρόλο του Κόµµατος και τον «συνδικαλιστικισµό», ή όπως θα λέγαµε σή-
µερα την «αυτοδιαχείριση»; Η «αυτοδιαχείριση» απασχολείται µε την 
οργάνωση της επιχείρησης, ενώ το πραγµατικό καθήκον βρίσκεται στην 
οργάνωση της εθνικής οικονοµίας σαν σύνολο καθώς επίσης και την εκ-
παίδευση των µαζών στους νέους θεσµούς; ∆εν είναι φυσικά εύκολο να 
διασφαλισθεί ο ρόλος των συνδικάτων και των µαζών απέναντι στη «δι-
κτατορία του Κόµµατος», αλλά κι’ αυτό µε τη σειρά του είναι ένα πολι-
τικό ζήτηµα.  

Παράλληλα, θα πρέπει να επισηµάνουµε µια µεγάλη αλήθεια, ότι 
δηλαδή όπως έλεγε και ο ίδιος ο Λένιν, το κράτος της Παρισινής Κοµ-
µούνας δεν µπορεί να υπάρξει παρά µόνο αν δει κανείς το εργοστάσιο, 
τον κλάδο ή την περιφέρεια σαν µια κοµµούνα, πράγµα που προϋποθέτει 
αποφάσεις και συγκέντρωση στοιχείων και οικονοµικών δεδοµένων σε 



 

 

- 35 -

 

τοπικό ή κλαδικό επίπεδο. Σε ένα πολιτικό επίπεδο, η αντίληψη του 
Λένιν είναι ότι το κεντρικό Σχέδιο και η δικτατορία του προλεταριάτου 
δεν µπορούν να διασφαλισθούν αν συµβιβασθεί κανείς ως προς τον ρόλο 
της εργατικής πρωτοπορίας και του Κόµµατος. Ήδη στα 1921 ο Λένιν 
έγραφε πως βρισκόµαστε σε µια µεταβατική περίοδο στα πλαίσια µιας 
γενικότερης µεταβατικής περιόδου –δηλαδή στα πλαίσια του κατώτερου 
ή αρχικού σταδίου του σοσιαλισµού, υπάρχει µια µετάβαση από την «πο-
λεµική κινητοποίηση της εργασίας» σε νέους θεσµούς.  

Σ’ αυτή τη µεταβατική περίοδο τα προβλήµατα πρέπει να λυθούν 
µε πρακτικό και «επιχειρηµατικό» τρόπο από τα συνδικάτα, χωρίς να 
παραµελείται ο ρόλος της πρωτοπορίας και του Κόµµατος, δηλαδή της 
διαχείρισης της εθνικής οικονοµίας σαν ένα ενιαίο σύνολο. Το πρακτικό 
υπόβαθρο της σχετικής διαµάχης στο Κόµµα εξηγείται από τον Λένιν 
στο ακόλουθο απόσπασµα: 

“The Programme of the R.C.P. says: “The trade unions should 
eventually arrive ”(which means that they are not yet there or 
even on the way) “at a de facto concentration in their hands”(in 
their, that is, the hands of the trade unions, that is, the hands of 
the fully organised masses; anyone will see how far we have still 
to go even to the very first approaches to this de facto concentra-
tion) . . . concentration of what? “of the whole administration of 
the whole national economy, as a single economic entity” thence, 
not branches of industry, or even industry as a whole, but in-
dustry plus agriculture, etc. Are we anywhere near to actually 
concentrating the management of agriculture in the hands of 
the trade unions?). The R.C.P. Programme then speaks of the 
“ties” between the “central state administration”and the “broad 
masses of toilers”, and of the “participation of the trade unions 
in running the economy”. Why have a Party, if industrial man-
agement is to be appointed (“mandatory nomination”) by the 
trade unions nine-tenths of whose members are non-Party 
workers? Bukharin has talked himself into a logical, theoretical 
and practical implication of a split in the Party, or, rather, a 
breakaway of the syndicalists from the Party”. 

Αυτή η «κρίση στο κόµµα» στην οποία αναφέρεται ο Λένιν, δεν 
φαίνεται να είναι ιδιαίτερα γνωστή ή τουλάχιστον δεν έχει αναλυθεί όσο 
θα έπρεπε, και ο Λένιν γράφει αυτές τις γραµµές στις αρχές του 1921. 
Οι συνθήκες στις οποίες γράφει είναι σαφείς. Πρώτον, µια δεύτερη ε-
πέµβαση της Αντάντ δεν έχει ακόµα πλήρως αποκλεισθεί, αν και φαίνε-
ται απίθανε, και δεύτερον, η βιοµηχανική επέκταση δεν έχει πραγµατο-
ποιηθεί στον βαθµό που θα έπρεπε µε αποτέλεσµα να έχει υιοθετηθεί 
µια νέα πολιτική στον τοµέα των τροφίµων και της οικονοµίας: 
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“Reckoning with the gravity of the situation in the country and 
the impossibility of rapidly restoring large-scale industry, means mak-
ing preparations to help small-peasant farming, at all costs, at any 
price, pull out of its critical position to a bearable one, and for this 
purpose to revive small, local industry, and adopt measures which, by 
at once placing small production on a sound basis, would open up op-
portunities for local trade, thereby enlarging the sphere for the in-
vestment of capital, and also switching to new lines the whole Soviet 
power-its very foundations, and its entire economic policy” (Λόγος στην 
Τρίτη Πανρωσική Συνδιάσκεψη για τα Τρόφιµα, 16/7/1921, τόµος 32, 
σελ. 441-449). 

Η εξαγγελία µιας νέας οικονοµικής πολιτικής οφείλεται στη χαµηλή 
συσσώρευση κεφαλαίου, όπως γράφει ο Λένιν και στην ανάγκη νέων µέ-
τρων. Ο Λένιν θέτει τα σχετικά ζητήµατα µε τον εξής τρόπο: 

“I should like to remind you of the decision adopted by the last 
Party Conference which dealt specifically with the question of the New 
Economic Policy. The Party conference was called urgently for the pur-
pose of convincing all comrades that this policy had been adopted, as 
was said at the conference, in earnest and for a long time and to pre-
vent any wavering on that score in future, for there has been some wa-
vering and uncertainty. The Party conference, as the supreme organ of 
the ruling, government Party, the leading authority of the working 
class, emphasised the importance of collecting the large food stock of 
400 million poods. It laid emphasis on the point that the whole mean-
ing of our food policy, permitting a large measure of unrestricted trade, 
boils down to building up a big food fund, as a large state reserve. 
Without it, neither the restoration of large-scale industry nor the res-
toration of the currency will be possible, and every socialist under-
stands that unless large-scale industry-the only real basis-is restored, 
it is no use talking about socialist construction.” 

Με άλλα λόγια, ο Λένιν αναφέρεται στην ανάγκη µιας πρωταρχι-
κής συσσώρευσης κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες της ΕΣΣ∆, η οποία 
µόλις είχε απαλλαχθεί από τον κίνδυνο µιας ιµπεριαλιστικής επίθεσης 
ή της Λευκής αντεπανάστασης. Είχε προηγηθεί η εξαγγελία της ΝΕΠ 
στο 10ο Πανρωσικό Συνέδριο του Ρώσικου ΚΚ. ∆εν θα ήταν ανιστόρητο ή 
υπερβολικό να υποθέσουµε ότι η έµφαση του Λένιν στο Κόµµα ενάντια 
στον «συνδικαλιστικισµό» δεν ήταν παρά πολιτικό αντίβαρο στη ΝΕΠπολιτικό αντίβαρο στη ΝΕΠπολιτικό αντίβαρο στη ΝΕΠπολιτικό αντίβαρο στη ΝΕΠ. 
Ήδη ο Λένιν έχει αρχίσει να δίνει την έµφαση στις πολιτικές του οδηγί-
ες στην αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα: 

“To supervise unremittingly means answering with your head 
for the rational consumption of fuel and grain, for the maximum 
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stocking of the one and the other, for the maximum deliveries, 
for economising fuel (in industry, on the railways, etc.), for 
economising food (feed only good workers), for increasing 
productivity of labour, etc. All the rest-lease or give to anybody 
you please, or close, or “abandon”, forget about, until a sound 
improvement is achieved, which will enable us to operate confi-
dently, not with 200 million poods of grain +X million poods of 
fuel, but with 300 million poods of grain +150 per cent of X fuel. 
These are my ideas about the State Planning Commission” 
(“Ideas about a state economic ‘plan’”, 4/7/1921, τόµος 32, σελ. 
499-500). 

Η οικονοµική πραγµατικότητα είναι η βάση και η πολιτική δεν 
είναι παρά συµπυκνωµένη οικονοµία. Μια προλεταριακή πολιτική δεν 
µπορεί να αγνοεί τις παραγωγικές σχέσεις αλλά δεν µπορεί να αγνοεί 
και το επίπεδο της οικονοµικής ανάπτυξης. Η Οκτωβριανή επανάσταση 
απελευθέρωσε τους εργάτες και τους αγρότες από τους καπιταλιστές και 
τους γαιοκτήµονες, αλλά η αναγκαιότητα της συσσώρευσης κεφαλαίου 
δεν έχει µια αποκλειστικά πολιτική διάσταση. Η παραγωγικότητα που 
απαιτεί η πρωταρχική συσσώρευση, αλλά και η συσσώρευση σε µεταγε-
νέστερα στάδια απαιτούν ισορροπίες ανάµεσα στην οικονοµία και την 
πολιτική που είναι λεπτές και πρέπει να χειρίζονται µε λεπτότητα, ρεα-
λισµό και προπάντων µε έµφαση στα πρακτικά αποτελέσµατα όπως έκα-
νε πάντοτε ο Λένιν. Ήδη πριν το καλοκαίρι του 1921 ο Λένιν αντιµετώ-
πιζε τις αντιρρήσεις των Μενσεβίκων ότι έρχεται το τέλος του δεδοµένου 
ότι υιοθέτησε τον καπιταλισµό ή των αναρχικών ότι δεν έχει την εµπι-
στοσύνη της εργατικής τάξης. Πολλά από τα επιχειρήµατα ενάντια στον 
Λένιν και τους µπολσεβίκους διαµορφώθηκαν, στην πραγµατικότητα, 
στις αρχές και τα µέσα του 1921.  

Την περίοδο αυτό, οι εχθροί του εργατικού κράτους δεν είναι 
πλέον οι Λευκοί και η ιµπεριαλιστική εισβολή: 

“We have risen to the highest and at the same time the most dif-
ficult stage of our historic struggle. Our enemy at the present moment 
and in the present period is not the same one that faced us yesterday. 
He is not the hordes of whiteguards commanded by the landowners 
and supported by all the Mensheviks and Socialist-Revolutionaries, by 
the whole international bourgeoisie. He is everyday economics in a 
small-peasant country with a ruined large-scale industry. He is the 
petty-bourgeois element which surrounds us like the air, and pene-
trates deep into the ranks of the proletariat. And the proletariat is de-
classed, i.e., dislodged from its class groove. The factories and mills are 
idle—the proletariat is weak, scattered, enfeebled. On the other hand, 
the petty-bourgeois element within the country is backed by the whole 
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international bourgeoisie, which still retains its power throughout the 
world” (“New times and new mistakes in a new guise”, Πράβδα αρ. 190, 
20/8/1921, τόµος 33, σελ. 21-29). 

Ο «κρατικός καπιταλισµός» της ΝΕΠ, κάτω από τις δεδοµένες 
συνθήκες δεν κρύφτηκε κάτω από το χαλί αλλά δηλώθηκε σαν τέτοιος 
από τον ίδιο τον Λένιν: 

“The Mensheviks are shouting that the tax in kind, the free-
dom to trade, the granting of concessions and state capitalism 
signify the collapse of communism. […] To the Menshevik 
shouters we shall simply point out that as early as the spring of 
1918 the Communists proclaimed and advocated the idea of a 
bloc, an alliance with state capitalism against the petty-
bourgeois element. That was three years ago! In the first 
months of the Bolshevik victory! Even then the Bolsheviks took 
a sober view of things. And since then nobody has been able to 
challenge the correctness of our sober calculation of the availa-
ble forces”. 

    Σε επόµενα άρθρα του ο Λένιν θα στρέψει την προσοχή του στην 
αναγκαιότητα της αυξηµένης παραγωγικότητας της εργασίας και της 
συσσώρευσης, της οικονοµικής βάσης του σοσιαλισµού. Τον «κρατικό 
καπιταλισµό» ο Λένιν δεν τον είδε σαν αντικειµενικό εχθρό του συστή-
µατος, εφόσον υπήρχαν οι πολιτικές προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες 
θα µπορούσε να ελεγχθεί και να χρησιµοποιηθεί. Αυτός ο «κρατικός κΑυτός ο «κρατικός κΑυτός ο «κρατικός κΑυτός ο «κρατικός κα-α-α-α-
πιταλισµός» υπήρξε, σε τπιταλισµός» υπήρξε, σε τπιταλισµός» υπήρξε, σε τπιταλισµός» υπήρξε, σε τεεεελευταία ανάλυση, ένα αναγκαίο στάδιο στηλευταία ανάλυση, ένα αναγκαίο στάδιο στηλευταία ανάλυση, ένα αναγκαίο στάδιο στηλευταία ανάλυση, ένα αναγκαίο στάδιο στην ν ν ν 
οικονοµική ανάπτυξη της ΕΣΣ∆οικονοµική ανάπτυξη της ΕΣΣ∆οικονοµική ανάπτυξη της ΕΣΣ∆οικονοµική ανάπτυξη της ΕΣΣ∆. Αλλά το γεγονός είναι ότι δεν θα µπο-
ρούσε να είχε προκύψει από την «οµαλή» καπιταλιστική εξέλιξη της 
Ρωσίας, όπως έλεγαν ο Μάρτωφ και ο Πλεχάνωφ ή ο Κάουτσκυ –ήταν 
µια επιλογή, που µε όλους τους κινδύνους που περιείχε έπρεπε να ανα-
λάβει η εργατική τάξη. Θα ήταν ανόητο να διαφωνήσει κανείς ότι κάτω 
από συνθήκες καθυστέρησης, αδυναµίας της εργατικής τάξης και καπι-
ταλιστικής περικύκλωσης, το εγχείρηµα του «κρατικού καπιταλισµού» 
απέδωσε ότι είχε να αποδώσει αλλά στη συνέχεια, η έλλειψη πολιτικής 
εξισορρόπησης οδήγησε στο σταλινικό φαινόµενο και τελικά την κατάρ-
ρευση της ΕΣΣ∆ στα τέλη της δεκαετίας του ’80.  

Ο Λένιν και οι Ο Λένιν και οι Ο Λένιν και οι Ο Λένιν και οι ΜΜΜΜπολσεβίκοι ήταν διατεθειµένοι να διαχειρπολσεβίκοι ήταν διατεθειµένοι να διαχειρπολσεβίκοι ήταν διατεθειµένοι να διαχειρπολσεβίκοι ήταν διατεθειµένοι να διαχειριιιισθούν σθούν σθούν σθούν 
τον «κρατικό καπιταλισµό» ήδη από την άνοιξη του 1918τον «κρατικό καπιταλισµό» ήδη από την άνοιξη του 1918τον «κρατικό καπιταλισµό» ήδη από την άνοιξη του 1918τον «κρατικό καπιταλισµό» ήδη από την άνοιξη του 1918: Αυτό θέτει στο 
πραγµατικό του πλαίσιο τον ίδιο τον «πολεµικό κοµµουνισµό» --κάτι 
που δεν εξηγείται όσο συχνά θα έπρεπε. Οι µπολσεβίκοι είχαν υπόψη 
τους τη σχετική αυτονοµία της πολιτικής εξουσίας και του κράτους, που 
έγινε της µόδας τη δεκαετία του ’60 αλλά την εκθέτει παραστατικά ο ίδι-



 

 

- 39 -

 

ος ο Μαρξ σε σχέση µε τους ρεπουµπλικάνους και δηµοκρατικούς στις 
ΗΠΑ:  

«Πουθενά οι ‘πολιτικοί’ δεν αποτελούν ένα πιο ξεχωριστό και πιο 
ισχυρό τµήµα του έθνους, όσο ακριβώς στη Βόρεια Αµερική […] Ακριβώς 
στην Αµερική µπορούµε να δούµε καλύτερα πως συντελείται αυτή η α-
νεξαρτοποίηση της κρατικής εξουσίας από την κοινωνία που αρχικά ή-
ταν προορισµένη να γίνει απλό όργανό της. Εδώ δεν υπάρχει καµιά δυ-
ναστεία, δεν υπάρχουν ευγενείς, ούτε µόνιµος στρατός εκτός από τους 
λίγους άνδρες για την επίβλεψη των ινδιάνων, δεν υπάρχει ούτε γρα-
φειοκρατία µε µόνιµες θέσεις ή µε δικαίωµα σύνταξης. Κι’ όµως έχουµε 
εδώ δυο µεγάλες συµµορίες από πολιτικούς κερδοσκόπους που παίρνουν 
διαδοχικά στα χέρια τους την κρατική εξουσία και την εκµεταλλεύονται 
µε τα πιο διεφθαρµένα µέσα και για τους πιο διεφθαρµένους σκοπούς, 
ενώ το έθνος είναι ανίσχυρο µπροστά στους δυο µεγάλους αυτούς συνα-
σπισµούς των πολιτικών …» (Μαρξ, «Ο Εµφύλιος Πόλεµος στη Γαλλία»).   

Το να αναδειχθεί το κράτος και µια ορισµένη «κάστα» πολιτικών 
πάνω από την οικονοµία και το ίδιο το έθνος, δεν ήταν πρωτόγνωρο φαι-
νόµενο για τον Μαρξ, και η γραφειοκρατικοποίηση δεν µπορούσε να εί-
ναι «νέο φαινόµενο» για τον Λένιν, που είδε τις συνέπειές της ήδη από 
το 1920. Στις 10/9/1921 ο Λένιν έγραφε µε αφορµή το βιβλίο «The Tay-
lor System and the Scientific Organisation of Labour (Gosizdat, 1922» 
του O. A. Yermansky: 

“The book gives a detailed exposition of the Taylor system and, 
this is especially important, both its positive and negative aspects, and 
also the principal scientific data on the physiological intake and output 
in the human machine. On the whole the book is quite suitable, I 
think, as a standard textbook for all trade union schools and for all 
secondary schools in general. To learn how to work is now the main, 
the truly national task of the Soviet Republic. Our primary and most 
important task is to attain universal literacy, but we should in no cir-
cumstances limit ourselves to this target. We must at all costs go be-
yond it and adopt everything that is truly valuable in European and 
American science” (“A fly in the ointment”, τόµος 33, σελ. 368-369).  

Για τον Λένιν είχε σηµασία να ενσωµατωθεί και να ξεπερασθεί 
διαλεκτικά, και στα πλαίσια της νέας, σοβιετικής κοινωνίας, ότι ήταν 
πραγµατικά πολύτιµο στην Ευρωπαϊκή και Αµερικάνικη επιστήµη, ει-
δικά σε µια χώρα στην οποία τουλάχιστον 95 στους 100 πολίτες της ήταν 
αναλφάβητοι. Αυτό οδήγησε τον Λένιν σε µια έµφαση στον «κρατικό κα-
πιταλισµό», κάτω από την πολιτική καθοδήγηση της εργατικής τάξης. 
Με τον όρο «κρατικός καπιταλισµός» εννοούµε τους θεσµούς που εισή-
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χθησαν στην ΕΣΣ∆ µε τη ΝΕΠ, σαν µια αναγκαιότητα της συσσώρευσης. 
Στις 23/1/1923 ο Λένιν έγραφε: 

“Of course, in our Soviet Republic, the social order is based on 
the collaboration of two classes: the workers and peasants, in which 
the "Nepmen", i.e., the bourgeoisie, are now permitted to participate on 
certain terms. If serious class disagreements arise between these clas-
ses, a split will be inevitable. But the grounds for such a split are not 
inevitable in our social system, and it is the principal tasks of our Cen-
tral Committee and Central Control Commission, as well as of our par-
ty as a whole, to watch very closely over such circumstances as may 
cause a split, and to forestall them, for in the final analysis the fate of 
our Republic will depend on whether the peasant masses will stand by 
the working class, loyal to their alliance, or whether they will permit 
the "Nepmen", i.e., the new bourgeoisie, to drive a wedge between 
them and the working class, to split them off from the working class. 
The more clearly we see this alternative, the more clearly all our 
workers and peasants understand it, the greater are the chances that 
we shall avoid a split which would be fatal for the Soviet Republic” 
(τόµος 33, σελ. 481-486). 

Εποµένως, κατά τη γνώµη του Λένιν η ΝΕΠ εισήγαγε µια νέα α-
στική τάξη µε τη συνεργασία της οποίας έπρεπε να εδραιωθεί για µια 
ορισµένη περίοδο (αλλά σαφώς όχι πάντα) η κοινωνική τάξη: Όχι η α-
στική κοινωνική τάξη αλλά το νέο σύστηµα που εισήγαγε η Οκτωβριανή 
επανάσταση και το εργατικό κράτος. Τόσο στο έργο του «Αριστερισµός» 
όσο και πιο πριν ο Λένιν είχε σταθεί κριτικά απέναντι σε ορισµένες «α-
ριστερίστικες» θέσεις που αναπτύχθηκαν σαν αντίδραση στο άρθρο του 
«Τα άµεσα καθήκοντα της Σοβιετικής Εξουσίας» (Πράβδα, αρ. 83, 
28/4/1918, Άπαντα τόµος 27, σελ. 235-277, δ’ αγγλική έκδοση). Τις θέ-
σεις αυτές απάντησε µε το άρθρο του “Left wing childishness”  στην 
Πράβδα (αρ. 88, 89 και 90, Απρίλης 1918, Άπαντα, τόµος 27, σελ. 323-
334). Σ’ αυτό του το άρθρο ο Λένιν γράφει: 

“Yesterday, the main task of the moment was, as determinedly 
as possible, to nationalise, confiscate, beat down and crush the bour-
geoisie, and put down sabotage. Today, only a blind man could fail to 
see that we have nationalised, confiscated, beaten down and put down 
more than we have had time to count. The difference between sociali-
sation and simple confiscation is that confiscation can be carried out by 
“determination” alone, without the ability to calculate and distribute 
properly, whereas socialisation cannot be brought about without this 
ability.” 
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Στη νέα φάση της σοβιετικής κοινωνίας, στην οποία πρέπει να 
αναπτυχθούν οι παραγωγικές δυνάµεις και ασφαλώς να βελτιωθεί  το 
επίπεδο ευηµερίας των µαζών, το επαναστατικό καθήκον σαφέστατα δεν 
είναι πλέον η απαλλοτρίωση των µέσων παραγωγής, που έχει ήδη ολο-
κληρωθεί, αλλά ίσα – ίσα ο υπολογισµός και η διανοµή µε τον κατάλλη-
λο τρόπο. Ποτέ στην ιστορία δεν αντιµετωπίστηκε το πρόβληµα αΠοτέ στην ιστορία δεν αντιµετωπίστηκε το πρόβληµα αΠοτέ στην ιστορία δεν αντιµετωπίστηκε το πρόβληµα αΠοτέ στην ιστορία δεν αντιµετωπίστηκε το πρόβληµα αυυυυτό, τό, τό, τό, 
και δεν αντιµετωπίστηκε από τους Μαρξ και Ένγκελς ούτε καν µε και δεν αντιµετωπίστηκε από τους Μαρξ και Ένγκελς ούτε καν µε και δεν αντιµετωπίστηκε από τους Μαρξ και Ένγκελς ούτε καν µε και δεν αντιµετωπίστηκε από τους Μαρξ και Ένγκελς ούτε καν µε α-α-α-α-
φορµή την Παρισινή Κοµµούναφορµή την Παρισινή Κοµµούναφορµή την Παρισινή Κοµµούναφορµή την Παρισινή Κοµµούνα, εξαιτίας ίσως της µικρής της διάρκειας. 
Ο Πρεοµπραζένσκυ «έλυσε» το πρόβληµα αργότερα όταν έγραφε ότι τα 
«χρηµατιστήρια εργασίας», δηλαδή ο «συνδικαλιστικισµός» στον οικονο-
µικό τοµέα είναι κάτι στο οποίο «δεν έχουµε τίποτε να αντιπαρατάξου-
µε». Ο Λένιν γράφει σχετικά: 

“If the words we have quoted provoke a smile, the following 
discovery made by the “Left Communists” will provoke nothing 
short of Homeric laughter. According to them, under the “Bol-
shevik deviation to the right” the Soviet Republic is threatened 
with “evolution towards state capitalism”. They have really 
frightened us this time! And with what gusto these “Left Com-
munists” repeat this threatening revelation in their theses and 
articles. . . . It has not occurred to them that state capitalism 
would be a step forward as compared with the present state of 
affairs in our Soviet Republic. If in approximately six months’ 
time state capitalism became established in our Republic, this 
would be a great success and a sure guarantee that within a 
year socialism will have gained a permanently firm hold and 
will have become invincible in our country”. 

Αυτή η άποψη του Λένιν έχει επεξηγηθεί όπως είδαµε από τον ί-
διο, σε επόµενο άρθρο του. Αλλά ο «κρατικός καπιταλισµός», ένας καπο «κρατικός καπιταλισµός», ένας καπο «κρατικός καπιταλισµός», ένας καπο «κρατικός καπιταλισµός», ένας καπι-ι-ι-ι-
ταλιστικός τρόπος ανάπτυξης κάτω από την εργατική εξουσία, δεν µπταλιστικός τρόπος ανάπτυξης κάτω από την εργατική εξουσία, δεν µπταλιστικός τρόπος ανάπτυξης κάτω από την εργατική εξουσία, δεν µπταλιστικός τρόπος ανάπτυξης κάτω από την εργατική εξουσία, δεν µπο-ο-ο-ο-
ρούσε, όσο αντιφατικός κι’ αν είναι, παρά να εκπροσωπεί µια πρρούσε, όσο αντιφατικός κι’ αν είναι, παρά να εκπροσωπεί µια πρρούσε, όσο αντιφατικός κι’ αν είναι, παρά να εκπροσωπεί µια πρρούσε, όσο αντιφατικός κι’ αν είναι, παρά να εκπροσωπεί µια προοδευτοοδευτοοδευτοοδευτι-ι-ι-ι-
κή δύναµη για τη Ρωσίακή δύναµη για τη Ρωσίακή δύναµη για τη Ρωσίακή δύναµη για τη Ρωσία, ένα βήµα µπρος σε σχέση µε την παρούσα κα-
τάσταση, όπως γράφει ο Λένιν. Και σε σχέση µε τις προοδευτικές, παρα-
γωγικές δυνάµεις, κανείς δεν µπορεί να τις παραγνωρίσει αν θέλει να 
λέγεται µαρξιστής. Σε τι έγκειται η αναγκαιότητα της κρατικής παρέµ-
βασης στην οποία αναφέρεται ο Λένιν; Ακριβώς στο µονοπώλιο των κου-
λάκων πάνω στα σιτηρά και την αντίδρασή τους σε κάθε κρατική παρέµ-
βαση που θα παρεµπόδιζε την κερδοσκοπία τους: 

“The shell of our state capitalism (grain monopoly, state con-
trolled entrepreneurs and traders, bourgeois co-operators) is pierced 
now in one place, now in another by profiteers, the chief object of profi-
teering being grain.  […] It is not state capitalism that is at war with 
socialism, but the petty bourgeoisie plus private capitalism fighting 
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together against both state capitalism and socialism. The petty bour-
geoisie oppose every kind of state interference, accounting and control, 
whether it be state capitalist or state socialist”. 

Με άλλα λόγια, πρόκειται ακριβώς για την τεχνητή έλλειψη των 
σιτηρών στην οποία είχαν αποδοθεί οι κουλάκοι, προκειµένου να κερδο-
σκοπήσουν. Σε σχέση µε τον «κρατικό καπιταλισµό»,Σε σχέση µε τον «κρατικό καπιταλισµό»,Σε σχέση µε τον «κρατικό καπιταλισµό»,Σε σχέση µε τον «κρατικό καπιταλισµό», ο Λένιν εκθέτει τα 
πράγµατα µε σαφήνεια ως εξής: 

“To make things even clearer, let us first of all take the most 
concrete example of state capitalism. Everybody knows what 
this example is. It is Germany. Here we have “the last word” in 
modern large-scale capitalist engineering and planned organisa-
tion, subordinated to Junker-bourgeois imperialism. Cross out 
the words in italics, and in place of the militarist, Junker, bour-
geois, imperialist state put also a state, but of a different social 
type, of a different class content—a Soviet state, that is, a prole-
tarian state, and you will have the sum total of the conditions 
necessary for socialism. Socialism is inconceivable without 
large-scale capitalist engineering based on the latest discoveries 
of modern science. It is inconceivable without planned state or-
ganisation, which keeps tens of millions of people to the strictest 
observance of a unified standard in production and distribution. 
We Marxists have always spoken of this, and it is not worth 
while wasting two seconds talking to people who do not under-
stand even this (anarchists and a good half of the Left Socialist-
Revolutionaries). At the same time socialism is inconceivable 
unless the proletariat is the ruler of the state. This also is ABC. 
And history (which nobody, except Menshevik blockheads of the 
first order, ever expected to bring about “complete” socialism 
smoothly, gently, easily and simply) has taken such a peculiar 
course that it has given birth in 1918 to two unconnected halves 
of socialism existing side by side like two future chickens in the 
single shell of international imperialism. In 1918 Germany and 
Russia have become the most striking embodiment of the mate-
rial realisation of the economic, the productive and the socio-
economic conditions for socialism, on the one hand, and the po-
litical conditions, on the other”. 

  Ο Λένιν διευκρινίζει ότι χωρίς την τεχνολογική και επιστηµονι-
κή βάση, ο σοσιαλισµός είναι αδιανόητος, αλλά η κρίσιµη διαφορά βρί-
σκεται στην τάξη που βρίσκεται στην εξουσία και ασκεί πραγµατικά την 
εξουσία. Ο σοσιαλισµός είναι πραγµατικά αδιανόητος χωρίς τη βιοµηχα-
νία σε µαζική κλίµακα και την εκβιοµηχάνιση της γεωργίας –και αυτά 
ήταν ακριβώς τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι µπολσε-
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βίκοι µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’20, καθορίζοντας ανάλογα και 
την πολιτική τους που αποτελεί, σε τελευταία ανάλυση, συµπύκνωση 
της οικονοµίας. Για τον  Λένιν, στα 1918, δυο µελλοντικές υπάρξεις δυ-
νάµει στέκονται δίπλα – δίπλα, η Γερµανία και η Σοβιετική Ρωσία. Αλλά 
για τον Λένιν ο δρόµος που θα έπρεπε να ακολουθήσει η Σοβιετική Ρω-
σία ήταν σαφής: 

“It is because Russia cannot advance from the economic situa-
tion now existing here without traversing the ground which is common 
to state capitalism and to socialism (national accounting and control) 
that the attempt to frighten others as well as themselves with “evolu-
tion towards state capitalism” […] is utter theoretical nonsense. This is 
letting one’s thoughts wander away from the true road of “evolution”, 
and failing to understand what this road is. In practice, it is equivalent 
to pulling us back to small proprietary capitalism”. 

Επιπρόσθετα, ο καπιταλισµός των τραστ και των µονοπωλίων, ο 
καπιταλισµός που καταστρέφει τον «ελεύθερο ανταγωνισµό» και ανάγει 
τη διοίκηση και τη διαχείριση σε απλά λογιστικά ζητήµατα, αυτός ο κα-
πιταλισµός ήταν γνωστό από την εποχή του Ένγκελς κιόλας, ότι αποτε-
λεί µια αντικειµενική προετοιµασία για τον σοσιαλισµό. Ο σκοπός των 
µπολσεβίκων δεν ήταν η ανάπτυξη του  «ελεύθερου ανταγωνισµού» και 
των µικροκαπιταλιστών στη Ρωσία, ούτε ασφαλώς ήταν η «ελεύθερη» α-
νάπτυξη  του ρώσικου καπιταλισµού που θα οδηγούσε στη µικρή καπι-
ταλιστική ιδιοκτησία και την παραπέρα εξαθλίωση των αγροτικών µαζών 
που θα είχαν τραβηχτεί στις πόλεις.  

Ήταν ένα διαφορετικό πρότυπο ανάπτυξης, που κάτω από την πο-
λιτική ηγεσία του προλεταριάτου θα οδηγούσε στη βιοµηχανοποίηση και 
τη συσσώρευση. Για τον Λένιν ο «κρατικός καπιταλισµός» δεν ήταν παρά 
ένα αναγκαίο, προοδευτικό στάδιο στην ανάπτυξη της Ρωσίας και της 
ΕΣΣ∆, δεν ήταν παρά η ολοκλήρωση της ∆ιαρκούς Επανάστασης στο ε-
πίπεδο της οικονοµίας κάτω από την πολιτική εξουσία της εργατικής τά-
ξης. 
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9αρκούς 9αρκούς 9αρκούς 9αρκούς ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ....    

 

Θα µπορούσε κανείς να ασκήσει τις εξής δυο κριτικές. Πρώτον, ο 
Λένιν υποτίµησε τον ρόλο της γραφειοκρατίας και του Κόµµατος στην 
άσκηση της πολιτικής εξουσίας της εργατικής τάξης στην ΕΣΣ∆. ∆εύτε-
ρον, η επιλογή ενός προτύπου οικονοµικής ανάπτυξης έχει πολιτικές 
επιπτώσεις. Ως προς την πρώτη κριτική, ο Λένιν ήταν στην πραγµατικό-
τητα ο πρώτος που κατανόησε την ανάπτυξη της γραφειοκρατίας στην 
ΕΣΣ∆, τον υπερµεγέθη ρόλο της ΚΕ του Κόµµατος, και ο πρώτος που 
πρότεινε µέτρα ενάντια στον περιορισµό αυτού του ρόλου (όπως ήταν η 
Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή των Εργατών και Αγροτών). Πιθανώς 
τα µέτρα του Λένιν να µην ήταν «ριζικά», αλλά και η ανάπτυξη της γρα-
φειοκρατίας στην ΕΣΣ∆ δεν φαινόταν να είναι «ριζική» -φαινόταν να εί-
ναι ένα χαρακτηριστικό στα ανώτατα κλιµάκια. Εξάλλου δεν µπορούµε 
να παραγνωρίσουµε τη συντριπτική κριτική που άσκησε ο Λένιν το 1921 
σε πολλά ηγετικά στελέχη των µπολσεβίκων (συµπεριλαµβανοµένου του 
Τρότσκι) σχετικά µε το θέµα της υποβάθµισης ή κατάργησης των Συνδι-
κάτων. 

Το δεύτερο ζήτηµα είναι πιο βαθύ. Μπορεί η επιλογή ενός προ-
τύπου οικονοµικής ανάπτυξης να έχει πολιτικές επιπτώσεις; Αναµφίβο-
λα µπορεί. Η εφευρετικότητα και η πρωτοβουλία των κοµµούνων µπορεί 
να λύσει πολλά προβλήµατα τοπικού και µερικού χαρακτήρα, µπορεί να 
προκρίνει µια ορισµένη τεχνολογία απέναντι σε µια άλλη, και η τεχνο-
λογία και η χρήση της έχουν άµεση σχέση µε την παρέµβαση των µαζών, 
την πολιτικοποίησή τους και τη στράτευσή τους στους σκοπούς του ερ-
γατικού κράτους. Παρόµοια φαινόµενα είδαµε πχ στην Κίνα. Αλλά δεν 
πρέπει να µεγεθύνουµε τα πράγµατα έξω από τα πραγµατικά τους πλαί-
σια ούτε να τα εξωθούµε σε άκρα που υπάρχουν µεν δυνάµει στη λογική 
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αλλά δεν υπάρχουν στην πολιτική και οικονοµική πραγµατικότητα: To 
να λυθεί ένα τοπικό ή ιδιαίτερο πρόβληµα έχει µια τεράστια σηµασία, 
αλλά η σηµασία του εντάσσεται στα τοπικά και ειδικά πλαίσια. 

 Οι τοπικές κοµµούνες δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβληµα της 
τεχνολογικής ανάπτυξης in toto, για λογαριασµό του εργατικού κράτους. 
Οι κοµµούνες είναι µια επιθυµητή µορφή οργάνωσης από το πιο µικρό 
µέχρι το πιο γενικό επίπεδο, αλλά δεν πρόκειται να παράγουν επανα-
στατική τεχνολογία ή να προκαλέσουν επαναστατικούς ρυθµούς ανά-
πτυξης παρά µόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η «µορφωτική επανάσταση» 
κατά το µεγαλύτερο µέρος της. Στη σύγχρονη εποχή, η  «µορφωτική ε-
πανάσταση» δεν αφορά τόσο τον αναλφαβητισµό που απασχολούσε τον 
Λένιν, αλλά την εκπαίδευση σε µια νέα κοινωνική κουλτούρα της συ-
νεργασίας, της αφιλοκερδούς εργασίας και της κοινωνικής συνεισφοράς, 
που αποτελεί το σπέρµα της µελλοντικής κοµµουνιστικής κοινωνίας. 

Το ζητούµενο για νέα τεχνολογία, νέα επιστήµη, και νέες ανακα-
λύψεις µπορεί να προκύψει έστω και σε σπερµατική µορφή και από τις 
σοσιαλιστικές κοµµούνες. ∆εν µπορούµε µε κανένα τρόπο να υποτιµή-
σουµε τη δύναµη της κοινωνικοποίησης της εργασίας στον αιώνα µας, 
αλλά µόνο να έχουµε εµπιστοσύνη σε τέτοιες δραστηριότητες. Στις 
«κοµµούνες της κοινωνίας» είναι ωστόσο που θα πρέπει να εντάξουµε τις 
δυνάµεις της επιστήµης, του πολιτισµού, της τέχνης, και της τεχνολογί-
ας µε σκοπό να αναπτυχθούν ακόµα περισσότερο οι παραγωγικές δυνά-
µεις εκείνες που βρίσκονται εγκλωβισµένες στις καπιταλιστικές παρα-
γωγικές σχέσεις. Ο σοσιαλισµός και οι θεσµοί του θα αναπτύξουν αυτές 
τις παραγωγικές δυνάµεις σε πρωτόγνωρο βαθµό. 

Από την ανάλυση και τη σκέψη του Λένιν στην περίοδο του Ερ-
γατικού Κράτους, θα πρέπει να κρατήσουµε ορισµένα θεµελιώδη πράγ-
µατα: 

α) Πρώτα απ’ όλα τη διαλεκτική του για τη σύνθεση των αντιθέτων, που 
εµφανίζονται µε τη µορφή «εναλλακτικών επιλογών». Στο εργατικό κρά-
τος ότι φαίνεται καταρχήν σαν «εναλλακτικό» δεν είναι παρά µια ορι-
σµένη πλευρά των αντιθέτων που µπορούν να συντεθούν και να προκύ-
ψει µια διαλεκτική πορεία από το Συγκεκριµένο στο Αφηρηµένο και α-
ντίστροφα.  

β) Ο Λένιν, µε µια ορισµένη έννοια έδινε την προτεραιότητα στην πολι-
τική, δηλαδή στην εργατική εξουσία είτε πάνω στις διαδικασίες του «πο-
λεµικού κοµµουνισµού» (που παρά την αγιοποίησή του από ορισµένους, 
οδήγησε στις πρώτες γραφειοκρατικές εκτροπές στην ΕΣΣ∆) είτε πάνω 
στις οικονοµικές διαδικασίες της ΝΕΠ. 
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γ) Ο Λένιν δεν έπαψε ποτέ να ενδιαφέρεται για τα πρακτικά αποτελέ-
σµατα κάθε πολιτικής και τόνιζε πάντα ότι η πολιτική δεν είναι, σε τε-
λευταία ανάλυση, παρά η πιο συµπυκνωµένη µορφή της οικονοµίας. Ο 
Λένιν δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τη ΝΕΠ ως «κρατικό καπιταλισµό» 
(προοδευτικό ωστόσο για τα δεδοµένα της Ρωσίας) και τους Νέπµεν ως 
µια νέα αστική τάξη. Επίσης δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την αγροτιά, 
στα 1920, σαν «ενδιάµεση» τάξη ανάµεσα στο προλεταριάτο και την α-
στική τάξη και ταλαντευόµενη σε ότι αφορά τις επιδιώξεις και τον πολι-
τικό της χαρακτήρα. 

δ) Αναγνωρίζοντας την οικονοµική καθυστέρηση της Ρωσίας ο Λένιν δεν 
δίστασε να εισάγει αυτό που ονόµασε «κρατικό καπιταλισµό» --µια θέση 
που όπως ο ίδιος έδειξε είχε προαναγγείλει από τον Απρίλη του 1917, 
πριν την επανάσταση. Αυτή τη θέση του Λένιν θα πρέπει  να την κατα-
νοήσουµε στο πλαίσιο της «µορφωτικής επανάστασης» και της εκπαίδευ-
σης των αγροτικών µαζών που εξήγγειλε αργότερα.  

ε) Ο Λένιν δεν ευνόησε ούτε την πρακτική κατάργηση των Συνδικάτων 
(που αποτελούνταν ακόµη και το 1920 από µη κοµµατικούς εργάτες) ού-
τε την υποκατάσταση του Κόµµατος από τα Συνδικάτα. Αυτή η θέση του 
Λένιν πρέπει να γίνει κατανοητή στη βάση των ιδιοµορφιών της εποχής, 
και συγκεκριµένα της αναγκαιότητας για Σχεδιασµό σε πανεθνικό επί-
πεδο. 

στ) Για τον Λένιν η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας θα µπορούσε να 
γίνει στο ανώτατο κοµµατικό επίπεδο µε τη θέσπιση της Κεντρικής Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής Εργατών και Αγροτών. Η Επιτροπή αυτή για τον 
Λένιν θα µπορούσε να αποτελέσει µια αντίρροπη δύναµη στην Κεντρική 
Επιτροπή του Κόµµατος, όπως είχε διαµορφωθεί. Μια τέτοια θέση δεν 
ήταν παράλογη. Ο ίδιος ο Μαρξ είχε υποστηρίξει, όπως προαναφέραµε, 
ότι στη Βόρεια Αµερική χωρίς δυναστείες, βασιλείς και γραφειοκρατία, 
ξεφύτρωσε µια «κάστα» πολιτικών (Ρεπουµπλικάνων και ∆ηµοκρατικών) 
που λυµαίνεται τον λαό, σχεδόν «από το πουθενά» και µε τον τρόπο αυτό 
το κράτος έχει υψωθεί πάνω από την κοινωνία.  

Αλλά µια τέτοια ύψωση του κράτους πάνω από την κοινωνία, δεν 
ήταν πρωτόγνωρη για τον Μαρξ –είχε προηγηθεί η θρησκεία, το ευρω-
παϊκό κράτος κλπ. Ότι η κρατική εξουσία είχε αρχίσει να υψώνεται πά-
νω από την κοινωνία την οποία συστάθηκε για να υπηρετήσει, δηλαδή το 
κράτος της δικτατορίας του προλεταριάτου στην ΕΣΣ∆, δεν θα έπρεπε να 
είχε αποτελέσει έκπληξη ούτε για τον Λένιν από τις αρχές κιόλας του 
1920 αν όχι νωρίτερα. Ασφαλώς η κρατική εξουσία έχει µια ορισµένη 
αυτονοµία, διαφορετικά η διατήρηση της δικτατορίας του προλεταριάτου 
και της εργατικής εξουσίας στην ΕΣΣ∆ δεν θα ήταν ένα βαθιά πολιτικό 
ζήτηµα. Ωστόσο ο ίδιος ο Μαρξ στον «Εµφύλιο Πόλεµο στη Γαλλία» γρά-
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φει ότι χωρίς την οικονοµική απελευθέρωση του προλεταριάτου, η πολι-
τική του εξουσία δεν πατά σε γερές βάσεις. 

Η Οκτωβριανή επανάσταση µας έδειξε ότι η οικονοµική απελευ-
θέρωση του προλεταριάτου και η πολιτική του εξουσία δεν βαδίζουν πά-
ντοτε µαζί στη διαλεκτική της ιστορίας όπως φάνηκε αργότερα στην Κι-
νέζικη επανάσταση. Ιστορικά δεν ολοκληρώθηκε ούτε η Παρισινή Κοµ-
µούνα ούτε η Ρώσικη επανάσταση. Η πρώτη λόγω του Θιέρσου και η 
δεύτερη λόγω του Στάλιν. Παρόµοια δεν ολοκληρώθηκε και η κινέζικη 
επανάσταση, δηλαδή η επανάσταση σε µια καθυστερηµένη αγροτική χώ-
ρα. Η πολιτική εξουσία του προλεταριάτου σίγουρα µπορεί να καταρ-
ρεύσει κάτω από τις πραγµατικές ή τεχνητές «αναγκαιότητες» της οικο-
νοµίας –όταν τις δεύτερες, ειδικά, τις προβάλλει και τις µεγεθύνει η 
γραφειοκρατία. Με την Κινέζικη επανάσταση δεν θα ασχοληθούµε εδώ, 
εφόσον µόνο στις ειδικές της περιστάσεις, και όχι στις γενικές αρχές, 
ξεφεύγει από τα όσα αναλύσαµε. Ωστόσο το πρώτο εργατικό κράτος, της 
ΕΣΣ∆, έθεσε στην ηµερήσια διάταξη πολλά ζητήµατα. Το ζήτηµα των 
Σοβιέτ και του ρόλου τους, τη σχέση τους µε το Κόµµα και τα Συνδικάτα, 
τη σχέση τους µε τις τάξεις, και την οικονοµική ανάπτυξη της ΕΣΣ∆.  

Ο Τρότσκι στην οµιλία του στο ΙΧ Συνέ-
δριο του Ρώσικου ΚΚ (1922), λέει: 

“Where, then was our error? Speaking from the economic point 
of view—and yesterday I tried to show that this was a revolutionary 
inevitability, in general and in particular—but looking solely at the 
economic side of the question, then the error was that the proletariat 
tried to reach beyond its strength as far as economic construction is 
concerned. Under the existing conditions in the country, and given the 
present state of its cultural, technical, productive, and organizational 
capacities, the working Class was unable to build socialism in a cen-
tralized manner. But if it had done so, if it had advanced on this road, 
then even today I personally see no other road than the statization of 
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the unions. One thing flows from the other. The error was not in the 
need for statization, but in the economic policy, which did not corre-
spond to existing conditions”. 

Είναι ασφαλώς σωστό ότι η οικοδόµηση του σοσιαλισµού και της οικονο-
µικής του βάσης απαιτούσε από το ρώσικο προλεταριάτο πράγµατα που 
υπέρβαιναν τις δυνατότητές του, δηλαδή την οικοδόµηση της παραγωγι-
κής βάσης µε συγκεντρωτικό τρόπο, αλλά ακόµη και µε αυτά τα δεδοµέ-
να ο Τρότσκι δεν βλέπει σαν λαθεµένη την πολιτική της «κρατικοποίη-
σης των συνδικάτων». Όπως έγραφε: 

“My opinion is that under the circumstances the position of 
Comrade Lozovsky—namely that the turn in economic policy requires 
another turn in trade-union policy—is correct. Where did we begin? As 
was pointed out in the discussion yesterday, and as Comrade Lenin 
said in his report three days ago, we began our economic policy with a 
radical and irreversible break with the bourgeois post. Before, there 
was the market; we abolished it. Free trade was abolished. Competi-
tion was abolished. Commercial calculation was abolished. And what 
did we put in their place? The Supreme Council of the National Econ-
omy (Vesenha), supreme and sacred, which distributes everything, or-
ganizes everything, and in the end takes care of everything—where 
the machines go, where the materials go, where the finished products 
go. On the basis of a single center it decides and apportions everything, 
through its responsible organs. We have now brought this experience 
to a close. Why? Because we had trouble carrying it out, or in other 
words, as Comrade Lenin put it, because our cultural level was too low. 
What if we had not called a halt? In other words, what if another work-
ing class, at another stage of its dictatorship, had had the possibility, 
because of its cultural preparation, of continuing this state-organized 
suppression and centralization of the market, competition, and com-
mercial calculation, of establishing a single economic plan taking ac-
count of everything and examining everything? In that case there sure-
ly could have been no room for any ambiguity between the trade-union 
organs and the economic organs. In that case the statization of the un-
ions and the planned direction of the socialist economy would have 
been nothing but two sides of one and the same process” (Trotsky, “The 
Trade Unions and the Soviet State”, οµιλία στο 11ο Συνέδριο του Κόµ-
µατος, 1922). 

Ο Τρότσκι αναφέρει εδώ πολλές αλήθειες σχετικά µε την οικονο-
µική πραγµατικότητα στην ΕΣΣ∆. Αυτές οι αλήθειες θα βρουν την πλη-
ρέστερη ανάλυσή τους σε µεταγενέστερα δοκίµια του Τρότσκι. Όπως 
διόρθωσε ο Λένιν, το λάθος δεν ήταν στην ανάλυση της κατάστασης αλλά 
µάλλον στην «γενική» και «επί της αρχής» ανάλυση, όταν η πραγµατική 
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αφετηρία θα έπρεπε να είναι η συγκεκριµένη κατάσταση, και όχι οι γε-
νικές αρχές. Ήδη πριν τον θάνατο του Λένιν, το 1923, ο Τρότσκι έγραφε: 

“The resolution of the Central Committee says plainly that the 
bureaucratic regime is one of the sources of factions. This is a truth 
which now hardly any longer needs to be demonstrated. The “old 
course” was pretty far from democracy, and yet it did not preserve the 
party from illegal factions any more than the present stormy discus-
sion which, one cannot conceal it from himself, may lead to the for-
mation of temporary or lasting groupings. In order to avoid it, the lead-
ing organs of the party must lend an ear to the voice of the mass, with-
out regarding all criticism as a manifestation of the factional spirit and 
thereby driving conscientious and disciplined communists to maintain 
a systematic silence or to constitute themselves into factions” (New In-
ternational, τόµος 2, αρ. 1, Γενάρης 1935, σελ. 16-19).  

Η αξία του άρθρου αυτού είναι ότι µας παρέχει την προοπτική 
των συζητήσεων σε σχέση µε τον «συνδικαλιστικισµό» και τη διαβεβαίω-
ση του Τρότσκι, όσο ακόµη ζούσε ο Λένιν ότι το θέµα δεν αφορούσε τα 
συνδικάτα ή την «εργατική δηµοκρατία» αλλά το ίδιο το Κόµµα και τον 
«Πολεµικό κοµµουνισµό: 

“Clearly defined groupings constituted themselves at the time of 
the memorable discussion on the trade unions. Now that we have the 
possibility of embracing this whole period at a glance and clearing it 
up in the light of subsequent experience, we observe that the discus-
sion did not at all revolve around the trade unions, nor even around 
workers’ democracy. What was expressed in these disputes was a pro-
found uneasiness in the party, whose cause was the excessive prolon-
gation of the economic regime of war communism. The whole economic 
organism of the country was in a vise. The discussion on the role of the 
trade unions and of workers democracy concealed the quest for a new 
economic road. The way out was found in putting an end to the requisi-
tioning of food products and to the grain monopoly, and in the gradual 
liberation of state industry from the tyranny of central economic direc-
tion. These historical decisions were unanimously adopted and com-
pletely smothered the trade union discussion, all the more so as, fol-
lowing upon the establishment of the NEP, the role of the trade unions 
themselves appeared in a completely different light and as, a few 
months later, it became necessary to alter radically the resolution on 
the trade unions.” 

Ο Τρότσκι γράφει ότι η συζήτηση για τα συνδικάτα, στην πραη συζήτηση για τα συνδικάτα, στην πραη συζήτηση για τα συνδικάτα, στην πραη συζήτηση για τα συνδικάτα, στην πραγ-γ-γ-γ-
µατικότητα, δεν υπέκρυπτε παρά µια ευρύτερη συζήτηση για τη νέα οµατικότητα, δεν υπέκρυπτε παρά µια ευρύτερη συζήτηση για τη νέα οµατικότητα, δεν υπέκρυπτε παρά µια ευρύτερη συζήτηση για τη νέα οµατικότητα, δεν υπέκρυπτε παρά µια ευρύτερη συζήτηση για τη νέα οι-ι-ι-ι-
κονοµκονοµκονοµκονοµική πολιτική της ΕΣΣ∆ική πολιτική της ΕΣΣ∆ική πολιτική της ΕΣΣ∆ική πολιτική της ΕΣΣ∆, την κατάργηση του µονοπωλίου των τρο-
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φίµων και τη «σταδιακή απελευθέρωση της κρατικής βιοµηχανίας από 
την τυραννία του κεντρικού οικονοµικού ελέγχου». Ο Τρότσκι εννοεί, 
ότι ήσαν ήταν υπέρ του λεγόµενου «συνδικαλιστικισµού» επιθυµούσαν 
µια τέτοια στροφή στην οικονοµική πολιτική, ενώ ο ίδιος ήθελε να πα-
ραµείνει η ΕΣΣ∆ στην τροχιά του «πολεµικού κοµµουνισµού». Ο Τρό-
τσκι, φυσικά, υποστήριζε την «κρατικοποίηση των συνδικάτων», όπως 
γράφει ο ίδιος και για το ζήτηµα αυτό δεν µπορεί να υπάρξει αµφιβολία. 
Ωστόσο, το πρόβληµα του Λένιν ήταν να µην «κρατικοποιηθούν» τα Συν-
δικάτα. Αλλά σύµφωνα µε τον Τρότσκι το πραγµατικό ζήτηµα δεν ήταν 
αυτό, αλλά η υιοθέτηση µιας νέας γενικότερης οικονοµικής πολιτικής. 
Όπως έγραφε σχετικά: 

“But – and this is a fact which is instructive to the highest, and 
at the same time the most alarming degree – those who asseverate 
most flatly, with the greatest insistence, and sometimes most brutally, 
that every difference of opinion, every grouping of views, even if tem-
porary, is an expression of the interests of classes opposed to the prole-
tariat, do not want to apply this criterion to bureaucratism”. 

Για τον Τρότσκι, εποµένως, από το 1923 κιόλας, η πηγή των δια-
φωνιών πρέπει να αναζητηθεί στον «γραφειοκρατισµό». Και συνεχίζει 
στον ίδιο τόνο: 

“The maintenance of the unity of the party is the gravest con-
cern of the great majority of the communists. But it must be said open-
ly: if there is a serious danger at present to the unity or at least to the 
unanimity of the party, it is unbridled bureaucratism. It is from this 
camp that provocative voices have been raised. It is there that some 
have dared to say: we are not afraid of split. It is the representatives of 
this tendency who dig into the past, hunting there for everything that 
might be used to inject more rancor into the discussion, who artificially 
revive the memories of the former struggle and the former split in or-
der imperceptibly to accustom the mind of the party to the possibility 
of so monstrous, so disastrous a crime as a new split. Some wish to 
counterpose the need of unity in the party to its need of a less bureau-
cratic regime”. 

Το επόµενο σηµαντικό οικονοµικό δοκίµιο του Τρότσκι είναι 
γνωστό σαν «Θέσεις για τη ΒιοµηχανίαΘέσεις για τη ΒιοµηχανίαΘέσεις για τη ΒιοµηχανίαΘέσεις για τη Βιοµηχανία», γραµµένο τον Απρίλη του 
1923. Παρουσιάστηκε στο 12ο Συνέδριο του Ρώσικου ΚΚ και έγινε οµό-
φωνα αποδεκτό. Ο Τρότσκι γράφει σχετικά: 

“The healthy effect of the new economic policy on the econom-
ic life of the country is incontestable. It is expressed in the re-
vival of industrial activity, in increased production in many im-
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portant branches of industry, in the rise in the productivity of 
labour and in the quality of the products, in the indubitably very 
considerable improvement in the position of the workers, and, 
above all, in the much more correct approach to both fundamen-
tal and detailed economic problems […]On the other hand, 
heavy industry has barely come into contact with the market. It 
depends essentially upon State orders, and needs for its restora-
tion that the State should make large and well-thought-out in-
vestments in it. This also applies to a considerable extent to 
railway and water transport. Thus, as a result of the total eco-
nomic conditions, a healthy regulation of prices in light indus-
tries remains as yet unattained: This, and the backwardness of 
heavy industry in comparison with light industry, represents 
the chief items of the debit side of the first period of the new 
economic policy. It is as much the result of the general economic 
conditions, existing before the new economic policy, as of the in-
evitable crippling of economic relations during the transition to 
the new economic policy. 

” The attainment of a price regulation, on the basis of the 
market, better corresponding with the needs of industrial devel-
opment, the establishment of more normal correlations between 
the branches of the light industry and those branches of indus-
try and agriculture which provide it with its raw materials, and 
finally the straightening out of the front of the heavy and light 
industry – these are the root problems of the State in the sphere 
of industrial activity in the second period of the new economic 
policy now beginning. These problems can only be solved by a 
correct correlation between the market and the State industrial 
plan”. 

Ο συντονισµός των τιµών ανάµεσα στους διάφορους κλάδους, µας 
θυµίζει τόσο το γενικό πρόβληµα των τιµών σε µια καπιταλιστική οικο-
νοµία, όσο και τη θέση του Λένιν που αναφέραµε παραπάνω σχετικά µε 
τον συντονισµό των «προτιµήσεων» ή των «προτεραιοτήτων» ανάµεσα 
στην παραγωγή και την κατανάλωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Τρό-
τσκι αναφέρεται εδώ σε µια «σωστή συσχέτιση ανάµεσα στην αγορά και 
τον Κρατικό βιοµηχανικό σχέδιο», έχοντας συνειδητοποιήσει το δίχως 
άλλο (όπως φαίνεται σε επόµενα κείµενά του) τις εγγενείς δυσκολίες του 
Σχεδίου γενικά. Ασφαλώς η συζήτηση περί «συνδικαλιστικισµού» που 
ξεκίνησε ο Λένιν µε οµιλία του στο 10ο Συνέδριο του Κόµµατος, και εξέ-
θετε τους Μπουχάριν και Τρότσκι, µπορεί να διαβαστεί πολλαπλά.  

Πχ ο Λένιν προτείνει ανοιχτά ο  Μπουχάριν να είναι «πιο απλός» 
και ο Τρότσκι να µην εµµένει στη θέση του για «κρατικοποίηση των 
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Συνδικάτων». Στη βάση αυτής της συζήτησης στο Κόµµα, πιστεύουµε ότι 
υπήρχε η ανάγκη για πιο ευέλικτο και απ-αποτελεσµατικό σχεδιασµό 
(όπως έγινε φανερό σε µεταγενέστερα κείµενα του Τρότσκι), η ανάγκη 
για µια έµφαση στα Συνδικάτα (όπως έγραψε αργότερα ο Πρεοµπραζέν-
σκυ) και η αναγκαιότητα της απογραφειοκρατικοποίησης που έθεσε ο 
Λένιν στο ανώτατο κοµµατικό επίπεδο (της Κεντρικής Επιτροπής).  

Όπως έγραφε ο Τρότσκι στο ίδιο κείµενο ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ευνοού-
σε τον εκ των άνω συγκεντρωτισµό, και έτσι οι θέσεις του δεν είναι δυ-
νατόν να παρεξηγηθούν: 

“The root of success or failure in production is to be found in the 
basic industrial unit, i.e., in the factory or mill. The question, 
therefore, of properly organising each separate enterprise, and 
that not only from the technical-productive, but also from the 
commercial point of view, is of decisive importance. While re-
taining the general guidance of the enterprise in its hands and 
centralising those productive and commercial branches and op-
erations which are ripe for it, the trust must at the same time 
avoid by all manner of means that sort of centralisation which 
strangles, which extinguishes initiative, and it must avoid me-
chanical invasions into the work of its enterprises. The inde-
pendent accounts of each factory must not only provide the 
means of determining its profits and its growth or decline, but 
must also serve as the general basis of a premium system strict-
ly adjusted to the peculiarities of the enterprise”. 

Αυτές οι θέσεις του Τρότσκι έχουν µια τεράστια σηµασία σε ό,τι 
αφορά τον οικονοµικό σχεδιασµό, ειδικά εφόσον έγιναν οµόφωνα δεκτές 
από το Συνέδριο του Κόµµατος. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο Λένιν και 
το Κόµµα βρέθηκαν µπροστά σε νέα καθήκοντα στις αρχές της δεκαετίας 
του 1920, οι δε συµβολές του Τρότσκι υπήρξαν καθοριστικές µπροστά 
στις νέες και πολύπλοκες περιστάσεις. Όπως αναφέρεται ρητά, ο ρόλος 
της πολιτικής εξακολουθεί και δεν µπορεί παρά να είναι πρωταρχικός: 

“Therefore the twelfth Congress is of the opinion that not only a 
proper distribution of workers, but also the function of supervising 
every important branch of economic administration must be considered 
by the Party as its bounden duty, especially in view of the new econom-
ic policy, which creates the danger of degeneration for a part of the 
managing staffs and of perverting the proletarian line of policy in the 
process of economic reconstruction. Under no circumstances whatever 
should this guidance turn, in practice and as a matter of course, into 
frequent dismissals or transference of managers, into a meddling in 
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the current every-day work of the administration, or into attempts at 
their direction.” 

Σχετικά µε το θέµα των Συνδικάτων έχουµε τα εξής: 

“The formation of syndicates in the near future should be con-
ducted with the greatest circumspection and with due consideration to 
the state of the market and the resources of the trusts. The transfor-
mation of the syndicates into trading “chief committees” would only 
obstruct trading activity and swell the burden of additional expenses. 
Compulsory syndication must be economically prepared for and com-
mercially justified”. 

Το πραγµατικό πρόβληµα εποµένως ήταν αν τα Συνδικάτα (που ήταν 
µάλιστα κατά 90% έξω από τον έλεγχο του Κόµµατος) θα µπορούσαν να µετα-
τραπούν σε όργανα της εµπορευµατικής παραγωγής, σε τελευταία ανάλυση. 
Χωρίς µια συστηµατική ανάλυση της εµπορευµατικής παραγωγής, η ανάλυση 
του ρόλου και της σηµασίας των Συνδικάτων, στη δεδοµένη περίσταση, θα ήταν 
ανεπίκαιρη. Να πως εκφράζεται σχετικά ο Τρότσκι και το 12ο Συνέδριο του 
Κόµµατος τον Αύγουστο του 1923: 

“Without a properly organised sale, increased production will 
again lead to partial gluts, i.e., to crises of trading helplessness, 
which cannot be justified, even by the extremely limited market 
of the present day. The perfection of the lowest links of the trad-
ing apparatus, even though only capable of insuring the small-
est number of genuine connections between industry and the 
peasant market, is of paramount importance. The formation of 
syndicates in the near future should be conducted with the 
greatest circumspection and with due consideration to the state 
of the market and the resources of the trusts. The transfor-
mation of the syndicates into trading “chief committees” would 
only obstruct trading activity and swell the burden of additional 
expenses. Compulsory syndication must be economically pre-
pared for and commercially justified.  

”The increased operative independence of the trusts and sepa-
rate enterprises, the more flexible activity of the syndicates, and 
the whole position of our industry in general require an incom-
parably greater co-ordination as to the relations between the 
purely productive and the purely commercial spheres of activity. 
This applies both to home and to foreign trade. Without prede-
termining the forms of organisation that this co-ordination will 
take, it ought to be already established that the systematic 
study of the experience which is accumulating in this sphere 
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and the elaboration of practical methods of co-ordinating indus-
trial and commercial activity constitute a vital problem, the so-
lution of which is possible only through the combined efforts of 
the Supreme Council of People’s Economy, the People’s Com-
missariat of Foreign Trade, the Commissariat of International 
Trade, and with the active participation of the State Planning 
Commission under the general guidance of the Council of La-
bour and Defence”. 

Ποιο είναι το πραγµατικό πρόβληµα του Τρότσκι; Είναι οι πρα-
κτικές µέθοδοι συντονισµού ανάµεσα στη βιοµηχανική και εµπορική 
δραστηριότητα, ανάµεσα στην παραγωγή και τη διανοµή. Τα προβλήµατα 
του σχεδιασµού εκτίθενται µε καθαρότητα από τον Τρότσκι στο επόµενο 
απόσπασµα. ∆εν δίνεται ακόµα µια ξεκάθαρη απάντηση στα προβλήµατα, 
αλλά τα προβλήµατα του κεντρικού σχεδιασµού εκτίθενται ξεκάθαρα: 

“The whole of previous experience has shown, however, that a 
plan of Socialist economy cannot be established a priori in a 
theoretical or bureaucratic manner. A real Socialist economic 
plan embracing all branches of industry in their relations to one 
another, and in the relation of industry as a whole to agricul-
ture, is possible only as a result of a prolonged, preparatory eco-
nomic experience on the basis of nationalisation, and as the re-
sult of continuous efforts to bring into practical accord the work 
of different branches of industry, and to correctly estimate the 
results achieved. Thus for the coming period our task is to de-
termine the general direction, and is, to a considerable extent, of 
a preparatory character.  

”It cannot be defined by any single formula, but presupposes a 
constant and vigilant adaptation of the guiding economic appa-
ratus, of its basic tasks, methods and practice to the phenomena 
and conditions of the market. Only at the final stage of their de-
velopment can and must the methods of planned industry sub-
ordinate the market to themselves, and by this very fact abolish 
it. Hence we can perceive quite clearly two dangers accompany-
ing the application of State methods of planned industry during 
the present epoch, viz., (a) If we try to outstrip economic devel-
opment by means of our planned interference, and to replace the 
regulating function of the market by administrative measures 
which have no basis in actual experience, then partial or general 
economic crises are inevitable, such as occurred in the epoch of 
military communism; (b) If centralised regulation lags behind 
the clearly matured need for it, we shall have to solve economic 
questions by the wasteful methods of the market in cases where 
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timely economic-administrative interference could obtain the 
same results in a shorter space of time and with a smaller ex-
penditure of effort and resources”. 

∆εν είναι δυνατόν να υποβαθµίσει κανείς τη σηµασία αυτών των 
γενικών συµπερασµάτων του Τρότσκι. Αν ο κεντρικός σχεδιασµός υπο-
λείπεται σε σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες, τότε πρέπει κανείς να 
καταφύγει στις µεθόδους της αγοράς, που σπαταλούν πόρους και έχουν 
τα δικά τους προβλήµατα. Αν πάλι προσπαθήσει κανείς να υποκαταστή-
σει κανείς την αγορά, µε τη διαδικασία του Σχεδιασµού, µε µέτρα που 
δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, τότε δεν θα είναι δυνατόν 
να αποφευχθούν οικονοµικές κρίσεις όπως εκείνες που έλαβαν χώρα 
στην περίοδο του «πολεµικού κοµµουνισµού» αλλά και του καπιταλι-
σµού θα προσθέταµε.  

∆εν  θα ασχοληθούµε εκτεταµένα µε τα ζητήµατα του σχεδιασµού 
και της οικοδόµησης της σοσιαλιστικής οικονοµίας στην ΕΣΣ∆. Προσπα-
θήσαµε να αναλύσουµε από την πολιτική τους άποψη θέµατα όπως η 
ΝΕΠ, η µετάβαση από τον «πολεµικό κοµµουνισµό» στη ΝΕΠ, και ο 
τρόπος µε τον οποίο χειρίστηκε ο Λένιν τα φαινόµενα της γραφειοκρατί-
ας στην ΕΣΣ∆. Επί της ουσίας αναδείξαµε την «κρίση στο Κόµµα» στην 
οποία αναφέρθηκε εκτεταµένα ο Λένιν το 1920 και 1921, καθώς και τις 
πραγµατικές διαστάσεις αυτής της κρίσης και τη σηµασία της. Είδαµε 
ότι για τον Τρότσκι, από το 1923 κιόλας, η πηγή των διαφωνιών στο 
Κόµµα πρέπει να αναζητηθεί στον «γραφειοκρατισµό». Από το 1918 ήδη 
όπως είδαµε, ο Λένιν αναφερόταν στον «κρατικό καπιταλισµό» σαν ένα 
αναγκαίο και προοδευτικό στάδιο (του καπιταλισµού) στη Ρωσία. Η δια-
τύπωση του Λένιν δεν έχει τόσο τη σηµασία µιας αιώνιας και γενικής 
θέσης, όσο τη σηµασία µιας θέσης εξειδικευµένης στην ιδιαίτερη περί-
πτωση της Ρωσίας, την καταστροφή της µετά τον πόλεµο, την ιµπεριαλι-
στική περικύκλωση, και την προσµονή της παγκόσµιας επανάστασης. 
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ΙΙΙΙVVVV....    

Πολλοί, αν όχι όλοι σχεδόν οι αναλυτές, έδωσαν την έµφασή τους 
στην Οκτωβριανή επανάσταση χωρίς να πάρουν υπόψη τους την ιµπερι-
αλιστική περικύκλωση, τις ειδικές συνθήκες της Ρωσίας στα τέλη του 
1920, την αδυναµία της οικοδόµησης του σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα, 
αλλά και τις αδυναµίες του σοσιαλιστικού σχεδιασµού σε µια µόνη χώρα. 
Ο Μαρξ βρήκε στην Παρισινή Κοµµούνα τη βάση πάνω στην οποία µπο-
ρούν να αναπτυχθούν οι µελλοντικοί θεσµοί του κράτους της δικτατορί-
ας του προλεταριάτου. Η εξειδίκευση των οικονοµικών θεσµών δεν απα-
σχόλησε τον Μαρξ, λόγω της σύντοµης διάρκειας της Παρισινής Κοµ-
µούνας, αλλά στην Κοµµούνα ο Μαρξ και ο επαναστατικός µαρξισµός 
είδαν το περίγραµµα της µελλοντικής, µεταβατικής κοινωνίας, η οποία 
συνίσταται στην βαθµιαία απονέκρωση του αστικού κράτους, και το 
«τσάκισµα», όχι την κληρονοµιά του αστικού κράτους από την εργατική 
τάξη. Ο Μαρξ είδε στην Παρισινή Κοµµούνα ότι η «χρησιµοποίηση» του 
αστικού κράτους είναι σχεδόν αδύνατη, και το προλεταριάτο πρέπει να 
προχωρήσει στην εγκαθίδρυση των δικών του, επαναστατικών θεσµών 
στη θέση του αστικού κράτους. 

Ο Λένιν µίλησε για κοµµούνες σε κάθε επίπεδο, από το εργοστά-
σιο και την περιοχή µέχρι την ανώτατη αρχή και µίλησε φυσικά για την 
εξουσία της εργατικής τάξης όπως εκφράζεται στην πρωτοπορία της, τα 
Συνδικάτα και το Κόµµα. Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’20 οι ιδιαί-
τερες συνθήκες της Ρωσίας, δεν επέτρεψαν να αναδειχθεί πλήρως το 
κοµµουνάρικο πνεύµα στον 20ο αιώνα. Για αρκετούς (επιφανειακούς, εί-
ναι η αλήθεια) αναλυτές υπεύθυνος γι’ αυτήν την κατεύθυνση του σοσι-
αλισµού στον 20ο αιώνα, ήταν ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι.  

Εµείς προσπαθήσαµε να επιχειρηµατολογήσουµε ότι ο Λένιν και 
οι Μπολσεβίκοι έκαναν ότι ήταν δυνατό ώστε να διατηρηθεί ένα φρονα διατηρηθεί ένα φρονα διατηρηθεί ένα φρονα διατηρηθεί ένα φρούύύύριο ριο ριο ριο 
της εργατικής τάξης απέναντι στην επέλαση του παγκόσµιου καπιταλτης εργατικής τάξης απέναντι στην επέλαση του παγκόσµιου καπιταλτης εργατικής τάξης απέναντι στην επέλαση του παγκόσµιου καπιταλτης εργατικής τάξης απέναντι στην επέλαση του παγκόσµιου καπιταλι-ι-ι-ι-
σµούσµούσµούσµού. Η οικοδόµηση του σοσιαλισµού στην ΕΣΣ∆ ήταν από την αρχή α-
δύνατη χωρίς την ολοκλήρωση της παγκόσµιας επανάστασης ή τουλάχι-
στον της προλεταριακής επανάστασης στην Αγγλία και τη Γερµανία. Η 
οικοδόµηση του σοσιαλισµού σε εθνικά πλαίσια δεν είναι παρά µια φε-
νάκη και αυταπάτη που καλλιέργησε, για τα δικά του συµφέροντα, ο 
Σταλινισµός τη δεκαετία του ’30.  

Μπορούµε άραγε να ανάγουµεΜπορούµε άραγε να ανάγουµεΜπορούµε άραγε να ανάγουµεΜπορούµε άραγε να ανάγουµε    όλα τα λάθη του σοσιαλισµού όλα τα λάθη του σοσιαλισµού όλα τα λάθη του σοσιαλισµού όλα τα λάθη του σοσιαλισµού στη στη στη στη 
Σταλινική θεωρία του σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα;Σταλινική θεωρία του σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα;Σταλινική θεωρία του σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα;Σταλινική θεωρία του σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα; Η Σταλινική θεω-
ρία δεν συνδέεται µόνο µε την οικοδόµηση του σοσιαλισµού σε µια µόνη 
χώρα, αλλά επίσης α) µε την κυριαρχία της γραφειοκρατίας στην ΕΣΣ∆, 
β) την πλήρη υποταγή του παγκόσµιου εργατικού και κοµµουνιστικού 
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κινήµατος στην εξωτερική πολιτική της ΕΣΣ∆, και γ) τις συγκεκριµένες 
αυταρχικές και γραφειοκρατικές πρακτικές της σοσιαλιστικής οικοδό-
µησης στην ΕΣΣ∆. Φυσικά, το Σταλινικό φαινόµενο δεν θα ήταν νοητό 
χωρίς α) τις εσωτερικές αποτυχίες του σοβιετικού σοσιαλισµού, και β) τις 
σχεδιασµένες αποτυχίες της Επανάστασης στη Γερµανία, τη Βουλγαρία 
και την Ισπανία στα µέσα της δεκαετίας του ’30.  

Ανάµεσα στον Λένιν και τον Στάλιν υπάρχει µια σαφής διαχωριστική 
γραµµή, εκείνη της εξουσίας των Σοβιέτ και της εργατικής δηµοκρατίας, 
που ο Λένιν θεωρούσε πάντοτε ως αναγκαία και σχεδόν ικανή προϋπό-
θεση του σοσιαλισµού. Το Σταλινικό φαινόµενο, αναπτύχθηκε από τη 
στιγµή που επικράτησε στην ΕΣΣ∆ η «θεωρία του σοσιαλισµού σε µια 
µόνη χώρα». Η άποψη αυτή αποτέλεσε φυσικά την ταφόπλακα του σοσι-
αλισµού για έναν απλό λόγο: Για τον Λένιν και τους µπολσεβίκους, η 
ΕΣΣ∆ δεν ήταν παρά ένας προµαχώνας του αγώνα της εργατικής τάξης 
στο παγκόσµιο πεδίο που άνοιξε ο Α’ παγκόσµιος πόλεµος, και στο πεδίο 
που αντικειµενικά άνοιξε ο καπιταλισµός των µονοπωλίων, των τραστ 
και των ολιγοπωλίων ήδη από τα τέλη του ΧΙΧ αιώνα, όταν ζούσε ακόµη 
ο Ένγκελς.  

Για τα σταλινικά «επιτεύγµατα» θα µπορούσε να γράψει κανείς πολλά 
και να τα επικρίνει όχι µόνο στη σφαίρα της παραγωγής αλλά και της 
κατανάλωσης. Όπως έλεγε ο Λένιν, οι εργάτες είναι υλιστές και ενδια-
φέρονται, ασφαλώς, για την κατανάλωσή τους. Η «θεωρία του σοσιαλι-
σµού σε µια µόνη χώρα», κατέρρευσε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 χω-
ρίς να χρειάζεται τον ιµπεριαλιστικό δάχτυλο που έριξε όλο τον χάρτινο 
πύργο τον οποίο είχε στήσει. Αρκούσε απλώς και µόνο το άθλιο βιοτικό 
επίπεδο στο οποίο ο Στάλιν και οι επίγονοί του καταδίκασαν την εργατι-
κή τάξη της ΕΣΣ∆. 

Ο Στάλιν δεν αντιπροσωπεύει µόνοµόνοµόνοµόνο µια έκφραση του ολοκληρωτι-
σµού, όπως µε αφέλεια φαντάστηκαν οι µικροαστοί συγγραφείς. Ο Χίτ-
λερ υπήρξε ιστορικά η απόλυτη και τελεσίδικη έκφραση αυτού του ολο-
κληρωτισµού. Ο Στάλιν αντιπροσωπεύει την κορύφωση της κρατικής ε-
ξουσίας απέναντι στην κοινωνία, την οποία υποτίθεται ότι θέλει να εκ-
προσωπήσει και να εκφράσει, σε µια κοινωνία στην οποία όλα τα µέσα 
παραγωγής είναι ήδη κρατική ιδιοκτησία, λειτουργεί το µονοπώλιο του 
εξωτερικού εµπορίου και «η αρχή του Σχεδιασµού». Σωστά ο Τρότσκι ε-
πέλεξε τον όρο «βοναπαρτισµός» για να χαρακτηρίσει το νέο καθεστώς 
που εγκαθιδρύθηκε στη χώρα του Οκτώβρη από τα τέλη της δεκαετίας 
του ’20. Αυτή η αυτονοµία της κρατικής εξουσίας έµελλε να χαρακτηρί-
σει την ΕΣΣ∆ µετά τον θάνατο του Λένιν και την υποχώρηση των µπολ-
σεβίκικων ιδεών µπροστά στον Σταλινισµό. Σαν αποτέλεσµα της επικρά-
τησης του Σταλινισµού είχαµε έναν νέο ολοκληρωτισµό, µια δικτατορία 
της γραφειοκρατικής κάστας πάνω σε ολόκληρη την κοινωνία. Μια τέ-
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τοια δικτατορία ο Μαρξ την είχε µόνο περιγράψει, και ο Λένιν είχε µόνο 
δει τη χαραυγή της.  

Ο Τρότσκι την περιέγραψε µε ακρίβεια και µάλιστα στα πλαίσια 
των συγκεκριµένων, διεθνών και ταξικών της όρων. Η οικοδόµηση του 
σοσιαλισµού σε εθνικά πλαίσια, η παραγνώριση της παγκόσµιας επανά-
στασης και του γεγονότος ότι ο πλανήτης σαν σύνολο είναι ώριµος για τη 
σοσιαλιστική επανάσταση, αποτελούν ιδέες και πρακτικές που δεν µπο-
ρούν να αγνοηθούν από το κοµµουνιστικό κίνηµα. Ακόµη και ο Λένιν 
επιχειρηµατολόγησε επαρκώς ενάντια στη λεγόµενη «αυτοδιαχείριση». 
Ο Λένιν έγραψε επίσης την ίδια στιγµή µε θέρµη υπέρ των κοµµούνων 
και της εξουσίας των µαχών σαν αρχή και τέλος της διαλεκτικής πορείας 
της οικοδόµησης του σοσιαλισµού, ακόµη και σε ένα απλό προπύργιο της 
παγκόσµιας σοσιαλιστικής επανάστασης.  

Στις σηµερινές συνθήκες, πληθαίνουν οι αναφορές στον «ελευθε-
ριακό» κοµµουνισµό, σαν να υπάρχει δήθεν και κάποιος άλλος, εναλλα-
κτικός και αντιπαρατιθέµενος κοµµουνισµός. Ο κοµµουνισµός είναι, 
ασφαλώς, ένας, και µοναδικά ορισµένος µε βάση τα δεδοµένα της Παρι-
σινής Κοµµούνας και τον επιστηµονικό σοσιαλισµό των Μαρξ και  Έν-
γκελς, όπως τον εκλέπτυναν κάτω από το φως της εµπειρίας της Κοµ-
µούνας. Για το γεγονός ότι το µελλοντικό κράτος της εργατικής δικτατο-
ρίας θα είναι δοµηµένο σε κοµµούνες από το «κατώτατο» µέχρι το «ανώ-
τατο» στάδιο δεν υπάρχει, σήµερα, καµιά σοβαρή αµφιβολία.  

Έχοντας λύσει το πολιτικό ζήτηµα, που είναι άλλωστε η συµπυ-
κνωµένη µορφή της οικονοµίας, αποµένει το ζήτηµα της οικονοµίας, δη-
λαδή του σχεδιασµού, του ανταγωνισµού ανάµεσα στις κοµµούνες, της 
διαρκούς τεχνολογικής ανάπτυξης κλπ. Το ζήτηµα της µεταβατικής κοι-
νωνίας δεν έχει λυθεί ως προς το οικονοµικό του σκέλος, αλλά σε πολι-
τικό επίπεδο δεν υπάρχει καµιά σοβαρή αµφιβολία. Ασφαλώς, µη έχο-
ντας λύσει πλήρως τα οικονοµικά ζητήµατα σηµαίνει ότι και ανάλογα 
(έστω «συµπυκνωµένα» πολιτικά) ζητήµατα αποµένουν να βρουν τη λύ-
ση τους. Η εµπειρία των µπολσεβίκων και του Λένιν δεν µπορεί παρά να 
είναι πολύτιµη στον τοµέα αυτό, ακόµη και σήµερα. 
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VVVV....    

Στο έργο του «Τα άµεσα καθήκοντα της Σοβιετικής Εξουσίας», 
γραµµένο το 1919 (Άπαντα, τόµος 27, σελ. 235-277) ο Λένιν γράφει: 

“In regard to the second question, concerning the significance of 
individual dictatorial powers from the point of view of the specific 
tasks of the present moment, it must be said that large-scale machine 
industry—which is precisely the material source, the productive 
source, the foundation of socialism—calls for absolute and strict unity 
of will, which directs the joint labours of hundreds, thousands and tens 
of thousands of people. The technical, economic and historical necessi-
ty of this is obvious, and all those who have thought about socialism 
have always regarded it as one of the conditions of socialism. But how 
can strict unity of will be ensured? By thousands subordinating their 
will to the will of one”. 

Τέτοιες και παρόµοιες διατυπώσεις του Λένιν, έχουν χρησιµοποι-
ηθεί για να δείξουν ότι η δικτατορία του προλεταριάτου έγινε στην 
πραγµατικότητα δικτατορία του κόµµατος και της ηγετικής οµάδας πά-
νω στο προλεταριάτο. Αλλά µια τέτοια ερµηνεία καταρχήν παραγνωρίζει 
τις ειδικές συνθήκες της ΕΣΣ∆ το 1919, όπως ο εµφύλιος πόλεµος, ο λι-
µός, τα σαµποτάζ κλπ. µεγάλο µέρος του προβλήµατος, ανάγεται, όπως 
είναι φυσικό, στο ζήτηµα της αγροτιάς. Οι τρόποι µε τους οποίους «επι-
λύεται» το πρόβληµα παραγνωρίζοντας τις ειδικές συνθήκες της Ρωσίας 
είναι δυο. Πρώτον, αρκετοί υποστηρίζουν ότι οι ειδικές συνθήκες της 
Ρωσίας δεν έχουν σηµασία εφόσον ούτως ή άλλως οι µπολσεβίκοι ήταν 
αποφασισµένοι να επιβάλλουν την µονοκοµµατική τους δικτατορία. Αυ-
τό το «ούτως ή άλλως» οδηγεί προφανώς σε µια στείρα συζήτηση. Έχει 
περισσότερη σηµασία να αξιολογήσουµε κατά πόσον οι θεσµοί των Κοµ-
µούνων και των Σοβιέτ λειτούργησαν στο µέτρο του δυνατού, µε δεδοµέ-
νες τις άσχηµες οικονοµικές συνθήκες στην ΕΣΣ∆ µέχρι τις αρχές της 
δεκαετίας του 1930 (οπότε και θα πρέπει να εξαιρέσουµε την περίοδο 
του σταλινικού εκφυλισµού από τα µέσα περίπου της δεκαετίας του ’20).  

∆εύτερον, υπάρχουν οι απόψεις του Καστοριάδη όπως εκφράστη-
καν στο έργο του «Το περιεχόµενο του Σοσιαλισµού». Ο Καστοριάδης, 
αφού στην εισαγωγή του βιβλίου του θεωρεί ξεπερασµένο τον Μαρξ, α-
ναφέρεται στην βασική αντίθεση της εποχής µας σαν αντίθεσης ανάµεσα 
σε διευθύνοντες και διευθυνόµενους. ∆εν αρνείται τον ρόλο των τεχνι-
κών σαν συµβούλων του προλεταριάτου, αλλά προτάσσει το πρόγραµµα 
µιας κοινωνίας βασισµένης στα συµβούλια από το επίπεδο του εργοστά-
σιου µέχρι το «ανώτατο» επίπεδο. Ο Μαρξ και ο Ένγκελς δεν είχαν δια-
τυπώσει πολύ διαφορετικές απόψεις, όπως άλλωστε δεν είχαν διαφορε-
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τικές απόψεις γενικά ο Πρεοµπραζένσκυ ή ο Πάνεκουκ, πολύ νωρίτερα. 
Με τη συµβουλιακή µορφή οργάνωση της κοινωνίας δεν διαφωνεί κανείς 
µαρξιστής ή αναρχικός. Ποιες είναι τότε οι συµβολές του Καστοριάδη; 
Πρώτον, όπως είπαµε ήδη αναφέρεται στη βασική αντίθεση διευθυντών 
και διευθυνόµενων πράγµα που πριν απ’ αυτόν έγινε στα πλαίσια της 
«διευθυντικής κοινωνίας» των Μπάρναµ και Σάχτµαν πριν το 1940, χω-
ρίς ασφαλώς να πρέπει να µειωθεί η ανάλυση του Καστοριάδη. ∆εύτερον, 
ο Καστοριάδης αναφέρεται στο λεγόµενο «σχεδιοστάσιο», την ειδική ε-
κείνη επιχείρηση που επεξεργάζεται στατιστικά και µαθηµατικά δεδο-
µένα για να κατασκευάσει Πίνακες Εισροών – Εκροών που διευκολύ-
νουν τον σχεδιασµό της οικονοµίας. Τρίτον, τα πλάνα κατασκευάζονται 
από τα κάτω προς τα πάνω –αν και ο Καστοριάδης δεν εξειδίκευσε ποτέ 
το κρίσιµο ζήτηµα του συντονισµού ανάµεσα στα σοβιετικά όργανα σε 
επίπεδο κλάδων, περιφερειών και άλλων παρόµοιων συγκροτήσεων.  

                         

                                Ε. ΠΡΕΟΜΠΡΑΖΕΝΣΚΥ          Ε. ΠΡΕΟΜΠΡΑΖΕΝΣΚΥ          Ε. ΠΡΕΟΜΠΡΑΖΕΝΣΚΥ          Ε. ΠΡΕΟΜΠΡΑΖΕΝΣΚΥ                                                  Ν. ΜΠΟΥΧΝ. ΜΠΟΥΧΝ. ΜΠΟΥΧΝ. ΜΠΟΥΧΑΑΑΑΡΙΝΡΙΝΡΙΝΡΙΝ    

 

Σε επίπεδο ιδεών, παρόµοιες απόψεις έχουν εκφραστεί από πολ-
λούς στοχαστές (πχ Πρεοµπραζένσκυ και Πάνεκουκ) αν και ο Καστοριά-
δης, λόγω της εποχής στην οποία έγραψε (αρχές και µέσα του ’60) είχε 
υπόψη του την ανάπτυξη της Οικονοµετρίας, του Γραµµικού Προγραµ-
µατισµού, τους Πίνακες Εισροών – Εκροών του Λεόντιεφ και Chenery, 
και άλλες σχετικές τεχνικές των Μαθηµατικών. Με τα σηµερινά δεδοµέ-
να, η έµφαση που δίνει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τους Πί-
νακες Εισροών – Εκροών, είναι ασφαλώς κάπως αφελής, και έτσι δεν 
µπορούµε να θεωρήσουµε στα σοβαρά πως οι σηµερινοί πίνακες διάστα-
σης 80x80 για την Αµερικάνικη οικονοµία ή 10x10 για τις χώρες του 
ΟΟΣΑ, λύνουν το πρόβληµα του σχεδιασµού, ούτε είναι σαφές ότι το 
πρόβληµα του προλεταριάτου είναι αυτοί οι πίνακες να γίνουν 100x100 
ή 500x500. Το πρόβληµα του σχεδιασµού είναι, επί της ουσίας, πρόβλη-
µα αντικατάστασης της εξουσίας της αστικής τάξης από εκείνη της εργα-
τικής τάξης, και εποµένως είναι πολιτικό πρόβληµα. Οι µαθηµατικές 
τεχνικές, όπως αναπτύχθηκαν και όπως θα αναπτυχθούν παραπέρα, 
µπορούν να φανούν χρήσιµες στη διαδικασία του σχεδιασµού, αλλά το 
κορυφαίο ζήτηµα του κάθετου συντονισµού των αποφάσεων θα παραµεί-
νει ένα κατεξοχήν πολιτικό και ταξικό πρόβληµα. 
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Πχ για τον Λένιν, η λειτουργία του ανταγωνισµού ήταν κρίσιµης 
σηµασίας. Ωστόσο, όπως είπαµε, ο καπιταλισµός είναι εκείνος που έχει 
σχεδόν καταργήσει τον ανταγωνισµό από την οικονοµική σφαίρα. Όπως 
γράφει ο Λένιν: 

“In fact, it is only socialism which, by abolishing classes, and, 
consequently, by abolishing the enslavement of the people, for the first 
time opens the way for competition on a really mass scale. And it is 
precisely the Soviet form of organisation, by ensuring transition from 
the formal democracy of the bourgeois republic to real participation of 
the mass of working people in administration, that for the first time 
puts competition on a broad basis. It is much easier to organise this in 
the political field than in the economic field; but for the success of so-
cialism, it is the economic field that matters”. 

∆εν φαίνεται εδώ µε ξεκάθαρο τρόπο τόσο η «κυριαρχία της πολι-
τικής» ή ο πρωταρχικός της ρόλος6 αλλά η ισοδυναµία της πολιτικής και ισοδυναµία της πολιτικής και ισοδυναµία της πολιτικής και ισοδυναµία της πολιτικής και 
της οικονοµίαςτης οικονοµίαςτης οικονοµίαςτης οικονοµίας. Απλώς είναι ευκολότερο να οργανωθεί ο ανταγωνισµός 
στη βάση της πολιτικής (πχ. ανταγωνισµός των κοµµούνων, νέος τύπος 
της εργατικής τάξης που δίνει έµφαση στον ανταγωνισµό αυτού του τύ-
που κλπ) αν και αυτό που έχει σηµασία για την επιτυχία του σοσιαλι-
σµού είναι το οικονοµικό πεδίο, και τα οικονοµικά αποτελέσµατα. Η λο-
γική του Λένιν, είναι ότι η οργάνωση του ανταγωνισµού στην πολιτική 
θα έχει την αντανάκλασή της στα οικονοµικά αποτελέσµατα σαν συνέ-
πεια της ανωτερότητας των σοβιετικών µορφών διακυβέρνησης που πρέ-
πει να µεταφραστούν σε µορφές διαχείρισης και διεύθυνσης της οικονο-
µίας. Γράφει σχετικά ο Λένιν: 

“The press must serve as an instrument of socialist construction, 
give publicity to the successes achieved by the model communes in all 
their details, must study the causes of these successes, the methods of 
management these communes employ, and, on the other hand, must 
put on the “black list” those communes which persist in the “traditions 
of capitalism”, i.e., anarchy, laziness, disorder and profiteering. In cap-
italist society, statistics were entirely a matter for “government serv-
ants”, or for narrow specialists; we must carry statistics to the people 
and make them popular so that the working people themselves may 
gradually learn to understand and see how long and in what way it is 
necessary to work, how much time and in what way one may rest, so 
that the comparison of the business results of the various communes 
may become a matter of general interest and study, and that the most 
outstanding communes may be rewarded immediately (by reducing the 

                                                 
6  Η πρωψταρχικότητα της πολιτικής αφορά κατά κύριο λόγο διατυπώσεις του Μάο Τσετούνγκ µε την ευ-
καιρία της «Πολιτιστικής» Επανάστασης στην Κίνα. 
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working day, raising remuneration, placing a larger amount of cultural 
or aesthetic facilities or values at their disposal, etc.)”. 

Στην ουσία, αυτό που προτείνει ο Λένιν είναι να καταστεί η Στα-
τιστική µια νέα «γλώσσα» των εργαζοµένων, ένας νέος προσανατολισµός 
του ή µια νέα φιλοσοφία τους έτσι ώστε σταδιακά να µπορούν να κατα-
νοήσουν και να δουν πόση πρέπει να είναι η διάρκεια και η φύση της 
εργασίας, πόση πρέπει να είναι η διάρκεια και η φύση της ανάπαυλας, 
έτσι ώστε η σύγκριση των οικονοµικών αποτελεσµάτων των διάφορων 
κοµµούνων να µπορεί να γίνει ένα ζήτηµα γενικού ενδιαφέροντος και 
µελέτης και οι κοµµούνες να επιβραβεύονται ή να τιµωρούνται σε γενι-
κούς οικονοµικούς όρους.  

Αυτός είναι ένας ανταγωνισµός στην πολιτική σφαίρα που µετΑυτός είναι ένας ανταγωνισµός στην πολιτική σφαίρα που µετΑυτός είναι ένας ανταγωνισµός στην πολιτική σφαίρα που µετΑυτός είναι ένας ανταγωνισµός στην πολιτική σφαίρα που µετα-α-α-α-
φράζεται σε όρους ανταγωνισµού στη σφαίρα της οφράζεται σε όρους ανταγωνισµού στη σφαίρα της οφράζεται σε όρους ανταγωνισµού στη σφαίρα της οφράζεται σε όρους ανταγωνισµού στη σφαίρα της οιιιικονοµίαςκονοµίαςκονοµίαςκονοµίας. Αρκετοί θα 
υποστηρίξουν ότι εδώ πρόκειται για µια πολιτική κινήτρων καπιταλι-
στικού τύπου, όπως εκείνα της ΝΕΠ, που υποστηρίχτηκαν από τον Λέ-
νιν ήδη από τα µέσα του 1919. Ο Καστοριάδης για παράδειγµα, υποστή-
ριξε σαν πρώτο µέτρο τη γενική εξίσωση των µισθών (µε µια απόκλιση το 
πολύ της τάξης του 1:1,5 ανάµεσα στον ανειδίκευτο εργάτη και τον χει-
ρουργό του εγκεφάλου!). Αλλά στα πλαίσια της µεταβατικής κοινωνίας 
το ζήτηµα δεν είναι να καταργήσουµε τον  ανταγωνισµό γενικά αλλά να 
του προσδώσουµε τον καθολικό χαρακτήρα που ο καπιταλισµός του στέ-
ρησε στο ιµπεριαλιστικό του στάδιο.  

Αυτός είναι και πρέπει να είναι ένας ταξικός και εποµένως πολι-
τικός ανταγωνισµός που αντανακλάται στο πεδίο της οικονοµίας. Για τον 
Καστοριάδη, «λίγα χρόνια εξίσωσης των µισθών» θα έλυναν πολλά προ-
βλήµατα µε την έννοια ότι θα µπορούσα να αλλάξουν την νοοτροπία των 
ανθρώπων. Αυτό ενδεχοµένως να είναι σωστό ή να είναι λάθος: Αντί για 
την εξίσωση των µισθών στη φανταστική αναλογία 1:1,5, θα µπορούσε 
κανείς να εξισώσει τον «ατοµικό» χρόνο εργασίας, ή να προσφέρει τα οι-
κονοµικά και θεσµικά κίνητρα που προτείνει ο Λένιν για τον ανταγωνι-
σµό ανάµεσα στις κοµµούνες – που είναι µια διαλεκτική της πολιτικής 
και της οικονοµίας.  

Επί της ουσίας, δηλαδή σε ότι αφορά τα πραγµατικά αποτελέσµατα, ο 
Τρότσκι γράφει: 

«Η αγορά, νοµιµοποιηµένη από τη ΝΕΠ, άρχισε, µε τη βοήθεια 
ενός οργανωµένου νοµίσµατος να κάνει τη δουλειά της. Από τις 
αρχές του 1923, χάρη σε µια πρώτη ώθηση από τις αγροτικές πε-
ριοχές, η βιοµηχανία άρχισε να ξαναζωντανεύει. Και, επιπλέον, 
πέτυχε αµέσως ένα υψηλό ρυθµό. Είναι αρκετό να πούµε ότι η 
παραγωγή διπλασιάστηκε στα 1922 και 1923, και το 1926 είχε 
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ήδη φτάσει το προπολεµικό της επίπεδο δηλαδή είχε αυξηθεί πε-
ρισσότερο από πέντε φορές σε σχέση µε το µέγεθος του 1921. Τον 
ίδιο χρόνο, αν και µε ένα πολύ πιο µέτριο ρυθµό, αυξήθηκε και η 
σοδειά» («Προδοµένη Επανάσταση», κεφ. ΙΙ, εκδ. «Αλλαγή», Αθή-
να, 1984) 

Στην εξίσωση των µισθών, ο Καστοριάδης βλέπει µια σοσιαλιστική 
«εξίσωση» παρόµοια µ’ εκείνη για την οποία ο Μαρξ και ο Ένγκελς κα-
τέκριναν πολλούς σοσιαλιστές στην κριτική των προγραµµάτων της Γκό-
τα και της Ερφούρτης. Για παράδειγµα, δυο εργάτες µπορεί να παίρνουν 
τον ίδιο µισθό και ο ένας να ζει µόνος του ενώ ο άλλος να είναι παντρε-
µένος µε δυο παιδιά και άλλα εξαρτώµενα µέλη. Σε τι θα ωφελούσε µια 
τέτοια «ισότητα των µισθών»;  

Το ζητούµενο της µεταβατικής, σοσιαλιστικής κοινωνίας, κι’ αυτό 
το γνωρίζουµε ήδη από την εποχή των Μαρξ και Ένγκελς, δεν είναι η 
ισότητα γιατί αυτή δεν µπορεί να υπάρξει στη µεταβατική, σοσιαλιστική 
κοινωνία. Το ζητούµενό της είναι η αµοιβή σύµφωνα µε τον κοινωνικά 
αναγκαίο χρόνο εργασίας, δηλαδή πρακτικά η κατάργηση της υπεραξίας 
εφόσον αφαιρεθούν τα κεφάλαια που είναι αναγκαία για την επένδυση 
(συσσώρευση), το απόθεµα κάλυψης των έκτακτων αναγκών και των συ-
ντάξεων κάθε είδους, κλπ. Κι’ αυτό µε τη σειρά του είναι µια ιδεατή κα-
τάσταση, όχι τόσο όσο η κοµµουνιστική κοινωνία («εργασία σύµφωνα µε 
τις ικανότητες, απολαβή σύµφωνα µε τις ανάγκες») αλλά σε κάθε περί-
πτωση είναι ένα πρότυπο, µια ιδεατή ή άριστη κατάσταση προς την ο-
ποία πρέπει να οδηγεί η µεταβατική κοινωνία. 

∆εν θα πρέπει να κρύψουµε, όπως το έκανε ο Καστοριάδης στα 
µέσα του ’60 ότι ο σοσιαλισµός είναι µια εκµεταλλευτική κοινωνία κάτω 
από το σύνθηµα της γενικής εξίσωσης των µισθών. Αν εξισώσουµε τους 
µισθούς στο επίπεδο του σηµερινού διευθύνοντα συµβούλου µιας µεγά-
λης τράπεζας, γρήγορα θα ανακαλύψουµε ότι είναι ανέφικτο. Αν εξισώ-
σουµε τους µισθούς στο επίπεδο του σηµερινού ανειδίκευτου εργάτη, θα 
έχουµε µια κοινωνία απαράδεκτη από τη µεγάλη πλειοψηφία των εργα-
ζοµένων, έστω κι’ αν η αναλογία των µισθών δεν είναι 1:1,5 αλλά 1:1 µε 
τον καρδιοχειρουργό. Η αναλογία των µισθών, δηλαδή η ανισότητα, α-
ποκτά µια σηµασία από τη στιγµή που τουλάχιστον ο µέσος πραγµατικός 
µισθός δεν διαφέρει πολύ από τον πραγµατικό µισθό των άλλων βιοµη-
χανικών χωρών, εφόσον η «εξίσωση προς τα κάτω» δεν αφορά κανέναν 
και εποµένως δεν αφορά τον σοσιαλισµό7.  

                                                 
7  Στο έργο του «Περί οικολογίας», ο Καστοριάδης γράφει: ««Η υπεράσπιση του ανθρώπου εναντίον του 
εαυτού του, αυτό είναι το ζήτηµα. Ο κυριότερος κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Καµία 
φυσική καταστροφή δεν είναι ισάξια µε τις καταστροφές, τις σφαγές, τα ολοκαυτώµατα που δηµιουργήθηκαν 
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Φυσικά, εδώ υπεισέρχεται ένα άλλο πρόβληµα, εκείνο των πραγ-
µατικών αναγκών των εργαζοµένων και όχι εκείνων που έχουν τεχνητά 
καλλιεργηθεί από τον καπιταλισµό µέσω της µαζικής κουλτούρας, της 
διαφήµισης, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης κλπ. Ο Καστοριάδης, ήδη 
στα µέσα της δεκαετίας του ’60 έφερε ένα εύστοχο παράδειγµα, εκείνο 
µιας οικογένειας εργαζόµενων που ζουν τα 9/10 του ελεύθερου χρόνου 
τους µέσα σ’ ένα αυτοκίνητο, παγιδευµένοι στην κίνηση βλέποντας τη-
λεόραση και τρώγοντας παγωτό που παράγει το ψυγείο του αυτοκινήτου! 
Τα πράγµατα δεν είναι τόσο τραγικά στις βιοµηχανικές χώρες, αλλά η 
ουσία του παραδείγµατος δεν χάνει την ισχύ της σήµερα, στις αρχές της 
δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα.  

Για να συνοψίσουµε, η κλίµακα ή αναλογία των µισθών έχει τη 
σηµασία της, πχ είναι διαφορετικό αν η αναλογία κατώτερου προς ανώ-
τερου µισθού είναι 1:2 ή αν είναι 1:20. Για να έχει αυτό µια οποιαδήπο-
τε σηµασία, ο κατώτερος µισθός πρέπει να τείνει να εξασφαλίσει εκείνες 
τις ανάγκες που είναι, κατά γενική συµφωνία των εργαζοµένων, βασικές 
στον σύγχρονο πολιτισµό. Εποµένως, το «κέντρο βάρους» των µισθών δεν 
µπορεί να απέχει πολύ από αυτόν τον «βασικό µισθό», τουλάχιστον στη 
µακροχρόνια περίοδο –όταν οι ανάγκες της συσσώρευσης και της κατα-
νοµής των υλικών πόρων ανάµεσα στους τοµείς της οικονοµίας θα έχουν 
ρυθµισθεί. Όταν η περίοδος αυτή έχει παρέλθει, εφόσον χρειάζεται, τότε 
η αµοιβή σύµφωνα µε την εργασία θα µπορεί να γίνει πραγµατικότητα. 
Στη διάρκεια της περιόδου αυτής, θα πρέπει να λειτουργεί ο ανταγωνι-
σµός –όχι των «δυνάµεων της αγοράς», αλλά ο ανταγωνισµός ανάµεσα 
στις οντότητες της κοινωνίας, τις κοµµούνες, που είναι ταυτόχρονα οι-
κονοµικές και πολιτικές οντότητες, και εποµένως ο ανταγωνισµός τους, 
καταρχήν πολιτικός όπως έλεγε ο Λένιν, αντανακλάται µε έναν ειδικό 
τρόπο σε ανταγωνισµό στη σφαίρα της οικονοµίας. 

Ο Λένιν εξέφρασε µε πρακτικό τρόπο τα προβλήµατα της οικοδό-
µησης του σοσιαλισµού κάτω από εξαιρετικά δύσκολες εθνικές και πα-
γκόσµιες συνθήκες. Η αυστηρότητα ή ο αυταρχισµός που φαίνεται να 
αναδεικνύουν ορισµένοι ειδικά στο άρθρο του «Τα Άµεσα Καθήκοντα της 
Σοβιετικής Εξουσίας» του 1919, είναι δυσανάλογος τόσο µε το πνεύµα 
του Λένιν στο άρθρο του όσο και µε τις εναλλακτικές προτάσεις που έ-

                                                                                                                                                 
από τον άνθρωπο ενάντια στον άνθρωπο. Σήµερα, ο άνθρωπος είναι ακόµη ή περισσότερο από ποτέ εχθρός 
του ανθρώπου, όχι µόνο επειδή συνεχίζει πιο πολύ από ποτέ να παραδίδεται σε µία σφαγή των οµοίων του, 
αλλά ακόµη επειδή πριονίζει το κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται: το περιβάλλον (…)» (1993, βλ. «Η άνοδος 
της ασηµαντότητας: Πώς η ανθρώπινη ιστορία καθορίζεται από την φαντασιακή δηµιουργία», εκδ.  Ύψιλον, 
Αθήνα, 2000. Όσο και αν το περιβάλλον αποτελεί µια σφαίρα στην οποία εκδηλώνονται οι αντιφάσεις του 
καπιταλισµού, δεν αποτελεί ούτε τη µοναδική ούτε και τη κυριότερη σφαίρα της εκδήλωσης των αντιφά-
σεων αυτών, ούτε είναι λογικό να µιλάµε για «υπεράσπιση του ανθρώπου εναντίον του εαυτού του», αγνοώ-
ντας τη βαθιά ταξική φύση των συγκρούσεων και των αντιφάσεων που ο Καστοριάδης είναι πρόθυµος να 
ξεχάσει, ήδη από τα µέσα του ’70.  
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χουν οι αντίπαλοί του. Για παράδειγµα, η πρόταση του Λένιν, καθόλα 
πρωτότυπη στον Μαρξισµό απ’ όσα γνωρίζουµε, για τον ανταγωνισµό σαν 
σχέση ανάµεσα στην πολιτική και την οικονοµία, δεν έχει δεχτεί όχι 
µόνο καµιά κριτική αλλά και καµιά απλή παράθεση! ∆εύτερον, οι 
Μπολσεβίκοι έπρεπε να διατηρηθούν στην εξουσία, πράγµα που για τον 
Λένιν ήταν ισοδύναµο µε το να παραµείνει η εργατική τάξη στην εξου-
σία στην ΕΣΣ∆ ή στη Ρωσία και µόνον.  

Οι Μενσεβίκοι, οι Εσσέροι, οι Λευκοί, οι Τσαρικοί και όλες οι άλ-
λες τάσεις θα έκαναν τα πάντα για να αναστραφεί η κατάσταση στην 
ΕΣΣ∆ και να οπισθοχωρήσει το εργατικό κράτος σε µια «κυβέρνηση συ-
νασπισµού», µια νέα Κερενσκιάδα και εποµένως µια νέα αντεπανάσταση 
τύπου Βράγκελ, Κορνίλωφ και Σία. Τρίτον, ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι 
γνώριζαν πολύ καλά το νόηµα του διάσηµου συνθήµατος «ΣΣΣΣοβιέτ συν οβιέτ συν οβιέτ συν οβιέτ συν 
ΕΕΕΕξηλεκτρισµός ίσον ξηλεκτρισµός ίσον ξηλεκτρισµός ίσον ξηλεκτρισµός ίσον ΣΣΣΣοσιαλισµόςοσιαλισµόςοσιαλισµόςοσιαλισµός». Το «σύνθηµα» αυτό δεν σήµαινε και 
δεν σηµαίνει ούτε ακόµη και σήµερα πως ο «εξηλεκτρισµός» είναι σοσια-
λισµός ή πως η τεχνολογική πρόοδος από µόνη της οδηγεί στον σοσιαλι-
σµό. Αν όχι τίποτε άλλο (δηλαδή η µαρξιστική θεωρία καθαυτή) τότε 
τουλάχιστον η εµπειρία της ρώσικης επανάστασης θα έπρεπε να είναι σε 
θέσει να αναιρέσει τέτοιες κοινοτοπίες.  

«Σοβιέτ συν Σοβιέτ συν Σοβιέτ συν Σοβιέτ συν ΤΤΤΤεχνολογίαεχνολογίαεχνολογίαεχνολογία» σηµαίνει γρήγορη ανάπτυξη, κατάκτηση 
των παραγωγικών δυνάµεων και της τελευταίας λέξης της επιστήµης ε-
φαρµοσµένης στη ζωή και την παραγωγή, µαζί µε την εξουσία των Συµ-
βουλίων και τη δηµοκρατία των εργατών. Αλλά σε µια χώρα στην οποία 
το 99% των εργατών είναι αναλφάβητοι και η χώρα δεν είναι καν εξοι-
κειωµένη µε τον ηλεκτρισµό, χρειάζεται α) µια µορφωτική επανάσταση, 
β) µια τεράστια επιτάχυνση της συσσώρευσης και της τεχνολογίας, και γ) 
µια πειθαρχία στις αρχές του «κρατικού καπιταλισµού» που συνεπάγο-
νται τα άλλα δυο βασικά σηµεία. Για αρκετούς, ήδη από την εποχή του 
Λένιν κιόλας, η απάντηση στον Λένιν ήταν ότι η επανάσταση του Οκτώ-
βρη ήταν πρόωρη όπως άλλωστε είχαν «προβλέψει» πολλοί µαρξιστές, 
µαζί και ο Πλεχάνωφ, στις αρχές του 20ου αιώνα.  
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ΤρότσκιΤρότσκιΤρότσκιΤρότσκι, Λένιν και Κάµενεφ, Λένιν και Κάµενεφ, Λένιν και Κάµενεφ, Λένιν και Κάµενεφ    

 

Ωστόσο, ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι µας άφησαν µια παρακατα-
θήκη που δεν µπορούµε να αγνοήσουµε, αλλά οφείλουµε να αξιολογή-
σουµε πολύ προσεχτικά: Ο Λένιν πίστευε ότι ο «κρατικός καπιταλισµός» 
στην ΕΣΣ∆, δηλαδή η υιοθέτηση της ΝΕΠ µαζί µε τα οικονοµικά κίνη-
τρα που είχε ήδη προσδιορίσει από τα µέσα του 1919, θα µπορούσαν να 
οδηγήσουν σε µια εναλλακτική µορφή συσσώρευσης, πολιτικά αντιτιθέ-
µενης στον ιστορικό καπιταλισµό αλλά και τον καπιταλισµό – γενικά, 
ώστε να αποτελέσει η ΕΣΣ∆ το παράδειγµα της σοσιαλιστικής µεταβατι-
κής περιόδου, σαν αποτέλεσµα της θεωρίας της ∆ιαρκούς Επανάστασης. 

Στη θεωρία της ∆ιαρκούς Επανάστασης, µια χώρα που δεν έχει 
λύσει ακόµη τα αστικοδηµοκρατικά της καθήκοντα (δηλαδή ύπαρξη κοι-
νοβουλίου, ελεύθερη λειτουργία των κοµµάτων, ελεύθερες εκλογές κλπ) 
δεν είναι αναγκαίο να περάσει από αυτό το στάδιο κάτω από την ηγεσία 
της αστικής τάξης για να µπορέσει στη συνέχεια –στο µέτρο του δυνα-
τού- η εργατική της τάξη να αναδείξει την πρωτοπορία της οργανωµένη 
στο επαναστατικό κόµµα ώστε να ξεσπάσει η σοσιαλιστική επανάσταση. 
Αντίθετα, ακόµη και αν τα αστικοδηµοκρατικά καθήκοντα δεν έχουν 
ολοκληρωθεί, µπορεί να τα ολοκληρώσει η σοσιαλιστική επανάσταση, 
γιατί αν και ένα ορισµένο µέρος του πλανήτη δεν είναι ώριµο για µια 
τέτοια επανάσταση (ανισόµερη ανάπτυξη) παρόλα αυτά η συνδυασµένη, 
διαλεκτικά διαρθρωµένη καπιταλιστική οικονοµία σε παγκόσµιο επίπε-
δο είναι ώριµη για τη µετάβαση. Αλλά αν η παγκόσµια οικονοµία εαν η παγκόσµια οικονοµία εαν η παγκόσµια οικονοµία εαν η παγκόσµια οικονοµία είίίίναι ναι ναι ναι 
ώρώρώρώριµη για τον σοσιαλισµό αυτό απαιτεί την παγκόσµια επανιµη για τον σοσιαλισµό αυτό απαιτεί την παγκόσµια επανιµη για τον σοσιαλισµό αυτό απαιτεί την παγκόσµια επανιµη για τον σοσιαλισµό αυτό απαιτεί την παγκόσµια επανάάάάστασηστασηστασησταση µε 
τη σειρά της, αρχίζοντας από τον πιο αδύναµο κρίκο –στον οποίο, προ-
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φανώς, θα ξεσπάσει η επανάσταση. Αυτή ήταν η βασική θέση του Λένιν 
και αργότερα του Τρότσκι απέναντι στη Σταλινική «θεωρία του σοσιαλι-
σµού σε µια µόνη χώρα». 

Είναι πέρα από κάθε κριτική ότι ο Λένιν υπερασπίστηκε την 
ΕΣΣ∆ και την ιδιαίτερη µετάβαση που προσπαθούσε να κάνει προς ένα 
εργατικό κράτος και τον σοσιαλισµό. Αλλά ο Λένιν µέχρι τον θάνατό του 
(Γενάρης 1924) δεν έπαψε να υποστηρίζει την ιδέα της προλεταριακής 
επανάστασης στα κυριότερα µητροπολιτικά κέντρα του καπιταλισµού 
(Γερµανία και Αγγλία) και να βλέπει την ΕΣΣ∆ σαν προπύργιο της µελ-
λοντικής επανάστασης, όχι σαν την τελευταία λέξη του σοσιαλισµού και 
της εφαρµογής των ιδεών του Μαρξ και του Ένγκελς για τον σοσιαλισµό 
ή πολύ περισσότερο για τον κοµµουνισµό. Στην ίδια ακριβώς λογική, ο 
Τρότσκι υπερασπίστηκε τον εργατικό χαρακτήρα της ΕΣΣ∆, µέχρι το 
θάνατό του (Αύγουστος 1940) παρά τις τεράστιες παραµορφώσεις και 
στρεβλώσεις που επέβαλλε ο Στάλιν, η γραφειοκρατία και το καθεστώς 
τους. Ο Τρότσκι, συγκεκριµένα, έµεινε πιστός στη γραµµή του Λένιν ότι γραµµή του Λένιν ότι γραµµή του Λένιν ότι γραµµή του Λένιν ότι 
το κράτος της ΕΣΣ∆ είναι ένα κράτος εργατών, αλλά µε γρτο κράτος της ΕΣΣ∆ είναι ένα κράτος εργατών, αλλά µε γρτο κράτος της ΕΣΣ∆ είναι ένα κράτος εργατών, αλλά µε γρτο κράτος της ΕΣΣ∆ είναι ένα κράτος εργατών, αλλά µε γρααααφειοκρατικές φειοκρατικές φειοκρατικές φειοκρατικές 
παρπαρπαρπαρααααµορφώσειςµορφώσειςµορφώσειςµορφώσεις.  

Αν αυτό µεταβλήθηκε ή όχι κάποια χρονική στιγµή, είναι ένα ερώτηµα. 
Όπως έγραφε ο Τρότσκι στην «Προδοµένη Επανάσταση» το 1936: 

«Η πρώτη συγκεντροποίηση των µέσων παραγωγής στα χέρια 
του κράτους, που έγινε στην Ιστορία, επιτεύχθηκε από το προλε-
ταριάτο µε τη µέθοδο της κοινωνικής επανάστασης, και όχι από 
τους καπιταλιστές µε τη µέθοδο της κρατικής τραστοποίησης. Η 
σύντοµη ανάλυσή µας είναι αρκετή για να δείξει πόσο παράλογες 
είναι οι προσπάθειες να ταυτιστεί ο καπιταλιστικός κρατισµός µε 
το σοβιετικό σύστηµα. Ο πρώτος είναι αντιδραστικός, το δεύτερο 
προοδευτικό» (κεφ. ΙΧ., παρ. 2) 

Η κατάρρευση της ΕΣΣ∆ στα 1989 (ή η «ανατροπή του σοσιαλι-
σµού» όπως προτιµούν να χαρακτηρίζουν την κατάσταση των πραγµάτων 
οι νεότευκτοι σταλινικοί) δεν συνέβη σε µια ηµέρα. Ο ίδιος ο κόσµος άλ-
λωστε δεν χτίστηκε σε µια µέρα αλλά ακολούθησε µια ορισµένη εξέλιξη. 
Παρόµοια και η κατάρρευση της ΕΣΣ∆ θα πρέπει να αναζητηθεί στην 
ιστορία της, στη διαλεκτική συσσώρευση των αντιφάσεων που έκαναν 
την οικονοµία της να µην µπορεί να αναπτυχθεί παραπέρα και, κατά 
συνέπεια, να µην συνιστά µια αναγκαιότητα για την ιστορία και την α-
ναγκαιότητα του πολιτισµού. Πραγµατικά η ΕΣΣ∆ και η σταλινική γρα-
φειοκρατία δεν θα µπορούσαν να είχαν καταρρεύσει ή «ανατραπεί» αν 
αυτό δεν ήταν µια βαθιά ιστορική αναγκαιότητα. Τα σπέρµατα αυτής της 
ιστορικής αναγκαιότητας βρίσκονται ήδη στα µέσα προς τα τέλη της δε-
καετίας του ’20 όταν κυριαρχεί πλήρως ο Στάλιν στην ΕΣΣ∆ και το πα-



 

 

- 68 -

 

γκόσµιο κοµµουνιστικό κίνηµα και υποτάσσει το κίνηµα αυτό στις ανά-
γκες της επίσηµης σοβιετικής διπλωµατίας προκειµένου να διατηρηθεί 
η γραφειοκρατία στην ΕΣΣ∆.  

Η τροµακτική ανάπτυξη της ΕΣΣ∆ στη δεκαετία του ’30 (αποτέλε-
σµα της εφαρµογής του σχεδιασµού σε µια καθυστερηµένη χώρα) οδήγη-
σε στη νίκη ενάντια στη χιτλερική Γερµανία και την ανακατανοµή των 
σφαιρών επιρροής. Στις δεκαετίες του ’60 και ’70 η ΕΣΣ∆ έπαψε να είναι 
µια καθυστερηµένη χώρα και δοκίµασε όλα τα φαινόµενα κρίσεων και 
υφέσεων τα οποία γνώρισαν οι καπιταλιστικές οικονοµίες της ∆ύσης.  

Ενώ η πολιτική του «κρατικού καπιταλισµού» απέδωσε τα µέγι-
στα (µε τη στρέβλωση των προτύπων παραγωγής – κατανάλωσης και τις 
υπόλοιπες στρεβλώσεις στις αγορές όλων των καταναλωτικών και επεν-
δυτικών αγαθών) «ξαφνικά» ο υπαρκτός σοσιαλισµός βρέθηκε να αντιµε-
τωπίζει πολιτικές κρίσεις διαδοχικά µεγαλύτερες: Ουγγαρία (1956), 
Τσεχοσλοβακία (1968) –έχοντας προηγηθεί ρήξεις µε τα καθεστώτα της 
Γιουγκοσλαβίας, της Αλβανίας και της Ρουµανίας, Πολωνία (µε την υ-
ποκινούµενη «Αλληλεγγύη») και τελική κατάληξη στο Βερολίνο µε την 
πτώση του Τείχους και τον Γέλτσιν στη Μόσχα. Όλα αυτά είναι ασυνάρ-
τητα πολιτικά γεγονότα ή ειδησεογραφικά παράδοξα, ή τουλάχιστον έτσι 
παρουσιάζονται –δηλαδή αποσπασµατικά, µερικά και τετµηµένα τόσο 
από τον καπιταλισµό όσο και από τις σταλινικές αναλύσεις.  

Ήδη το 1936 ο Τρότσκι θεωρούσε πως «η σύντοµη ανάλυσή µας 
είναι αρκετή για να δείξει πόσο παράλογες είναι οι προσπάθειες να ταυ-
τιστεί ο καπιταλιστικός κρατισµός µε το σοβιετικό σύστηµα. Ο πρώτος 
είναι αντιδραστικός, το δεύτερο προοδευτικό». Για τον Τρότσκι, η ΕΣΣ∆ 
δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί ένα Εργατικό Κράτος µε γραφειοκρατικές, 
και µάλιστα µεγάλες παραµορφώσεις. Οι θέσεις των τροτσκιστών της δε-
καετίας του ’50 και του ’60 απορρέουν από αυτή τη βασική εκτίµηση του 
Τρότσκι, την οποία έκανε ενώ µελετούσε ενεργά τη δηµιουργία της νέας, 
4ης ∆ιεθνούς. Οι ιδέες αυτές δεν µπορούν να αποδοθούν καθαΟι ιδέες αυτές δεν µπορούν να αποδοθούν καθαΟι ιδέες αυτές δεν µπορούν να αποδοθούν καθαΟι ιδέες αυτές δεν µπορούν να αποδοθούν καθαρά στον ρά στον ρά στον ρά στον 
ΤρότσκιΤρότσκιΤρότσκιΤρότσκι, εφόσον δεν είναι παρά επεξεργασία των θεµελιωδών , εφόσον δεν είναι παρά επεξεργασία των θεµελιωδών , εφόσον δεν είναι παρά επεξεργασία των θεµελιωδών , εφόσον δεν είναι παρά επεξεργασία των θεµελιωδών ιιιιδεών του δεών του δεών του δεών του 
Λένιν σχετικά µε το «κράτος εργατών αλλά µε γραφειοκρατικές παρΛένιν σχετικά µε το «κράτος εργατών αλλά µε γραφειοκρατικές παρΛένιν σχετικά µε το «κράτος εργατών αλλά µε γραφειοκρατικές παρΛένιν σχετικά µε το «κράτος εργατών αλλά µε γραφειοκρατικές παρα-α-α-α-
µορφώσεις»µορφώσεις»µορφώσεις»µορφώσεις» σαν χαρακτηρισµό της ΕΣΣ∆ και τις θέσεις του Λένιν περί 
«κρατικού καπιταλισµού», από τα µέσα του 1919 αλλά και µε την εφαρ-
µογή της ΝΕΠ µετά την περίοδο του «πολεµικού κοµµουνισµού». 

Κατά συνέπεια, η θέση του Τρότσκι σχετικά µε το «Εργατικό 
Κράτος» έχει τη θεωρητική της βάση στον ίδιο τον Λένιν, στον οποίο θα 
πρέπει να αποδώσουµε επίσης τόσο την έννοια και τη στοιχειώδη ανάλυ-
ση της Γραφειοκρατίας στα πλαίσια ενός «Εργατικού Κράτους» όσο και 
την ίδια τη θεωρητική έννοια του «Κράτος Εργατών µε γραφειοκρατικές 
παραµορφώσεις» στην οποία βασίστηκε ο Τρότσκι για τις µεταγενέστερες 
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αναλύσεις του. Αλλά προκύπτει για µας ένα άλλο ζήτηµα που ο Λένιν 
αντιµετώπισε κατευθείαν στα 1919. Γιατί δεν είναι η ΕΣΣ∆ ένα κράτος ή 
«κρατικού καπιταλισµού»; 

Ο Λένιν χρησιµοποίησε τον όρο «κρατικός καπιταλισµός» µε ευ-
θύτητα ήδη από τα µέσα του 1919 όπως δείξαµε, δηλαδή πριν την εφαρ-
µογή της ΝΕΠ. Στην πραγµατικότητα αυτό σηµαίνει, όπως άλλωστε θα 
έπρεπε, ότι ο «κρατικός καπιταλισµός» των Μπολσεβίκων στη Ρωσία του 
’20 σήµαινε µια συνειδητή, πολιτικά οργανωµένη προσπάθεια να ανα-
πτυχθούν οι παραγωγικές δυνάµεις και η βαριά βιοµηχανία: Οι Μπολ-
σεβίκοι δεν είχαν υπόψη τους ένα σοσιαλιστικό µοντέλο ανάπτυξης της 
βαριάς βιοµηχανίας σε µια καθυστερηµένη χώρα, και ένα τέτοιο σοσια-
λιστικό µοντέλο δεν υπάρχει ούτε και σήµερα. Εποµένως, ήθελαν η επα-
νάσταση να προχωρήσει γρήγορα στην πράξη, δηλαδή µε τη «µορφωτική 
επανάσταση» των χωρικών, τον πολιτικό ανταγωνισµό των κοµµούνων 
και την έξαρση της πολιτικής, καθώς επίσης και την ανάπτυξη της βιο-
µηχανίας, η οποία στηριζόταν στο ζήτηµα της αγροτιάς. Ο Καστοριάδης, 
στο «Περιεχόµενο του Σοσιαλισµού», και ειδικά στα κείµενά του που 
γράφτηκαν στα µέσα του ’60 «έλυσε» αυτό το πρόβληµα: Μετά τον εµφύ-
λιο πόλεµο οι Ρώσοι αγρότες, όπως πάντα, κατέφυγαν σε µέτρα αυτάρ-
κειας και µπόρεσαν να αποκλείσουν τις πόλεις από τις προµήθειες των 
σιτηρών. Φυσικά, αυτό δεν είναι καθόλου σωστό8 αλλά ας προχωρήσουµε 
µε αυτή την υπόθεση. ∆εν είναι ανάγκη σήµερα να καταφύγουµε σε µέ-
τρα στρατιωτικού καταναγκασµού όπως η Σοβιετική κυβέρνηση του Λέ-
νιν. Σήµερα, οι αγρότες «ξέρουν» πως αν το «κέντρο» τους κόψει την πα-
ροχή ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα έχουν πλέον την αυτάρκεια που εί-
χαν στη Ρωσία και εποµένως είναι καταδικασµένοι σε θάνατο, θα προ-
σθέταµε.  

Κατά τα άλλα αυτός είναι ο συµβουλιακός και δηµοκρατικός τρό-
πος του Καστοριάδη. Αν συµφωνείτε, έχει καλώς, αν όχι σας κόβουµε το 
ηλεκτρικό ρεύµα και πεθαίνετε σε δυο - τρεις µέρες «δηµοκρατικά» αντί 
να ακούσουµε τι έχει να µας πει ο Λένιν πριν από έναν αιώνα περίπου. 
Αν αυτό δεν είναι υποκρισία, τότε είναι κωµωδία. Σήµερα, στην αυγή 
της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, η «ανατροπή του Σοσιαλισµού» 
θεωρείται πως πραγµατοποιήθηκε µετά τον θάνατο του Στάλιν (Μάρτης 
1953) και το «αναθεωρητικό» 20ο Συνέδριο του ΚΚ της ΕΣΣ∆ (14-27 
Φλεβάρη του 1956) κάτω από την καθοδήγηση του Ν. Νικίτα Χρου-
τσιώφ. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε ένα από τα αφετηριακά σηµεία της 
κριτικής του ΚΚ Κίνας και του Μάο Τσετούνγκ στην πολιτική της 
ΕΣΣ∆ προς τα τέλη της δεκαετίας του ’50 και τις αρχές του ’60. Όπως εί-
πε ο Ν. Χρουτσιώφ στις 25/2/1956 στη λεγόµενη «Μυστική οµιλία» του: 

                                                 
8  Η Ουκρανία ήταν σύµφωνα µε τις αναφορές κατακλυσµένη από σιτηρά. Το πραγµατικό πρόβληµα ήταν 
η µεταφορά τους εφόσον το σιδηροδροµικό δίκτυο είχε καταστραφεί.  
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“It is here that Stalin showed in a whole series of cases his in-
tolerance, his brutality, and his abuse of power ... he often chose the 
path of repression and physical annihilation, not only against actual 
enemies, but also against individuals who had not committed any 
crimes against the party or the Soviet Government” (σύµφωνα µε τους 
New York Times, 6/5/1956).  

Οι αυθαιρεσίες του Στάλιν και η δικτατορία της Σταλινικής γρα-
φειοκρατίας έγιναν επίσηµα γνωστές στον δυτικό κόσµο µε τη δηµοσίευ-
ση της οµιλίας του Χρουστσιώφ από την αµερικάνικη εφηµερίδα “New 
York Times” και από κει σε ολόκληρο τον τύπο του κόσµου. Οι αποκα-
λύψεις του Χρουστσιώφ, πραγµατική βόµβα για την εποχή τους, δη-
µιούργησαν αντίκτυπο σε ολόκληρο τον κόσµο, αν και όχι µε οµοιόµορ-
φο τρόπο. Στη ∆ύση, έγιναν  δεκτές σαν επίσηµη επιβεβαίωση της «κοµ-
µουνιστικής δικτατορίας» και αντικειµενική αφετηρία για την σταυρο-
φορία της απελευθέρωσης από τον «κοµµουνισµό».  

Το Κινέζικο και το Αλβανικό Κόµµα είδαν στις αποκαλύψεις του 
Χρουστσιώφ µια µοναδική ευκαιρία να εξεγερθούν ενάντια στην ΕΣΣ∆ 
και τη Γιουγκοσλαβία αντίστοιχα για εθνικιστικούς λόγους: Η Κίνα δεν 
ήταν ικανοποιηµένη µε τη Σοβιετική θέση στην Σινο-Ινδική διαµάχη, η 
δε Αλβανία αγωνιζόταν απεγνωσµένα να βρει ένα διεθνές «καταφύγιο» 
απέναντι στις µεγαλοκρατικές βλέψεις της τιτοϊκής Γιουγκοσλαβίας που 
ήθελε να την απορροφήσει οικονοµικά και κοινωνικά.  

Έτσι, ο θάνατος του Στάλιν και το 20ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ δη-
µιούργησαν µεγάλες και ανεπανόρθωτες ρήξεις στο παγκόσµιο κοµµου-
νιστικό κίνηµα, κυρίως ανάµεσα στην ΕΣΣ∆ και την Κίνα, ρήξεις οι ο-
ποίες έλαβαν µια ορισµένη «λύση» µε την συνάντηση Μάο – Νίξον το 
1972. Από εκεί και µετά για τη Λ∆ Κίνας και τα φιλοµαοϊκά κόµµατα σ’ 
ολόκληρο τον κόσµο ο κύριος εχθρός θα ήταν ο σοβιετικός σοσιαλιµπερι-
αλισµός και όχι ο αµερικάνικος ιµπεριαλισµός. Επαρκεί να θυµίσουµε 
ότι ο αµερικάνικος στρατός εγκατέλειψε το Βιετνάµ το 1973 σε µεγάλο 
µέρος, για να δούµε σε τι απέβλεπε η διπλωµατία της Ουάσινγκτον και 
του Πεκίνου.  

Τον Μάρτη του 1964 την ηγεσία παρέλαβε από τον Χρουστσιώφ, ο 
Λεονίντ Μπρέζνιεφ9 που παρέµεινε Γενικός Γραµµατέας µέχρι τον θά-
νατό του το 1982, και ολοκλήρωσε το «∆ιπλωµατικό Τρίγωνο» των επα-
φών Ουάσινγκτον – Μόσχας – Πεκίνου µε τις συµφωνίες SALT Ι και ΙΙ 
µεταξύ της ΕΣΣ∆ και των ΗΠΑ το 1974 και 1979. Στο µεταξύ οι πραγ-

                                                 
9  Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο Μπρέζνιεφ έγινε µέλος του ΠΓ από τον ίδιο τον Στάλιν το 1952. Η καριέρα του 
προφανώς σταµάτησε από τον Χρουστσιώφ και ο σταλινικός Μπρέζνιεφ επέστρεψε στο ΠΓ, µετά από µια 
εξορία στο Καζακστάν, το 1964 µετά τον θάνατο του Χρουστσιώφ.  
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µατικές ελλείψεις της παγκόσµιας επανάστασης ήταν τροµερές. Με τους 
συµβιβασµούς του Κρεµλίνου και του Πεκίνου, η επανάσταση στην Ευ-
ρώπη, τη Λατινική Αµερική, την Ασία και την Αφρική ήταν υποχρεωµέ-
νη να ακολουθεί όχι την αντικειµενική της, διαρκή δυναµική αλλά τις 
παλινωδίες και τις παλινδροµήσεις της Κίνας και της ΕΣΣ∆ όπως υπα-
γορεύονταν κατά κύριο λόγο από το «∆ιπλωµατικό Τρίγωνο» του Κίσσιν-
γκερ και τη θεωρία της «ειρηνικής συνύπαρξης» της ΕΣΣ∆ ή τη θεωρία 
των «τριών κόσµων» του Πεκίνου. Όπως και η Σταλινική θεωρία του 
«σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα» έτσι και οι ευκαιριακές αυτές θεωρίες 
µοναδικό τους σκοπό είχαν τη διατήρηση των ανταγωνιστικών γραφειο-
κρατικών του Πεκίνου και της Μόσχας, µε επιφάσεις µαρξισµού στηριγ-
µένες είτε στον Στάλιν είτε στον Μάο Τσετούνγκ.  

Είναι αλήθεια πως πριν την κατάρρευσή τους όλες οι αυτοκρατο-
ρίες µε πήλινα πόδια µοιάζουν αγέρωχες και αήττητες. Όταν η Πολωνι-
κή «Αλληλεγγύη» στις 13 ∆εκέµβρη 1981 ήταν στο µέγιστο της ισχύος 
της, δηλαδή όταν ακριβώς ο στρατηγός Β. Γιαρουζέλσκι κήρυξε τον 
στρατιωτικό νόµο στην Πολωνία, κανείς δεν µπορούσε να είχε φανταστεί 
τη συνέχεια. Είχε προηγηθεί η εκλογή του Ρ. Ρήγκαν το 1981 στις Η-
ΠΑ, του Πολωνού πάπα Ιωάννη-Παύλου Β’  τον Οκτώβρη του 1978, της 
ανάδειξης του Λ. Βαλέσα σε κεντρικό «εκπρόσωπο» των πολωνικών συν-
δικάτων τον Αύγουστο του 1980, και της ανόδου της Μ. Θάτσερ τον Μάη 
του 1979 στην Αγγλία. Ανάµεσα σε πολλά «παράλογα» της εποχής µας, ο 
Βαλέσα θεωρήθηκε πράκτορας των σοβιετικών µυστικών υπηρεσιών, ενώ 
ο στρατηγός Γιαρουζέλσκι µε την επιβολή του στρατιωτικού νόµου το 
1981 προσπάθησε να … εµποδίσει τη Σοβιετική εισβολή: 

 
«Ο Βαλέσα αµφισβήτησε το κίνητρο του Γιαρουζέλσκι, που υποστήριξε 

ότι εµπόδισε τη δράση της «Αλληλεγγύης» για να «σώσει την Πολωνία από σο-
βιετική εισβολή». «Θα έπρεπε να είχατε στηρίξει την "Αλληλεγγύη" που έφερε 
στην Πολωνία την ελευθερία χωρίς ούτε έναν πυροβολισµό», είπε ο Βαλέσα. Ο 
πρώην ηγέτης της "Αλληλεγγύης" ζήτησε επίσης από τον Γιαρουζέλσκι να πα-
ραδεχθεί ότι ουδέποτε υπήρξε πράκτορας των κοµµουνιστικών µυστικών υπη-
ρεσιών, µια κατηγορία που διατυπώθηκε πρόσφατα εναντίον του Βαλέσα από 
τον ραδιοφωνικό σταθµό «Ράντιο Μάργια». «Ποτέ µου δεν σας θεώρησα συνερ-
γάτη των αρχών. Η ανατροπή των κοµµουνιστών, που υποκινήθηκε από εσάς, 
είναι η ισχυρότερη απόδειξη για τη στάση σας», είπε ο Γιαρουζέλσκι. «Περίµε-
να πολύ καιρό για να το πείτε αυτό», απάντησε ικανοποιηµένος ο Βαλέσα» (Ε-
λευθεροτυπία, 2008, «Ιστορική συµφιλίωση Βαλέσα - Γιαρουζέλσκι»).  

Ότι αυτά τα παραµύθια είναι κατάλληλα µόνο για µικρά παιδιά 
το έχει αποδείξει η κοινή λογική και η ιστορία. Στα τέλη της δεκαετίας 
του ’70 και αρχές του ’80, ο ιµπεριαλισµός βρήκε το πεδίο ελεύθερο για 
να επιτεθεί στο Σοβιετικό στρατόπεδο και τελικά να το καταλύσει µε τον 
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Γκορµπατσώφ το 1989 και την Ανατολική Γερµανία. Μας είναι εξαιρε-
τικά δύσκολο να υποστηρίξουµε ότι στα 1989, το Σοβιετικό µπλοκ απο-
τελεί ακόµη εκείνο που ο Λένιν και ο Τρότσκι ονόµαζαν «εργατικό κρά-
τος µε γραφειοκρατικές παραµορφώσεις» ή «εκφυλισµένο εργατικό κρά-
τος» για την περίπτωση της ΕΣΣ∆ και «παραµορφωµένα εργατικά κράτη» 
για τις λεγόµενες «Λαϊκές ∆ηµοκρατίες» της Ανατολικής Ευρώπης». Α-
νάµεσα στο 1945 και το 1989 ή τα τέλη του 1990αυτά τα κράτη δεν µπο-
ρούν παρά να είχαν πάψει πλέον να αποτελούν «Εργατικά Κράτη».  

Φυσικά, η κρατικοποιηµένη ιδιοκτησία και η σχεδιοποιηµένη 
παραγωγή, οι θεµελιώδεις κατακτήσεις του Οκτώβρη, δεν έπαψαν να 
υπάρχουν ποτέ, αλλά ο γραφειοκρατικός εκφυλισµός έβαινε µε αυξανό-
µενους ρυθµούς και υπέσκαπτε σταθερά τα θεµέλια της Οκτωβριανής 
επανάστασης. Στο πρόσωπο του Χρουτσιώφ, του Μάο Τσετούνγκ, του 
Μπρέζνιεφ, του Γ. Αντρόπωφ10, του Κ. Τσερνιένκο11 ή του Μ. Γκορµπα-
τσώφ12, µπορεί κανείς να βρει τόσον σοσιαλισµό όσο και στον ίδιο τον 
Στάλιν. Οι επίγονοι του Στάλιν αν δεν υπήρξαν εκλεκτοί του στο ΠΓ 
όπως ο Μπρέζνιεφ, υπήρξαν παρόλα αυτά τυπικά στελέχη του γραφειο-
κρατικού µηχανισµού της ΕΣΣ∆.  

 

                                                 
10  «Εντάχθηκε στο ΚΚΣΕ το 1939 και συµµετείχε κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο σε αντάρτικες επιχει-
ρήσεις κατά των Γερµανών. Μετά τον πόλεµο, το 1954, ως σοβιετικός πρέσβης στην Ουγγαρία υπήρξε 
άµεσα εµπλεκόµενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις για την κατάπνιξη των αντισοβιετικών εξεγέρσεων 
στη χώρα. Κατά την περίοδο που ξέσπασε η Άνοιξη της Πράγας (1968), στην Τσεχοσλοβακία, ενήργησε 
για την κατάπνιξη κάθε εστίας αντίστασης όπως και στην παραποµπή και φυλάκιση των αντισοβιετικών 
στοιχείων προς τυχόν αποκοπή της Τσεχοσλοβακίας από την ζώνη επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης». 
11  «To 1948 ως στέλεχος στο τµήµα προπαγάνδας της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας της Μολδαβίας, γνώρι-
σε τον µελλοντικό ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης, Μπρέζνιεφ, του οποίου κέρδισε την εµπιστοσύνη. Το 
1964 όταν ο Μπρέζνιεφ ανέλαβε την ηγεσία του κράτους, ο Τσερνιένκο ως στενός του συνεργάτης, υπήρξε 
από τα πιο δυναµικά στελέχη του κόµµατος».  
12  «Το 1966 έγινε Γραµµατέας της τοπικής Επιτροπής του Κ.Κ.Σ.Ε. στη Σταυρούπολη. Η εξέλιξή του στο 
Κ.Κ.Σ.Ε. ήταν ραγδαία, καθώς ο ίδιος πάντα ακολουθούσε προσεκτική πορεία. Το 1971 εκλέχθηκε µέλος 
της Κεντρικής Επιτροπής. Το 1978 αναδεικνύεται µέλος της Γραµµατείας της Κεντρικής Επιτροπής, το 
1979 αναπληρωµατικό µέλος του ΠΓ του Κ.Κ.Σ.Ε. και το 1985, διαδεχόµενος τον αποθανόντα  Τσερνιέν-
κο, ανέλαβε το 1988, όταν το Ανώτατο Σοβιέτ απήλλαξε τον Α. Γκροµίκο από τα καθήκοντά του». 
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VVVVIIII....    

Στο προηγούµενο τµήµα, η περιγραφή της µετάβασης από τον 
Στάλιν στους επιγόνους (Χρουστσιώφ, Μπρέζνιεφ, Αντρόπωφ, Τσερνιέν-
κο, και Γκορµπατσώφ) υπήρξε συνοπτική. Αλλά η πραγµατικότητα είναι 
ότι στον Σταλινικό εκφυλισµό του «εργατικού κράτους µε γραφειοκρατι-
κές παραµορφώσεις» µετά τον Λένιν, δεν είναι αντικειµενικά δυνατόν 
να προσθέσουµε πολλά πράγµατα στο πολιτικό επίπεδο ή στο οικονοµικό 
επίπεδο σε ότι αφορά τη διακυβέρνηση των Σοβιέτ. Επί Στάλιν, η εργα-
τική δηµοκρατία καταπνίγηκε οριστικά, η δε στρατιωτική νίκη της 
ΕΣΣ∆ ενάντια στη χιτλερική Γερµανία αποτέλεσε την ταφόπλακα της 
εργατικής τάξης και του παγκόσµιου κοµµουνιστικού κινήµατος. Μετά 
τον «Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεµο», στον οποίο ο Στάλιν δεν δίστασε να 
χρησιµοποιήσει όλους τους ήρωες της Ρωσικής φεουδαρχικής περιόδου, 
η ΕΣΣ∆ απέκτησε παγκόσµια ακτινοβολία σαν µια αντιφασιστική δύνα-
µη και σαν δύναµη έµπνευσης για τους κοµµουνιστές όλου του κόσµου. 
Μετά τον Οκτώβρη του 1917, η ΕΣΣ∆ δεν είχε ποτέ βρεθεί σε παρόµοια 
ύψη θαυµασµού και έµπνευσης από ολόκληρο τον κόσµο. 

Από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, οι δυνάµεις της 4ης ∆ιεθνούς, των 
Τροτσκιστών βγήκαν αποδεκατισµένες από τις διώξεις των Ναζί, των 
Φασιστών, και των Σταλινικών. Στην Ελληνική Αντίσταση πχ, το ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ θα έδειχνε τη µέγιστη ανεκτικότητα απέναντι στους δεξιούς, α-
κροδεξιούς και µοναρχικούς, αλλά προς τα αριστερά του, τους τροτσκι-
στές στάθηκε µε συνέπεια εχθρικό. Όσους δεν εκτέλεσαν οι Ιταλοί και οι 
Γερµανοί τους δολοφόνησε ύπουλα το Σταλινικό ΚΚΕ µέσω της ΟΠΛΑ, 
και δεν τους επέτρεψε ποτέ να µπουν στις τάξεις του ΕΛΑΣ. Η πολιτική 
των τροτσκιστών στην Ελλάδα της περιόδου 1941 – 1944 στάθηκε συνε-
πής, διεθνιστική και κοµµουνιστική, κηρύσσοντας τον «πόλεµο στον πό-
λεµο» των ιµπεριαλιστών και τον πόλεµο τάξης ενάντια σε τάξη, του 
προλεταριάτου ενάντια στην αστική τάξη και κάθε µασκαράτα της µέσα 
ή έξω από το ΕΑΜ. Για την πολιτική τους γραµµή, οι Τροτσκιστές της 
Ελλάδας πλήρωσαν βαρύ φόρο αίµατος, αλλά αυτή η πολιτική γραµµή 
βρήκε τη συνέχεια της στις λιγοστές δυνάµεις της 4ης ∆ιεθνούς στην 
Ελλάδα, στις δεκαετίες του ’60, του ’70, του Πολυτεχνείου και πιο µετά.  

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η λαίλαπα του Πολέµου άφησε ερείπια, 
και κυρίως ένα εργατικό κίνηµα χωρίς προσανατολισµό και επαναστατι-
κή ηγεσία δικαιώνοντας την πρόβλεψη του «Μεταβατικού Προγράµµα-
τος» της 4ης ∆ιεθνούς και του Λ. Τρότσκι: 
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«Η παγκόσµια πολιτική κατάσταση, στο σύνολό της, χαρακτηρί-
ζεται, κυρίως, από την ιστορική κρίση της ηγεσίας του προλετα-
ριάτου. Οι οικονοµικές προϋποθέσεις για την προλεταριακή επα-
νάσταση έχουν, γενικά, από καιρό φτάσει στο πιο υψηλό σηµείο 
που µπορούν να φτάσουν κάτω από τον καπιταλισµό. Οι παραγω-
γικές 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 οι-
κονοµική κρίση του κράτους και υπονοµεύει τα κλονισµένα νοµι-
σµατικά συστήµατα. Τα δηµοκρατικά καθεστώτα, όπως και τα φα-
σιστικά, πέφτουν από τη µια χρεοκοπία στην άλλη». 

Αρκετοί, ανάµεσά τους και ο Καστοριάδης, στα µέσα του ’60 ρώτη-
σαν γιατί άραγε να υπάρχει η «ιστορική κρίση της ηγεσίας του προλετα-
ριάτου»; Αυτό που για τον Τρότσκι και την 4η ∆ιεθνή ήταν το προφανές, 
στα µέσα του ’60 έγινε ερώτηµα. Αλλά ο ίδιος ο  Καστοριάδης στα µέσα 
του ’60 περίπου γελοιοποιούσε την ιδέα µιας νέας παγκόσµιας κρίσης 
που «ευαγγελίζονταν εδώ και πολλά χρονιά» οι τροτσκιστές, για να δια-
ψευστεί παταγωδώς το 1973, το 1979, στα τέλη του 1980, και φυσικά στη 
σηµερινή κρίση (2008- ) που αποτελεί τη µεγαλύτερη κρίση του καπιτα-
λισµού από το 1929. Για τον Καστοριάδη και Σία κάθε γεγονός έχει τη 
µοναδικότητά του, ορίζει µια «θέσµιση» αν τραβήξουµε τις αναλογίες 
του στα λογικά τους άκρα –για να µας µιλήσει τελικά για τη «φαντασια-
κή θέσµιση της κοινωνίας», µε της οποίας τη διαχρονική πρωτοτυπία θα 
γέλαγαν οι Σοφιστές, ο Σωκράτης και ο Αριστοφάνης.  

Η πραγµατικότητα είναι πως οι αλλεπάλληλες κρίσεις του καπι-
ταλισµού στέρησαν τον Καστοριάδη και τη σχολή της «θέσµισης» από 
κάθε επιχείρηµα, µε αποτέλεσµα να καταλήξουν στον άκρατο, υποκει-
µενικό ιδεαλισµό, το καταφύγιο κάθε αντιµαρξιστή που ανακάλυψε 
ξαφνικά τους εµπειριοκριτικιστές µετά από έναν αιώνα (αγνοώντας τον 
Λένιν) και τους χυδαίους ουτοπιστές µετά από δυο αιώνες αγνοώντας τον 
Μαρξ και τον Ένγκελς.  

Φυσικά, στον Καστοριάδη προς τα τέλη του ’70 δεν απέµειναν 
πολλά επιχειρήµατα παρά να µας διαβεβαιώσει πως οι «µεγάλες θεωρίες» 
τέλειωσαν. Αν µε αυτό εννοεί µεγάλα και «ενιαία» «σοσιαλιστικά προ-
γράµµατα» σαν το δικό του (δηµοσιευµένα στο περιοδικό Socialisme ou 
Barbarie, στα µέσα του ’60) τότε ασφαλώς τέτοια «προγράµµατα» τέλειω-
σαν την ώρα που γράφτηκαν: Για παράδειγµα, ήταν τελειωµένα πριν καν 
τον Μάη του ’68! 
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Στην αυγή της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, αν µελετάµε 
ακόµη τον Λένιν (ανεξάρτητα από τα συµπεράσµατά µας, θετικά ή αρνη-
τικά) είναι γιατί τα γραπτά του Λένιν στην περίοδο 1917γιατί τα γραπτά του Λένιν στην περίοδο 1917γιατί τα γραπτά του Λένιν στην περίοδο 1917γιατί τα γραπτά του Λένιν στην περίοδο 1917----1923 έχουν 1923 έχουν 1923 έχουν 1923 έχουν 
ένα τεράστιο ειδικό βάροςένα τεράστιο ειδικό βάροςένα τεράστιο ειδικό βάροςένα τεράστιο ειδικό βάρος. Ο Λένιν εξακολουθεί να είναι ο µεγαλύτερος 
επαναστάτης, µαρξιστής και διαλεκτικός υλιστής µετά τους Μαρξ και 
Ένγκελς. Ο Λένιν δεν ήταν µαρξιστής µε τη χυδαία σηµασία του όρου 
που αποδοκίµασε ο ίδιος ο Μαρξ, αλλά µαρξιστής επί της ουσίας των 
πραγµάτων, δηλαδή ο θεωρητικός και επαναστάτης που συνδύασε τη δι-
αλεκτική φιλοσοφία µε τις αναγκαιότητες της οικοδόµησης του σοσιαλι-
σµού στις αρχές του 20ου αιώνα, πέρα από τις ειδικές συνθήκες της Ρω-
σίας, µε έµφαση στη ∆ιαρκή Επανάσταση και τον Παγκόσµιο χαρακτήρα 
της Επανάστασης της εργατικής τάξης, µε έµφαση στα συγκεκριµένα χα-
ρακτηριστικά της ∆ικτατορίας του Προλεταριάτου στην εποχή µας. 

   Πέρα από τις Σταλινικές και Σοβιετικές Πέρα από τις Σταλινικές και Σοβιετικές Πέρα από τις Σταλινικές και Σοβιετικές Πέρα από τις Σταλινικές και Σοβιετικές της της της της διαστρεβλώσεις, η διαστρεβλώσεις, η διαστρεβλώσεις, η διαστρεβλώσεις, η 
σκέψη του Λένιν παραµένει επίκαιρη, σαν σκέψη του Λένιν παραµένει επίκαιρη, σαν σκέψη του Λένιν παραµένει επίκαιρη, σαν σκέψη του Λένιν παραµένει επίκαιρη, σαν ∆∆∆∆ιαλεκτική ζωντανή και διιαλεκτική ζωντανή και διιαλεκτική ζωντανή και διιαλεκτική ζωντανή και δια-α-α-α-
µορφωµένη στην πράξη της Οκτωβριανής επανάστµορφωµένη στην πράξη της Οκτωβριανής επανάστµορφωµένη στην πράξη της Οκτωβριανής επανάστµορφωµένη στην πράξη της Οκτωβριανής επανάσταααασηςσηςσηςσης, που περιµένει 
συνεχώς την ανασύνθεσή της σαν θεωρία, σαν πράξη, σαν θεωρητική 
πρακτική και σαν πρακτική θεωρία στη ζωντανή, διαλεκτική σχέση της 
θεωρίας και της πράξης, που αποτελεί την παράδοση του Μαρξισµού. 
Αλλά τοπ κρίσιµο ερώτηµα παραµένει ζωντανό και εµπνέει συζητήσεις 
και αναλύσεις. Ποιος ήταν ο ρόλος της Οκτωβριανής επανάστασης και 
του Λένιν; Πότε και σε ποια κατεύθυνση εκφυλίστηκε το πρώτο Εργατι-
κό Κράτος του κόσµου; Θα είναι παρόµοια τα προβλήµατα της επανά-
στασης στις µητροπόλεις του καπιταλισµού; 

Κατά την άποψή µας, η ΕΣΣ∆, το πρώτο Εργατικό Κράτος του κό-
σµου εκφυλίστηκε συστηµατικά από τον Στάλιν, όταν πήρε την εξουσία 
µετά τον θάνατο του Λένιν. Φυσικά, ο Λένιν µίλησε για πειθώ, πειθαρ-
χία, συντεταγµένη πολιτική και οικονοµία στο Εργατικό κράτος της 
ΕΣΣ∆ µε τις τεράστιες αδυναµίες και ελλείψεις τους όχι µόνο σε υλι-
κούς πόρους αλλά και πόρους διοίκησης, διαχείρισης και µόρφωσης της 
εργατικής τάξης σε συµµαχία και σαν φυσική ταξική ηγεσία της τερά-
στιας αγροτικής µάζας της επικράτειας της ΕΣΣ∆. Η εύκολη απάντηση 
θα ήταν ότι οι Μπολσεβίκοι «βιάστηκαν» να «κάνουν» την Επανάσταση, 
ότι η Ρωσία δεν ήταν «έτοιµη», ότι έπρεπε να περιµένει τον Κερένσκυ 
για την αστικοδηµοκρατική της εξέλιξη.  

Η Λευκή τροµοκρατία δεν δίδαξε τίποτα σε τέτοιους «δηµοκρά-
τες». ∆ίδαξε βέβαια τα πάντα στους ηγέτες του ΚΚΕ, του ΕΑΜ και της 
ΠΕΕΑ που περίµεναν από την αστική δηµοκρατία, την «οµαλότητα» και 
την «εθνική ενότητα» να τους φέρει «στα πράγµατα»: Αλλά όλα αυτά, 
όπως ήταν φυσικό και αναµενόµενο, δεν έφεραν «στα πράγµατα» παρά 
την ίδια την αστική τάξη, τους Άγγλους και τον βασιλιά µε µια κυβέρ-
νηση που εκπροσώπησε τη µετα – Βαρκιζιανή «Λευκή Τροµοκρατία» τό-
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σο καλά ώστε το ΚΚΕ να µην µπορεί να διακρίνει µετέπειτα τον Πλα-
στήρα από τον Παπάγο! 

Τόσο καλά πήρε το ΚΚΕ το µάθηµά του µετά την ήττα του ∆ΣΕ, 
αλλά κυρίως κατά την Κατοχή, ώστε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 
’60 η διαµόρφωση της Ε∆Α σε συνδυασµό µε την «αποσταλινοποίηση» 
στην ΕΣΣ∆ να το αποπροσανατολίσουν πλήρως και να το οδηγήσουν από 
την Σκύλλα της ηγεσίας Κολιγιάννη, στη Χάρυβδη του στρατηγού Φλω-
ράκη, κι’ από κει στη συγκυβέρνηση µε τη ∆εξιά και τα προβλήµατα του 
«Συνασπισµού» που δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο παρά η σύ-
γκρουση της ηγετικής οµάδας του ΚΚΕ µε τη βάση του, από τα µέσα της 
δεκαετίας του ’40 µέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Σαν αποτέλεσµα σήµε-
ρα το ΚΚΕ παραπαίει στα σκαλιά των κενοταφίων του Ι. Β. Στάλιν και 
του Ν. Ζαχαριάδη, µάταια αναζητώντας το νόηµά του. Το πραγµατικό Το πραγµατικό Το πραγµατικό Το πραγµατικό 
νόηµα του ΚΚΕ δεν χάθηκε στη δεκαετία του ’50 µε τον θάνατο του νόηµα του ΚΚΕ δεν χάθηκε στη δεκαετία του ’50 µε τον θάνατο του νόηµα του ΚΚΕ δεν χάθηκε στη δεκαετία του ’50 µε τον θάνατο του νόηµα του ΚΚΕ δεν χάθηκε στη δεκαετία του ’50 µε τον θάνατο του 
Στάλιν, αλλά στη δεκαετία τΣτάλιν, αλλά στη δεκαετία τΣτάλιν, αλλά στη δεκαετία τΣτάλιν, αλλά στη δεκαετία του ’30 όταν ου ’30 όταν ου ’30 όταν ου ’30 όταν εκ των άνω η ∆ιεθνής επεκ των άνω η ∆ιεθνής επεκ των άνω η ∆ιεθνής επεκ των άνω η ∆ιεθνής επέέέέβαλλε βαλλε βαλλε βαλλε 
τον Ν. Ζαχαριάδη σαν ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕτον Ν. Ζαχαριάδη σαν ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕτον Ν. Ζαχαριάδη σαν ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕτον Ν. Ζαχαριάδη σαν ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, άγνωστο και σχεδόν ανύ-
παρκτο ως τότε.  

Ο Στάλιν ακολούθησε µια αποτελεσµατική πρακτική στη δεκαε-
τία του ’30 τόσο στο Σοβιετικό Κόµµα όσο και σε ολόκληρη τη ∆ιεθνή: 
Στηριζόµενος στα «µεσαία στελέχη» επέβαλλε τη δικτατορία του στο 
µπολσεβίκικο Κόµµα και από κει σε ολόκληρη την Κοµµουνιστική ∆ιε-
θνή. Ποιος µπορούσε να είναι ο Σιάντος ή ο Ιωαννίδης απέναντι στον 
Ντ. Μανουήλσκυ της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς; Όπως αναφέρει ο Ιωαν-
νίδης στις «Αναµνήσεις» του, µια απλή δήλωση του Μανουήλσκυ στα µέ-
σα του ’30 του ‘ήταν αρκετή για να τον επηρεάσει στην επόµενη δεκαε-
τία: «Τι να σου κάνει κι’ ο Ιωαννίδης µπροστά στις αγγλικές κανονιοφό-
ρους;» ρώτησε εµφατικά ο Μανουήλσκυ! Για λογαριασµό της ∆ιεθνούς 
Αριστερής Αντιπολίτευσης, Ο Τρότσκι προειδοποιούσε στις 28 Γενάρη 
1933:  

«Μισή ώρα πριν να συνθηκολογήσουν όλοι τους, ο Γκρεφ και ο Μιλ και ο 
Βελλ κι ο Σένιν, οπισθοχωρούσαν µε οργή και στην απλή σκέψη της πι-
θανότητας να επιστρέψουν στο στρατόπεδο του Στάλιν […] στην Κοµ-
µουνιστική ∆ιεθνή, στην GPU. Σε κάθε εθνικό τµήµα, υπάρχει ένας ει-
δικός µηχανισµός για τον αποσυντονισµό της Αριστερής Αντιπολίτευ-
σης, αποτελούµενος πιο πολύ από λιποτάκτες της Αντιπολίτευσης ή από 
σταλινικούς πράκτορες. Αν οι Γερµανοί σύντροφοι κάνουν τον αναγκαίο 
κόπο, σίγουρα θα ανακαλύψουν τη σύνδεση ανάµεσα σ’ αυτούς τους 
πράκτορες που οδηγούν από τον Βελλ και τον Γκρεφ στον Μανουήλσκυ 
και τον Μενζίνσκυ».  
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 Να ποιος ήταν ο ∆. Ζ. Μανουήλσκυ 
(1883-1959) «της Κοµιντέρν» µπροστά στον οποίο στεκόταν προσοχή ο 
Γιάννης Ιωαννίδης του ΚΚΕ: Ηγετικό στέλεχος του Ουκρανικού ΚΚ. 
Στις 22 Φλεβάρη 1920, ο Λένιν του έστειλε ένα τηλεγράφηµα  (Λένιν, 
Άπαντα, τόµος 44, σελ. 343, Προγκρές, Μόσχα 1975) του οποίου το αί-
τηµα ήταν το εξής: 

“I asked you about transport since the chief task now is to step 
up the transport of troops and complete the defeat of Denikin. We 
must mobilise the workers for this and at all costs bring up large forces 
quickly and win back Rostov. I ask Stalin to reply to me whether he is 
taking all measures”. 

Κατά πόσον ο Λένιν απευθύνεται προσωπικά στον Μανουήλσκυ 
είναι ένα ερώτηµα, ενώ το γενικό νόηµα είναι ότι µάλλον απευθύνεται 
στον Στάλιν, που όπως φαίνεται στα 1920 δεν ήταν βέβαιο ότι έκανε πο-
λύ καλά τη δουλειά του!  Παρόλο που για τον ∆. Μανουήλσκυ δεν έχου-
µε πολλά βιογραφικά στοιχεία έχουµε ένα πολύτιµο κείµενό του µε τίτ-
λο «Ο µεγάλος Θεωρητικός του Κοµµουνισµού» δηµοσιευµένο τον Γενά-
ρη του 1940 στο τεύχος 1 του περιοδικού “ The Communist Interna-
tional ”.  

Εκεί διαβάζουµε τις ακόλουθες ανοησίες: 

“MARXISM-LENINISM—the teachings of Marx, Engels and 
Lenin, developed and supplemented by Comrade Stalin—is the scien-
tific world outlook of the international working class […] Marxism-
Leninism is the most revolutionary doctrine that has ever existed in 
the history of mankind. It is the most advanced theory, tested in the 
crucible of the battles waged by the working people of the U.S.S.R. and 
the working people of the whole world” 

O Μανουήλσκυ παρασυρµένος από τον οίστρο του (εξάλλου γρά-
φει το 1940) µας βεβαιώνει ότι ο «Μαρξισµός – Λενινισµός» όπως ανα-
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πτύχθηκε και συµπληρώθηκε από τον Στάλιν (µετά το … 1950!) είναι το 
πιο επαναστατικό δόγµα που υπήρξε ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία! 
Προφανώς αυτό είναι λάθος εφόσον οι θεωρίες του Ρουσσώ ή του Saint 
Simon διεκδικούν µια τέτοια θέση, για να µην αναφέρουµε ασφαλώς τις 
εξίσου επαναστατικές θεωρίες του Πλάτωνα!  

Γιατί όµως είναι κατά τον Μανουήλσκυ, ο «Μαρξισµός – Λενινι-
σµός» η πιο προωθηµένη θεωρία, που µάλιστα ελέγχθηκε στην κρίσιµη κρίσιµη κρίσιµη κρίσιµη 
µάχη των εργαζόµενων της ΕΣΣ∆ και των εργαζόµενων όλου του κόσµουµάχη των εργαζόµενων της ΕΣΣ∆ και των εργαζόµενων όλου του κόσµουµάχη των εργαζόµενων της ΕΣΣ∆ και των εργαζόµενων όλου του κόσµουµάχη των εργαζόµενων της ΕΣΣ∆ και των εργαζόµενων όλου του κόσµου; 
Ποια κρίσιµη µάχη έδωσε το παγκόσµιο προλεταριάτο στη Γερµανία ή τη 
Κίνα λίγα χρόνια αργότερα ο «µεγάλος θεωρητικός» Μανουήλσκυ δεν το 
διευκρινίζει, πέρα από το να λιανίζει το αφεντικό του, τον Στάλιν, και 
να µας λέει µάλιστα ότι η παγκόσµια εργατική τάξη νίκησε στην «κρίσκρίσκρίσκρίσι-ι-ι-ι-
µη µάχη των εργαζόµενων της ΕΣΣ∆µη µάχη των εργαζόµενων της ΕΣΣ∆µη µάχη των εργαζόµενων της ΕΣΣ∆µη µάχη των εργαζόµενων της ΕΣΣ∆»; Σε ποια απ’ όλες; Τον  Οκτώβρη 
του 1917; Το 1919; Τη µετάβαση στην ΝΕΠ; Τη δικτατορία του Στάλιν;  

Αλλά από τον Μανουήλσκυ µπορεί κανείς να πάρει µαθήµατα γε-
νικής µαρξιστικής παιδείας, παρόµοια µε αυτά που πήρε ο Ιωαννίδης: 

“As we know, Marx and Engels were the creators of the dialecti-
cal method, of philosophical and historical materialism”. 

∆ηλαδή ο Μαρξ και ο Ένγκελς δηµιούργησαν τη διαλεκτική µέ-
θοδο (προφανώς εκ του µηδενός, αγνοώντας τον Χέγκελ) καθώς επίσης 
και τον φιλοσοφικό και ιστορικό υλισµό, σάµπως και ο υλισµός να µην 
υπήρχε από την εποχή του ∆ηµόκριτου ή του Επίκουρου! Ο σκοπός της 
ανοησίας του Μανουήλσκυ είναι, ένας και µόνο: Να λιβανίσει το σοσια-
λισµό σε µια µόνη χώρα χωρίς να ξέρει για ποιο πράγµα µιλά: 

“Comrade Stalin defended this thesis of Lenin’s against the 
enemy agents who tried to frighten the Bolsheviks by the tech-
nical and economic backwardness of Russia […] He showed that 
the Trotsky-Bukharin-Zinoviev gang was in fact working for the 
restoration of capitalism and striving to deliver the Soviet coun-
try to foreign imperialist robbers to be ravaged and plundered 
by them”. 

Φυσικά ο «σύντροφος Στάλιν» απέδειξε ότι η συµµορία των Τρό-
τσκι, Μπουχάριν και Κάµενεφ εργαζόταν για την παλινόρθωση του κα-
πιταλισµού, αλλά µε µια µικρή διαφορά: Ο «σύντροφος Στάλιν» όχι µόνο 
δεν απέδειξε νοµικά ή θεωρητικά τίποτε απ’ όσα κατηγόρησε την «συµ-
µορία των Τρότσκι, Μπουχάριν και Κάµενεφ», αλλά ίσα – ίσα ο ίδιος όχι 
µόνο δεν είχε την παραµικρή ιδέα για τη σκέψη των Μαρξ και Λένιν, 
αλλά στα έργα του συστηµατικά τη διαστρέβλωσε και την παραµόρφωσε 
για να παράγει µαθητές σαν τον Μανουήλσκυ, που δεν ξέρουνδεν ξέρουνδεν ξέρουνδεν ξέρουν    στα 1940, στα 1940, στα 1940, στα 1940, 
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ούτε καν ποιος είναι ούτε καν ποιος είναι ούτε καν ποιος είναι ούτε καν ποιος είναι υπεύθυνος για τη λεγόµενη «διαλεκτική µέθοδο».υπεύθυνος για τη λεγόµενη «διαλεκτική µέθοδο».υπεύθυνος για τη λεγόµενη «διαλεκτική µέθοδο».υπεύθυνος για τη λεγόµενη «διαλεκτική µέθοδο». 
Σε τέτοιους αστοιχείωτους έπρεπε, λοιπόν, να στηριχθούν έντιµοι (ας 
υποθέσουµε) άνθρωποι σαν τον Ιωαννίδη και τον Σιάντο που δεν ήξεραν 
καν γράµµατα. Και φυσικά, είχαν την γνωστή εξέλιξη των ∆εκεµβρια-
νών. «Τι να σου κάνει κι’ ο Ιωαννίδης µπροστά στις αγγλικές κανονιοφό-
ρους;» λοιπόν. Τίποτα! 

           

ΓΓΓΓιώργηςιώργηςιώργηςιώργης    Σιάντος Σιάντος Σιάντος Σιάντος                                                                                                                     Γιάννης Ιωαννίδης (στη µέση)Γιάννης Ιωαννίδης (στη µέση)Γιάννης Ιωαννίδης (στη µέση)Γιάννης Ιωαννίδης (στη µέση)    
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VIIVIIVIIVII....    

Η κατάρρευση της ΕΣΣ∆ και των δορυφορικών της κρατών, και η 
σηµερινή πορεία της Κίνας δεν µπορεί, φυσικά, να µας αφήσει αδιάφο-
ρους. Για τον Τρότσκι, η ΕΣΣ∆ εξακολουθούσε να παραµένει ένα εκφυ-
λισµένο εργατικό κράτος, παρά τη Σταλινική παραµόρφωση και το καρ-
κίνωµα της Σταλινικής γραφειοκρατίας. Για όσο διάστηµα η ΕΣΣ∆ απο-
τελούσε ένα ταξικό προπύργιο απέναντι στον ιµπεριαλισµό, ο Τρότσκι 
εξακολουθούσε να υπερασπίζεται την ΕΣΣ∆ στη βάση της κρατικοποιη-
µένης ιδιοκτησίας και της σχεδιασµένης παραγωγής. Αυτό που ήταν θε-
µελιώδες και ουσιαστικό στη σκέψη του Τρότσκι ήταν το γεγονός ότι η 
Σταλινική γραφειοκρατία δεν αποτελεί, επί της αρχής, µια ιστορική α-
ναγκαιότητα αλλά ένα καρκίνωµα του Σοβιετικού κράτους, που είναι 
υποχρεωµένο είτε να προχωρήσει προς τον σοσιαλισµό ανατρέποντας τη 
γραφειοκρατία, είτε να οπισθοχωρήσει προς τον καπιταλισµό. Για τον 
Τρότσκι, η υπεράσπιση της ΕΣΣ∆ σήµαινε την υπεράσπιση των κατα-
κτήσεων του Οκτώβρη, την υπεράσπιση των αρχών του Λένιν και της 
ΕΣΣ∆ σαν προπύργιου της παγκόσµιας επανάστασης, στην στρατηγική 
και την ταχτική της. 

Ακόµη και όταν ο Σταλινισµός κυ-
ριάρχησε µε όλη του τη βαρβαρότητα στην ΕΣΣ∆, στη διάρκεια του ’30, ο 
Τρότσκι δεν έπαψε να υπερασπίζεται το Εργατικό Κράτος που δηµιούρ-
γησε η επανάσταση του Οκτώβρη, στη βάση της κρατικοποιηµένης ιδιο-
κτησίας και του σχεδιασµού. Όπως έγραφε σχετικά ο Τρότσκι: 

«Το ζήτηµα της ΕΣΣ∆ δεν µπορεί να αποµονωθεί σαν κάτι το µο-
ναδικό, το ανεξάρτητο από ολόκληρο το ιστορικό προτσές της εποχής 
µας. Ή το κράτος του Στάλιν είναι ένας µεταβατικός σχηµατισµός, είναι 
µια παραµόρφωση ενός εργατικού κράτους σε µια καθυστερηµένη και 
αποµονωµένη χώρα, ή ο «γραφειοκρατικός κολεχτιβισµός» […] είναι έ-
νας νέος κοινωνικός σχηµατισµός που αντικαθιστά τον καπιταλισµό σ’ 
ολόκληρο τον κόσµο (σταλινισµό, φασισµό, Νιου Ντιλ, κλπ). Τα ορολο-
γικά πειράµατα (εργατικό κράτος, όχι εργατικό κράτος, τάξη, όχι τάξη, 
κλπ.), αποκτούν µια έννοια µόνο κάτω από µια τέτοια ιστορική προοπτι-
κή. Όποιος εκλέξει τη δεύτερη λύση δέχεται, ανοιχτά ή σιωπηλά, πως 
όλες οι επαναστατικές δυνατότητες του παγκόσµιου προλεταριάτου έ-
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χουν εξαντληθεί, πως το σοσιαλιστικό κίνηµα έχει χρεοκοπήσει, και πως 
ο παλιός καπιταλισµός µεταµορφώνεται σε «γραφειοκρατικό κολεχτιβι-
σµό» µε µια καινούργια εκµεταλλεύτρια τάξη» («Στην υπεράσπιση του 
Μαρξισµού», εκδ. «Αλλαγή», Αθήνα, 1980). 

Για τον Τρότσκι, το πραγµατικό ζήτηµα ανάγεται στο αν η επανα-
στατική δυναµική του προλεταριάτου, έχει ή δεν έχει εξαντληθεί. Η ε-
ξάντληση της επαναστατικής δυναµικής της εργατικής τάξης θα σήµαινε 
µόνον ότι η δυνατότητα της σοσιαλιστικής επανάστασης δεν είναι πλέον 
στην ηµερήσια διάταξη και έχει αναβληθεί για µια ιστορική εποχή. Ό-
πως έγραφε ο Τρότσκι στο έργο του «Στην Υπεράσπιση του Μαρξισµού»: 

«Η ιστορική δικαίωση κάθε άρχουσας τάξης βρισκόταν πάντα σε 
τούτο δω: το σύστηµα της εκµετάλλευσης στο οποίο ηγούνταν, α-
νέβαζε την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων σε ένα νέο επί-
πεδο. ∆εν υπάρχει καµιά αµφιβολία, ότι το σοβιετικό καθεστώς 
έδωσε µια ισχυρή ώθηση στην οικονοµία. Αλλά η πηγή αυτής της 
ώθησης ήταν η εθνικοποίηση των µέσων παραγωγής και η αρχή 
του σχεδιασµού και µε κανέναν τρόπο το γεγονός ότι η γραφειο-
κρατία σφετερίστηκε τη διοίκηση της οικονοµίας. Αντίθετα, ο 
γραφειοκρατισµός, σαν σύστηµα, έγινε το µεγαλύτερο φρένο στην 
τεχνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Αυτό κρυβόταν για 
µια ορισµένη περίοδο από το γεγονός ότι η σοβιετική οικονοµία 
ήταν απασχοληµένη, για δύο δεκαετίες, µε το να µεταφυτέψει και 
να αφοµοιώσει την τεχνολογία και την οργάνωση της παραγωγής 
των προηγµένων καπιταλιστικών χωρών. Η περίοδος του δανει-
σµού και της µίµησης µπορούσε ακόµα, καλά ή κακά, να συµβιβα-
στεί µε τον γραφειοκρατικό αυτοµατισµό, δηλαδή το πνίξιµο κάθε 
πρωτοβουλίας και κάθε δηµιουργικής ορµής. Αλλά όσο αναπτυσ-
σόταν η οικονοµία, όσο πιο σύνθετες γίνονταν οι απαιτήσεις της, 
τόσο πιο ανυπόφορο γινόταν το εµπόδιο του γραφειοκρατικού κα-
θεστώτος. Η διαρκώς οξυνόµενη αντίφαση ανάµεσά τους, οδηγεί 
σε αδιάκοπους πολιτικούς σπασµούς, σε συστηµατική εκµηδένιση 
των πιο σπουδαίων δηµιουργικών στοιχείων σε κάθε σφαίρα δρα-
στηριότητας. Έτσι, πριν µπορέσει η γραφειοκρατία να παράγει 
από µέσα της µια «άρχουσα τάξη», ήρθε σε ασυµφιλίωτη αντίφαση 
µε τις απαιτήσεις της ανάπτυξης. Την εξήγηση σ’ αυτό, θα την 
βρούµε ακριβώς στο γεγονός ότι η γραφειοκρατία δεν είναι ο φο-
ρέας ενός νέου συστήµατος οικονοµίας που την χαρακτηρίζει και 
είναι αδύνατο να υπάρξει χωρίς αυτήν, αλλά ένας παρασιτικός 
όγκος σ’ ένα εργατικό κράτος».  

Το γεγονός ότι «ο γραφειοκρατισµός, σαν σύστηµα, έγινε το µεγαλύτερο 
φρένο στην τεχνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας», σηµαίνει ότι, 
σε τελική ανάλυση, η κρατική ιδιοκτησία και ο σχεδιασµός δεν είναι 
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συµβατά µε τη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία δεν µπορούσε να σχε-
διάσει σωστά και να εξισορροπήσει τις αγορές των καταναλωτικών αγα-
θών –πράγµα που σηµαίνει ότι δεν µπορούσε να εξισορροπήσει τις αγο-
ρές των βιοµηχανικών αγαθών, ότι δεν µπορούσε να λύσει το ζήτηµα των 
αγροτών και της εκβιοµηχάνισης της γεωργίας, ότι ο σχεδιασµός δεν 
µπορούσε παρά να είναι σοβιετικός και όχι γραφειοκρατικός ή καθαρά 
κεντρικός σχεδιασµός. Στη δεκαετία του ’60 έγινε φανερό ότι η γραφειο-
κρατία δεν ήταν απλά φρένο στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµε-
ων, αλλά άρχισε να τις καταστρέφει και να τις αποδιοργανώνει συστηµα-
τικά. Η ανάπτυξη της ΕΣΣ∆ πριν το ’40 οφείλονταν στην κρατική ιδιο-
κτησία και τα µεγάλα αναπτυξιακά αποθέµατα που έχει µια καθυστερη-
µένη καπιταλιστική χώρα, όχι στη συνειδητή προσπάθεια και τις ικανό-
τητες της γραφειοκρατίας. Από την άποψη αυτή οφείλουµε να ρωτήσου-
µε ποιος ήταν ο ιστορικός ρόλος της γραφειοκρατίας. Απλούστατα δεν 
υπήρχε κανένας νοµοτελειακός, ιστορικός της ρόλος και µε την έννοια 
αυτή αποτελούσε ένα καρκίνωµα για το εργατικό κράτος. 

 Η γραφειοκρατία ανέστρεψε την ανάπτυξη των παραγωγικών δυ-
νάµεων σε τέτοια έκταση, ώστε να καταστρέψει την οικονοµία, να αφή-
σει το βιοτικό επίπεδο σε τέτοια χαµηλά επίπεδα και να καταργήσει την 
εργατική δηµοκρατία τόσο βαθιά, ώστε η κατάρρευση της ΕΣΣ∆ και των 
υπόλοιπων «λαϊκών δηµοκρατιών» στις αρχές της δεκαετίας του ’90 να 
γίνει µε φυσικό τρόπο. Η σοβιετική Περεστρόικα ανοίγοντας µια χαρα-
µάδα στην πραγµατικότητα άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και άφησε να 
εκδηλωθούν οι τεράστιες οικονοµικές και κοινωνικές αντιφάσεις της 
ΕΣΣ∆. Για το γεγονός ότι στην ΕΣΣ∆ υπήρχε ένα εκµεταλλευτικό καθε-
στώς σ’ αυτό δεν χωρά σοβαρή αµφιβολία. Ακόµη και στην εποχή του Λέ-
νιν παραγόταν υπεραξία και οι αµοιβές δεν ήταν σύµφωνα µε τη συµβο-
λή του καθενός. Ο ίδιος ο Λένιν αναγνώρισε τη σηµασία ορισµένων προ-
σωρινών µέτρων όπως ήταν η ΝΕΠ και ο «κρατικός καπιταλισµός», ενώ 
παράλληλα αναγνώρισε τις γραφειοκρατικές στρεβλώσεις που υπήρχαν 
στο νέο εργατικό κράτος ήδη το 1919, πριν την εφαρµογή της ΝΕΠ και 
κατά τη διάρκεια της περιόδου του «πολεµικού κοµµουνισµού».  

 Η κατάρρευση της ΕΣΣ∆ και των υπόλοιπων  «λαϊκών δηµοκρα-
τιών» σήµαινε ότι ο Σταλινισµός και η γραφειοκρατία δεν ήταν µια ιστο-
ρική αναγκαιότητα, αλλά «µια επεισοδιακή υποτροπή» όπως έλεγε ο 
Τρότσκι, αν και αναπτύχθηκε στη διάρκεια 60 περίπου ετών. Ο Τρότσκι 
είδε µε διεισδυτικότητα την ουσία των προτσές που διαδραµατίζονταν 
στην ΕΣΣ∆: 

 «Ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ «συντονίζουν» απλά τα συµφέροντα 
των ιδιοκτητών και «ρυθµίζουν» την καπιταλιστική οικονοµία, και, επι-
πλέον, κυρίως για πολεµικούς σκοπούς. Η ολιγαρχία του Κρεµλίνου, 
πάλι, είναι κάτι άλλο: έχει την ευκαιρία να διευθύνει την οικονοµία σαν 
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ένα σύνολο, κι αυτό χάρη στο γεγονός ότι η εργατική τάξη της Ρωσίας 
επιτέλεσε τη µεγαλύτερη ανατροπή ιδιοκτησιακών σχέσεων στην Ιστορί-
α. Αυτή τη διαφορά δεν πρέπει να τη χάνει κανείς από τα µάτια του». 

 Ο καπιταλισµός είναι συνυφασµένος µε την ατοµική ιδιοκτησία 
των µέσων παραγωγής, πράγµα που παρά τις σοφιστείες ορισµένων δεν 
πραγµατοποιήθηκε στην ΕΣΣ∆. Αντίθετα, η γραφειοκρατία ήταν υπο-
χρεωµένη να διατηρεί την κρατική ιδιοκτησία, όπως εν µέρει και τον 
σχεδιασµό. Αυτό ήταν από µόνο του µια αντίφαση και στην έκρηξη των 
σχέσεων που δηµιούργησε η αντίφαση αυτή πρέπει ν’ αναζητήσουµε την 
ίδια την κατάρρευση της ΕΣΣ∆. Για τον Καστοριάδη, και πολλούς άλ-
λους ήδη από την εποχή του Τρότσκι, η «θεσµική» και «φορµαλιστική» 
σχέση της ιδιοκτησίας αντικαταστάθηκε από τον «διευθυντικό έλεγχο» ή 
αυτό που ο Μπετελέµ ονόµασε τελικά «κοµµατικό καπιταλισµό», δηλαδή 
ότι το Κόµµα ανέλαβε τον ρόλο του «συλλογικού καπιταλιστή», ή «κοµ-
µατική αστική τάξη» (bourgeoise de parti)13.  

Κανείς δεν σκέφτηκε να ασχοληθεί µε ορισµένες βασικές έννοιες 
προτού χρησιµοποιήσει την ορολογία. Ο σοσιαλισµός είναι συνυφασµέ-
νος µε την απουσία εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, και εποµέ-
νως ότι καθένας αµείβεται ανάλογα µε την εργασία του, πράγµα που φυ-
σικά δεν έχει καµιά σχέση µε τον κοµµουνισµό αλλά αντιπροσωπεύει 
την κατώτερη φάση του κατά τους Μαρξ και Ένγκελς. Το καλύτερο που 
θα µπορούσε να είναι η ΕΣΣ∆ θα ήταν ένα εργατικό κράτος µε γραφειο-
κρατικές παραµορφώσεις, όπως έγραψε ο ίδιος ο Λένιν. Το χειρότερο δυ-
νατόν, θα ήταν ότι πρόκειται για µια καπιταλιστική κοινωνία µε την α-
στική της τάξη και τις ιδιοµορφίες του σχεδιασµού και της κρατικής ιδι-
οκτησίας.  

 Αλλά η κατάρρευση της ΕΣΣ∆ στις αρχές του ’90, ένα φαινόµενο 
που αναγκαστικά έχει τις «εσωτερικές» του ρίζες στην ίδια την ΕΣΣ∆ και 
την παγκόσµια όσο και την εσωτερική ταξική πάλη, µας δείχνει ότι κα-
τέρρευσε ένα «καπιταλιστικό» καθεστώς χωρίς να καταρρεύσουν άλλα 
καπιταλιστικά καθεστώτα στη ∆. Ευρώπη ή πολύ περισσότερο στις ΗΠΑ. 
Αυτό µας δείχνει µια κρίση του καπιταλισµού γενικά ή µας δείχνει µια 
κρίση του «καπιταλισµού» ειδικά στην ΕΣΣ∆ και τους δορυφόρους της; 
Η παγκόσµια κρίση του καπιταλισµού είναι δεδοµένη, αλλά στην ΕΣΣ∆ 
είχαµε την κατάρρευση ενός συστήµατος που είχε ήδη αναστρέψει την 
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων, στο οποίο υπήρχαν ήδη κυκλικές 
κρίσεις, στο οποίο ο σχεδιασµός είχε αποτύχει παταγωδώς, και στο οποίο 
τα βιοτικά επίπεδα των ανθρώπων ήταν απλώς ελεεινά.  

                                                 
13  Σαρλ Μπετελέµ: «Οι ταξικοί αγώνες στην ΕΣΣ∆», εκδόσεις Ράππα, Αθήνα, τόµος 1ος. 
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Όποιος είναι διατεθειµένος να δεχτεί ότι ο «κρατικός καπιταλισµός» δεν 
µπορεί παρά να έχει µια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή να καταρρεύσει ταχύτε-
ρα από τον Αµερικάνικο και Ευρωπαϊκό καπιταλισµό δεν µπορεί παρά 
να το ανάγει στο γεγονός ότι η γραφειοκρατία ανέλαβε να διαχειριστεί 
το σύνολο της οικονοµίας και της κοινωνίας. Για το ανέφικτο του εγχει-
ρήµατος αυτού δεν χρειάζεται να πει κανείς πολλά πράγµατα, εφόσον 
είναι προφανές ότι ένα τέτοιο σύστηµα είναι αντιφατικό από τη γέννησή 
του στις συνθήκες του σύγχρονου καπιταλισµού, µε αντιφάσεις που δεν 
µπορεί µάλιστα παρά να είναι εκρηκτικές σε τροµερό βαθµό. 

 Αποµένει ωστόσο µια σηµαντική πλευρά του ζητήµατος. Όπως έ-
γραφε ο Τρότσκι: 

 «Αν αυτός ο πόλεµος προκαλέσει, όπως σταθερά πιστεύου-
µε, την προλεταριακή επανάσταση, πρέπει αναπόφευκτα να οδη-
γήσει στην ανατροπή της γραφειοκρατίας στην ΕΣΣ∆ και στην 
αναγέννηση της σοβιετικής δηµοκρατίας σε µια πολύ ανώτερη οι-
κονοµική και πολιτιστική βάση από ό,τι το 1918. Σ’ αυτή την πε-
ρίπτωση το ζήτηµα, αν και κατά πόσο, η σταλινική γραφειοκρατία 
ήταν µια «τάξη» ή ένα καρκίνωµα στο εργατικό κράτος θα λυθεί 
αυτόµατα. Θα γίνει καθαρό στον καθένα ότι στο προτσές της ανά-
πτυξης της παγκόσµιας επανάστασης, η σοβιετική γραφειοκρατία 
ήταν µόνο µια επεισοδιακή υποτροπή. Αν, ωστόσο, δεχτεί κανείς 
ότι ο τωρινός πόλεµος δεν θα προκαλέσει την επανάσταση, αλλά 
µια παρακµή του προλεταριάτου, τότε δεν µένει πια παρά η εναλ-
λακτική λύση: η παραπέρα παρακµή του µονοπωλιακού καπιτα-
λισµού, η παραπέρα συγχώνευσή του µε το κράτος και η αντικα-
τάσταση της δηµοκρατίας, όπου ακόµα αποµένει, από ένα ολο-
κληρωτικό σύστηµα. Η ανικανότητα του προλεταριάτου να πάρει 
στα χέρια του την ηγεσία της κοινωνίας, µπορούσε πράγµατι να 
οδηγήσει, κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες στην ανάπτυξη µιας νέας 
εκµεταλλεύτριας τάξης από την βοναπαρτιστική φασιστική γρα-
φειοκρατία. Αυτό θα ήταν, σύµφωνα µ’ όλες τις ενδείξεις, ένα κα-
θεστώς παρακµής, που θα σήµαινε την έκλειψη του πολιτισµού. 
Ένα ανάλογο αποτέλεσµα µπορεί να προκύψει στην περίπτωση 
που το προλεταριάτο των αναπτυγµένων καπιταλιστικών χωρών, 
έχοντας κατακτήσει την εξουσία, θα αποδειχνόταν ανίκανο να 
την κρατήσει και θα την παράδινε, όπως στην ΕΣΣ∆, σε µια προ-
νοµιούχα γραφειοκρατία. Τότε θα ήµασταν υποχρεωµένοι να ανα-
γνωρίσουµε ότι ο λόγος για τη γραφειοκρατική υποτροπή δεν έχει 
τη ρίζα του στην καθυστέρηση της χώρας ούτε και στην ιµπερια-
λιστική περικύκλωση, αλλά στην ενδογενή ανικανότητα του προ-
λεταριάτου να γίνει άρχουσα τάξη. Τότε θα ήταν αναγκαίο να πα-
ραδεχτούµε αναδροµικά, ότι στα θεµελιώδη της χαρακτηριστικά η 
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τωρινή ΕΣΣ∆ ήταν ο πρόδροµος ενός νέου εκµεταλλευτικού καθε-
στώτος σε διεθνή κλίµακα». 

Ας κατηγοριοποιήσουµε τα βασικά ερωτήµατα του Τρότσκι: α) Θα 
µπορέσει το προλεταριάτο να βγει νικηφόρο από τον Β’ παγκόσµιο πόλε-
µο; β) Θα µπορέσει το προλεταριάτο να πάρει την εξουσία στις ανεπτυγ-
µένες καπιταλιστικές χώρες ή να ανατρέψει τον Σταλινισµό στην ΕΣΣ∆; 
Σε κανένα από τα δυο ή τρία αυτά ερωτήµατα δεν µπορούµε σήµερα να 
απαντήσουµε καταφατικά. Το προλεταριάτο δεν βγήκε µεν ηττηµένο από 
τον πόλεµο αλλά δεν βγήκε ούτε και νικηφόρο γιατί προηγήθηκε η 
«συµφωνία της Γιάλτας» και η πολιτική αναδιανοµή των σφαιρών επιρ-
ροής. Το προλεταριάτο δεν ανέτρεψε τον Σταλινισµό µετά από µια νικη-
φόρα επανάσταση στην ΕΣΣ∆ για πολλούς λόγους. Πρώτον, η επιτυχής 
έκβαση του «Μεγάλου Πατριωτικού Πολέµου» του Στάλιν και το ολο-
καύτωµα του Σοβιετικού λαού επέφεραν συντριπτικά πλήγµατα στο 
προλεταριάτο της ΕΣΣ∆. ∆εύτερον, στρατιωτικά η ΕΣΣ∆ όχι µόνο πέτυχε 
σχεδόν µόνη της την εξόντωση του Ναζισµού αλλά πέτυχε και την στρα-
τιωτική νίκη στις χώρες της Αν. Ευρώπης και των Βαλκανίων, υψώνο-
ντας τον Στάλιν και τη γραφειοκρατία του στα ουράνια µετά από 20 σχε-
δόν χρόνια προπαγάνδας και καταπίεσης. Τρίτον, οι ΗΠΑ η Αγγλία δεν 
αντιµετώπισαν την ΕΣΣ∆ όπως την Ιαπωνία κάνοντας χρήση της πυρη-
νικής τεχνολογίας σε µια νέα «Σταυροφορία» κατά του κοµµουνισµού. 

Φυσικά, µετά τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο είχαµε τη νίκη της Κινέ-
ζικης επανάστασης το 1949 όπως και τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµα-
τα στην Αφρική, τη Λατινική Αµερική και την Ασία. Ωστόσο το πραγµα-
τικό ζητούµενο του Πολέµου ήταν η παγκόσµια επανάσταση ή τουλάχι-
στον η προλεταριακή επανάσταση στις αναπτυγµένες χώρες. Γεγονότα 
που είναι γνωστά, απέτρεψαν αυτή την εξέλιξη στη Γερµανία, την Αγ-
γλία ή τις ΗΠΑ, αλλά σίγουρα επέτειναν τις αντιφάσεις του καπιταλι-
σµού στους αδύνατους κρίκους του, όπως πχ η Ιταλία και η Ελλάδα στην 
Ευρώπη, και η Κίνα στην Ασία. Όπως έγραφε ο Τρότσκι: 

«Η ιστορική εναλλαγή, τραβηγµένη ως την τελευταία της συνέ-
πεια, είναι η παρακάτω: Ή το καθεστώς του Στάλιν είναι µια απεχθής 
υποτροπή στο προτσές του µετασχηµατισµού της αστικής κοινωνίας σε 
σοσιαλιστική κοινωνία, ή το καθεστώς του Στάλιν είναι το πρώτο στάδιο 
µιας νέας εκµεταλλευτικής κοινωνίας». 

Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣ∆ στις αρχές του ’90 φαίνεται πα-
ρατραβηγµένο να υιοθετήσει κανείς τη δεύτερη θέση. Ούτε µισόν αιώνα 
δεν κράτησε αυτή η «νέα εκµεταλλευτική κοινωνία» µετά τις τεράστιες 
ανατροπές του πολέµου και εντούτοις πολλοί ήταν διατεθειµένοι να δε-
χτούν ότι πρόκειται για καπιταλισµό νέου τύπου, µε αστική τάξη νέου 
τύπου και «θεσµούς» νέου τύπου. Όχι µόνο αυτό αλλά στα µέσα του ’60 
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θεωρητικοί σαν τον Καστοριάδη δεν έβλεπαν καν στον ορίζοντα την προ-
οπτική µιας νέας καπιταλιστικής κρίσης στη ∆ύση! Από πολλές απόψεις 
οι θεωρητικοί µας όχι µόνο βιάστηκαν αλλά δεν φρόντισαν καν να συ-
γκεντρώσουν τα δεδοµένα τους µε επιµεληµένο τρόπο. Πουθενά πχ στον 
Καστοριάδη δεν θα βρούµε αναφορές στις κυκλικές κρίσεις της ΕΣΣ∆. 
Αυτές οι κρίσεις (που ήταν γνωστές στη δυτική αστική βιβλιογραφία από 
τα µέσα του ’70 και ασφαλώς πολύ πιο πριν) προειδοποιούσαν ότι «κάτι 
είναι σάπιο» στην ΕΣΣ∆. Η τελική κατάρρευση έδειξε ότι αυτό που ήταν 
σάπιο ήταν η ίδια η γραφειοκρατική διαχείριση της οικονοµίας και της 
κοινωνίας που κατέστρεψε τις παραγωγικές δυνάµεις και το βιοτικό ε-
πίπεδο µε πρωτοφανή τρόπο στην ιστορία. 

Σε τελική ανάλυση, θα ήταν απαράδεκτο να χαρακτηρίσει κανείς 
τη Σοβιετική γραφειοκρατία σαν µια «νέα εκµεταλλευτική τάξη» και το 
καθεστώς σαν ένα καπιταλιστικό καθεστώς νέου τύπου. Αν αυτό ήταν Αν αυτό ήταν Αν αυτό ήταν Αν αυτό ήταν 
σωστό, σωστό, σωστό, σωστό, τότε τότε τότε τότε γιατί κατέρρευσε σε λιγότερο από µισόν αιώνα µετά τον Πγιατί κατέρρευσε σε λιγότερο από µισόν αιώνα µετά τον Πγιατί κατέρρευσε σε λιγότερο από µισόν αιώνα µετά τον Πγιατί κατέρρευσε σε λιγότερο από µισόν αιώνα µετά τον Πό-ό-ό-ό-
λεµο και ποιος ήταν ο ιστορικός του ρόλος;λεµο και ποιος ήταν ο ιστορικός του ρόλος;λεµο και ποιος ήταν ο ιστορικός του ρόλος;λεµο και ποιος ήταν ο ιστορικός του ρόλος; ∆εν ανταποκρίνονταν σε κα-
µιά ιστορική αναγκαιότητα παρά µόνον στις ιδιοµορφίες της ΕΣΣ∆, την 
ιµπεριαλιστική περικύκλωση και την ολοκληρωτική επικράτηση του 
Στάλιν και της συµµορίας του στην Κοµµουνιστική ∆ιεθνή. Για να µπο-
ρούσαµε να χαρακτηρίσουµε τη Σταλινική γραφειοκρατία σαν νέα εκµε-
ταλλευτική τάξη, θα έπρεπε το προλεταριάτο της ∆ύσης να είχε βγει νι-
κηφόρο από τον Πόλεµο και η εξουσία του να είχε εκφυλισθεί για άλλη 
µια φορά, όπως στην ΕΣΣ∆. Τότε θα είχαµε τα δεδοµένα για να υποστη-
ρίξουµε ότι πραγµατικά το προλεταριάτο δεν έχει την ενδογενή ικανό-
τητα να γίνει µια κυρίαρχη τάξη. Αλλά τέτοια ιστορικά δεδοµένα δεν 
έχουµε. Αντίθετα έχουµε το ιστορικό δεδοµένο της κατάρρευσης της 
ΕΣΣ∆ στις αρχές του ’90, ένα δεδοµένο που δεν µπορούµε να ερµηνεύ-
σουµε παρά µόνο σαν κατάρρευση των θεσµών που επέβαλλε η γραφειο-
κρατία και οδήγησαν στον πλήρη εκφυλισµό του εργατικού κράτους σε 
βαθµό που να µην είναι πλέον αναγνωρίσιµο ως τέτοιο ήδη από τη δεκα-
ετία του ’60. 

Είναι γεγονός πως οι θεωρητικοί του «γραφειοκρατικού κολεχτι-
βισµού», του «κρατικού καπιταλισµού», του «κοµµατικού σοσιαλισµού», 
του «κρατικού σοσιαλισµού» κλπ, στάθηκαν ανίκανοι να χρησστάθηκαν ανίκανοι να χρησστάθηκαν ανίκανοι να χρησστάθηκαν ανίκανοι να χρησιµοποιιµοποιιµοποιιµοποιή-ή-ή-ή-
σουν τη σουν τη σουν τη σουν τη ∆∆∆∆ιαλεκτική έστω και για µια στιγµήιαλεκτική έστω και για µια στιγµήιαλεκτική έστω και για µια στιγµήιαλεκτική έστω και για µια στιγµή. Η ∆ιαλεκτική συνίσταται 
στο να εξετάσουµε τα προτσές σαν µέρη ενός Όλου και να διαπιστώσουµε 
τη διαλεκτική κίνηση των µερών και του Όλου σε αλληλοσύνδεση και 
αλληλοσχέση. Στοιχειωδώς η ∆ιαλεκτική µας υποχρεώνει να αναλύσου-
µε την Κίνηση, τη µεταβολή, την αλληλοδιείσδυση και µετασχηµατισµό 
των αντιθέτων. Στα εγκλήµατα του Στάλιν, οι περισσότεροι θεωρητικοί 
µας δεν είδαν παρά την επιβολή µιας νέας απολυταρχίας που θα διαρ-
κούσε αιώνες όπως το «χιλιόχρονο Ράιχ».  
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Οι ταξικές αντιφάσεις που γεννούσαν αυτά τα καθεστώτα δεν α-
ναλύθηκαν από κανέναν θεωρητικό µας και εποµένως δεν προεκτάθη-
καν καν στο µέλλον, όπως έκανε ο Τρότσκι. Μπροστά στην απολυταρχία 
και τη βαρβαρότητα του Χίτλερ και του Στάλιν, σήκωσαν όλοι τα χέρια 
ψηλά και δέχτηκαν ότι ο ναζισµός και ο σταλινισµός θα διαρκέσουν 
πρακτικά για πάντα! Αλλά οι αντιφάσεις του παγκόσµιου καπιταλισµού 
είναι εκρηκτικές. υπάρχουν αντιφάσεις ανάµεσα σε τάξεις, έθνη και 
κράτη που δεν µπορούν να ξεπερασθούν γιατί είναι βαθιά ριζωµένες 
στον καπιταλισµό. Η ίδια η γραφειοκρατία στην ΕΣΣ∆ γέννησε τροµα-
κτικές αντιφάσεις ανάµεσα στην κρατικοποιηµένη βάση, την έλλειψη 
εργατικής δηµοκρατίας και τον «κεντρικό σχεδιασµό». Αυτές οι αντιφά-
σεις έγιναν  φανερές µε πρωτοφανή, εκρηκτικό τρόπο µε την πτώση του 
Ναζισµού, την κατάρρευση της Σοβιετικής γραφειοκρατίας, και τη νέα 
κρίση του καπιταλισµού το 2009, τη χειρότερη στην ιστορία του µετά το 
1929. Μόνο ο Τρότσκι µπόρεσε µε ψυχραιµία να αναλύσει το Σταλινικό 
φαινόµενο και να δει τις πραγµατικές του διαστάσεις χωρίς να το γιγα-
ντώσει όπως οι µικροαστοί. Ο Τρότσκι, ξεκάθαρα, όχι µόνο δεν µίλησε 
για αιώνες γραφειοκρατικά εκφυλισµένων κρατών, αλλά αντίθετα είδε 
τον µεταβατικό χαρακτήρα της Σταλινικής γραφειοκρατίας και προέ-
βλεψε πως είτε µια προλεταριακή, πολιτική επανάσταση θα οδηγήσει 
στη σοσιαλιστική αναγέννηση, είτε η ΕΣΣ∆ θα οπισθοχωρήσει προς τον 
καπιταλισµό. 

«[…] µερικοί από τους συντρόφους µας λένε: αφού δεν θέλουµε να 
γίνουµε όργανα του Στάλιν και των συµµάχων του, αποκηρύσσουµε, κα-
τά συνέπεια, την υπεράσπιση της ΕΣΣ∆. Αλλά µ’ αυτό, δείχνουν µόνο ότι 
η κατανόησή τους για την «υπεράσπιση», συµπέφτει ουσιαστικά µε την 
κατανόηση των οπορτουνιστών. ∆εν σκέφτονται από την άποψη της ανε-
ξάρτητης πολιτικής του προλεταριάτου. Στην πραγµατικότητα, υπερα-
σπίζουµε την ΕΣΣ∆ όπως υπερασπίζουµε τις αποικίες, όπως λύνουµε όλα 
µας τα προβλήµατα, όχι υποστηρίζοντας ορισµένες ιµπεριαλιστικές κυ-
βερνήσεις ενάντια σε άλλες, αλλά µε τη µέθοδο της διεθνούς ταξικής πά-
λης, τόσο στις αποικίες όσο και στα µητροπολιτικά κέντρα». 

Αυτό το απόσπασµα του Τρότσκι, θα πρέπει να µας δείξει την ου-
σία της µεθόδου του επαναστατικού Μαρξισµού, που δεν είναι άλλη από 
τη διαλεκτική του Όλου, και εποµένως την ανεξάρτητη ταξική πολιτική 
του προλεταριάτου, στο πεδίο της παγκόσµιας ταξικής πάλης. Αυτή είναι 
η µέθοδος των µαρξιστών σε όλα τα ζητήµατα, από το πιο µικρό µέχρι τα 
κορυφαία. Για παράδειγµα ας σκεφτούµε στα 1941 να καταδικάζει κα-
νείς τον Χίτλερ αλλά να µην υπερασπίζεται την ΕΣΣ∆ από τη Γερµανική 
εισβολή, θεωρώντας ότι ο Στάλιν και ο Χίτλερ είναι το ίδιο πράγµα. Αλ-
λά το ζήτηµα δεν είναι η αφηρηµένη σύγκριση του Χίτλερ και του Στά-
λιν, είναι η «ανεξάρτητη ταξική πολιτική του προλεταριάτου, στο πεδίο 
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της παγκόσµιας ταξικής πάλης». Θα συνέφερε την παγκόσµια εργατική 
τάξη οι µηχανοκίνητες ορδές του Χίτλερ να κερδίσουν τον πόλεµο, να 
µοιράσουν τα εδάφη της ΕΣΣ∆ όπως ήθελαν οι Ναζί και να χαρίσουν τις 
πλουτοπαραγωγικές πηγές, τις βιοµηχανίες και τα αγροτικά τους εδάφη 
στους Γερµανούς, τους Άγγλους, τους Αµερικάνους, τους Βέλγους κοκ; 
Θα έβρισκε αυτή η ναζιστική νίκη το παγκόσµιο προλεταριάτο πιο δυνα-
τό ή πιο ασθενές; Για ορισµένους θα το έβρισκε περίπου στην ίδια θέση, 
αλλά αυτή δεν είναι µια σωστή εκτίµηση. Η ναζιστική κατάκτηση της 
ΕΣΣ∆ θα έφερνε το παγκόσµιο προλεταριάτο σε θέση µειονεκτική, πε-
ρισσότερο από τη θέση που επιφύλαξε γι’ αυτό ο Στάλιν και η κοµµουνι-
στική ∆ιεθνής µετά τον Λένιν. Χωρίς οι ταξικοί αγώνες και οι ταξικές 
αντιφάσεις να µειώνονταν ούτε στο ελάχιστο, η ταξική πολιτική του 
προλεταριάτου κάτω από ένα πανευρωπαϊκό Ναζιστικό καθεστώς θα ή-
ταν ασύγκριτα πιο δύσκολη, όχι γιατί ο Χίτλερ ήταν πιο βάρβαρος από 
τον Στάλιν, αλλά επειδή η υπαγωγή της ΕΣΣ∆ στη νέα «πανευρωπαϊκή» - 
παγγερµανική οικονοµία θα αποτελούσε ένα αντικειµενικό άλµα για τον 
γερµανικό καπιταλισµό. 

Ο Τρότσκι το γράφει ξεκάθαρα µε τρόπο που δεν επιδέχεται αµφι-
σβήτηση, ακολουθώντας την προηγούµενη ανάλυσή του: 

«Η υπεράσπιση της ΕΣΣ∆ συµπέφτει για µας µε την προετοιµασία 
της παγκόσµιας επανάστασης. Επιτρεπτές είναι εκείνες µόνο οι µέθοδες, 
που δεν συγκρούονται µε τα συµφέροντα της επανάστασης. Η υπεράσπι-
ση της ΕΣΣ∆ συνδέεται µε την παγκόσµια σοσιαλιστική επανάσταση, 
όπως ένα καθήκον τακτικής συνδέεται µε ένα στρατηγικό καθήκον. Μια 
τακτική υποτάσσεται σ’ ένα στρατηγικό στόχο, και σε καµιά περίπτωση 
δεν µπορεί να είναι σε αντίθεση µ’ αυτόν». 

Εποµένως η υπεράσπιση της ΕΣΣ∆ δεν είναι υπεράσπιση του 
Στάλιν, της γραφειοκρατίας, των αποτυχιών του σχεδιασµού και των µε-
θόδων που αναπόφευκτα θα οδηγούσαν στην κατάρρευση της ΕΣΣ∆ στις 
αρχές του ’90. Η υπεράσπιση της ΕΣΣ∆ δεν είναι καν ζήτηµα αρχής, εί-
ναι ζήτηµα ταχτικής. Η υπεράσπιση της ΕΣΣ∆ γίνεται για όσον καιρό 
αυτό αντικειµενικά βοηθά την παγκόσµια επανάσταση, που αποτελεί τον 
στρατηγικό στόχο, δηλαδή την «ανεξάρτητη ταξική πολιτική του προλε-
ταριάτου, στο πεδίο της παγκόσµιας ταξικής πάλης». Ο Τρότσκι δεν θα 
µπορούσε να το είχε θέσει µε σαφέστερο τρόπο ώστε να γίνει κατανοητό. 
Η υπεράσπιση της ΕΣΣ∆ δεν είναι ζήτηµα αρχής, δεν είναι ζήτηµα υπε-
ράσπισης της κρατικοποιηµένης ιδιοκτησίας και του σχεδιασµού per se, 
αλλά ένα ζήτηµα ταχτικής που συνδέεται µε την παγκόσµια επανάστα-
ση. Στη δεκαετία του ’30 η κρατικοποιηµένη ιδιοκτησία και ο σχεδια-
σµός αποτελούσαν ήδη προοδευτικά µέτρα, αλλά ήταν καθαρό ότι αποτε-
λούν µόνο τη βάση του εργατικού κράτους.  
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Η γραφειοκρατία µπορεί να εκφυλίσει και να αποτελέσει όχι µόνο 
φρένο της ανάπτυξης αλλά και να την αναστρέψει. Αυτό είναι αναµενό-
µενο από τη Σταλινική γραφειοκρατία και όσο περισσότερο προχωρά το 
προτσές αυτό, τόσο πιο γρήγορη θα είναι η οπισθοχώρηση προς τον κα-
πιταλισµό, αν το προλεταριάτο της ΕΣΣ∆ δεν εξεγερθεί. Στη διάρκεια Στη διάρκεια Στη διάρκεια Στη διάρκεια 
αυτού του προτσές, όσο εκφυλισµένο και αν είναι, το πραγµατικό ζητοαυτού του προτσές, όσο εκφυλισµένο και αν είναι, το πραγµατικό ζητοαυτού του προτσές, όσο εκφυλισµένο και αν είναι, το πραγµατικό ζητοαυτού του προτσές, όσο εκφυλισµένο και αν είναι, το πραγµατικό ζητού-ύ-ύ-ύ-
µενο δεν είναι η αφηρηµένη, κοινωνιολογική ανάλυση της ΕΣΣ∆ (που οι µενο δεν είναι η αφηρηµένη, κοινωνιολογική ανάλυση της ΕΣΣ∆ (που οι µενο δεν είναι η αφηρηµένη, κοινωνιολογική ανάλυση της ΕΣΣ∆ (που οι µενο δεν είναι η αφηρηµένη, κοινωνιολογική ανάλυση της ΕΣΣ∆ (που οι 
περισσότεροι θεωρητικοί µας την έκαναν µε τεράστια σφάλµατα) αλλά η περισσότεροι θεωρητικοί µας την έκαναν µε τεράστια σφάλµατα) αλλά η περισσότεροι θεωρητικοί µας την έκαναν µε τεράστια σφάλµατα) αλλά η περισσότεροι θεωρητικοί µας την έκαναν µε τεράστια σφάλµατα) αλλά η 
θέση της ΕΣΣ∆θέση της ΕΣΣ∆θέση της ΕΣΣ∆θέση της ΕΣΣ∆    στην ανεξάρτητη ταξική πάλη του παγκόσµιου προλετστην ανεξάρτητη ταξική πάλη του παγκόσµιου προλετστην ανεξάρτητη ταξική πάλη του παγκόσµιου προλετστην ανεξάρτητη ταξική πάλη του παγκόσµιου προλετα-α-α-α-
ριριριριάάάάτουτουτουτου.  

Λέγοντας ότι «η υπεράσπιση της ΕΣΣ∆ δεν είναι ζήτηµα αρχής» 
εννοούµε το εξής. Η κρατικοποιηµένη ιδιοκτησία και ο σχεδιασµός είναι 
µέρος µιας εξίσωσης, αλλά η εξίσωση αυτή έχει και τα σοβιέτ σαν µέρος 
της. Αυτή είναι η ουσία της πρότασης του Λένιν ότι «σοβιέτ συν εξηλε-
κτρισµός ίσον σοσιαλισµός», που πραχτικά δεν φαίνεται να την κατανό-
ησε η πλειοψηφία των θεωρητικών µας (αν µε τον όρο «εξηλεκτρισµός» 
εννοήσουµε όπως πρέπει άλλωστε την ανάπτυξη της βαριάς βιοµηχανίας 
και την εκβιοµηχάνιση της γεωργίας). Αν υποθέσουµε ότι στον Πόλεµο 
η ΕΣΣ∆ τασσόταν µε το µέρος του Χίτλερ θα έπρεπε να την υποστηρί-
ξουµε; Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα το παραδεχόταν αυτό εκτός ί-
σως από τα σταλινοποιηµένα ΚΚ. Όπως έγραφε ο Τρότσκι:  

«Στην πραγµατικότητα, η υπογραφή της συνθήκης µε τον Χίτ-
λερ14 απλά µας δίνει ένα ακόµα µέτρο για να µετρήσουµε το βαθµό του 
εκφυλισµού της σοβιετικής γραφειοκρατίας, και την περιφρόνησή της 
για τη διεθνή εργατική τάξη, συµπεριλαµβάνοντας και την Κοµµουνι-
στική ∆ιεθνή, αλλά δεν παρέχει καµιά απολύτως βάση για µια κοινωνιο-
λογική επανεκτίµηση της ΕΣΣ∆». 

Ενώ λοιπόν το Γερµανο-Σοβιετικό Σύµφωνο του 1939 (κατ’ επέ-
κταση οι συµφωνίες SALT µε τις ΗΠΑ, η «κρίση των πυραύλων» της 
Κούβας κλπ) δεν µας παρέχουν κανένα πρόσθετο δεδοµένο για την «κοι-
νωνιολογική επανεκτίµηση της ΕΣΣ∆», η ίδια η υπεράσπισή της δεν εί-
ναι άµεση απόρροια της κοινωνιολογικής µας εκτίµησης αλλά της τα-
χτικής µας εκτίµησης σχετικά µε την ταξική πολιτική και θέση του 
προλεταριάτου κάτω από τις νέες συνθήκες. Αν για παράδειγµα η Γερ-
µανία όχι µόνο δεν είχε εισβάλλει στην ΕΣΣ∆ το 1941 ή µέχρι τα τέλη 
του 1944, αλλά ήταν σύµµαχοι, θα ήταν δυνατό για τους Έλληνες ή 
Βαλκάνιους κοµµουνιστές να «υπερασπίζονται» την ΕΣΣ∆; Αυτό δεν θα 

                                                 
14  Ο Τρότσκυ αναφέρεται στο Γερµανο-Σοβιετικό Σύµφωνο µη επίθεσης των Ρίµπεντροπ και Μολότωφ 
που υπογράφτηκε στις 23 Αυγούστου 1939 στη Μόσχα. Με τη συµφωνία, η ΕΣΣ∆ απέκτησε Ρουµανικά 
εδάφη και εισέβαλλε στην Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία ενώ η Γερµανία στις αρχές του Σεπτέµβρη 
1939 εισέβαλλε στην Πολωνία. 
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ήταν παρά καθαρή τρέλα. Φυσικά η ιστορία δεν γράφεται µε «αν» αλλά 
κάτω από την αδήριτη αναγκαιότητα της ταξικής πάλης και της σχέσης 
της µε την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων. Γι’ αυτόν τον λόγο 
εξάλλου, οι κοµµουνιστές δεν ήταν θεµιτό να καθορίζουν την πολιτική 
τους ανάλογα µε τις ταχτικές ανάγκες του Στάλιν ή των υπαλλήλων του 
στην Κοµµουνιστική ∆ιεθνή, αλλά σύµφωνα µε τα συµφέροντα της πα-
γκόσµιας επανάστασης, σε ταχτική βάση.  

Ο Τρότσκι αναπτύσσει τη σκέψη του µε ειλικρίνεια και ευθύτητα 
στο έργο του «Στην Υπεράσπιση του Μαρξισµού». Στέκεται πάνω από 
φορµαλισµούς και τυπικά σχήµατα όπως κάθε διαλεκτικός. Γράφει, για 
παράδειγµα: 

«Αν, αντίθετα προς όλες τις πιθανότητες, η Οκτωβριανή Επανά-
σταση αποτύχει, στη διάρκεια του τωρινού πολέµου, ή αµέσως µετά, να 
βρει τη συνέχειά της σε οποιαδήποτε από τις προηγµένες χώρες, και αν, 
αντίθετα, το προλεταριάτο σπρωχτεί πίσω, παντού και σ’ όλα τα µέτωπα 
–τότε θα πρέπει, χωρίς αµφιβολία, να βάλουµε το ζήτηµα της επανεξέτα-
σης της αντίληψής µας για την τωρινή εποχή και τις κινητήριες δυνά-
µεις της. Σ’ αυτή την περίπτωση το ζήτηµα δεν θα ήταν να κολλήσει κα-
νείς µια ετικέτα στην ΕΣΣ∆ ή στη σταλινική συµµορία, αλλά να επανε-
κτιµήσει την παγκόσµια ιστορική προοπτική για τις επόµενες δεκαετίες 
αν όχι για τους επόµενους αιώνες: έχουµε µπει στην εποχή της κοινωνι-
κής επανάστασης και της σοσιαλιστικής κοινωνίας ή, αντίθετα, στην ε-
ποχή της παρακµάζουσας κοινωνίας της ολοκληρωτικής γραφειοκρατί-
ας;» 

Το ζήτηµα της ταξικής φύσης της ΕΣΣ∆, όπως άλλωστε και του 
Θερµιδώρ, δεν µπορούσε να λυθεί θεωρητικά αλλά µε βάση τα πραγµα-
τικά ιστορικά δεδοµένα. Για τον Τρότσκι, η Σταλινική γραφειοκρατία 
δεν ήταν παρά ένα επεισοδιακό καρκίνωµα στα θεµέλια του Εργατικού 
κράτους. Ωστόσο αν στο νέο  τεράστιο, ιστορικό πεδίο που άνοιγε ο πό-
λεµος το προλεταριάτο αποδεικνυόταν ανίκανο να πάρει την εξουσία και 
να την διαχειριστεί, τότε επαναπροσδιορισµός της ιστορικής µας εποχής 
θα ήταν απαραίτητος: Η εποχή µας δεν θα ήταν ώριµη για τη σοσιαλι-
στική επανάσταση και τον σοσιαλισµό, αλλά µόνο για µια παρακµιακή 
εποχή του γραφειοκρατικού ολοκληρωτισµού. Στην Ανατολική Ευρώπη, 
η αλήθεια είναι πως επικράτησε ο γραφειοκρατικός ολοκληρωτισµός στα 
«παραµορφωµένα εργατικά κράτη» (Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία 
κλπ). ο Τρότσκι, επί της αρχής, δεν δίστασε να θέσει «το ζήτηµα της ε-
πανεξέτασης της αντίληψής µας για την τωρινή εποχή και τις κινητήρι-
ες δυνάµεις της». Αυτό σήµαινε ότι µια υποχώρηση του προλεταριάτου 
σε όλα τα µέτωπασε όλα τα µέτωπασε όλα τα µέτωπασε όλα τα µέτωπα, θα έπρεπε πέρα από θεωρητικές και άλλες προκατα-
λήψεις να µας αναγκάσει να επανεξετάσουµε το ζήτηµα του σοσιαλισµού 
στην εποχή µας. 
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Από µια άποψη αυτό έδειχνε τη βεβαιότητα του Τρότσκι ότι το 
προλεταριάτο να βγει νικηφόρο από τον καταστροφικό πόλεµο, θα κατα-
κτήσει την εξουσία σε ορισµένες ανεπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες, 
και θα ανατρέψει κατά πάσα πιθανότητα τη Σταλινική γραφειοκρατία 
στην ΕΣΣ∆. Στην πραγµατικότητα είχαµε µια ενδιάµεση λύση. Η Σταλι-
νική γραφειοκρατία κατάφερε µε τη διπλωµατία της να επεκτείνει τη 
στρατιωτική της κυριαρχία στην Αν. Ευρώπη και τη Βαλκανική. Από 
την άλλη µεριά είχαµε τη νίκη της Κινέζικης επανάστασης. Τα µεταγε-
νέστερα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα δεν θα τα αποδίδαµε τόσο στην 
λάµψη της επανάστασης του Οχτώβρη όσο τις ίδιες τις εκρηκτικές αντι-
φάσεις του καπιταλισµού στις πρώην αποικίες µετά τον Πόλεµο. Από 
αυτές τις εξελίξεις, το παγκόσµιο δεν έβγαινε ηττηµένο. Αλλά δεν έ-
βγαινε και νικηφόρο στις αναπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες (ή τις χώ-
ρες της Αν. Ευρώπης εφόσον εκεί δεν υπήρξε ποτέ µια νικηφόρα επανά-
σταση). Κατά συνέπεια, στον µεταπολεµικό κόσµο διαµορφώθηκε µια ι-
διόρρυθµη κατάσταση ισορροπίας ανάµεσα στις ΗΠΑ και την ΕΣΣ∆. Με-
ταπολεµικά, το προλεταριάτο βγήκε ουσιαστικά ωφεληµένο σε σχέση µε 
το 1939, από την άποψη της ταξικής του θέσης, αλλά ενισχυµένη υπήρ-
ξε επίσης η θέση τόσο του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού όσο και της Σο-
βιετικής γραφειοκρατίας.  

Αυτή η ιδιότυπη «ισορροπία» έµελλε να αποτελέσει το πλαίσιο 
µέσα στο οποίο κινήθηκε η παγκόσµια ταξική πάλη στις δεκαετίες του 
’60 και ’70. Η Κινέζικη και η Ρώσικη επανάσταση αποτέλεσαν το ευρύ-
τερο πλαίσιο αυτής της ταξικής πάλης, και σε συνδυασµό µε τις αντιφά-
σεις του καπιταλισµού έθεσαν την αντικειµενική βάση για τον Γαλλικό 
Μάη του ’68, την εξέγερση της Αµερικάνικης εργατικής τάξης και της 
νεολαίας ενάντια στον πόλεµο του  Βιετνάµ, το Ελληνικό Πολυτεχνείο 
του ’73, αλλά και τις εξεγέρσεις στην Ουγγαρία το ’56 και την Τσεχοσλο-
βακία το ’68. Το «δεύτερο κύµα» της Πολωνικής «Αλληλεγγύης», της 
Περεστρόικα, και της εξέγερσης στην Αν. Γερµανία και τη Ρουµανία που 
οδήγησαν στην οριστική πτώση της γραφειοκρατίας, έγιναν µέσα σε ένα 
διαφορετικό πλαίσιο, εκείνο της παγκόσµιας κρίσης του καπιταλισµού 
(κρίσεις του ’73 και ’89) και της ακόµη µεγαλύτερης κρίσης στην ΕΣΣ∆ 
και τους δορυφόρους της σαν αποτέλεσµα της αλληλοσχέσης ανάµεσα στο 
γραφειοκρατικό µοντέλο και την παγκόσµια οικονοµική κρίση. 

Για να γίνει αυτό πιο κατανοητό θα πρέπει να δούµε την άποψη 
του Τρότσκι σχετικά µε την κρατικοποίηση των µέσων παραγωγής που 
θα επέβαλλε µια στρατιωτική επέµβαση της ΕΣΣ∆ στην Πολωνία15: 

                                                 
15  Ο Τρότσκυ είχε ήδη αναλύσει τη στρατιωτική επέµβαση της ΕΣΣ∆ στη Φινλανδία. Όπως ο Ναπολέων, 
στηριζόµενος στις αστικές σχέσεις ιδιοκτησίας αναγκάστηκε να καταδικάσει τη δουλοπαροικία στις χώρες 
που καταλάµβανε, το ίδιο θα έκανε και η Σοβιετική γραφειοκρατία.  
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«Το πρωταρχικό πολιτικό κριτήριο για µας δεν είναι η µεταµόρ-
φωση των σχέσεων ιδιοκτησίας, σ’ αυτή ή την άλλη περιοχή, όσο σπου-
δαίες κι αν είναι αυτές καθεαυτές, αλλά µάλλον η αλλαγή στη συνείδηση 
και οργάνωση του παγκόσµιου προλεταριάτου, η αύξηση της ικανότητάς 
του να υπερασπίζεται προηγούµενες κατακτήσεις και να πετυχαίνει νέ-
ες. Απ’ αυτήν και µόνο την αποφασιστική άποψη, η πολιτική της Μό-
σχας, παρµένη σαν όλο, διατηρεί πέρα για πέρα τον αντιδραστικό της 
χαρακτήρα και παραµένει το κύριο εµπόδιο στο δρόµο για την παγκό-
σµια επανάσταση». 

Φυσικά, ο Τρότσκι αναφέρεται εδώ στις συνέπειες του Γερµανο-
Σοβιετικού Συµφώνου και τον διαµοιρασµό της Πολωνίας ή την Σοβιετι-
κή εισβολή στις Βαλτικές χώρες. Η λογική του είναι σε πλήρη συνέπεια 
µε την ανεξάρτητη, ταξική πολιτική του προλεταριάτου. ∆ηλαδή µια 
στρατιωτική επέµβαση της ΕΣΣ∆ στη Βουλγαρία, Ουγγαρία και Τσεχοσ-
λοβακία, ή στο Αφγανιστάν, τι συνεπάγεται σχετικά µε την «αλλαγή στη 
συνείδηση και οργάνωση του παγκόσµιου προλεταριάτου». Έχουµε «αύ-
ξηση της ικανότητάς του να υπερασπίζεται προηγούµενες κατακτήσεις 
και να πετυχαίνει νέες» ή υποδούλωση σε ένα νέο αντιδραστικό καθε-
στώς; Η διάλυση της ΕΣΣ∆, ή της Γιουγκοσλαβίας ανεβάζει ή χαντακώ-
νει τη «συνείδηση και οργάνωση του παγκόσµιου προλεταριάτου»; Όσο 
για τη σηµερινή Κίνα, η θεώρηση πρέπει να είναι σαφής: «Ας υποθέσου-
µε για µια στιγµή ότι, σύµφωνα µε τη συνθήκη της µε τον Χίτλερ, η κυ-
βέρνηση της Μόσχας αφήνει ανέπαφα τα δικαιώµατα της ατοµικής ιδιο-
κτησίας στις κατεχόµενες περιοχές και περιορίζεται στον «έλεγχο», 
σύµφωνα µε το φασιστικό πρότυπο. Μια τέτια παραχώρηση θα είχε ένα 
βαθύ χαρακτήρα αρχής και µπορεί να γινόταν η αφετηρία για ένα νέο 
κεφάλαιο στην ιστορία του σοβιετικού καθεστώτος, και, κατά συνέπεια, 
µια αφετηρία για µια νέα εκτίµηση αποµέρους µας σ’ ότι αφορά τη φύση 
του σοβιετικού κράτους». Μια εκ νέου θεώρηση της Κίνας στην αυγή της 
δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα είναι εποµένως απαραίτητη.  

Μεταπολεµικά, οι νίκες της ΕΣΣ∆ από τη µια µεριά επιτάχυναν 
τα προτσές της ταξικής πάλης µε αποτέλεσµα τη νίκη της Κινέζικης ε-
πανάστασης και την έξοδο των εθνικοαπελευθερωτικών κινηµάτων στο 
προσκήνιο µε πολλαπλές και αλυσιδωτές αντιδράσεις που δεν αποτελούν 
παρά τις αλληλοσυνδέσεις και αλληλοδιεισδύσεις των µερών στο Όλο της 
παγκόσµιας επανάστασης. Από την άλλη µεριά, το παγκόσµιο κοµµουνι-
στικό κίνηµα δεν κατάφερε, παρά την έκρηξη των αντιφάσεων του καπι-
ταλισµού, να ξεφύγει από την έλξη της Σοβιετικής γραφειοκρατίας και 
να αναπτυχθεί αυτόνοµα και ανεξάρτητα. Για παράδειγµα τα αντάρτικα 
κινήµατα ή ο «Γκεβαρισµός» θα µπορούσαν να απορριφθούν σε αρχειακή 
βάση, αλλά να στηριχθούν κριτικά στο µέτρο που θα ανέπτυσσαν µια α-
ντι-σταλινική και αντιγραφειοκρατική ιδεολογία.  
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Το ίδιο θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς και για τα εθνικοαπε-
λευθερωτικά, Μπααθικά και Ισλαµικά κινήµατα αν δεν ήταν τόσο ξεκά-
θαρα εθνικιστικά και αστικά. Εποµένως µεταπολεµικά είχαµε µια έξαρ-
ση της ταξικής πάλης όπως ήταν αναµενόµενο, αλλά αυτή η έξαρση απο-
κρυσταλλώθηκε σε µορφές που δεν είχαν σχέση µε τα άµεσα καθήκοντα 
του προλεταριάτου και τη σοσιαλιστική επανάσταση. Στα κινήµατα αυτά 
είναι σαφές ότι δεν υπήρξε µια προλεταριακή πρωτοπορία που να επη-
ρεάσει τις εξελίξεις, αλλά µε τη σειρά του αυτό οφείλεται στις ντόπιες 
αστικές τάξεις και την προσωρινή συνεργασία τους µε τη Μόσχα. Τέτοια 
σχήµατα είχαµε δει ασφαλώς και στα µέσα του ’30 µε την πολιτική των 
«λαϊκών µετώπων» της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς. Στη µεταπολεµική 
περίοδο, η Μόσχα συνέχισε να ακολουθεί αυτή την αντεπαναστατική 
πολιτική και µάλιστα να υποτάσσει τα συµφέροντα του προλεταριάτου 
σε αστικές και sui generis βοναπαρτιστικές ηγεσίες όπως στη Λιβύη, το 
Ιράκ, το Ιράν, την Αλγερία, την Ανγκόλα, την Ερυθραία και Αιθιοπία, 
το Κονγκό, την Κούβα κλπ.  

∆ηλαδή µεταπολεµικά και στα πλαίσια των εθνικοαπελευθερωτι-
κών κινηµάτων είχαµε µια πλήρη υποταγή του προλεταριακού κινήµα-
τος στο νέο δόγµα της «ειρηνικής συνύπαρξης» του Κρεµλίνου, ένα δόγ-
µα που ήταν αντικειµενικά αντεπαναστατικό. Από το σηµείο αυτό και 
πέρα, η υποστήριξη προς την ΕΣΣ∆ έπρεπε να είχε τεθεί σε αµφισβήτη-
ση ή εκ νέου θεώρηση. Για παράδειγµα αυτή η περίοδος συµπίπτει µε 
την άνοδο του εργατικού και επαναστατικού κινήµατος στην Ευρώπη 
και την Αµερική. Η υπεράσπιση της ΕΣΣ∆ απέναντι σε έναν νέο ιµπερι-
αλιστικό πόλεµο, δεν θα έπρεπε να γίνει µε τα δεδοµένα της δεκαετίας 
του ’30 και ’40 αλλά µε βάση τα νέα δεδοµένα της εποχής. Πλέον, µια 
στρατιωτική επέµβαση της ΕΣΣ∆ δεν θα οδηγούσε ξεκάθαρα σε κρατικο-
ποίηση των µέσων παραγωγής (αν και αυτό έγινε στο Αφγανιστάν στις 24 
∆εκέµβρη 1979). Πάνω απ’ όλα δεν θα οδηγούσε ξεκάθαρα σε άνοδο της 
«συνείδησης και οργάνωσης του παγκόσµιου προλεταριάτου»16. Οι στρα-
τιωτικές επεµβάσεις της Μόσχας στην Πράγα και τη Βουδαπέστη είχαν 
δώσει ήδη ένα κακό όνοµα όχι µόνο στη Σταλινική γραφειοκρατία αλλά 
και την ίδια την ΕΣΣ∆. 

∆εν είναι εύκολο φυσικά να αξιολογήσει και να κρίνει κανείς τις 
στρατιωτικές επεµβάσεις του Κρεµλίνου, ανεξάρτητα από την ισχυρο-
ποίηση ενός Παγκόσµιου Κόµµατος της Σοσιαλιστικής Επανάστασης, 
δηλαδή από µια νέα Κοµµουνιστική ∆ιεθνή, όπως η 4η ∆ιεθνής. Αν δεν 
υπάρχει ένα εθνικό τµήµα της ∆ιεθνούς το οποίο να µπορεί να εξασφα-

                                                 
16  Για το ίδιο το Αφγανιστάν θεωρούµε πως η Σοβιετική επέµβαση αποτέλεσε µια ιστορική πρόοδο στην 
εξέλιξη των σχέσεων παραγωγής και των παραγωγικών δυνάµεων. Η διεθνής ιµπεριαλιστική επέµβαση 
στο Αφγανιστάν και ο εξοπλισµός των πιο καθυστερηµένων φεουδαρχικών ισλαµικών στοιχείων ακύρωσε 
µεγάλο µέρος αυτής της προόδου. 
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λίσει µαζικότητα και να επηρεάσει τις εξελίξεις, οι στρατιωτικές επεµ-
βάσεις του Κρεµλίνου στη χώρα αυτή ή οι διάφορες άλλες αντιδικίες (πχ 
αντάρτικο ή όχι, ο ρόλος της αγροτιάς κλπ) δεν είναι παρά καθαρά θεω-
ρητικά και ακαδηµαϊκά ζητήµατα που δεν έχουν µεγάλη σηµασία, δεδο-
µένου ότι δεν είναι, όπως είπαµε και παραπάνω, ζητήµατα αρχών. Όπως 
έλεγε ο Τρότσκι, το κριτήριό µας είναι «µάλλον η αλλαγή στη συνείδηση 
και οργάνωση του παγκόσµιου προλεταριάτου, η αύξηση της ικανότητάς 
του να υπερασπίζεται προηγούµενες κατακτήσεις και να πετυχαίνει νέ-
ες», παρά η άνευ όρων υποστήριξη της κρατικοποίησης των µέσων παρα-
γωγής σε µια χώρα (όσο µεγάλη κι’ αν είναι) που θα γινόταν µε µια 
στρατιωτική επέµβαση της ΕΣΣ∆. 

Φυσικά ο Τρότσκι συµπληρώνει πως «η γενική µας εκτίµηση για 
το Κρεµλίνο και την Κοµµουνιστική ∆ιεθνή, δεν αλλάζει το ιδιαίτερο 
γεγονός ότι η κρατικοποίηση της ιδιοκτησίας στα κατεχόµενα εδάφη α-
ποτελεί καθεαυτή ένα προοδευτικό µέτρο». Στην Πολωνία, τη Βουλγαρί-
α, την Τσεχοσλοβακία µετά τον πόλεµο ή το Αφγανιστάν στα 1979, η 
κρατικοποίηση των παραγωγικών µέσων υπήρξε ένα προοδευτικό µέτρο, 
που οι εργάτες των χωρών αυτών δεν θα έπρεπε να το διαπραγµατευ-
θούν. Στο Αφγανιστάν, η Σοβιετική στρατιωτική επέµβαση πήγε πολύ 
πιο µακριά από την αντικειµενική, ιστορική άποψη. Αν ο Χίτλερ µπο-
ρούσε να απειλήσει ξανά την Αν. Ευρώπη, και οι ΗΠΑ το Αφγανιστάν 
(µια πιο ρεαλιστική περίπτωση) οι εργαζόµενοι δεν θα έπρεπε µε κανέ-
ναν τρόπο να θέσουν τους µουλάδες, τους Αµερικάνους ιµπεριαλιστές, 
τους Σοβιετικούς γραφειοκράτες, και τους τοπικούς φεουδάρχες στην 
ίδια µοίρα και να πουν «θέλουµε απελευθέρωση απ’ όλους». Αυτό θα 
τους οδηγούσε απλά σε ένα από τέσσερα εκτελεστικά αποσπάσµατα και 
δεν θα εξυπηρετούσαν σε τίποτα τα άµεσα καθήκοντα του προλεταριά-
του.  

Ολόκληρη η σηµασία της ταχτικής είναι να αναγνωρίσει κανείς 
τον προοδευτικό χαρακτήρα της Σοβιετικής επέµβασης του 1979, να 
τσακίσει τους Αµερικάνους ιµπεριαλιστές και τους ντόπιους αντιδρα-
στικούς φεουδάρχες, να υποστηρίξει τους νέους, προοδευτικούς θεσµούς 
και όταν έχει σταθεί στα πόδια του να αντιµετωπίσει τη Σοβιετική γρα-
φειοκρατία. Ωστόσο στο Αφγανιστάν των αρχών του ’80 δεν υπήρχε ένα 
κοµµουνιστικό Κόµµα που να είναι αποφασισµένο να ακολουθήσει µια 
τέτοια ταχτική στα πλαίσια της γενικής του στρατηγικής. Για την ακρί-
βεια, ένα τέτοιο Κόµµα δεν υπήρχε πουθενά στη Μέση Ανατολή, στη 
Λατινική Αµερική, ή την Ευρώπη την ίδια. 

Τα όσα είπαµε αναφορικά µε τη σχετικότητα της κρατικοποίησης 
και της στρατιωτικής επέκτασης του Κρεµλίνου φαίνονται ξεκάθαρα στο 
ακόλουθο συµπέρασµα του Τρότσκι: 
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«Η κρατικοποίηση των µέσων παραγωγής είναι, όπως είπαµε, ένα 
προοδευτικό µέτρο. Αλλά η προοδευτικότητά του είναι σχετική. Το ειδι-
κό βάρος εξαρτάται από το σύνολο όλων των άλλων παραγόντων. Έτσι, 
πρέπει πρώτα και κύρια να αποδείξουµε ότι η επέκταση του εδάφους ό-
που κυριαρχεί η γραφειοκρατική απολυταρχία και ο παρασιτισµός, κα-
λυµµένα µε «σοσιαλιστικά» µέτρα, µπορεί να µεγαλώσει το γόητρο του 
Κρεµλίνου, να γεννήσει αυταπάτες όσον αφορά τη δυνατότητα της αντι-
κατάστασης της προλεταριακής επανάστασης από γραφειοκρατικές µα-
νούβρες και λοιπά. Αυτό το κακό ξεπερνά κατά πολύ το προοδευτικό πε-
ριεχόµενο των σταλινικών µεταρρυθµίσεων στην Πολωνία». 

Για παράδειγµα, η προοδευτικότητα και η υποστήριξη της Σοβιε-
τικής στρατιωτικής επέµβασης στο Αφγανιστάν οφείλεται στην αναµόρ-
φωση των ιδιοκτησιακών και γενικότερων κοινωνικών σχέσεων που τέ-
θηκαν σαν υπόδειγµα προς την εργατική τάξη όλης της Μ. Ανατολής και 
του Αραβικού κόσµου. Αν µε τη σειρά της, ωστόσο, η Σοβιετική επέµβα-
ση στο Αφγανιστάν απλώς ανέβαζε το γόητρο της Σοβιετικής γραφειο-
κρατίας µε αποτέλεσµα «να γεννήσει αυταπάτες όσον αφορά τη δυνατό-
τητα της αντικατάστασης της προλεταριακής επανάστασης από γραφειο-
κρατικές µανούβρες», τότε αυτό το κακό θα βάραινε δέκα φορές παραπά-
νω από την καθαυτό κρατικοποίηση των µέσων παραγωγής στο Αφγανι-
στάν ή αλλού. Το κρίσιµο ερώτηµα είναι σαφές: Η Σοβιετική επέµβαση Το κρίσιµο ερώτηµα είναι σαφές: Η Σοβιετική επέµβαση Το κρίσιµο ερώτηµα είναι σαφές: Η Σοβιετική επέµβαση Το κρίσιµο ερώτηµα είναι σαφές: Η Σοβιετική επέµβαση 
στην Αν. στην Αν. στην Αν. στην Αν. Ευρώπη οδήγησε στο προοδευτικό µέτρο της κρατικοποΕυρώπη οδήγησε στο προοδευτικό µέτρο της κρατικοποΕυρώπη οδήγησε στο προοδευτικό µέτρο της κρατικοποΕυρώπη οδήγησε στο προοδευτικό µέτρο της κρατικοποίίίίησης ησης ησης ησης 
και του στρεβλού, κεντρικού σχεδιασµού, αµέσως µετά τον Β’ Παγκόσµιο και του στρεβλού, κεντρικού σχεδιασµού, αµέσως µετά τον Β’ Παγκόσµιο και του στρεβλού, κεντρικού σχεδιασµού, αµέσως µετά τον Β’ Παγκόσµιο και του στρεβλού, κεντρικού σχεδιασµού, αµέσως µετά τον Β’ Παγκόσµιο 
Πόλεµο. Σαν συνέπεια το γόητρο της γραφειοκρατίας και αυτού του σΠόλεµο. Σαν συνέπεια το γόητρο της γραφειοκρατίας και αυτού του σΠόλεµο. Σαν συνέπεια το γόητρο της γραφειοκρατίας και αυτού του σΠόλεµο. Σαν συνέπεια το γόητρο της γραφειοκρατίας και αυτού του συ-υ-υ-υ-
γκεκριµένου µοντέλου ανάπτυξης επηρέασε ολγκεκριµένου µοντέλου ανάπτυξης επηρέασε ολγκεκριµένου µοντέλου ανάπτυξης επηρέασε ολγκεκριµένου µοντέλου ανάπτυξης επηρέασε ολόόόόκληρο τον πλανήτη και κληρο τον πλανήτη και κληρο τον πλανήτη και κληρο τον πλανήτη και 
κυρίως τον «Τρίτο Κόσµο». Από την άλλη αύξησε και το γόητρο του σκυρίως τον «Τρίτο Κόσµο». Από την άλλη αύξησε και το γόητρο του σκυρίως τον «Τρίτο Κόσµο». Από την άλλη αύξησε και το γόητρο του σκυρίως τον «Τρίτο Κόσµο». Από την άλλη αύξησε και το γόητρο του σο-ο-ο-ο-
σιαλισµού αλλά σε στρεβλή και εκφυλισµένη µορφή. Ήταν εποµένως σιαλισµού αλλά σε στρεβλή και εκφυλισµένη µορφή. Ήταν εποµένως σιαλισµού αλλά σε στρεβλή και εκφυλισµένη µορφή. Ήταν εποµένως σιαλισµού αλλά σε στρεβλή και εκφυλισµένη µορφή. Ήταν εποµένως 
προοδευτική ή αντεπαναστατική η µεταπολεµική πολιτική προοδευτική ή αντεπαναστατική η µεταπολεµική πολιτική προοδευτική ή αντεπαναστατική η µεταπολεµική πολιτική προοδευτική ή αντεπαναστατική η µεταπολεµική πολιτική υποστήριξης υποστήριξης υποστήριξης υποστήριξης 
της ΕΣΣ∆;της ΕΣΣ∆;της ΕΣΣ∆;της ΕΣΣ∆;    

Κάθε πολιτική που έχει µια στρατηγική, τη σοσιαλιστική επανά-
σταση, έχει και µια ταχτική που δεν µπορεί να αντιφάσκει µε αυτήν. 
Χωρίς να αρνούµαστε ότι η κρατικοποίηση των µέσων παραγωγής και η 
απαλλοτρίωση της αστικής τάξης είναι ένα προοδευτικό µέτρο αν κριθεί 
από µόνο του, τελικά πρέπει να κρίνουµε το µέτρο αυτό στην πλάστιγγα 
της παγκόσµιας ταξικής πάλης από τη σκοπιά του παγκόσµιου προλετα-
ριάτου. Όπως κρίνουµε την κρατικοποίηση των µέσων παραγωγής, έτσι 
πρέπει να κρίνουµε και την εξέγερση της Πράγας, της Βουδαπέστης, και 
της Πλατείας Τιεν-Αν-Μεν. Για ένα επαναστατικό Κόµµα, οι εξεγέρσεις 
αυτές θα αντιπροσώπευαν ασύγκριτα περισσότερα για την παγκόσµια 
επανάσταση απ’ ότι οι θεσµοί που επέβαλλαν οι στρατιωτικές εισβολές 
της ΕΣΣ∆. Με τη σειρά τους, τους θεσµούς αυτούς η εργατική τάξη θα 
έπρεπε να τους υπερασπίσει απέναντι στην παραµικρή επέµβαση των 
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ιµπεριαλιστών, όχι βέβαια «άνευ όρων» όπως θα ήθελε η γραφειοκρατία, 
αλλά σαν θεσµούς του εργατικού κράτους.   

Ο Τρότσκι έγραφε σωστά πως: 

«Το συγκεκριµένο είναι µια σχετική, και όχι µια απόλυτη έν-
νοια: εκείνο που είναι συγκεκριµένο στη µια περίπτωση, αποδεί-
χνεται πως είναι αφηρηµένο σε µια άλλη: δηλαδή, ανεπαρκώς 
προσδιορισµένο για ένα δοσµένο σκοπό. Για να αποκτήσουµε µια 
έννοια, αρκετά «συγκεκριµένη» για µια δοσµένη ανάγκηγια µια δοσµένη ανάγκηγια µια δοσµένη ανάγκηγια µια δοσµένη ανάγκη, είναι 
αναγκαίο να συσχετίσουµε αρκετές αφαιρέσεις σε µια –ακριβώς 
όπως, για να αναπαράγουµε ένα κοµµάτι της ζωής στην οθόνη, 
που είναι µια εικόνα σε κίνηση, είναι αναγκαίο να συνδυάσουµε 
έναν αριθµό από ακίνητες φωτογραφίες. Το συγκεκριµένο είναι Το συγκεκριµένο είναι Το συγκεκριµένο είναι Το συγκεκριµένο είναι 
ένας συνδυασµός αφαιρέσεωνένας συνδυασµός αφαιρέσεωνένας συνδυασµός αφαιρέσεωνένας συνδυασµός αφαιρέσεων –όχι ένας αυθαίρετος ή υποκειµενι-
κός συνδυασµός, αλλά ένας συνδυασµός που ανταποκρίνεται 
στους νόµους της κίνησης ενός δοσµένου φαινόµενου». 

Η διαλεκτική του Αφηρηµένου και του Συγκεκριµένου, η αντι-
κειµενική κατανόηση της διαλεκτικής των πραγµάτων, αποτελεί φυσικά 
την ουσία του Μαρξισµού και µαζί µ’ αυτό την ουσία της ταχτικής του 
επαναστατικού Κόµµατος. Αποτελεί τη βάση της κριτικής που µπορούµε 
να ασκήσουµε σε µια ορισµένη ταχτική και τη βάση της ανάπτυξης της 
δικής µας πολιτικής. Όταν λέµε ότι «το συγκεκριµένο είναι ένας συτο συγκεκριµένο είναι ένας συτο συγκεκριµένο είναι ένας συτο συγκεκριµένο είναι ένας συνδνδνδνδυ-υ-υ-υ-
ασµός αφαιρέσεωνασµός αφαιρέσεωνασµός αφαιρέσεωνασµός αφαιρέσεων» εννοούµε πως µια διαλεκτική ανάµεσα στη Γνώση 
και την Πράξη έχει λάβει χώρα, πως η Γνώση µας έχει αναθεωρηθεί στο 
φως της Πράξης, και αυτή η ίδια η Πράξη έχει επηρεασθεί από την πρα-
κτική εφαρµογή της επαναστατικής θεωρίας. Για παράδειγµα, πολλοί 
ακόµα και σήµερα δεν είναι διατεθειµένοι να δουν την πλήρη ιστορική 
εξέλιξη και µένουν σε αποσπασµατικές φωτογραφίες του παρελθόντος (τι 
έκανε ο Στάλιν το 1933, το 1936, το 1941 η το 1952). ∆εν θέλουν να δουν 
ολόκληρη την «ταινία» που µας οδηγεί στα αρχές του ’90.  

Για να γίνει αυτό, «είναι αναγκαίο να συσχετίσουµε αρκετές α-
φαιρέσεις σε µια», να ενσωµατώσουµε τα ιστορικά δεδοµένα σε µια πα-
ραπέρα ανάπτυξη της επαναστατικής θεωρίας που µας άφησαν ο Μαρξ 
και ο Λένιν. Το να καταλήξει κανείς µε έναν όχι «αυθαίρετο ή υποκει-
µενικό συνδυασµό, αλλά ένα συνδυασµό που ανταποκρίνεται στους νό-
µους της κίνησης ενός δοσµένου φαινόµενου» είναι, στη ∆ιαλεκτική, ε-
ξαιρετικά δύσκολο. Πέρα από την αντικειµενικότητα της εξέτασης των 
ιστορικών προτσές, απαιτεί µια γνώση του σκοπού, που δεν είναι άλλος 
από τα ταξικά συµφέροντα του παγκόσµιου προλεταριάτου, δηλ. κάτι 
παρόµοιο µε το Εγελιανό «Απόλυτο Πνεύµα». 
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 Σε όλες τις «αριστερίστικές» αναλύσεις των µικροαστών, στην 
πραγµατικότητα δεν υπάρχει ούτε κόκκος διαλεκτικής, αλλά δεν υπάρ-
χει επίσης καµία αίσθηση των ορίων της ίδιας της γραφειοκρατίας. Όπως 
γράφει ο Τρότσκι: 

 «Όµως, παρ’ όλο που η οικονοµία καθορίζει την πολιτική 
όχι άµεσα ή απ’ ευθείας, αλλά µόνο σε τελευταία ανάλυση, ωστόσο ωστόσο ωστόσο ωστόσο 
η οικονοµία καθορίζει την πολιτικήη οικονοµία καθορίζει την πολιτικήη οικονοµία καθορίζει την πολιτικήη οικονοµία καθορίζει την πολιτική. Οι µαρξιστές βεβαιώνουν 
ακριβώς αυτό, σε αντίθεση µε τους αστούς καθηγητές και τους 
µαθητές τους. Ενώ αναλύουµε και ξεσκεπάζουµε την αυξανόµενη 
πολιτική ανεξαρτησία της γραφειοκρατίας από το προλεταριάτο, 
ποτέ δεν χάνουµε από τα µάτια µας τα αντικειµενικά κοινωνικά 
όρια αυτής της «ανεξαρτησίας», δηλαδή, την εθνικοποιηµένη ιδι-
οκτησία που συµπληρώνεται από το µονοπώλιο του εξωτερικού 
εµπορίου». 

Αυτά τα όρια έµελλε να γίνουν ξεκάθαρα στην µεταπολεµική περίοδο, 
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι θεωρητικοί σαν τον Καστοριάδη και τον 
Μπετελέµ τα παραγνώρισαν εντελώς θεωρώντας πως ανακαλύπτουν τον 
τροχό.  

Συνολικά, τόσο µε βάση τα επιχειρήµατα του Συνολικά, τόσο µε βάση τα επιχειρήµατα του Συνολικά, τόσο µε βάση τα επιχειρήµατα του Συνολικά, τόσο µε βάση τα επιχειρήµατα του ΤρότσκιΤρότσκιΤρότσκιΤρότσκι, όσο και µε , όσο και µε , όσο και µε , όσο και µε 
βάση την µεταπολεµική εξέλιξη της Σοβιετικής γραφειβάση την µεταπολεµική εξέλιξη της Σοβιετικής γραφειβάση την µεταπολεµική εξέλιξη της Σοβιετικής γραφειβάση την µεταπολεµική εξέλιξη της Σοβιετικής γραφειοοοοκρατίας µέχρι κρατίας µέχρι κρατίας µέχρι κρατίας µέχρι 
την τελική της κατάρρευση το 1989 και ττην τελική της κατάρρευση το 1989 και ττην τελική της κατάρρευση το 1989 και ττην τελική της κατάρρευση το 1989 και τις αρχές του ’90, θεωρούµε πως ις αρχές του ’90, θεωρούµε πως ις αρχές του ’90, θεωρούµε πως ις αρχές του ’90, θεωρούµε πως 
δεν υπάρχει κανένα ιστορικό δεδοµένο που να µας επιτρέπει να χαρδεν υπάρχει κανένα ιστορικό δεδοµένο που να µας επιτρέπει να χαρδεν υπάρχει κανένα ιστορικό δεδοµένο που να µας επιτρέπει να χαρδεν υπάρχει κανένα ιστορικό δεδοµένο που να µας επιτρέπει να χαρα-α-α-α-
κτηρίσουµε τη Σοβιετική γραφειοκρκτηρίσουµε τη Σοβιετική γραφειοκρκτηρίσουµε τη Σοβιετική γραφειοκρκτηρίσουµε τη Σοβιετική γραφειοκραααατία σαν µια «νέα εκµεταλλευτική τία σαν µια «νέα εκµεταλλευτική τία σαν µια «νέα εκµεταλλευτική τία σαν µια «νέα εκµεταλλευτική 
τάξη» και την ΕΣΣ∆ σαν µια καπιταλισττάξη» και την ΕΣΣ∆ σαν µια καπιταλισττάξη» και την ΕΣΣ∆ σαν µια καπιταλισττάξη» και την ΕΣΣ∆ σαν µια καπιταλιστιιιική κοινωνία «νέου τύπου». Στη κή κοινωνία «νέου τύπου». Στη κή κοινωνία «νέου τύπου». Στη κή κοινωνία «νέου τύπου». Στη 
διάρκεια µισού αιώνα περίπδιάρκεια µισού αιώνα περίπδιάρκεια µισού αιώνα περίπδιάρκεια µισού αιώνα περίπου από τη λήξη του Β’ παγκοσµίου πολέµου ου από τη λήξη του Β’ παγκοσµίου πολέµου ου από τη λήξη του Β’ παγκοσµίου πολέµου ου από τη λήξη του Β’ παγκοσµίου πολέµου 
θα ήταν αστείο να υποστηρίξει κανείς πως µια νέα αστική ή εκµεταθα ήταν αστείο να υποστηρίξει κανείς πως µια νέα αστική ή εκµεταθα ήταν αστείο να υποστηρίξει κανείς πως µια νέα αστική ή εκµεταθα ήταν αστείο να υποστηρίξει κανείς πως µια νέα αστική ή εκµεταλ-λ-λ-λ-
λευτική τάξη ανλευτική τάξη ανλευτική τάξη ανλευτική τάξη ανααααπτύχθηκε στην ΕΣΣ∆. Το ακαδηµαϊκό αυτό ζήτηµα, πτύχθηκε στην ΕΣΣ∆. Το ακαδηµαϊκό αυτό ζήτηµα, πτύχθηκε στην ΕΣΣ∆. Το ακαδηµαϊκό αυτό ζήτηµα, πτύχθηκε στην ΕΣΣ∆. Το ακαδηµαϊκό αυτό ζήτηµα, 
πρέπει εποµένως να θεπρέπει εποµένως να θεπρέπει εποµένως να θεπρέπει εποµένως να θεωωωωρείται λυµένο διά παντόςρείται λυµένο διά παντόςρείται λυµένο διά παντόςρείται λυµένο διά παντός.  
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VIII.VIII.VIII.VIII.    

 

Ο Μαρξ έγραφε στο «Κεφάλαιο»: “The directing motive, the end 
and aim of capitalist production is to extract the greatest possible 
amount of surplus value, and consequently to exploit labor power to 
the greatest possible extent” (τόµος 1, κεφ. 12). Αυτή η µεγιστοποίηση 
της υπεραξίας, δηλαδή της απλήρωτης εργασίας αποτελεί για τον Μαρξ 
το βασικό κίνητρο και τον στόχο της καπιταλιστικής παραγωγής, µε δε-
δοµένη φυσικά την µετατροπή της εργασίας σε εµπόρευµα. Ωστόσο αυτός 
δεν ήταν καν ο στόχος του «κρατικού καπιταλισµού» όπως χρησιµοποίη-
σε τον όρο ο Λένιν. Σε σχέση µε τις µεταγενέστερες εξελίξεις στη σταλι-
νική περίοδο, το ζήτηµα αν το καθεστώς της ΕΣΣ∆ ήταν «κρατικός καπι-
ταλισµός», «γραφειοκρατικός κολεχτιβισµός», «παραµορφωµένο εργατικό 
κράτος» κλπ και αν η γραφειοκρατία αποτελούσε µια «τάξη» ή µια «κά-
στα» µετατράπηκε από ένα ακαδηµαϊκό ζήτηµα σε ζήτηµα αρχής για το 
παγκόσµιο κοµµουνιστικό κίνηµα. 

Με τον όρο «κρατικός καπιταλισµός», ο Λένιν εννοούσε κάτι ε-
ντελώς διαφορετικό σε σχέση µε τη µεταγενέστερη χρήση του όρου. Εν-
νοούσε την ύπαρξη, ή τη συνειδητή εισαγωγή, καπιταλιστικών στοιχεί-
ων στην οικονοµία του γραφειοκρατικά παραµορφωµένου εργατικού 
κράτους. Η µεταγενέστερη χρήση του όρου αναφέρεται στην ύπαρξη µι-
ας αστικής τάξης που αποτελείται από τη σοβιετική, κοµµατική γραφει-
οκρατία στα πλαίσια ενός συστήµατος που είναι καπιταλιστικό. Τα κα-
πιταλιστικά στοιχεία στην ανάλυση του Λένιν ήταν η λειτουργία µικρών 
καπιταλιστικών επιχειρήσεων στη βιοµηχανία (µέχρι 20 άτοµα και αρ-
γότερα περισσότερα), η ιδιωτική αγροτική παραγωγή και η ελεύθερη α-
γορά σε τοπικό επίπεδο για ορισµένα αγροτικά αγαθά στη διάρκεια της 
ΝΕΠ. Εφόσον το εργατικό κράτος εξακολουθούσε να έχει τον  γενικότε-
ρο έλεγχο της παραγωγής και του Σχεδίου, η ΝΕΠ θα µπορούσε να πε-
ριγραφεί συνοπτικά σαν «κρατικός καπιταλισµός». Αυτό σε καµιά περί-
πτωση φυσικά δεν σήµαινε ότι η ΕΣΣ∆ είχε µετατραπεί σε καπιταλιστι-
κή οικονοµία. Σήµαινε ότι συγκεκριµένα καπιταλιστικά στοιχεία είχαν 
εισαχθεί (ιδιωτική παραγωγή και αγορές) κάτω από τον έλεγχο του κρά-
τους. Το γεγονός ότι ο «κρατικός καπιταλισµός» του Λένιν ήταν ζήτηµα 
ποσότητας και βαθµού είναι αυτονόητο. ∆εν ήταν το µεγαλύτερο µέρος, 
ούτε καν ένα µεγάλο µέρος της βιοµηχανίας αυτό που αφέθηκε στις κα-
πιταλιστικές σχέσεις της ΝΕΠ, και το ίδιο ίσχυσε και για την αγροτική 
παραγωγή. Αν έτσι ήταν η κατάσταση, η διαλεκτική της εξέλιξης θα ο-
δηγούσε γρήγορα σε µια µετατροπή της ποσότητας σε ποιότητα.  
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Το πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η µεταγενέστερη χρήση του όρου 
«κρατικός καπιταλισµός», προϋποθέτει την ανταγωνιστική σχέση ανάµε-
σα στους «διευθύνοντες» και τους «διευθυνόµενους» γενικά. Μεταξύ 
πολλών άλλων, ο Καστοριάδης έχει κάνει µια τέτοια βασική διάκριση 
και την ανήγαγε στη βασική αντίθεση της εποχής µας. Αν πραγµατικά 
δεχτεί κανείς µια τέτοια διάκριση τότε η τάξη των «διευθυντών» γρήγο-
ρα µετέτρεψε την ΕΣΣ∆ σε µια καπιταλιστική, «διευθυντική» κοινωνία, 
παρά το γεγονός ότι δεν είχε την ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής. Το 
ζήτηµα θα ήταν καθαρά ακαδηµαϊκό εφόσον οι περισσότεροι αντι - στα-
λινικοί κοµµουνιστές συµφωνούσαν στην ανατροπή της κυρίαρχης γρα-
φειοκρατίας µε µια επανάσταση της εργατικής τάξης (κοινωνική ή πολι-
τική). Στην πράξη, το ζήτηµα απέκτησε µια ιδιαίτερη σηµασία στη διάρ-
κεια του Β΄ παγκοσµίου πολέµου και µετά, ως προς το αν η ΕΣΣ∆ θα έ-
πρεπε να έχει την υπεράσπιση της παγκόσµιας εργατικής τάξης, αν έ-
πρεπε η όχι να υποστηριχθεί στη διάρκεια της κρίσης των πυραύλων 
στην Κούβα, στην επέµβαση στο Αφγανιστάν κλπ.  

Αλλά ένας τέτοιος τρόπος σκέψης αποδείχτηκε ότι είναι λανθα-
σµένος από τον ίδιο τον Τρότσκι. Το ζήτηµα της υπεράσπισης της ΕΣΣ∆ 
απέναντι στη ναζιστική εισβολή είναι ένα συγκεκριµένο ζήτηµα, ενώ το 
ζήτηµα της υπεράσπισής της σε άλλες καταστάσεις είναι ένα διαφορετι-
κό, συγκεκριµένο ζήτηµα. Η υπεράσπιση ή όχι της ΕΣΣ∆ δεν µπορεί να 
επαχθεί σε ζήτηµα αρχών αλλά είναι κυρίως ένα ζήτηµα ταχτικής, ένα 
ζήτηµα που συναρτάται µε την παγκόσµια επανάσταση, την τύχη και τη 
δυναµική της. Αυτό το εξηγήσαµε επαρκώς στο προηγούµενο κεφάλαιο 
και δεν χρειάζεται να επανέλθουµε. Το ζήτηµα της υπεράσπισης της 
ΕΣΣ∆ απέναντι στον Χίτλερ είχε το νόηµα της προάσπισης της ίδιας της 
παγκόσµιας επανάστασης και όχι µόνο, όχι αποκλειστικά, τους θεσµούς 
της κρατικοποιηµένης ιδιοκτησίας και του σχεδιασµού. Το ζήτηµα της 
υποστήριξης της ΕΣΣ∆ στο Αφγανιστάν είχε το νόηµα της υποστήριξης 
της επανάστασης στον ισλαµικό κόσµο και τον αντι-ιµπεριαλιστικό αγώ-
να. Αν µπορούσε κάποιος ν’ αποδείξει ότι η σοβιετική επέµβαση στο Αφ-
γανιστάν χαντάκωνε την Αραβική ή την Ευρωπαϊκή επανάσταση, δεν θα 
υπήρχε κανένας λόγος για την υποστήριξή της. Στη δεκαετία του ’30 και 
του ’40 η ΕΣΣ∆ σήµαινε για την παγκόσµια επανάσταση µια ηθική και 
υλική πηγή ενίσχυσης παρόλο τον σταλινικό της εκφυλισµό. Η στάση 
της ΕΣΣ∆ στην Ισπανική επανάσταση υπήρξε αναµφίβολα προδοτική, 
αλλά δεν θα µπορούσε κανείς µε βάση αυτό το γεγονός να διαµορφώσει 
συνολικά τη µελλοντική του στάση απέναντι στην ΕΣΣ∆. Η ταχτική υ-
περάσπιση της ΕΣΣ∆ σήµαινε ότι η πορεία των εξελίξεων µπορεί να εί-
ναι τέτοια που να φέρουν τη γραφειοκρατία και την παγκόσµια εργατική 
τάξη στο ίδιο χαράκωµα σε µια δεδοµένη συγκυρία, οπότε η ταχτική υ-
ποστήριξη της ΕΣΣ∆ θα ήταν ξεκάθαρα η λογική επιλογή.  
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Για παράδειγµα η Αγγλία ήταν µια ιµπεριαλιστική χώρα. Αν έ-
στελνε όπλα σε µια Γερµανική αποικία της Αφρικής στην οποία το προ-
λεταριάτο και οι καταπιεσµένες µάζες είχαν ξεσηκωθεί, θα έπρεπε ν’ 
απαιτήσουµε αυτά τα όπλα να γυρίσουν πίσω στην Αγγλία µε το ίδιο κα-
ράβι, απλώς και µόνο επειδή είναι ζήτηµα αρχής η αντιπαράθεσή µας µε 
τον ιµπεριαλισµό; Τα ζητήµατα αρχής στην πραγµατική ζωή είναι πά-
ντοτε συγκεκριµένα, έχουν συγκεκριµένη µορφή και εποµένως για να 
µην διαλύουµε το Συγκεκριµένο µέσα στο Αφηρηµένο, πρέπει να έχουµε 
επίγνωση της ταχτικής µας.  

Ας υποθέσουµε τώρα ότι η ΕΣΣ∆ ήταν µια «κρατικοκαπιταλιστι-
κή» και «σοσιαλιµπεριαλιστική» χώρα και πραγµατοποίησε µια στρατιω-
τική επέµβαση στο Αφγανιστάν όπως τον Οχτώβρη του 1979. Η αλληλο-
σύνδεσή της µε την Ισλαµική επανάσταση στο Ιράν το ίδιος έτος, είναι 
προφανής. Μπορεί ασφαλώς κανείς να αναλύσει την κατάσταση µε βάση 
τις «γενικές αρχές» του ότι δηλαδή πρόκειται για ενδοϊµπεριαλιστικό 
ανταγωνισµό (των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆) αλλά αν δεν αναλύσει τη δυναµική 
της επανάστασης στην περιοχή θα έχει χάσει την ουσία των γεγονότων 
και δεν θα πρόκειται πια για ανάλυση αλλά για προκρούστεια προσαρ-
µογή των γεγονότων στις «αρχές». Τόσο στο Αφγανιστάν όσο και στο Ιράν 
αναπτύχθηκε µια επαναστατική δυναµική που αποτελούσε µια στιγµή 
κορύφωσης για την παγκόσµια επανάσταση και την παγκόσµια ταξική 
πάλη. Σε αυτή την κορύφωση πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν οι µουλάδες 
και ο Σοβιετικός στρατός, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν κινητοποιή-
θηκε η εργατική τάξη και δεν ξέσπασαν οι εκρηκτικές αντιφάσεις του 
παγκόσµιου καπιταλισµού σ’ αυτούς τους «αδύναµους κρίκους» της ι-
µπεριαλιστικής αλυσίδας. Με λίγα λόγια, στο προτσές της παγκόσµιας 
επανάστασης οι αρχές έχουν τόση µεγάλη σηµασία και αξία όση έχει και 
η ταχτική: Οι ρήξεις, οι συµβιβασµοί, το γενικότερο προτσές της ταχτι-
κής που δεν ξεφεύγει από τη στρατηγική.  

Αν ρωτήσει κανείς, σε θεωρητικό επίπεδο, ποια χαρακτηριστικά 
της ΕΣΣ∆ µας επιτρέπουν να τη θεωρήσουµε «κρατικοκαπιταλιστική» 
µετά από µια ορισµένη χρονική περίοδο (1919, 1953, 1960 κλπ) η απά-
ντηση θα είναι σχεδόν οµόφωνα το γεγονός ότι α) ήταν µια εκµεταλλευ-
τική κοινωνία, β) στην κορυφή της οποίας βρίσκονταν η γραφειοκρατία 
και τα κοµµατικά στελέχη που σχηµάτισαν µια νέα κυρίαρχη τάξη, γ) οι 
φορντικές – ταιυλορικές µέθοδες διεύθυνσης της παραγωγής, και δ) η 
πλήρης απουσία της εργατικής – συµβουλιακής δηµοκρατίας.  

Για το γεγονός ότι η ΕΣΣ∆ ήταν µια εκµεταλλευτική κοινωνία δεν 
χωρά καµιά αµφιβολία. Ακόµη και ο σοσιαλισµός, το κατώτερο στάδιο 
της κοµµουνιστικής κοινωνίας, λειτουργεί στη βάση της παραγωγής υ-
περαξίας και εποµένως της εκµετάλλευσης της εργασιακής δύναµης. Το 
κατώτερο στάδιο της κοµµουνιστικής κοινωνίας, στην ιδανική περίπτω-
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ση, χαρακτηρίζεται από την αµοιβή σύµφωνα µε την ποσότητα της (κοι-
νωνικά αναγκαίας) εργασίας που παρέχεται (αφού αφαιρεθεί από τη συ-
νολική υπεραξία το τµήµα του κεφαλαίου που είναι απαραίτητο για τη 
συσσώρευση, τις διάφορες έκτακτες ανάγκες κλπ). Ο κάθε εργαζόµενος σ’ 
αυτή την ιδανική σοσιαλιστική (αλλά όχι κοµµουνιστική) κοινωνία 
παίρνει ένα πιστοποιητικό που γράφει ότι εργάσθηκε τόσες ώρες κι’ αυ-
τό του δίνει το δικαίωµα να έχει ανάλογη ποσότητα από τα διάφορα αγα-
θά. Η ιδανική σοσιαλιστική κοινωνία είναι ένα µεταβατικό στάδιο προς 
τον κοµµουνισµό αλλά και η ίδια είναι ένα προτσές, δηλαδή απαιτείται 
µια µετάβαση από την καπιταλιστική κοινωνία.  

Στη διάρκεια αυτής της µετάβασης οι ανάγκες της συσσώρευσης ή 
οι «έκτακτες ανάγκες» ενδέχεται να είναι τόσο µεγάλες ώστε τα ποσοστά 
υπεραξίας να είναι υψηλά. Για το γεγονός ότι και η ίδια η ιδεώδης σοσι-
αλιστική κοινωνία συνεπάγεται ανισότητες δεν υπάρχει επίσης καµιά 
αµφιβολία: ∆υο εργαζόµενοι που δούλεψαν τις ίδιες ώρες στο ίδιο εργο-
στάσιο θα πάρουν ένα πιστοποιητικό που τους εξασφαλίζει τα ίδια µέσα 
κατανάλωσης, ακόµη κι’ αν ο ένας είναι νέος και ανύπαντρος ενώ ο δεύ-
τερος είναι µεσήλικας και µε τέσσερα παιδιά ή ο ένας µπορεί να ζει στην 
πόλη και ο άλλος στο χωριό. Η ανισότητα καθαυτή δεν µπορεί να χρησι-
µεύσει σαν κριτήριο για να «καταδικάσουµε» µια ορισµένη κοινωνία ως 
καπιταλιστική. Φυσικά είναι ένα ζήτηµα οι ανισότητες να είναι της τά-
ξης του 1:2 και ένα διαφορετικό να είναι της τάξης του 1:20 ή 1:100. Αλ-
λά και σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ρωτήσουµε πως εξελίσσονται 
οι ανισότητες αυτές διαχρονικά και όχι ποιες είναι σε µια δεδοµένη χρο-
νική στιγµή.  

Για το (δ), την απουσία της εργατικής δηµοκρατίας δηλαδή, θα 
ήταν πλεονασµός να πούµε ότι ο Στάλιν και οι επίγονοι εξευτέλισαν τον 
θεσµό των εργατικών Συµβουλίων (Σοβιέτ) και ότι αυτά δεν είχαν κανέ-
να σοβαρό ρόλο στην ΕΣΣ∆ και τις «Λαϊκές ∆ηµοκρατίες». Ότι υπήρχε 
µια κοµµατική – κρατική γραφειοκρατία (βλ. (β)) και φορντικές µέθοδες 
εντατικοποίησης στην παραγωγή (βλ. (γ)) και αυτά είναι αυταπόδεικτα 
γεγονότα. Ας δούµε τώρα τη δεοντολογία του πράγµατος, δηλαδή ποια θα 
ήταν µια «εναλλακτική» πορεία οικοδόµησης του σοσιαλισµού στην 
ΕΣΣ∆. Σε γενικές γραµµές, η εργατική δηµοκρατία και η συµβουλιακή 
(σοβιετική) οργάνωση της παραγωγής και της διεύθυνσης θα οδηγούσε σε 
µια λύση του «αγροτικού ζητήµατος» και των προβληµάτων που οδήγη-
σαν στον λιµό και τη συνακόλουθη εφαρµογή της ΝΕΠ. Θα οδηγούσε 
επίσης σε συµβουλιακές πρακτικές που θα συνεπάγονταν µια εναλλα-
κτική ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων –εναλλακτική ως προς τον 
φορντισµό, τον ταιυλορισµό και τον «διευθυντισµό». Εξασφαλίζοντας 
την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων µε εκρηκτικό ρυθµό, θα επέ-
τρεπαν την ελάχιστη δυνατή εκµετάλλευση και τη µέγιστη δυνατή κα-
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τανάλωση, και τελικά την απονέκρωση της αναγκαιότητας της γραφειο-
κρατίας των «ειδικών» εφόσον το σχέδιο και η τεχνολογία θα ήταν, στις 
γενικές γραµµές τους, κατανοητές στον κάθε πολίτη της νέας κοινωνίας. 
Με τη σειρά του αυτή δεν θα ήταν παρά η απονέκρωση του µηχανισµού 
του κράτους στην οποία αναφέρθηκαν ο Μαρξ και ο Λένιν. 

Αυτή θα ήταν πραγµατικά η ιδανική εξέλιξη των πραγµάτων, αλ-
λά στην πράξη υπάρχουν πάντοτε προβλήµατα. Το σχέδιο και η τεχνο-
λογία, από το επίπεδο του εργοστασίου µέχρι το επίπεδο της εθνικής οι-
κονοµίας σαν σύνολο, µπορούν και πρέπει να είναι κατανοητά από τον 
καθένα, αρκεί ο πληθυσµός να µην είναι κατά 99% αναλφάβητος. Κανέ-
να αγροτικό ζήτηµα δεν θα υπήρχε αν οι συγκοινωνίες λειτουργούσαν 
και υπήρχαν. Κανείς «ειδικός» ή κοµµατικός «υπεύθυνος» δεν θα ήταν 
απαραίτητος αν δεν υπήρχαν τα δυο προηγούµενα προβλήµατα, και αν ο 
αγροτικός πληθυσµός (το 90% της χώρας) µπορούσε να κατανοήσει τα 
εθνικά προβλήµατα και να προχωρήσει από µόνος του στην κολλεκτιβο-
ποίηση και την τεχνική ανάπτυξη της γεωργίας. Για να υπάρξουν καν οι 
συµβουλιακές πρακτικές που θα συνεπάγονταν µια εναλλακτική ανά-
πτυξη των παραγωγικών δυνάµεων, θα έπρεπε η τεχνολογία, η διεύθυν-
ση, ο συντονισµός της κάθετης οργάνωσης της παραγωγής να µπορούσε 
να γίνει µε τον ίδιο αυτοµατισµό που λειτουργούν οι αγορές και ο µηχα-
νισµός των τιµών σε µια «ελεύθερη, πλήρως ανταγωνιστική αγορά» και ο 
µηχανισµός των τιµών να µπορούσε να αντικατασταθεί ή τουλάχιστον να 
συµπληρωθεί µερικά ή να υποκατασταθεί µερικά από τον πολιτικό α-
νταγωνισµό ανάµεσα στις Κοµµούνες και τα Συµβούλια που είχε υπόψη 
του ο Λένιν.  

Είναι εντελώς σαφές ότι οι συνθήκες στη Ρωσία του ’17 ήταν ά-
κρως αρνητικές για την οικοδόµηση της κατώτατης, της πιο στοιχειώ-
δους φάσης του κοµµουνισµού. ∆εν θα έπρεπε λοιπόν καν να πραγµατο-
ποιηθεί η Οκτωβριανή επανάσταση, όπως έλεγαν οι αστοί δηµοκράτες 
και ορισµένοι «σοσιαλιστές» επειδή οι συνθήκες δεν ήταν ώριµες; Αν οι 
συνθήκες δεν ήταν ωστόσο ώριµες για τη Ρωσία καθαυτή ήταν ώριµες 
για την παγκόσµια οικονοµία σαν σύνολο, κι’ αυτό ακριβώς έκανε εφικτή 
τη Ρώσικη επανάσταση σαν συνέπεια του νόµου της ανισόµερης και συν-
δυασµένης ανάπτυξης. Όπως έγραφε ο Λένιν, σε κάθε περίπτωση το προ-
λεταριάτο βρέθηκε κυρίαρχο το 1917 στη Ρωσία. Θα έπρεπε να παραδώ-
σει τα όπλα πίσω στην παγκόσµια αστική τάξη ή αντίθετα να κρατήσει 
όσο πιο γερά µπορούσε περιµένοντας την επανάσταση στη Γερµανία και 
στις άλλες χώρες του αναπτυγµένου καπιταλισµού; Φυσικά θα έπρεπε 
να διατηρήσει το προπύργιό του στην ΕΣΣ∆, έχοντας το βλέµµα στραµ-
µένο στη ∆ύση και στην παγκόσµια επανάσταση –αυτή ήταν η στρατηγι-
κή του Λένιν. Φυσικά, η Γερµανική επανάσταση απέτυχε όσο ακόµα 
ζούσε ο Λένιν, ενώ οι διπλωµατικοί χειρισµοί του Στάλιν που ανέλαβε 
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την εξουσία µετά τον θάνατο του Λένιν, είχαν σαν σκοπό τους όχι την 
Ευρωπαϊκή επανάσταση αλλά αντίθετα την εξασφάλιση των στενών συ-
νόρων και της ύπαρξης της ΕΣΣ∆ στα πλαίσια µιας «ειρηνικής συνύπαρ-
ξης» µε τον ιµπεριαλισµό. Το σταλινικό δόγµα της «ειρηνικής συνύπαρ-
ξης» επιβίωσε πολύ πιο µετά τον θάνατο του ίδιου του Στάλιν και αποτέ-
λεσε κυρίαρχο δόγµα της Σοβιετικής γραφειοκρατίας µετά το ’60.  

Αν λοιπόν όπως είπαµε οι συνθήκες στη Ρωσία του ’17 ήταν άκρως 
αρνητικές για την οικοδόµηση της κατώτατης φάσης του κοµµουνισµού, 
τότε στην πολιτική του Λένιν δεν θα έπρεπε να αναζητήσουµε ένα ιδεώ-
δες «παράδειγµα» αλλά αντίθετα µια αποτελεσµατική ταχτική διατήρη-
σης και άµυνας του εργατικού κράτους απέναντι στον ιµπεριαλισµό. Η 
Σταλινική θεωρία της «οικοδόµησης του σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα» 
και το άκρον άωτον αυτής, η Μπρεζνιεφική έµπνευση περί ώριµων συν-
θηκών για µετάβαση στον κοµµουνισµό δεν αποτελούν παρά ιστορική 
δικαιολόγηση του διεθνούς χαρακτήρα της ΕΣΣ∆, από προπύργιο της 
παγκόσµιας επανάστασης σε µια νέα υπερδύναµη που προσπαθούσε να 
ανταγωνιστεί τον ιµπεριαλισµό µε τους δικούς του όρους, τους δικούς 
του τρόπους και οπωσδήποτε στο δικό του πεδίο.  

Για να χαρακτηρίσουµε τη Σοβιετική γραφειοκρατία ως µια κυρί-
αρχη τάξη (ενδεχοµένως νέα) θα έπρεπε να επιχειρηµατολογήσουµε ότι 
τα συµφέροντα αυτής της «τάξης» είναι σε αντίθεση µε τα συµφέροντα 
της ίδιας της εργατικής τάξης. Αλλά η Σοβιετική γραφειοκρατία όπου 
και αν επέβαλλε τη στρατιωτική της παρουσία (από την Φινλανδία το 
1939, τις «Λαϊκές ∆ηµοκρατίες», το Αφγανιστάν το 1979) φρόντισε να 
καταλύσει τους προηγούµενους θεσµούς ιδιοκτησίας και να επιβάλλει 
την κρατική ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής, τον έλεγχο του εξωτερι-
κού εµπορίου και την ένταξη σε κάποιου τύπου οικονοµικό Σχεδιασµό. 
Το αν αυτό το γεγονός ανύψωνε ή όχι τη συνείδηση της εθνικής εργατι-
κής τάξης είναι κάτι που πρέπει να ζυγίσει κανείς σε σχέση µε την κα-
τάλυση της «εθνικής ανεξαρτησίας» και τη µεταγενέστερη οικονοµική 
και κοινωνική καταπίεση που µεταφέρθηκε από τον βαθύ εκφυλισµό της 
γραφειοκρατίας. Επίσης, το αν η συνείδηση της παγκόσµιας εργατικής 
τάξης ανυψωνόταν ή όχι είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας που 
επίσης πρέπει να αξιολογηθεί. Σ’ αντίθεση µε µια τέτοια λογική προσέγ-
γιση, οι αναρχικοί και οι δεξιοί προσφεύγουν γρήγορα στις «αρχές»: Η 
ΕΣΣ∆ κατέλυσε την εθνική «ανεξαρτησία», επέβαλλε την «καταπίεση», 
επέβαλλε τη «δικτατορία» του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της ΕΣΣ∆. 
Επαναλαµβάνοντας τέτοιες κοινοτοπίες άπειρες φορές, ελπίζουν να ε-
ξορκίσουν τα πραγµατικά ζητήµατα της εθνικής και της παγκόσµιας τα-
ξικής πάλης.  

Η Σοβιετική γραφειοκρατία αντλούσε τη νοµιµοποίησή της από 
την εξουσία της εργατικής τάξης και την εξουσία των Συµβουλίων. επο-
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µένως, τα συµφέροντά της δεν ήταν «νοµικά αντίθετα» σε σχέση µε τα 
συµφέροντα της εργατικής τάξης. Αλλά οι νοµικές συµβάσεις δεν σηµαί-
νουν τίποτε θ’ ανταπαντήσει κανείς και θα έχει απόλυτο δίκιο: Η εξου-
σία της αστικής τάξης στηρίζεται στο Σύνταγµα που διακηρύσσει την «ι-
σότητα» όλων απέναντι στον Νόµο, τις «ίσες» ευκαιρίες κλπ, αλλά παρό-
λα αυτά ξέρουµε καλά πως δεν είναι τίποτε άλλο παρά η νοµική συγκά-
λυψη της εξουσίας της αστικής τάξης και του κράτους της πάνω στην 
εργατική τάξη. Παρόµοια, η «νοµική» υπόσταση της ΕΣΣ∆ στο Σύνταγµά 
της (που πρώτος άλλωστε έγραψε ο Στάλιν!) δεν ήταν τίποτε άλλο παρά 
η ταξική κυριαρχία της γραφειοκρατίας και του κράτους της πάνω στην 
εργατική τάξη.  

Στο καπιταλιστικό σύστηµα η αντίθεση ανάµεσα στην αστική τάξη 
και την εργατική τάξη είναι η κυρίαρχη, η θεµελιώδης αντίθεση του συ-
στήµατος, µια αντίθεση που εκφράζει την αντίφαση ανάµεσα στην ανά-
πτυξη των παραγωγικών δυνάµεων και τις υπάρχουσες παραγωγικές, 
δηλαδή ταξικές σχέσεις. Μια απεργία της εργατικής τάξης, µια απαλλο-
τρίωση ενός εργοστασίου, ακόµη και η παρέµβαση του κράτους στην οι-
κονοµία σε µια καπιταλιστική οικονοµία θα συναντήσουν πολλαπλές 
αντιστάσεις από τον Τύπο, τα ΜΜΕ, διάφορες «προσωπικότητες» ή «ει-
δικούς», οικονοµολόγους, κοινωνιολόγους, κοντυλοφόρους όλων των ει-
δών και των αποχρώσεων, µέχρι να φανεί τελικά η αντίσταση της ίδιας 
της αστικής τάξης, που αφορά την αντίθεσή της στην απαλλοτρίωση των 
µέσων παραγωγής που έχει στην ιδιοχτησία της. Στο σύστηµα του «γρα-
φειοκρατικού κολλεκτιβισµού» της πρώην ΕΣΣ∆, τα πράγµατα ήταν πιο 
περίπλοκα. Μια απεργία της εργατικής τάξης σήµαινε αµφισβήτηση του 
πολιτικού καθεστώτος και του Κόµµατος (άσχετα µάλιστα από τα αιτή-
µατα). Προσιδίαζε στα βασικά της χαρακτηριστικά περισσότερο σε µια 
απεργία που γίνεται σε ένα δικτατορικό καθεστώς τύπου Πινοσέτ, Μετα-
ξά, Φράνκο ή Παπαδόπουλου, παρά σε µια απεργία σε µια οποιοδήποτε 
άλλη καπιταλιστική χώρα στην οποία λειτουργούσε οµαλά ή σχετικά 
οµαλά η αστική δηµοκρατία. Ο Μπρέζνιεφ και ο Φράνκο, ο Αντρόπωφ 
και ο Παπαδόπουλος έβλεπαν τον ίδιο κίνδυνο: Τη δική τους πολιτική 
ανατροπή παρά την προοπτική της κοινωνικής επανάστασης.  

Ανάµεσα στην πολιτική και την κοινωνική ανατροπή, από αυτή 
την άποψη υπάρχει µια µεγάλη διαφορά. Εποµένως υπάρχει µια διαφο-
ρά ουσίας ανάµεσα στην πολιτική και την κοινωνική επανάσταση, όχι 
από την άποψη της ταχτικής των επαναστατών όσο από την άποψη του 
θεωρητικού και ακαδηµαϊκού χαρακτηρισµού του ίδιου του συστήµατος 
της ΕΣΣ∆. Για τους επαναστάτες µαρξιστές, η ανατροπή της γραφειοκρα-
τίας µε επαναστατικά µέσα από την εργατική τάξη δεν θα άλλαζε σε τί-
ποτε τις εξελίξεις της αν την χαρακτηρίζαµε «πολιτική» ή «κοινωνική». 
Οπωσδήποτε η ανατροπή της γραφειοκρατίας έγινε από την αντίθετη 



 

 

- 105 -

 

κατεύθυνση, µε τη µετάβαση σε µια καπιταλιστική οικονοµία (αν και µε 
ρυθµούς εξαιρετικά αργούς). Συµπερασµατικά, η γραφειοκρατία στην 
ΕΣΣ∆ έµοιαζε περισσότερο µε ένα καρκίνωµα σε µια οικονοµία µε κρα-
τικοποιηµένη ιδιοκτησία, µονοπώλιο του εξωτερικού εµπορίου και σχε-
διασµό, παρά µε µια καθαυτό καπιταλιστική οικονοµία. Παρόµοια, η Χι-
λή, η Ισπανία και η Ελλάδα των Πινοσέτ, Φράνκο και Μεταξά / Παπα-
δόπουλου δεν αποτέλεσαν εισαγωγή και προάγγελο σε έναν καπιταλισµό 
νέου τύπου, αλλά υπήρξαν καρκινώµατα πάνω στο σώµα της αστικής δη-
µοκρατίας και του καπιταλισµού. Αυτά τα καρκινώµατα δεν µπορούσαν 
να διατηρηθούν επ’ άπειρο και οι βαθιές αντιφάσεις τους έπρεπε να λυ-
θούν µε την κατάρρευσή τους. Θα ακολουθούσε είτε µια «νέα αστική δη-
µοκρατία» του καπιταλισµού µε τη στήριξη του Αµερικάνικου ιµπερια-
λισµού, όπως και έγινε («µεταπολίτευση») είτε µια σοσιαλιστική επανά-
σταση, όπως πήγε να γίνει στην Πορτογαλία των αρχών της δεκαετίας 
του ’70.  

Στην έννοια της «αυτονοµίας του κράτους» αναφερθήκαµε και 
προηγούµενα. Οι «θεωρητικοί» µας προσπαθούν να ξεζουµίσουν απ’ αυτό 
το λεµόνι µια ολόκληρη δεξαµενή ενώ στην πραγµατικότητα δεν µπορεί 
να γεµίσει καν µισό ποτήρι! Το κράτος, οι θεσµοί, οι πολιτικοί θα υψω-
θούν σε µια ορισµένη στιγµή (που δικαιολογείται από τις περιστάσεις) 
πάνω από την κοινωνία, θα µπορέσουν να επιβάλλουν τον βοναπαρτισµό 
τους για µια ορισµένη περίοδο και θα οργανώσουν το κράτος µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να φαίνεται ότι όχι µόνο µια νέα «τάξη» αλλά και ένα νέο 
«σύστηµα» έχει αναδειχθεί ιστορικά –προτού σκάσει σαν σαπουνόφουσκα 
µετά από λίγα χρόνια. Αυτό που βολικά «ξεχνούν» διάφοροι «θεωρητι-
κοί» είναι πως µια άρχουσα τάξη πρέπει α) πραγµατικά να άρχει και ε-
ποµένως να είναι πραγµατικά σε αντίθεση µε την εργατική τάξη, β) να 
έχει σαν τάξη καθολική συνείδηση του εαυτού της και της νοµιµοποίη-
σής της σαν τάξης στο κοινωνικό σύστηµα και γ) πρέπει να έχει άµεση 
σχέση µε τον τρόπο παραγωγής.  

Ως προς τα (α) και (β) κανείς µπορεί να επιχειρηµατολογήσει πε-
ρίπου κατά βούληση, ενώ ως προς το (γ) µπορεί να επικαλεσθεί τον δια-
χωρισµό ανάµεσα στην άµεση σχέση της ιδιοκτησίας και την έµµεση 
σχέση της «διεύθυνσης» που έχει ένας σύγχρονος καπιταλιστής, ή ακόµα 
καλύτερα ένα τραστ µε τις επιχειρήσεις του. Αν η Σοβιετική γραφειο-
κρατία ήταν σε θέση να άρχει και να επιβάλλει τις απόψεις της αυτό δεν 
ήταν παρά συνέπεια ι) της αδράνειας της εργατικής τάξης και ιι) του 
κράτους που είχε διατηρήσει και αναπτύξει παραπέρα αυτή η γραφειο-
κρατία, εν µέρει φυσιολογικά και εν µέρει ενσυνείδητα. Αλλά και η Σο-
βιετική γραφειοκρατία είχε τα θεσµικά ή νοµικά της όρια: Αν ο Στάλιν ή 
οι επίγονοι είχαν αρχίσει να ξεπουλούν τις κρατικές επιχειρήσεις και 
τον πλούτο της χώρας µε την σχετική ευκολία που το κάνει το σηµερινό 
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ΚΚ της Κίνας, τότε δεν θα υπήρχε καµιά νοµιµοποίηση ούτε στην ΕΣΣ∆ 
ούτε στην Κοµµουνιστική ∆ιεθνή. Οι «νοµικοί περιορισµοί» που για 
πρώτη φορά εγκαθίδρυσε στον κόσµο η Οκτωβριανή επανάσταση, θα γί-
νονταν ουσιαστικοί περιορισµοί. Από µια άποψη οι νοµικοί – θεσµικοί 
περιορισµοί του Οχτώβρη και από την άλλη οι πρακτικές της Σοβιετικής 
γραφειοκρατίας συνιστούν µια σχέση πολύ πιο στενή και άµεση από τη 
σχέση ανάµεσα στις καπιταλιστικές σχέσεις ιδιοκτησίας και το εποικο-
δόµηµά τους. Ο ∆υτικός καπιταλισµός είναι συµβατός µε το Αγγλικό 
κοινοβούλιο, την Ελληνική ή Χιλιανή δικτατορία, τον Ισπανικό µοναρ-
χο – δηµοκρατισµό ή µοναρχο – φασισµό, τον «Αραβικό σοσιαλισµό» ή 
την αυστηρή εφαρµογή της Σαρία κλπ. Αλλά στο Εργατικό Κράτος, ενώ 
µια κοµµατική δικτατορία µπορεί να γίνει ανεκτή, ο ανοιχτός καπιταλι-
σµός και η ανοιχτή µετατροπή της κοµµατικής γραφειοκρατίας σε αστι-
κή τάξη µπορεί να γίνει µόνο µε µια ανοιχτή και ξεκάθαρη επανάσταση, 
µόνο µε µια ανοιχτή και ξεκάθαρη αποκήρυξη του σοσιαλισµού όπως την 
έκανε ο Γιέλτσιν και όπως αναµφίβολα θα πρέπει να γίνει και στην Κί-
να.  

Στον τόµο ΙΙΙ του Κεφαλαίου, ο Μαρξ επιχειρεί να αποσαφηνίσει 
την έννοια της τάξης αλλά όπως είναι γνωστό ο τόµος ΙΙΙ δεν είναι ολο-
κληρωµένος. Ειδικά οι αναλύσεις του Μαρξ σχετικά µε τις τάξεις είναι 
αποσπασµατικές και οπωσδήποτε δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ο Μαρξ δεν 
επιχείρησε µια «γενική» ολοκλήρωση της θεωρίας του για τις τάξεις και 
την ίδια την έννοια της τάξης. Ο Μαρξ παρόλα αυτά επέµεινε και ολο-
κλήρωσε σχετικά τη θεωρία του για την ταξική πάλη σαν κινητήρια δύ-
ναµη της ιστορίας. Είναι γνωστό ότι στο «Κεφάλαιο» επέµεινε επί της 
αρχής στις τρεις τάξεις, των καπιταλιστών, των προλεταρίων και των 
γαιοκτηµόνων (βλ. πχ την Εισαγωγή στο έργο του «Συνεισφορά στην 
Κριτική της Πολιτικής Οικονοµίας»). Σε άλλα µέρη αναφέρεται απο-
κλειστικά στους καπιταλιστές και τους προλετάριους (πχ στο έργο του 
«18η Μπρυµαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη»). Στις «Θεωρίες για την 
Υπεραξία» (µέρος ΙΙ) χρησιµοποιεί το ίδιο σχήµα και αναφέρεται στη 
«µάζα του λαού», ενώ στο «Κοµµουνιστικό Μανιφέστο» θεωρεί την ιντε-
λιγκέντσια σαν «µισθωτούς» της αστικής τάξης. Σχετικά µε την έννοια 
της «κυρίαρχης τάξης» ο Μαρξ γράφει στη «Γερµανική Ιδεολογία» πως η 
τάξη που είναι κυρίαρχη σε υλικούς όρους είναι επίσης κυρίαρχη ή υ-
παγορεύει τους ιδεολογικούς όρους. Ένα γεγονός που έχει περάσει σχε-
δόν απαρατήρητο είναι η διάγνωση του Μαρξ στο έργο του «18η Μπρυ-
µαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη» ότι στις ΗΠΑ, “although classes 
exist, they have not yet become fixed, but continually change and in-
terchange their elements in constant flux" (Selected Writings I, p. 232). 

Οι ΗΠΑ την εποχή του Μαρξ ήταν µια κοινωνία µε απίστευτη 
δυναµική και πολλαπλές εξελίξεις µέσα και ανάµεσα στις τάξεις. Ο 
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Μαρξ εποµένως δεν δίστασε καθόλου να αναγνωρίσει αυτό το γεγονός 
και να δεχτεί το αντικειµενικό γεγονός ότι «παρόλο που υπάρχουν τά-
ξεις, δεν έχουν ακόµα σταθεροποιηθεί, αλλά συνεχώς αλλάζουν και α-
νταλλάσσουν τα στοιχεία τους σε µια διαρκή ροή», σε µια διαλεκτική ε-
ξέλιξη. Σε αντίθεση µε µια τέτοια διάγνωση οι «θεωρητικοί» µας θα επι-
θυµούσαν έναν αυστηρό και ακριβή κατάλογο των τάξεων και των µελών 
που ανήκουν σε αυτές! Για παράδειγµα, ο Μερλώ – Ποντύ αγνόησε τον 
Τρότσκι όταν έγραφε ότι το Θερµιδώρ δεν µπορούσε παρά να υπολογι-
σθεί απολογιστικά και επέµεινε να βρίσκει «αντιφάσεις» στον Τρότσκι 
σχετικά µε το αν το Θερµιδώρ στην ΕΣΣ∆ «έγινε» το 1925, το 1926 ή το 
1927! 

Είναι βέβαιο ότι η ιδέα του Μαρξ πως «παρόλο που υπάρχουν τά-
ξεις, δεν έχουν ακόµα σταθεροποιηθεί, αλλά συνεχώς αλλάζουν και α-
νταλλάσσουν τα στοιχεία τους σε µια διαρκή ροή», θα ήταν παντελώς α-
ντιµαρξιστική και όλοι θα συνωστίζονταν να «αποδείξουν» πως µια τέ-
τοια ιδέα αντιµάχεται δήθεν την πάλη των τάξεων! Σαν αποτέλεσµα της 
Οχτωβριανής επανάστασης είναι απόλυτα βέβαιο πως συνέβη κάτι παρό-
µοιο στις τρεις φάσεις της, δηλαδή τον πολεµικό κοµµουνισµό, τη ΝΕΠ 
και τη Σταλινική γραφειοκρατία. Ότι η ΝΕΠ ανέδειξε καπιταλιστικά 
στοιχεία είναι δεδοµένο, αλλά το ερώτηµα είναι κατά πόσον αυτά τα α-
στικά και κουλάκικα στοιχεία17 µπόρεσαν να σχηµατίσουν µια «τάξη» τη 
στιγµή που δεν λειτουργούσαν καν τα τραίνα, τα τηλέφωνα ή ο τηλέγρα-
φος! Αυτά αγνοούνται παντελώς από τους «αναλυτές» και τους «θεωρητι-
κούς» µας. Κανενός δεν πέρασε από το µυαλό πως µέχρι τα µέσα ή τα τέ-
λη του ’20 ή ακόµα και του ’30 θα ήταν λογικό «παρόλο που υπάρχουν 
τάξεις, [να µην] έχουν ακόµα σταθεροποιηθεί, αλλά συνεχώς [να] αλλά-
ζουν και [να] ανταλλάσσουν τα στοιχεία τους σε µια διαρκή ροή», σε µια 
διαρκή διαλεκτική εξέλιξη. Αυτό το οποίο σε τελική ανάλυση δεν πέρασε Αυτό το οποίο σε τελική ανάλυση δεν πέρασε Αυτό το οποίο σε τελική ανάλυση δεν πέρασε Αυτό το οποίο σε τελική ανάλυση δεν πέρασε 
από το µυαλό των «θεωρητικών» είναι πως η έννοια της οµάδας, κάστας ή από το µυαλό των «θεωρητικών» είναι πως η έννοια της οµάδας, κάστας ή από το µυαλό των «θεωρητικών» είναι πως η έννοια της οµάδας, κάστας ή από το µυαλό των «θεωρητικών» είναι πως η έννοια της οµάδας, κάστας ή 
τάξης µπορεί να µην είναι τίποτε άλλο παρά µια διαλεκτική καττάξης µπορεί να µην είναι τίποτε άλλο παρά µια διαλεκτική καττάξης µπορεί να µην είναι τίποτε άλλο παρά µια διαλεκτική καττάξης µπορεί να µην είναι τίποτε άλλο παρά µια διαλεκτική κατηηηηγορίαγορίαγορίαγορία.  

Σε µια περίπτωση ο Μαρξ πχ χαρακτηρίζει την ιντελλιγκέντσια 
τµήµα του «καταπιεζόµενου λαού» και στην άλλη (πχ στο Κοµµουνιστι-
κό Μανιφέστο) µισθωτούς της αστικής τάξης. Ότι στον καπιταλισµό η 
ιντελλιγκέντσια µπορεί να είναι και τα δυο, ότι εξυπηρετεί και τους δυο 

                                                 
17  Όπως γράφει ο Μαρξ: "The capitalist tenant has ousted the peasant, and the real tiller of the soil is just 
as much a proletarian, a wage worker, as is the urban worker" (H. Meyer, "Marx on Bakunin: A Neglected 
Text," Etudes de Marxologie, ed. M. Rubel (October, 1959), p. 109. Θεωρητικά αυτό θα σήµαινε µια εξί-
σωση των ακτηµόνων αγροτών µε το προλεταριάτο, πράγµα που είναι κατ’ αρχήν σωστό. Το «αγροτικό 
ζήτηµα» αφορά κατά κύριο λόγο τον κυρίαρχο ρόλο που έχει η αγροτιά στην παραγωγή τροφίµων για τις 
πόλεις όταν της επιτραπεί η ιδιοκτησία σε µικρή κλίµακα που είχε ιστορικά και σχεδόν πάντα πριν «εκδιω-
χθεί» είτε από τους καπιταλιστές όπως γράφει ο Μαρξ είτε µε την αναγκαστική κολλεκτιβοποίηση του 
Στάλιν στην ΕΣΣ∆.  
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ρόλους ταυτόχρονα, είναι πέρα από τους «θεωρητικούς» µας που διαβά-
ζουν τον Μαρξ σαν λογιστικά κατάστιχα µιας εταιρείας.  

Αναµφίβολα για τον Μαρξ, η εξέλιξη της καπιταλιστικής κοινω-
νίας θα ήταν τέτοια που θα έλυνε στην πράξη όλα τα ακαδηµαϊκά και 
κοινωνιολογικά ζητήµατα των τάξεων και της ταξικής πάλης πολώνο-
ντας την κοινωνία ανάµεσα στους καπιταλιστές από τη µια και τους 
προλετάριους από την άλλη, µαζί µε την ιντελλιγκέντσια, την αγροτιά, 
τους µικροαστούς και τα υπόλοιπα κοινωνικά στρώµατα που ταλαντεύο-
νται υπό «κανονικές» συνθήκες ανάµεσα στην πολιτική και την ιδεολο-
γία της αστικής ή της εργατικής τάξης. Σαν ένα γενικό σχήµα η ανάλυση 
του Μαρξ είναι σωστή. Σαν γενική τάση ο καπιταλισµός αναπόφευκτα 
οξύνει την ταξική πάλη και δηµιουργεί αντικειµενικά δυο πόλους, εκεί-
νον την αστικής και εκείνον της εργατικής τάξης. Στο µεσοδιάστηµα α-
νακύπτουν ερωτήµατα σχετικά µε τον ταξικό ρόλο της «νεολαίας», των 
«φοιτητών», των εργατών, διαφόρων στρωµάτων της µικροαστικής και 
µεσοαστικής τάξης, της ιντελλιγκέντσιας, των «διευθυνόντων» κλπ. Ο Ο Ο Ο 
ίδιος ο καπιταλισµός και η ταξική πάλη δεν είναι στατικά φαινόµενα, ίδιος ο καπιταλισµός και η ταξική πάλη δεν είναι στατικά φαινόµενα, ίδιος ο καπιταλισµός και η ταξική πάλη δεν είναι στατικά φαινόµενα, ίδιος ο καπιταλισµός και η ταξική πάλη δεν είναι στατικά φαινόµενα, 
δεν είναι «γεγονότα» αλλά προτσές. Εποµένως οποιαδήποτε κατηγοριδεν είναι «γεγονότα» αλλά προτσές. Εποµένως οποιαδήποτε κατηγοριδεν είναι «γεγονότα» αλλά προτσές. Εποµένως οποιαδήποτε κατηγοριδεν είναι «γεγονότα» αλλά προτσές. Εποµένως οποιαδήποτε κατηγοριο-ο-ο-ο-
ποίηση σε τάξεις οφείλει να είναι προτσές και αυτή η ίδιαποίηση σε τάξεις οφείλει να είναι προτσές και αυτή η ίδιαποίηση σε τάξεις οφείλει να είναι προτσές και αυτή η ίδιαποίηση σε τάξεις οφείλει να είναι προτσές και αυτή η ίδια.  

Για παράδειγµα, ολόκληρα χρόνια το επαναστατικό κίνηµα απα-
σχολήθηκε µε το ερώτηµα της φοιτητικής νεολαίας. Για ορισµένους µά-
λιστα η φοιτητική νεολαία, ή ακόµα και η «νεολαία γενικά» (µαζί µε τις 
«γυναίκες» κλπ) ήταν η νέα κινηµατική πρωτοπορία. Αλλά η νεολαία 
του χτες είναι η «συντήρηση» του σήµερα. Εποµένως συνθέτοντας αυτές 
τις δυο λογικές σκέψεις, βλέπουµε πόσο σωστή και ακριβής µπορούσε να 
είναι µια τέτοια θέση. Εµείς είχαµε και έχουµε µια διαφορετική θέση 
σαν επαναστάτες µαρξιστές: Η πρωτοπορία της εποχής µας ήταν και εξα-
κολουθεί να είναι η εργατική τάξη για αντικειµενικούς λόγους που έ-
χουν να κάνουν µε την ιδιαίτερη θέση της στο καπιταλιστικό σύστηµα. 
Αυτή η αρχή δεν αλλάζει και κατά συνέπεια δεν αλλάζει και η αρχή ότι 
η εργατική τάξη αποτελεί τον φορέα της επανάστασης στην εποχή µας, 
και το επαναστατικό µας καθήκον συνίσταται στην οργάνωση της πρω-
τοπορίας της. Η κινηµατική πρωτοπορία της νεολαίας έχει την υλική 
της βάση στην έκρηξη των αντιφάσεων του καπιταλισµού. Η έκρηξη αυ-
τή έχει ένα διπλό χαρακτήρα. α) Πλήττει ειδικά τη νεολαία στο επίπεδο 
των εργασιακών της σχέσεων και δυνατοτήτων µέσα στο καπιταλιστικό 
σύστηµα. β) Γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή από τη µορφωµένη, σπουδά-
ζουσα νεολαία.  

Πως συνδυάζονται αυτές οι εξελίξεις; Συνδυάζονται µε τη µίξη 
της σπουδάζουσας και της εργαζόµενης νεολαίας ώστε από τη κινηµατι-
κή πρωτοπορία τους να προκύψει µια πραγµατικά νέα οργάνωση των 
αγώνων πάνω σε στερεή βάση. Η σπουδάζουσα νεολαία είναι πιθανόν να 
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απορροφηθεί ολοκληρωτικά από τον στόχο της Συνδιαχείρισης στα Πα-
νεπιστήµια, ενώ η εργαζόµενη νεολαία αι πιθανόν να απορροφηθεί ολο-
κληρωτικά από το «Κόµµα», ανεξάρτητα από το συγκεκριµένο κόµµα στο 
οποίο αναφερόµαστε. Και οι δυο πολιτικές θα ήταν λαθεµένες. Η νεο-
λαία έχει πολλαπλούς σκοπούς. Πρώτον, να γεφυρώσει το χάσµα ανάµε-
σα στην εργαζόµενη και τη σπουδάζουσα νεολαία. ∆εύτερον, να γεφυρώ-
σει το λεγόµενο «χάσµα των γενεών». Φυσικά, κανένα από τα δυο «χά-
σµατα» η νεολαία γενικά δεν µπορεί να γεφυρώσει από µόνη της. χρειά-
ζεται το κίνηµα, τα κόµµατα της εργατικής τάξης, και την ίδια την ερ-
γατική τάξη µε την οποία το γεφύρωµά της σε κάθε χρονική στιγµή 
πρέπει  να τίθεται ξανά και ξανά, και να οικοδοµείται θεωρητικά και 
πρακτικά, στρατηγικά και ταχτικά. 

Όπως στο Κοµµουνιστικό Μανιφέστο, ο Μαρξ θεωρούσε ότι τάξεις 
όπως οι µικροαστοί τείνουν να εξαφανίζονται (πράγµα που ήταν σωστό 
τότε) ο Τρότσκι είδε στη δική του εποχή, δηλαδή τη δεκαετία του ’30, 
την άνοδο της Σοβιετικής, κυρίαρχης γραφειοκρατικής κάστας αλλά επί-
σης και την άνοδο του «Ναζισµού». Ο Ναζισµός θεωρήθηκε από πολλούς 
σαν το νέο, χιλιόχρονο σύστηµα της οικουµένης. Ο Τρότσκι προέβλεψε 
για το χιλιόχρονο Ράιχ ότι δεν θα διαρκούσε ούτε δέκα χρόνια, και είχε 
δίκιο, για τον απλούστατο λόγο ότι το χιτλερικό Ράιχ δεν ήταν παρά ο 
γνωστός καπιταλισµός ντυµένος µε την εντυπωσιακή στολή των SA και 
των SS. Στην ταινία «Θίασος» του Θ. Αγγελόπουλου, ένα στέλεχος της 
ΕΟΝ της 4ης Αυγούστου εµφανίζεται µε την εντυπωσιακή και  επιβλη-
τική του στολή µπροστά σε µια κοπέλα. Όταν ξεγυµνώνεται, η κοπέλα 
απλώς ανοίγει την πόρτα και τον εγκαταλείπει.  

Ο Τρότσκι να γνώριζε ότι το παραµορφωµένο Εργατικό κράτος  
και ο Σταλινισµός έχουν πολύ βαθύτερες ιστορικές και κοινωνικές ρίζες 
για να µπορέσουν να διαγραφούν µε µια µονοκονδυλιά της ιστορίας ό-
πως το «χιλιόχρονο Ράιχ». Πραγµατικά χρειάστηκε η εσωτερική απο-
σύνθεση του συστήµατος της Σταλινικής γραφειοκρατίας ώστε να καταρ-
ρεύσει το παραµορφωµένο Εργατικό κράτος  το 1989. Αυτές τις βαθύτε-
ρες ιστορικές και κοινωνικές ρίζες οφείλουµε να αναλύσουµε και να κα-
τανοήσουµε σήµερα, σε µια εποχή παγκόσµιας κυριαρχίας του ιµπερια-
λισµού.  

Στις «Θεωρίες για την Υπεραξία» (ειδικά Μέρος ΙΙΙ, σελ. 63) ο 
Μαρξ συµπεριλαµβάνει στο «προλεταριάτο», τελικά, όλους όσους εργάζο-
νται µε µισθό. Αν λάβουµε υπόψη µας όλα όσα είπαµε για τα ενδιάµεσα 
κοινωνικά στρώµατα, σε τελική ανάλυση, ο καπιταλισµός τείνει µε µα-
θηµατική ακρίβεια να «προλεταριοποιεί» κάθε είδος εργασίας που µπο-
ρεί να χρησιµεύσει στην παραγωγή υπεραξίας, µε τον έναν ή άλλον τρό-
πο, στην καπιταλιστική διαδικασία της παραγωγής. Στην πορεία της 
σκέψης θα προκύψουν ερωτήµατα σχετικά µε τη ταξική φύση και τον 
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ταξικό ρόλο στρωµάτων όπως είναι ο γιατροί, οι δικηγόροι, ο καθηγητές, 
οι επιστήµονες. Τέτοια ερωτήµατα απασχόλησαν και τον ίδιο τον Μαρξ. 
Στο «Κοµµουνιστικό Μανιφέστο» αναφέρεται σ’ αυτούς σαν απολογητές 
και εκπρόσωπους της αστικής τάξης. Στον Ι τόµο του «Κεφαλαίου» ανα-
φέρεται σ’ αυτούς σαν «ιδεολογικές τάξεις» ως ξεχωριστές από την αστική 
τάξη (σελ.  446). Στην «Αθλιότητα της Φιλοσοφίας», ο Μαρξ γράφει ότι 
«η µάζα είναι κιόλας µια τάξη σε [ότι αφορά την] αντίθεση µε το κεφη µάζα είναι κιόλας µια τάξη σε [ότι αφορά την] αντίθεση µε το κεφη µάζα είναι κιόλας µια τάξη σε [ότι αφορά την] αντίθεση µε το κεφη µάζα είναι κιόλας µια τάξη σε [ότι αφορά την] αντίθεση µε το κεφά-ά-ά-ά-
λαιο, αλλά όχι ακόµα µια τάξη για τον εαυτό τηςλαιο, αλλά όχι ακόµα µια τάξη για τον εαυτό τηςλαιο, αλλά όχι ακόµα µια τάξη για τον εαυτό τηςλαιο, αλλά όχι ακόµα µια τάξη για τον εαυτό της».  

Μια «τάξη για τον εαυτό της» είναι µια διαλεκτική κατηγορία που 
αναπόφευκτα έπρεπε να οικοδοµηθεί από τον Μαρξ και τον Λένιν, τους 
Μπολσεβίκους, τη Ρώσικη και την Κινέζικη επανάσταση, και τις µεγα-
λειώδεις αποτυχίες των εργατικών κινηµάτων στον 20ο αιώνα µαζί µε τις 
µεγάλες επαναστάσεις και τους εκφυλισµούς των Εργατικών κρατών. 
Αυτή είναι µια αλήθεια που πρέπει να παραδεχθούµε. Σαν µαρξιστές δεν 
τη χρεώνουµε στο «ενεργητικό» ή το «παθητικό» µας, όπως άλλοι µπακά-
ληδες της σοσιαλιστικής θεωρίας και πράξης, αλλά στην διαλεκτική εξέ-
λιξη του εργατικού και κοµµουνιστικού κινήµατος. 

Από την ίδια την ανάλυση του Μαρξ θα πρέπει να είναι σαφές ότι 
η έννοια της «τάξης» είναι µια δυναµική, µια διαλεκτική έννοια. ∆εν ε-
πιδέχεται έναν στατικό χαρακτηρισµό και αυτό ήταν το θεµελιώδες λά-
θος των πάσης φύσεως «θεωρητικών». Αν αναλύσουµε την ΕΣΣ∆ όπως 
έβγαινε από τη ΝΕΠ θα έπρεπε να δούµε µια αναβίωση της αστικής τά-
ξης στη βιοµηχανία και στην ύπαιθρο, αν δεν είχαµε υπόψη µας την α-
νάλυση του Λένιν. Αν αναλύσουµε την ΕΣΣ∆ στο µεσουράνηµα της Στα-
λινικής περιόδου του ’30, θα πρέπει να δούµε µια νέα έµφαση στο «κρά-
τος» σαν έκφραση του «σοσιαλισµού» µε την παράλληλη γιγάντωση της 
κοµµατικής – κρατικής Γραφειοκρατίας.  

Στο ερώτηµα αν αυτή η κοµµατική Στο ερώτηµα αν αυτή η κοµµατική Στο ερώτηµα αν αυτή η κοµµατική Στο ερώτηµα αν αυτή η κοµµατική ––––    κρατική Γραφειοκρατία κρατική Γραφειοκρατία κρατική Γραφειοκρατία κρατική Γραφειοκρατία ήήήήταν ταν ταν ταν 
µια νµια νµια νµια νέα τάξη, ο έα τάξη, ο έα τάξη, ο έα τάξη, ο ΤρότσκιΤρότσκιΤρότσκιΤρότσκι    έδωσε την πιο σωστή απάντησηέδωσε την πιο σωστή απάντησηέδωσε την πιο σωστή απάντησηέδωσε την πιο σωστή απάντηση: Η έννοια της 
«τάξης» είναι µια δυναµική, µια διαλεκτική έννοια και δεν επιδέχεται 
έναν στατικό χαρακτηρισµό. Ο χαρακτήρας της γραφειοκρατίας θα πρέ-
πει να κριθεί στην πορεία των πραγµάτων και δεν αποτελεί ζήτηµα που 
θα έπρεπε να απαντηθεί µε τυπικολογικό τρόπο το 1940 ή το 1960. στην 
ανάλυση των τάξεων, ο Μαρξ κράτησε την ίδια στάση στον Ι τόµο του 
Κεφαλαίου και την «Γερµανική Ιδεολογία». Ο Μαρξ στο «Κοµµουνιστικό 
Μανιφέστο» κράτησε µια επαναστατική στάση τονίζοντας την πόλωση 
της κοινωνίας ανάµεσα στο προλεταριάτο και την «αστική τάξη». Από τη 
σκοπιά της πολιτικής επανάστασης ο Τρότσκι και η 4η ∆ιεθνής κράτησαν 
την ίδια ασυµβίβαστη, επαναστατική θέση.  

Ο Τρότσκι ρωτούσε σαφώς σε ποια διαφορετικά πολιτικά συµπε-
ράσµατα οδηγεί την 4η ∆ιεθνή σε σχέση µε άλλα αντισταλινικά ρεύµατα 
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ο χαρακτηρισµός της γραφειοκρατίας σαν «κάστας» αντί για «τάξης», στο 
τέλος της ανάλυσης ασφαλώς θα έπρεπε να ανατραπεί. ∆υστυχώς, η ανω-
ριµότητα των πολιτικών δυνάµεων της 4ης ∆ιεθνούς18 καθώς και η ανω-
ριµότητα (πολιτική και ιδεολογική) των αντισταλινικών ρευµάτων δεν 
επέτρεψαν να ξεκαθαριστεί ένα ζήτηµα, το οποίο σε τελική ανάλυση, 
ήταν ταχτικό και όχι αρχειακό. Τα ίδια ζητήµατα προέκυψαν αργότερα 
και σε σχέση µε τα λεγόµενα «µαρξιστικά – λενινιστικά» κόµµατα κάτω 
από την επίδραση της σκέψης του Μάο και του Κινέζικου ΚΚ. Συµπε-
ρασµατικά, τα ζητήµατα της ταχτικής και των συγκεκριµένων διαφορών 
στα πολιτικά συµπεράσµατα, πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί την 
πραγµατική βάση για την ενότητα των κοµµουνιστών.  

Ωστόσο πέρα από το ζήτηµα της τάξης ερχόµαστε στο πραγµατικό 
ερώτηµα: Αν στην ΕΣΣ∆ η γραφειοκρατία του Στάλιν (ή των επιγόνων) 
µετατράπηκε σε µια κυρίαρχη τάξη, που προφανώς έχει διαφορετικά 
συµφέροντα από εκείνα της εργατικής τάξης, που είναι η υλική βάση 
αυτής της αστικής τάξης; Σε τι συνίσταται ο καπιταλιστικός χαρΣε τι συνίσταται ο καπιταλιστικός χαρΣε τι συνίσταται ο καπιταλιστικός χαρΣε τι συνίσταται ο καπιταλιστικός χαραααακτήρας κτήρας κτήρας κτήρας 
των παραγωγικών σχέσεων στην ΕΣΣ∆;των παραγωγικών σχέσεων στην ΕΣΣ∆;των παραγωγικών σχέσεων στην ΕΣΣ∆;των παραγωγικών σχέσεων στην ΕΣΣ∆; Αναµφίβολα η προφανής απά-
ντηση είναι ότι η εκµετάλλευση των εργαζόµενων της ΕΣΣ∆ οδήγησε 
στη παραγωγή µιας τεράστιας µάζας υπεραξίας που έπρεπε να διαχειρι-
σθεί η γραφειοκρατία µέσω του κεντρικού σχεδιασµού για να πετύχει 
τους αντιφατικούς σκοπούς της (ανεκτά βιοτικά επίπεδα, ισορροπία α-
νάµεσα στη βαριά και ελαφρά βιοµηχανία, ισορροπία ανάµεσα στη βιο-
µηχανία και τη γεωργία, ικανοποιητική συσσώρευση σε σχέση µε τη ∆ύ-
ση κλπ).  

Αν τον καπιταλιστικό χαρακτήρα των σχέσεων παραγωγής στην 
ΕΣΣ∆ πρόκειται να τον «δικαιολογήσουµε» µε βάση την «εκµετάλλευση», 
την «ανισότητα», ή τους «αγώνες της εργατικής τάξης στην ΕΣΣ∆», τότε 
δεν θα έχουµε απολύτως κανένα επιχείρηµα. Τα ίδια επιχειρήµατα σε 
οποιαδήποτε δικτατορία του καπιταλισµού (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογα-
λία, Χιλή κοκ) θα αντέστρεφαν την ίδια την λογική της ανάλυσης. 
πραγµατικά, «δεν θα έχουµε απολύτως κανένα επιχείρηµα» απλούστατα 
διότι µια τέτοια επιχειρηµατολογία θα ήταν πλήρως συµβατή µε την πο-
λιτική επανάσταση στο παραµορφωµένο εργατικό κράτος της ΕΣΣ∆, όσο 
και µε την κοινωνική επανάσταση στο «κρατικό καπιταλιστικό» κράτος 
της ΕΣΣ∆.  

                                                 
18  Στην περίοδο της Κατοχής τέτοια ζητήµατα ανέκυψαν στην Ακροναυπλία ανάµεσα στον Παντελή Που-
λιόπουλο και τον Άγι Στίνα. Ο Στίνας υποστήριζε τη θέση ότι η ΕΣΣ∆ ήταν µια «κρατική καπιταλιστική» 
κοινωνία και στη βάση αυτή ακολούθησε µια πολιτική «ντεφαιτισµού» απέναντι τόσο στους Άγγλους και 
Γερµανούς όσο και στην ΕΣΣ∆. Πρακτικά, οι δυνάµεις της 4ης ∆ιεθνούς στην Ελλάδα όσο και του Στίνα 
(συνολικά ελάχιστες) θα µπορούσαν να είχαν δράσει ενιαία χωρίς να υπάρχουν κόκκινες γραµµές σε δήθεν 
ζητήµατα αρχών, ειδικά µάλιστα όταν οι αντισταλινικές δυνάµεις ήταν ελάχιστες. 
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Αν ο καπιταλιστικός χαρκαπιταλιστικός χαρκαπιταλιστικός χαρκαπιταλιστικός χαραααακτήρας των παραγωγικών σχέσεων στην κτήρας των παραγωγικών σχέσεων στην κτήρας των παραγωγικών σχέσεων στην κτήρας των παραγωγικών σχέσεων στην 
ΕΣΣ∆ΕΣΣ∆ΕΣΣ∆ΕΣΣ∆, αφορά απλά και µόνο την  αντίθεση ανάµεσα σε «∆ιευθυντές» και 
«διευθυνόµενους», τότε θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι µια τέτοια αντί-
θεση εµφανίζεται στην ανθρωπότητα µε τη χαραυγή των ταξικών κοινω-
νιών και την κατάρρευση της πρωτόγονης κοµµουνιστικής κοινωνίας. 
Στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, σε αντίθεση µε τους προηγούµε-
νους, το ειδικό του χαρακτηριστικό  είναι η εµπορευµατοποίηση της ερ-
γασίας και η ριζική µεταλλαγή των ρόλων και των αντιλήψεων σχετικά 
µε τον ρόλο του «εργάτη» σε αντιπαράθεση µε τον ρόλο του «δούλου». Η 
εµπορευµατοποίηση της εργασίας έρχεται in tandem µε τη δηµιουργία 
αγορών για όλα τα εµπορεύµατα, µαζί µε το ειδικό εµπόρευµα «εργασια-
κή δύναµη». Ο εργάτης πλέον πουλά την «εργασιακή δύναµη» για µια 
ορισµένη χρονική περίοδο (πχ µια µέρα) και όχι τον εαυτό του, πράγµα 
που προκαλεί και εποµένως «έρχεται σαν Φυσική συνέπεια» των µεγά-
λων αστικών επαναστάσεων και κυρίως της Γαλλικής επανάστασης του 
1789.  

Ποιο είναι το ειδικόειδικόειδικόειδικό εκείνο χαρακτηριστικό του Σταλινισµού που 
θα µας ανάγκαζε να χαρακτηρίσουµε ως καπιταλιστική την ΕΣΣ∆; Ακρι-
βώς κανένα θα απαντούσαν σοφιστικά οι «θεωρητικοί» µας. Τόσο η εµπο-
ρευµατοποίηση της εργασίας όσο και η πώληση της «εργασιακής δύνα-
µης» είναι καπιταλισµός, θα µας έλεγαν. Για να µην αναφέρουµε µάλι-
στα τις αναγκαστικές µετακινήσεις εργατικών πληθυσµών που µετέτρε-
ψαν το σύστηµα σε µια κοινωνία ενδιάµεση ανάµεσα στη δουλοπαροικία 
και τον καπιταλισµό! Ότι η κοινωνία της ΕΣΣ∆ µε µια έννοια ήταν µια 
«τυραννική κοινωνία», δεν υπάρχει καµιά αµφιβολία. Αλλά όσο η ανά-
λυσή µας βαθαίνει, τόσο συναντάµε προβλήµατα. Το ζήτηµα πως είναι 
δυνατόν τα Σταλινικά εγκλήµατα να έγιναν σε τόσο µεγάλη έκταση αν η 
ΕΣΣ∆ δεν ήταν ήδη καπιταλιστική, είναι αστείο και έχει ήδη απαντηθεί 
από τον Τρότσκι στην «Υπεράσπιση του Μαρξισµού». Τέτοια ζητήµατα 
δεν έχουν να µας πουν τίποτε για την κοινωνική φύση της ΕΣΣ∆.  

Τόσο η εµπορευµατοποίηση της εργασίας όσο και η πώληση της 
«εργασιακής δύναµης» εξακολουθούν να παραµένουν στον σοσιαλισµό, 
σαν κατώτερο στάδιο της κοµµουνιστικής κοινωνίας. Τα εµπορεύµατα, οι 
αγορές, το χρήµα, η ανταλλαγή, το ιδιωτικό συµφέρον, εξακολουθούν να 
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του σοσιαλισµού σαν κατώτερου σταδίου 
της κοµµουνιστικής κοινωνίας. Το αποφασιστικό ζήτηµα είναι φυσικά το 
ξεπέρασµά τους κι’ από εκεί και µόνο µπορεί να κριθεί η πορεία προς 
τον κοµµουνισµό και το ολοκληρωτικό, τελειωτικό ξεπέρασµα του κρά-
τους. Πριν την απονέκρωση του Κράτους δεν µπορεί παρά να υπάρξει 
µια έξαρση του Κράτους, έλεγε ο Μπουχάριν προκειµένου να δικαιολο-
γήσει τον Σταλινισµό. Αλλά σ’ αυτή τη δήλωση υπάρχει µια σηµαντική 
αλήθεια: Προτού το προλεταριάτο καταργήσει τους εχθρούς του, το ίδιο 
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το Κράτος και την εξουσία καθαυτή, πρέπει να ασκήσει την εξουσία και 
την καταπίεση που συνάδει µε το Κράτος στον µέγιστο δυνατό βαθµό –
αλλά µε µια διαφορά: ∆εν θα ασκήσει την εξουσία αυτή πάνω στον εαυτό 
του άµεσα ή µέσω αντιπροσώπων, αλλά πάνω στους φορείς της Εξουσίας 
καθαυτής, απ’ όπου και αν προέρχεται. Ωστόσο αν εµπορευµατοποίηση 
της εργασίας όσο και η πώληση της «εργασιακής δύναµης» εξακολουθούν 
να παραµένουν στον σοσιαλισµό τότε σε τι συνίσταται ο καπιταλισµός 
στην ΕΣΣ∆;  

Μια απάντηση θα ήταν ότι συνίσταται στη βαθµιαία απονέκρωση 
του Κράτους και της εµπορευµατοποίησης της εργασίας ή της εµπορευ-
µατοποίησης γενικά. Οι ειδικές παγκόσµιες συνθήκες του καπιταλισµού 
φυσικά αποτελούν τη βασική αιτία για την οποία µια τέτοια απονέκρωση 
δεν πραγµατοποιήθηκε, αλλά σε µια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε οι βα-
σικές τάσεις αυτής της απονέκρωσης, µαζί µε την εργατική δηµοκρατία 
να είναι παρούσες. Εφόσον δεν ήταν, έπεται ότι είχαµε έναν καπιταλι-
σµό νέου τύπου λένε οι «θεωρητικοί» µας! Αλλά εξίσου συµβατό µε τα Αλλά εξίσου συµβατό µε τα Αλλά εξίσου συµβατό µε τα Αλλά εξίσου συµβατό µε τα 
δεδοµένα (ή τουλάχιστον πολλά από αυτά) θα ήταν ότι είχδεδοµένα (ή τουλάχιστον πολλά από αυτά) θα ήταν ότι είχδεδοµένα (ή τουλάχιστον πολλά από αυτά) θα ήταν ότι είχδεδοµένα (ή τουλάχιστον πολλά από αυτά) θα ήταν ότι είχααααµε µια νέου µε µια νέου µε µια νέου µε µια νέου 
τύπου δουλοπαροικτύπου δουλοπαροικτύπου δουλοπαροικτύπου δουλοπαροικία ή µια νέου τύπου φεουδαρχία, έναν νέο τύπου ία ή µια νέου τύπου φεουδαρχία, έναν νέο τύπου ία ή µια νέου τύπου φεουδαρχία, έναν νέο τύπου ία ή µια νέου τύπου φεουδαρχία, έναν νέο τύπου α-α-α-α-
νατολικό τρόπο παραγωγής κοκ. Ο ακριβής χαρανατολικό τρόπο παραγωγής κοκ. Ο ακριβής χαρανατολικό τρόπο παραγωγής κοκ. Ο ακριβής χαρανατολικό τρόπο παραγωγής κοκ. Ο ακριβής χαρακτηρισµός της ΕΣΣ∆ κτηρισµός της ΕΣΣ∆ κτηρισµός της ΕΣΣ∆ κτηρισµός της ΕΣΣ∆ 
στη δεκαετία του ’30 ή τη δεκαετία του ’70 ως ειδικά καπιταλιστικής στη δεκαετία του ’30 ή τη δεκαετία του ’70 ως ειδικά καπιταλιστικής στη δεκαετία του ’30 ή τη δεκαετία του ’70 ως ειδικά καπιταλιστικής στη δεκαετία του ’30 ή τη δεκαετία του ’70 ως ειδικά καπιταλιστικής 
κοινωνίας, σε τι ακριβώς συνκοινωνίας, σε τι ακριβώς συνκοινωνίας, σε τι ακριβώς συνκοινωνίας, σε τι ακριβώς συνίίίίσταται;σταται;σταται;σταται; 

Ο χαρακτήρας της ΕΣΣ∆ ως κοινωνίας «κρατικο-καπιταλιστικής» 
αν και εκ πρώτης όψεως είναι «αρεστός» και «εύπεπτος», προσκρούει σε 
µεγάλα προβλήµατα. Πρώτον, πως έγινε δυνατή µια τέτοια τεράστια α-
νατροπή στην ΕΣΣ∆ χωρίς την αντίσταση της παγκόσµιας εργατικής τά-
ξης; ∆εύτερον, κάθε είδος Σχεδιασµού, όσο παραµορφωµένο και εκφυλι-
σµένο και αν είναι, συνιστά µια συνειδητή απόκλιση, και εποµένως µια 
τεράστια ποσοτική και ποιοτική απόκλιση από τον άναρχο χαρακτήρα 
της καπιταλιστικής παραγωγής. Η ίδια η απλή αντιπαράθεση ανάµεσα 
στον άναρχο χαρακτήρα και τον συνειδητό σχεδιασµό, συνιστά µια απο-
φασιστική και κρίσιµη αποµάκρυνση από τον καπιταλισµό. Τρίτον, η 
µεταβατική περίοδος ειδικά σε µια αποµονωµένη και καθυστερηµένη 
χώρα δεν µπορεί παρά να είναι γεµάτη προβλήµατα, είτε αναφερόµαστε 
στην ΕΣΣ∆ είτε στη Λ∆ της Κίνας. Αυτά τα προβλήµατα και τα καρκι-
νώµατα που δηµιουργούν δεν θα έπρεπε να ταυτισθούν µε τα προβλήµα-
τα της σοσιαλιστικής οικοδόµησης καθαυτής, αλλά να ταυτοποιηθούν 
αυστηρά ως τέτοια, δηλαδή ως καρκινώµατα, µη αναγκαία ιστορικά, στη 
βάση των Εργατικών Κρατών.  

Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής έχει για τον Μαρξ µια ειδι-
κή σηµασία, όχι µόνο για τη νέα πολιτική οικονοµία και τη θεωρία της 
αξίας αλλά και τη διερεύνηση και ταυτοποίηση των προηγούµενων ταξι-
κών κοινωνιών, δηλαδή των προηγούµενων τρόπων παραγωγής. Ειδική 
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στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής είναι η γενικευµένη εµπορευµα-
τική παραγωγή. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Μαρξ αρχίζει την ανάλυ-
σή του από το κύτταρο του εµπορεύµατος, που περικλείνει µέσα του τις 
ιδιαίτερες ταξικές σχέσεις του καπιταλισµού παρά τον «φετιχισµό» του. 
∆εν θα ήταν επιτρεπτό να ξεχνάµε τον ρόλο των παραγωγικών δυνάµεων 
στον ιστορικό υλισµό αλλά κυρίως τη θεµελιώδη σχέση ανάµεσα στις ι-
διαίτερες µορφές που παίρνει η νεκρή εργασία (η τεχνική) και οι κοινω-
νικές, ταξικές σχέσεις. Όπως έγραφε ο Μαρξ «ο χερόµυλος θα σας δώσει 
την κοινωνία µε τον αφέντη. Ο ατµόµυλος την κοινωνία µε τη βιοµηχα-
νική παραγωγή. Οι ίδιοι οι άνθρωποι δηµιουργούν τις κοινωνικές σχέ-
σεις , σύµφωνα µε την παραγωγικότητα τους (…) υπάρχει µια αέναη κί-
νηση των παραγωγικών δυνάµεων, ανατροπής των παραγωγικών σχέσεων 
(…) » («Αθλιότητα της Φιλοσοφίας», σελ. 107). 

Πρώτον, οι τεχνικές που κάθε φορά είναι εφικτές ή διαθέσιµες, 
θα συµβάλλουν ανάλογα στον καθορισµό των ταξικών σχέσεων, εποµένως 
στον καπιταλιστικό αλλά και στους υπόλοιπους τρόπους παραγωγής, δεν 
είναι µόνο το επίπεδο αλλά και το είδος των παραγωγικών δυνάµεων µε 
τις οποίες διαπλέκονται και αλληλοκαθορίζονται οι παραγωγικές σχέ-
σεις. ∆εν µπορούµε να παραγνωρίσουµε ότι το είδος και το επίπεδο αλ-
ληλοκαθορίζονται µε διαλεκτικό τρόπο, καθώς και ότι µορφές αποκρυ-
στάλλωσης της νεκρής εργασίας µπορεί να µην είναι εφικτές σε µια δο-
σµένη χρονική περίοδο και / ή κάτω από ορισµένες παραγωγικές σχέσεις. 
Πάντως η αλληλεπίδραση ανάµεσα στο είδος της τεχνικής και τον τρόπο 
ή τις µορφές παραγωγής, υπάρχει στην µαρξιστική σκέψη.  

∆εύτερον, δεν µπορούµε να ξεχνάµε ότι «οι οικονοµικές κατηγο-
ρίες δεν είναι παρά αφαιρέσεις των κοινωνικών σχέσεων της παραγωγής» 
(σελ. 107) και εποµένως19 οι οικονοµικές θεωρίες πρέπει να έχουν σαν 
θεµέλιο και να ξεκινούν από τις ίδιες τις σχέσεις παραγωγής –οι οποίες 
µε τη σειρά τους διαπλέκονται µε τις παραγωγικές δυνάµεις. Το διαλε-
κτικό αυτό προτσές ενυπάρχει ανάγλυφο στον τρόπο µε τον οποίο η νε-
κρή εργασία έχει αποκρυσταλλωθεί σε τεχνικές και µέσα παραγωγής, 
όπως ο χερόµυλος, η ατµοµηχανή ή ο σταθµός πυρηνικής ενέργειας.  

Τρίτον, δεν µπορούν να υπάρχουν οικονοµικές και πολιτικές κα-
τηγορίες έξω από τη συγκεκριµένη πράξη και ειδικά έξω από την πάλη 
των τάξεων. «[Ό]σο το προλεταριάτο δεν αναπτύχθηκε σε τάξη και η πά-
λη του προλεταριάτου µε την αστική τάξη δεν έχει ακόµη αρκετά ανα-
πτυχθεί (…) οι θεωρητικοί δεν είναι παρά ουτοπιστές που για να προλά-
βουν τις ανάγκες των καταπιεσµένων τάξεων αυτοσχεδιάζουν συστήµατα 

                                                 
19  Για πολλούς (πχ τον Αντρέ Τοζέλ) η ιδέα της πραγµοποίησης (δηλ. του γεγονότος ότι οι ανθρώπινες 
σχέσεις µετατρέπονται σε σχέσεις ανάµεσα σε πράγµατα) πρέπει να πιστωθεί στον Λούκατς. Φυσικά αυτό 
δεν είναι παρά µια ξεκάθαρα µαρξιστική ιδέα. 
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και τρέχουν ξοπίσω από µιαν αναγεννητική επιστήµη. Μα όσο η ιστορία 
προχωρεί και µαζί της προχωρεί η πάλη του προλεταριάτου» (σελ. 112) 
έγραφε ο Μαρξ σχετικά µε τις γενικολογίες και τις νεφελώδεις αφαιρέ-
σεις του Προυντόν. Στην εποχή µας η ταξική πάλη του προλεταριάτου 
µετρά ήδη κοντά στους δυο αιώνες, αλλά κανένας θεωρητικός οξυδερκής 
και αν είναι δεν µπορεί να «προλάβει τις ανάγκες των καταπιεσµένων 
τάξεων» µε αυτοσχεδιασµούς, και µεγάλα θεωρητικά σχήµατα. Η πρωτο-
τυπία του επιστηµονικού σοσιαλισµού ήταν ακριβώς ότι δεν στηρίχτηκε 
πάνω σε µια τέτοια σαθρή βάση αλλά στην ιδιαίτερη µελέτη του καπιτα-
λιστικού τρόπου παραγωγής, τη διαλεκτική των παραγωγικών σχέσεων 
και των παραγωγικών δυνάµεων και τη διαλεκτική φιλοσοφία. 

Στον αγώνα της εργατικής τάξης για την απελευθέρωσή της προέ-
κυψαν πρωτότυπα µορφώµατα, κοινωνικές και οικονοµικές µορφές εν-
διάµεσες ανάµεσα στον καπιταλισµό και τον σοσιαλισµό, όπως το γρα-
φειοκρατικά εκφυλισµένο εργατικό κράτος. Ορισµένα «µεγάλα θεωρητι-
κά σχήµατα» ανέλαβαν εργολαβικά και σ’ αυτή την περίπτωση, όπως ο 
Προυντόν, να «προλάβουν τις ανάγκες των καταπιεσµένων τάξεων» για 
ελευθερία και ισότητα. Τα πρωτότυπα µορφώµατα αντιστοιχούν χονδρι-
κά στ’ αποτελέσµατα µιας δύσκολης γέννας κάτω από εξαιρετικά αντίξο-
ες συνθήκες, που δεν έδωσε µε την πρώτη φορά υγιή παιδιά. Ωστόσο κα-
νείς δεν µπορούσε και δεν µπορεί να αµφισβητήσει στα σοβαρά ότι ο ίδι-
ος ο Μαρξ είχε δει ξεκάθαρα το γεγονός ότι η νέα κοινωνία θα έφερνε 
από την πρώτη στιγµή τη σφραγίδα και τα γνωρίσµατα της παλιάς κοι-
νωνίας, όπως σε κάθε µορφή εξέλιξης και σε κάθε διαλεκτικό προτσές. 
Για παράδειγµα, ο Λυσιέν Γκολντµάν υποστήριξε ότι το τέλος του καπι-
ταλισµού και η αταξική κοινωνία έπρεπε να ερµηνευτούν ως δυνατότητα 
και όχι ως αναγκαιότητα. Αλλά αυτές δεν είναι ιδέες οι οποίες είναι αυ-
θεντικά νέες ή πρωτότυπες. Κάτω από την εξέλιξη της ιστορίας και της 
ταξικής πάλης του προλεταριάτου, θα πρέπει να ερµηνεύσουµε την ίδια 
την ικανότητά του να καταστεί κυρίαρχη τάξη, από την άποψη πάντοτε 
των σηµερινών ιστορικών προοπτικών. Αν κάτω από τις πιο ευνοϊκές ι-
στορικές συνθήκες το προλεταριάτο δεν µπορέσει µελλοντικά να γίνει 
κυρίαρχη τάξη τότε αναγκαστικά θα πρέπει να αναθεωρήσουµε το πρό-
γραµµά µας.  

Ως ένα βαθµό ακόµη και µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο έπρεπε 
να κάνουµε κάτι τέτοιο. Όχι µόνο δεν ανατράπηκε ο καπιταλισµός στη 
∆ύση, όχι µόνο δεν ανατράπηκε ο σταλινισµός στην ΕΣΣ∆ αλλά αντίθετα 
η σταλινική γραφειοκρατία απέκτησε νέα ερείσµατα στην Αν. Ευρώπη 
και αργότερα στην Κίνα, ενώ στην Αφρική και την Ασία οι εθνικοαπε-
λευθερωτικές επαναστάσεις δεν έφεραν στην εξουσία την εργατική τάξη. 
Σίγουρα αυτές δεν ήταν θετικές εξελίξεις για την ιδέα της παγκόσµιας 
επανάστασης και του επαναστατικού µαρξισµού, και µια δυνατή ερµη-
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νεία ήταν ότι η κρίση της εποχής µας έχει αναχθεί σε κρίση της επανα-
στατικής ηγεσίας. Αλλά γιατί αυτή η κρίση της ηγεσίας αποδείχτηκε τό-
σο µόνιµη ώστε να φτάνει ακόµη και µέχρι την αυγή της δεύτερης δεκα-
ετίας του 21ου αιώνα; Από τη µια µεριά ο καπιταλισµός αποδείχτηκε 
«ανθεκτικός», δηλαδή παρά τις µεγάλες του κρίσεις δεν κατέρρευσε, αλ-
λά γι’ αυτό ευθύνεται η ανυπαρξία µιας ισχυρής επαναστατικής ηγεσίας 
και ενός ισχυρού κόµµατος της εργατικής τάξης. Γιατί δεν υπήρξαν και 
δεν υπάρχουν αυτές οι συνιστώσες; ΕπειδήΕπειδήΕπειδήΕπειδή    ο κρατικός µηχανισµός και  ο κρατικός µηχανισµός και  ο κρατικός µηχανισµός και  ο κρατικός µηχανισµός και  
λειτουργία της καπιταλιστικής παραγωγής αναπτύσσονται µε τρόπους λειτουργία της καπιταλιστικής παραγωγής αναπτύσσονται µε τρόπους λειτουργία της καπιταλιστικής παραγωγής αναπτύσσονται µε τρόπους λειτουργία της καπιταλιστικής παραγωγής αναπτύσσονται µε τρόπους 
κατ’ αρχήν κατ’ αρχήν κατ’ αρχήν κατ’ αρχήν εχθρικούς προς την ιδέα της «απλοποίησης» της διεύθυνσης εχθρικούς προς την ιδέα της «απλοποίησης» της διεύθυνσης εχθρικούς προς την ιδέα της «απλοποίησης» της διεύθυνσης εχθρικούς προς την ιδέα της «απλοποίησης» της διεύθυνσης 
και της οκαι της οκαι της οκαι της ορρρργάνωσης της παραγωγήςγάνωσης της παραγωγήςγάνωσης της παραγωγήςγάνωσης της παραγωγής.  

Από τη µια µεριά υπάρχει και αναπτύσσεται παραπέρα η αντίφα-
ση ανάµεσα στις παραγωγικές δυνάµεις και τις σχέσεις παραγωγής. Η 
αναγκαιότητα του κεντρικού σχεδιασµού γίνεται ολοένα και περισσότε-
ρο ξεκάθαρη µε κάθε νέα κρίση του καπιταλισµού. Για την εργατική τά-
ξη δεν υπάρχει καµιά ανάγκη για δοµηµένα οµόλογα, για περίπλοκα και 
εξωτικά παράγωγα προϊόντα ή άλλους χρηµατοοικονοµικούς τίτλους. Η 
ύπαρξη αυτών των αγορών βρίσκεται σε ξεκάθαρη αντίφαση µε την 
«πραγµατική» παραγωγή και δεν εκπροσωπούν παρά υποσχέσεις, δηλαδή 
λόγια, πάνω στις µελλοντικές προβλέψεις των καπιταλιστών για την πο-
ρεία της υπεραξίας και της συσσώρευσης. Η ίδια η λογική του χρέους, 
του πιο απλού από τα «χρηµατοοικονοµικά προϊόντα» είναι σήµερα τόσο 
παράλογη όσο ήταν πριν δέκα αιώνες η λογική του πλούσιου φεουδάρχη 
µε τους δεκάδες ή εκατοντάδες χωρικούς που δούλευαν αγγαρεία στα 
χωράφια του. Το ξεπέρασµα του φετιχισµού αυτών των «εµπορευµάτων» 
αποτελεί ένα µεγάλο ζήτηµα για τη σηµερινή επαναστατική πολιτική 
και δεν µπορεί να υποτεθεί πως απλώς πραγµατοποιείται αυτόµατα στα 
πλαίσια της διαµόρφωσης της συνείδησης της εργατικής τάξης.  

Από την άλλη µεριά, η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων και 
της τεχνικής είναι τέτοια που εδράζεται πάνω στην προηγούµενη συσ-
σώρευση και ανάπτυξη του καπιταλισµού της βαριάς βιοµηχανίας. Η 
σηµερινή ανάπτυξη στηρίζεται ασφαλώς στις βιοτεχνολογίες, τη µικροη-
λεκτρονική, την πληροφορική κλπ. Ενώ στη δεκαετία του ’60 και του ’70 
γινόταν εύκολα πιστευτό ότι οι τεχνολογίες αυτές ωθούν αυτόµατα στην 
περαιτέρω συγκέντρωση της παραγωγής και της διεύθυνσης / ελέγχου, ο 
αυτοµατισµός αυτός αποδείχτηκε ψευδεπίγραφος. Ο ρόλος των ειδικών 
και των τεχνικών διογκώθηκε περισσότερο και τα στρώµατά τους µαζι-
κοποιήθηκαν. Η µαζικοποίηση αυτών των στρωµάτων θεωρήθηκε κατ’ 
αρχήν ότι θέτει στην ηµερήσια διάταξη τα ζητήµατα του κοινωνικού χα-
ρακτήρα τους. Στην πραγµατικότητα, το ευρύτερο ζήτηµα ήταν ότι η ε-
ξέλιξη του καπιταλισµού (δεν θα χρησιµοποιούσαµε τον όρο «ανάπτυξη» 
εφόσον απλώς δεν υπάρχει τέτοια) δηµιουργούσε τεχνικές που ήταν 
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συµβατές µε την κοινωνική του φύση, δηλαδή µε τον ταξικό διαχωρισµό 
και τον ιδιαίτερο καταµερισµό της εργασίας που δηµιουργεί.  

Ταυτόχρονα ο καπιταλισµός αποδεικνύει και τα αντικειµενικά 
του όρια στην ανάπτυξη της επιστήµης και των παραγωγικών δυνάµεων. 
Το σηµαντικό πείραµα CERN σταµάτησε για λόγους διεθνούς χρηµατο-
δότησης, δηλαδή στην πραγµατικότητα για λόγους ελέγχου των εθνικών 
κεφαλαίων πάνω στον έλεγχο της τεχνολογίας και των αποτελεσµάτων 
που θα δηµιουργούσε. Αυτά τα όρια είναι όρια του καπιταλιστικού τρό-
που παραγωγής και όχι της ίδιας της οργάνωσης της επιστήµης. Ο καπι-
ταλισµός δεν µπορεί να δηµιουργήσει επίσης τεχνολογίες που να είναι 
«δηµοκρατικές», που να σέβονται το περιβάλλον, που να είναι προσιτές 
σε πλανητικό επίπεδο. Οι τεχνολογίες του καπιταλισµού υποχρεωτικά 
θα είναι δοµηµένες ιεραρχικά, θα απαιτούν αυξανόµενη εξειδίκευση στα 
«ανώτερα επίπεδα» διαχείρισης της τεχνολογίας, θα αποκλείουν κατ’ αρ-
χήν και εξ’ ορισµού τον πλήρη αυτοµατισµό σε βαθµό που µια οµάδα α-
πλών ανθρώπων να µπορεί να χειρίζεται αποδοτικά αυτές τις τεχνολογί-
ες ή να συνεισφέρει παραγωγικά σ’ αυτές µε τις ιδέες της και τη συµµε-
τοχή της.  

Για να χρησιµοποιήσουµε ένα παράδειγµα του Ένγκελς σχετικά 
µε τη νέα κοινωνία όπως αυτή φαίνεται να αναδύεται από τα σπλάχνα 
της παλιάς, όσοι ταξιδεύουν µε µια αµαξοστοιχία, αναπόφευκτα θα πρέ-
πει να αναγνωρίσουν την «εξουσία» των µηχανοδηγών, των ατόµων που 
είναι επιφορτισµένα µε την ασφάλεια του τραίνου κλπ. ∆εν µπορεί να 
αποτελέσει θέµα συνέλευσης ή ψηφοφορίας των επιβατών η ταχύτητα 
που θα έχει το τραίνο σε µια στροφή, η πορεία που θ’ ακολουθήσει κλπ. 
Αυτά πρέπει να είναι δεδοµένα από την αρχή και δεν επιδέχονται καµιά 
διαπραγµάτευση όσο διαρκεί το ταξίδι. Μια τεχνολογία λειτουργεί µε 
ορισµένο τρόπο που δεν είναι απόλυτα γνωστός σε όλους, και µε τη σειρά 
της η τεχνολογία της αµαξοστοιχίας µπορεί να µην είναι στο σύνολό της 
γνωστή σε κανένα συγκεκριµένο άτοµο αλλά µόνο σε οµάδες ατόµων 
(µηχανολόγοι, τεχνικοί όλων των ειδών, ηλεκτρολόγοι – µηχανικοί κλπ) 
ο δε χειρισµός της µπορεί να είναι οικείος (ούτε καν γνωστός) µόνο 
στους µηχανοδηγούς. Με τη σειρά της η αµαξοστοιχία δεν σχεδιάστηκε 
για να είναι ένα «δηµοκρατικό» µέσον που ο καθένας µπορεί να κατα-
σκευάσει, να κατανοήσει ή έστω να οδηγήσει. Σχεδιάστηκε για να ενο-
ποιήσει τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής µε τη µαζική και φτηνή 
µεταφορά εµπορευµάτων και στη συνέχεια εργατικής δύναµης από το 
ένα µέρος στο άλλο. Χωρίς µια τέτοια τεχνολογία δεν θα µπορούσε να 
υπάρξει ο καπιταλισµός.  

Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι το µέγεθος του πληθυσµού µιας 
πόλης πρέπει να είναι τέτοιο ώστε όλοι να µπορούν να ακούν τη φωνή 
του ρήτορα στη Συνέλευση. Με την τεχνολογία του ραδιοφώνου, η άµεση 
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δηµοκρατία και η «πόλη» ξαφνικά απέκτησαν πλανητική διάσταση. Το 
ιδανικό της άµεσης δηµοκρατίας θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί τε-
χνικά τουλάχιστον από τις αρχές κιόλας του 20ου αιώνα, και µε ορισµέ-
νες πρόσθετες δυσκολίες από την εποχή που ανακαλύφτηκε η τυπογρα-
φία! Σήµερα, στην εποχή του διαδικτύου, το ιδανικό της άµεσης δηµο-
κρατίας φαίνεται να είναι τόσο απόµακρο όσο ήταν και στην εποχή του 
Γουτεµβέργιου. Ο λόγος είναι ότι δεν πρόκειται για ζήτηµα τεχνικό ή 
απόλυτα τουλάχιστον για ζήτηµα µιας «δηµοκρατικής τεχνολογίας» αλ-
λά για ζήτηµα ταξικό και πολιτικό, δηλαδή για ζήτηµα των ίδιων των 
παραγωγικών σχέσεων. Οι παραγωγικές σχέσεις και όχι οι παραγωγικές 
δυνάµεις είναι εκείνες που εµπόδισαν την ανάπτυξη του CERN, τη δυ-
νατότητα να δούµε τι γίνεται στο υπουργικό συµβούλιο ή στις επιχειρή-
σεις, τις τράπεζες και τα χρηµατιστήρια. Είναι µε αυτήν ακριβώς την 
έννοια που ο καπιταλισµός είναι ξεπερασµένος και βρίσκεται σε εκρη-
κτική αντίφαση µε τις παραγωγικές δυνάµεις που ο ίδιος έχει αναπτύξει 
σε τεράστιο βαθµό.  

Αυτή η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων θα µπορούσε να εί-
χε λάβει µια διαφορετική τροπή σε µια σοσιαλιστική κοινωνία; Πάντοτε 
αναφερόµαστε φυσικά σε µια δεδοµένη εποχή, και εποµένως σε µια δε-
δοµένη φάση της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων. Υπάρχουν 
πολλά παραδείγµατα όπου αυτό είναι σωστό. Για παράδειγµα, στην ΕΣΣ∆ 
µε τα τεράστια και σχεδόν επίπεδα αγροκτήµατα, η τεχνική ανέπτυξε 
τρακτέρ µεγάλου µεγέθους και κυβισµού. Αυτά τα τρακτέρ αποδείχτη-
καν άχρηστα στην Κίνα και οι Κινέζοι σχεδίασαν τα δικά τους, καθώς 
επίσης και δικές τους τουρµπινοµηχανές µετά από ιδέες που είχαν οι 
εργαζόµενοι της Σαγκάης. Φυσικά η ιδέα της «δηµοκρατικής» παραγω-
γής χάλυβα στις αυλές των σπιτιών απέτυχε τραγικά, από την άλλη µε-
ριά. Ως προς µια ορισµένη τεχνολογία, γενικά και κατ’ αρχήν, όλα τα 
πράγµατα έχουν τα όριά τους, αλλά η ίδια η τεχνολογία δεν έχει όρια 
όταν πρόκειται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ανθρώπων και όχι του 
κέρδους. Πχ το πείραµα CERN δεν ολοκληρώθηκε. Οι πιθανές συνέπει-
ες που θα µπορούσε να έχει στην ιατρική ή στις µεταφορές, εποµένως, 
απλώς παραµένουν άγνωστες και απρόσιτες για το κοντινό µέλλον. Ένα 
ανάλογο πείραµα σχεδιασµού της οικονοµίας σε παγκόσµιο επίπεδο, του 
µεγέθους του µεγέθους του CERN δεν έγινε και δεν πρόκειται να γίνει 
ποτέ, όσο είναι κυρίαρχος ο καπιταλισµός. Εποµένως, η θεοποίηση των 
Αγορών (που κατρακυλά γοργά σε αγιοποίηση, οσιοποίηση, απλό σεβα-
σµό κλπ µέχρι να καταπέσει τελειωτικά) είναι η µοναδική «λογική» επι-
λογή της ανθρωπότητας.  

Όταν ισχυριζόµαστε ότι η τεχνολογία και η διεύθυνση της οικο-
νοµίας µπορούν να απλοποιηθούν και να δηµοκρατικοποιηθούν είναι 
φανερό ότι η αναφορά, αν και ποιοτικά η ίδια, ποσοτικά βρίσκεται σε δι-
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αφορετικά επίπεδα. ∆εν µπορεί κανείς να «δηµοκρατικοποιήσει» τα µα-
θηµατική ή τη στατιστική µε τον ίδιο τρόπο που µπορεί να το κάνει 
στην περίπτωση των πολιτικών αποφάσεων και των συµβουλιακών δια-
δικασιών. Είναι προφανές ότι στην περίπτωση του διαφορικού λογισµού 
θα ήταν αδιανόητο να ψηφίσουµε αν η παράγωγος της συνάρτησης y=x2 
είναι 2x ή x3+cos(x). Η σωστή απάντηση, η «αλήθεια» είναι η πρώτη. Η 
δηµοκρατικοποίηση συνίσταται στο να καταστούν τα µαθηµατικά, η στα-
τιστική, η τεχνική µια «γλώσσα» που µπορεί µε ευχέρεια να χρησιµο-
ποιηθεί η ανθρωπότητα, και τότε η ανάπτυξή τους θα είναι εντελώς δια-
φορετική από ότι είναι σήµερα. Όχι µόνο θα είναι µια ανάπτυξη µε ση-
µαντικά µεγαλύτερους ρυθµούς, αλλά µε τέτοιους ρυθµούς σε άλλες κα-
τευθύνσεις, που σήµερα δεν µπορούµε και δεν είµαστε καν σε θέση να 
φανταστούµε. Το επιχείρηµα των µαθηµατικών χρησιµοποιείται συχνά 
για να υποστηριχτεί ότι η «αλήθεια» σπάνια είναι ζήτηµα της γνώµης 
της πλειοψηφίας και άρα της δηµοκρατίας, και εποµένως η δηµοκρατία 
δεν µπορεί παρά να έχει ελάχιστη σηµασία. 

Όταν δεχόµαστε ότι η αταξική κοινωνία είναι µια δυνατότητα και 
όχι µια αναγκαιότητα, αυτό το δεχόµαστε από την άποψη και τη σκοπιά 
της σηµερινής, καπιταλιστικής κοινωνίας για το χρονικό διάστηµα στο 
οποίο µπορούµε να εκτείνουµε την ανάλυσή µας. Για το γεγονός ότι η 
αταξική κοινωνία και ο κοµµουνισµός είναι µια αναγκαιότητα, γενικά, 
εκεί δεν χωρά καµιά αµφιβολία. Αλλά η µετάβαση από την καπιταλιστι-
κή στην αταξική κοινωνία µέσω της σοσιαλιστικής επανάστασης ήταν 
πάντα και οι επαναστάσεις του 20ου αιώνα το απέδειξαν περίτρανα ότι 
συνιστά µια περίοδο µε ολόκληρο τον πλούτο της διαλεκτικής, µε καθυ-
στερήσεις, υπαναχωρήσεις, παλινδροµήσεις, προβλήµατα κλπ. Στη διάρ-
κεια της µεταβατικής περιόδου όλα εξαρτώνται από την ταξική πάλη του 
προλεταριάτου, τα µέσα που έχει στη διάθεσή της για να γίνει πραγµα-
τικά η κυρίαρχη τάξη της κοινωνίας και να αναλάβει τη διεύθυνσή της, 
πράγµα που µε τη σειρά του εξαρτάται από τα οικονοµικά και τεχνολο-
γικά µέσα που το προλεταριάτο έχει στη διάθεσή του, όπως επίσης επι-
δρά µε τη σειρά του στη διαµόρφωση του χαρακτήρα και της φύσης αυ-
τών των µέσων.  

Τόσο στη Ρώσικη όσο και στην Κινέζικη επανάσταση, η ωριµότητα 
των προλεταριακών µαζών δεν ήταν τέτοια που να τους επιτρέψει να ξε-
κόψουν οριστικά από τα ήθη και τις συνθήκες της παλιάς κοινωνίας. 
Ανάµεσα σ’ αυτές πρέπει να συµπεριλάβουµε την ανεξαρτησία της κρι-
τικής σκέψης του προλεταριάτου και την αποφυγή της θεοποίησης της 
«προσωπικότητας» (του Στάλιν, του Μάο – Τσετούνγκ, ακόµη και του 
Λένιν). Αυτό δεν ήταν εύκολο όσο οι µάζες ήταν αναλφάβητες και όσο η 
πολιτική τους εκπαίδευση ήταν έργο της κοµµατικής και κρατικής γρα-
φειοκρατίας, κάτω από αντίξοες συνθήκες. Η πολιτική ωριµότητα των 
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µαζών  δεν εξαρτάται µόνο από τη δυνατότητά τους να πραγµατοποιή-
σουν τη σοσιαλιστική επανάσταση αλλά να διατηρήσουν τους συµβουλι-
ακούς θεσµούς µε τους οποίους η επανάσταση είναι άρρηκτα συνδεδεµέ-
νη. Αν και το φαινόµενο της κόπωσης των µαζών µας είναι εξαιρετικά 
γνωστό απ’ όλες τις επαναστάσεις, τα ίδια τα θεµέλια της επανάστασης 
κινδυνεύουν αν η κόπωση αυτή δεν µπορεί να καταπολεµηθεί µε την 
άµεση και εύκολη συµµετοχή των µαζών σε όλα τα επίπεδα. Το ζήτηµα 
αυτό είναι κατ’ εξοχήν ταξικό και πολιτικό αλλά η πολιτική και η συµ-
µετοχή των µαζών, όπως και η διεύθυνση της οικονοµίας και η κεντρική 
πολιτική έχουν τη δική τους «τεχνολογία» που πρέπει να γίνει µε κάθε 
τρόπο κτήµα του προλεταριάτου. 

Η πιο αποφασιστική παραγωγική δύναµη είναι η θέληση των µα-
ζών, για ορισµένους. Ιστορικά η πρόταση αυτή δεν έχει απολύτως κανέ-
να νόηµα. Στη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου υπόκειται στους πε-
ριορισµούς της όπως είπαµε παραπάνω. Αλλά η «θέληση των µαζών» από 
µόνη της δεν σηµαίνει απολύτως τίποτε και µένει πάντοτε ανοιχτή σε 
ερµηνείες, εποµένως και στην ιδιαίτερη «ερµηνεία» που θα της έδινε η 
γραφειοκρατία, πέρα από τη λενινιστική ερµηνεία ότι η θέληση των µα-
ζών πρέπει να εκφράζεται από την επαναστατική της πρωτοπορία. Η έκ-
φραση αυτή ωστόσο, έχει τη δική της «τεχνολογία» και αυτό είναι ένα 
πολύ σηµαντικό µάθηµα από τη Ρώσικη και την Κινέζικη επανάσταση. 
Είναι η απάντηση στο ερώτηµα γιατί απέτυχαν οι επαναστάσεις αυτές 
όχι µόνο να χτίσουν µια σοσιαλιστική κοινωνία (πράγµα που αποδεί-
χτηκε εντελώς απατηλό στα πλαίσια µιας και µόνο χώρας) αλλά και να 
διατηρηθούν σαν προπύργια της εργατικής δηµοκρατίας: Εργατική δη-
µοκρατία δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς τους θεσµούς των Συµβουλίων 
(Σοβιέτ ή Κοµµούνες). Με τη σειρά τους οι θεσµοί αυτοί θα εκφυλισθούν 
αν δεν υπάρχει µια «πολιτική τεχνολογία» που µεταφέρει και υλοποιεί 
τις αποφάσεις των συµβουλίων σε αποκρυστάλλωση στο ανώτατο επίπεδο 
του οικονοµικού, κοινωνικού και πολιτικού σχεδιασµού. Τα Συµβούλια 
είναι συνελεύσεις στις οποίες εκτίθενται απόψεις, γίνεται διάλογος και 
λαµβάνονται αποφάσεις µε µυστική ψηφοφορία όλων, σε µια σχεδόν δι-
αρκή βάση. Αρχίστε να «αναθέτετε» αρµοδιότητες, «ενδιάµεσους» ρόλους 
και αξιώµατα, δώστε µισθολογικά επιδόµατα «ευθύνης» και «πολιτικής 
αρµοδιότητας» και είναι ζήτηµα βδοµάδων να καταργήσετε τα σοβιέτ! Αν 
η πολιτική «τεχνολογία» δεν γίνει η αποφασιστική, η µοναδική, η απα-
ρέγκλιτη και πλήρως κατοχυρωµένη κοινωνική τεχνολογία, τότε οι σο-
βιετικοί θεσµοί δεν θα έχουν την παραµικρή πιθανότητα να επιβιώσουν.  

Κάθε τεχνολογία έχει τον αυτοµατισµό της. Από τη στιγµή που οι 
επιβάτες και οι µηχανοδηγοί είναι στις θέσεις τους, λίγα πράγµατα απο-
µένουν να γίνουν για να πάει ένα τραίνο από µια πόλη σε µιαν άλλη. Το 
ζήτηµα είναι µην αλλάξουν οι όροι στη µέση της διαδροµής, πχ να µην 
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αλλάξει ξαφνικά ο ενδιάµεσος προορισµός, για να αλλάξει δεύτερη και 
τρίτη φορά ώστε να διαπιστώσουµε ότι βρισκόµαστε µακριά από τον προ-
ορισµό µας µετά από δυο µέρες ταξιδιού. Μπορεί να λειτουργήσουν οι 
θεσµοί της εργατικής δηµοκρατίας µε τέτοιον απλό και µηχανιστικό 
τρόπο; Θα ήταν αφέλεια να υποστηρίξουµε κάτι τέτοιο και να επεκτεί-
νουµε το παράδειγµα (του Ένγκελς) σε πεδία στα οποία δεν ήταν καν 
σχεδιασµένο να λειτουργήσει. Αυτοµατισµός σηµαίνει ότι αν τραίνο θέ-
λει να πάει από το Παρίσι στις Βρυξέλλες, κάθε φορά θ’ ακολουθεί την 
ίδια πορεία, µε την ίδια ταχύτητα πάνω – κάτω και µε τον ίδιο περίπου 
τρόπο εκτός από έκτακτα γεγονότα, που είναι περισσότερο συνηθισµένα 
στην κοινωνία και την οικονοµία και λιγότερο στα τραίνα. Αυτοµατι-
σµός σηµαίνει ότι όλη η εξουσία ανήκει πραγµατικά στα συµβούλια και 
πάνω σ’ αυτό δεν µπορεί να γίνει καµιά παραχώρηση.  

Ο καπιταλισµός είναι ώριµος για να δώσει τη θέση του, µε επανα-
στατικό τρόπο, σε έναν τέτοιου είδους «αυτοµατισµό», σε µια τέτοια «πο-
λιτική τεχνολογία». Ο κίνδυνος είναι ότι µπορούν να παρεµβληθούν άλ-
λες δυνάµεις, όπως η συσσώρευση της εξουσίας στη γραφειοκρατία (αρ-
χικά σε τοπικό και µερικό και αργότερα σε γενικό επίπεδο), διάφορα 
«σαµποτάζ» στις σιδηροτροχιές ή στις µηχανές των τραίνων κλπ. Κάποτε 
αυτά τα σαµποτάζ ήταν συχνά αλλά σήµερα δεν είναι παρά εξαίρεση στον 
κανόνα και κανένας λογικός άνθρωπος δεν σκέφτεται να τα κάνει. Με τη 
γραφειοκρατία τα πράγµατα είναι πιο δύσκολα γιατί ο καθένας µε λίγη 
δύναµη ή πειθώ έχει την ικανότητα να συγκεντρώσει λίγη εξουσία και 
να στρέψει τα πράγµατα εκεί που θέλει για το δικό του συµφέρον, δηλα-
δή επειδή το βρίσκει προσοδοφόρο, και εποµένως επειδή υπάρχουν ειδι-
κές πρόσοδοι από το να «σαµποτάρει» κανείς συστηµατικά την εργατική 
δηµοκρατία. Κάποτε ήταν σχετικά εύκολο να ρίξει κανείς ένα δέντρο και 
να παγιδεύσει µια άµαξα για να ληστέψει τους επιβάτες της. Στην «ά-
γρια δύση» το ίδιο γινόταν και µε τα τραίνα, µέχρι να εγκαταλειφθεί αυ-
τή η πρακτική και να µεταφερθεί ο πλούτος στις τράπεζες και στα χρη-
µατιστήρια (στα οποία σήµερα γίνονται οι µεγαλύτερες ληστείες και µά-
λιστα νόµιµα). Κανείς δεν µπορεί να υφαρπάξει την εξουσία από τα χέ-
ρια των εργατών αν η εξουσία είναι πραγµατικά στα χέρια των εργατών 
και όχι σε άλλα «ανώτερα» κέντρα, όπως κανείς σήµερα δεν στήνει παγί-
δες για να ληστέψει ταχυδροµικές άµαξες, τραίνα, και όσο προχωρά ο 
χρόνος, τράπεζες.  

Τι µας διασφαλίζει ότι η εξουσία είναι στα χέρια των εργατών και 
δεν τη µεταβιβάζουν σε «ανώτερα» κέντρα; Ιστορικά, η απάντηση βρίσκε-
ται στην καθυστέρηση της ΕΣΣ∆ και της Κίνας (και των υπόλοιπων Λ∆), 
καθυστέρηση όχι µόνο οικονοµική αλλά και πολιτική. Από µια άποψη 
το να ρωτάµε «τι διασφαλίζει ότι η εξουσία είναι στα χέρια των εργατών» 
είναι σαν να ρωτάµε «τι διασφαλίζει ότι έχουµε το πορτοφόλι µας και 
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δεν µας το αφαιρεί κάποιος επιτήδειος µικροκλέφτης». Προφανώς πρέπει 
να προσέξουµε και να το φυλάξουµε, να έχουµε το νου µας θ’ απαντήσει 
ο καθένας. Το ίδιο ισχύει και µε την εξουσία της εργατικής τάξης που 
ανήκει ακέραια σε όλους και αποµένει σε όλους και στον καθένα να τη 
διαφυλάξουν και να έχουν το νου τους σ’ αυτήν και όχι τριγύρω. Αλλά 
για να ανήκει πραγµατικά η εξουσία ακέραια στον κάθε εργαζόµενο (και 
όχι κατά ένα στα χίλια ή κατά ένα στα δεκαπέντε εκατοµµύρια) πρέπει η 
φωνή του και η άποψή του να ακούγεται το ίδιο δυνατά µε του καθενός 
άλλου. 

Αυτό είναι αναγκαίο. Είναι όµως αρκετό; Φανταστείτε σε ένα 
συµβούλιο δεκαπέντε εκατοµµυρίων ανθρώπων που συναντιούνται στο 
διαδίκτυο για να λειτουργήσει η «άµεση δηµοκρατία» ποια είναι η δύνα-
µη του καθενός, σε τελική ανάλυση. Αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος 
για να προκύψει, να αναδειχτεί και τελικά να κυβερνήσει µια µικρή 
µειοψηφία από δέκα, είκοσι, εκατό άτοµα το πολύ! Αν το σκεφτούµε κα-
λύτερα, όλοι µας µπορούµε να έχουµε γνώµη και άποψη σ’ ένα σοβιέτ 
στατιστικολόγων που συζητούν για ένα ορισµένο µαθηµατικό πρόβληµα 
που σχετίζεται µε µια λεπτοµέρεια του σχεδιασµού. Το µαθηµατικό πρό-
βληµα είναι συγκεκριµένο και οι στατιστικολόγοι σπάνε τα κεφάλια 
τους να διαπιστώσουν ποιο θεώρηµα είναι σωστό, για ποιον λόγο είναι 
σωστό (πράγµα που προϋποθέτει να χρησιµοποιήσουν καµιά εικοσαριά 
προωθηµένα µαθηµατικά θεωρήµατα) κλπ. Και ξαφνικά λέµε να ψηφί-
σει το προλεταριάτο για τα θεωρήµατα και να καταλήξει δηµοκρατικά 
στο να «λυθεί» το πρόβληµα των στατιστικολόγων µας. Θα ήταν αυτή µια 
σωστή διαδικασία ή θα έπρεπε αντίθετα να στείλουµε όποιους την πρό-
τειναν στο τοπικό σοβιέτ των ψυχιάτρων; 

Για πολλούς λόγους ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής έχει δο-
µήσει ιεραρχικά την κοινωνία, την πολιτική, την ιδεολογία, την οικογέ-
νεια, την οικονοµία και την τεχνολογία µαζί µε ότι άλλο θέλετε. Ο κα-
πιταλισµός αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη στον τοµέα της τεχνικής 
και της οικονοµίας, πέρα από τους πολιτικούς στόχους του προλεταριά-
του. Αλλά η ιεράρχηση που έχει επιβληθεί, µαζί µε την κατανοµή της 
εργασίας που έχει επιβληθεί σηµαίνουν ένα ορισµένο µοντέλο εξειδί-
κευσης. Ο κεντρικός σχεδιασµός της οικονοµίας απαιτεί µηχανολόγους, 
στατιστικολόγους, µαθηµατικούς, γνώστες της επιστήµης των υπολογι-
στών κλπ. Αυτά απαιτούνται από τον κεντρικό σχεδιασµό σε µια σοσια-
λιστική οικονοµία όπως αυτή προβάλλει από τη σηµερινή καπιταλιστική 
κοινωνία, κατά την έκφραση του Μαρξ. Ποιος θα αποφασίσει για τα «τε-
χνικά ζητήµατα» του σχεδιασµού; Ποιος θα αποδείξει τα σχετικά µαθη-
µατικά θεωρήµατα; Ποιος θα αποφασίσει για τη στατιστική επεξεργασία 
των οικονοµικών και κοινωνικών στοιχείων που είναι απαραίτητα; Ποι-
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ος θα λύσει τα πολλά και δύσκολα προβλήµατα που συνδέονται µε τον 
σχεδιασµό;  

Ο Ένγκελς δεν είχε τον παραµικρό ενδοιασµό να τονίσει πως οι 
αστοί ειδικοί θα πρέπει να τεθούν στην υπηρεσία των σκοπών του προ-
λεταριάτου, όπου µε τον όρο «σκοποί» εννοούµε τα παραπάνω και πολλά 
περισσότερα. Πολιτικά και κατ’ αρχήν ο Ένγκελς είχε απόλυτο δίκιο 
στην εποχή του. Για τους παλιούς εκµεταλλευτές ο Λένιν έγραφε σχετι-
κά: 

  «Η ‘τέχνη’ να διοικούν το κράτος, το στρατό, να διευθύνουν την 
οικονοµία τους δίνει πολύ, πάρα πολύ υπεροχή, γι’ αυτό και σηµασία 
τους σε σχέση µε το ποσοστό τους στο σύνολο του πληθυσµού είναι ασύ-
γκριτα µεγαλύτερη. Η ταξική πάλη των εκµεταλλευτών που ανατράπη-
καν ενάντια στην πρωτοπορία των εκµεταλλευοµένων που νίκησε, δηλα-
δή ενάντια στο προλεταριάτο, έγινε αφάνταστα πιο σκληρή. Και δεν 
µπορούσε να γίνει διαφορετικά, αν θέλουµε να µιλάµε για επανάσταση, 
αν δεν θέλουµε να υποκαταστήσουµε αυτή την έννοια (όπως κάνουν όλοι 
οι ήρωες της ΙΙ ∆ιεθνούς) µε ρεφορµιστικές αυταπάτες» (Λένιν, «Η οικο-
νοµία και η πολιτική της δικτατορίας του προλεταριάτου», Άπαντα, τό-
µος 39).  

Θα ήταν παράλογο να περιορίσουµε την ανάλυση του Λένιν στους 
παλιούς εκµεταλλευτές, διευθυντές, ή µηχανικούς και τεχνικούς κάθε 
είδους. Τη µεγάλη υπεροχή των παλιών εκµεταλλευτών αναπαρήγαγε 
και το ίδιο το Εργατικό κράτος µε την εκπαίδευση, την επιστήµη και 
την τεχνολογία που κληρονόµησε από την καπιταλιστική κοινωνία. Χω-
ρίς µια τέτοια, διαρκή µάλιστα, αναπαραγωγή, η απόλυτη επικράτηση 
της Σταλινικής γραφειοκρατίας θα ήταν εντελώς αδύνατη. Με τη σειρά 
της η αναπαραγωγή αυτή είναι το κρίσιµο πρόβληµα της µεταβατικής 
περιόδου, µε ποιους τρόπους δηλαδή καταστρέφεται η υπεροχή των τε-
χνικών, των διευθυντών, των επιστηµόνων, των κάθε λογής εξειδικευ-
µένων στελεχών. Φυσικά το πρόβληµα αυτό έχει απασχολήσει ορισµέ-
νους θεωρητικούς, αν και όχι όσους θα έπρεπε. Ας δούµε την εξής ενδι-
αφέρουσα άποψη: 

«[Τ]ο σπάσιµο της αστικής κρατικής µηχανής από την πλευρά του 
προλεταριάτου, είναι µια, στην ουσία της πολιτική πράξη. Το προλετα-
ριάτο είναι υποχρεωµένο να κινηθεί σ' ένα πολιτικό επίπεδο για να κα-
ταστρέψει την ίδια την πολιτική, δηλαδή το διαχωρισµό ιδιωτικής και 
συλλογικής ζωής που χαρακτηρίζει τις ταξικές κοινωνίες και ειδικά την 
αστική. Μ' άλλα λόγια, κινείται µέσα στα πλαίσια της παλιάς κοινωνίας 
για να την καταστρέψει. Εποµένως, στο εσωτερικό του, δεν είναι δυνατό 
να ξεπεράσει όλους τους διαχωρισµούς, τις ιεραρχίες, την αλλοτρίωση. 
Γι αυτό άλλωστε η προλεταριακή επανάσταση δεν είναι µια "πολιτική 
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επανάσταση" αλλά µια κοινωνική τέτοια, πού ανοίγει δηλαδή το δρόµο 
για µια βαθιά κοινωνική µετατροπή» («Ρήξη», τεύχος 2, 1979, «Η µαγεί-
ρισσα και το Κράτος).  

Κατά συνέπεια «[µ]έχρι τον κοµµουνισµό, η αστική τάξη θα επι-
βιώνει µέσα στο κράτος, γιατί συνεχίζει να επιβιώνει µέσα σ' εκείνους 
τους κοινωνικούς διαχωρισµούς πού κάνουν αναγκαίο το κράτος». Το 
σχετικό άρθρο αναφέρεται στο «Κράτος και Επανάσταση» του Λένιν, ένα 
έργο που γράφτηκε το 1918, δηλαδή µετά την επανάσταση. ∆ιαβάζουµε 
ότι το «σπάσιµο της αστικής κρατικής µηχανής από την πλευρά του προ-
λεταριάτου» είναι «είναι µια, στην ουσία της πολιτική πράξη», ότι το 
προλεταριάτο «είναι υποχρεωµένο να κινηθεί σ' ένα πολιτικό επίπεδο 
για να καταστρέψει την ίδια την πολιτική, δηλαδή το διαχωρισµό ιδιω-
τικής και συλλογικής ζωής που χαρακτηρίζει τις ταξικές κοινωνίες και 
ειδικά την αστική». Εδώ θα πρέπει ασφαλώς να αναλύσουµε προσεχτικά 
αυτή την προωθηµένη κριτική, όχι τόσο του ίδιου του Λένιν, αλλά της 
ίδιας της πρακτικής της προλεταριακής επανάστασης. 

Κατ’ αρχήν το «σπάσιµο της αστικής κρατικής µηχανής από την 
πλευρά του προλεταριάτου» είναι «ουσιαστικά» µια πολιτική διαδικασία, 
µια πολιτική πράξη. ∆εύτερον, πολιτική σηµαίνει «διαχωρισµό ιδιωτι-
κής και συλλογικής ζωής που χαρακτηρίζει τις ταξικές κοινωνίες». Τρί-
τον, εφόσον έτσι έχουν τα πράγµατα, το προλεταριάτο «κινείται µέσα στα 
πλαίσια της παλιάς κοινωνίας για να την καταστρέψει» και εποµένως, 
τέταρτον, το προλεταριάτο είναι καταδικασµένο να παραδέρνει µέσα σε 
«διαχωρισµούς, ιεραρχίες, [και] αλλοτρίωση». Αν αναλύσει κανείς αυ-
τούς τους σχετικά προωθηµένους συλλογισµούς θα διαπιστώσει πόσες 
ανοησίες είναι µαζεµένες σε µια και µοναδική παράγραφο. Αφού το σπά-
σιµο της κρατικής µηχανής, πρώτα απ’ όλα, είναι «ουσιαστικά» πολιτικό 
υπάρχουν και άλλες συνιστώσες (πχ οικονοµικές, κοινωνικές, άλλες;) 
που δεν είναι ουσιαστικές ενώ ξέρουµε σαφώς ότι η πολιτική πράξη εί-
ναι µάλλον νοµική και οι υπόλοιπες είναι οι ουσιαστικές! ∆εύτερον, ο 
καπιταλισµός σίγουρα συνεπάγεται έναν διαχωρισµό ανάµεσα στον πα-
ραγωγό (που δεν είναι καν ιδιωτικός παραγωγός) και την κοινωνία σαν 
σύνολο αλλά αν ο «διαχωρισµός ιδιωτικής και συλλογικής ζωής χαρα-
κτηρίζει τις ταξικές κοινωνίες» και όχι τον κοµµουνισµό τότε δεν µπο-
ρούµε να φανταστούµε τον κοµµουνισµό παρά σαν µια ειδική ψυχοπα-
θολογία και τίποτα παραπάνω! Αν µε τον όρο «διαχωρισµός ιδιωτικής 
και συλλογικής ζωής» ο (ανώνυµος) συγγραφέας εννοεί ότι στη φεουδαρ-
χική κοινωνία ο εργάτης δούλευε οκτώ ώρες στα χωράφια του για να ε-
ξασφαλίσει την αναπαραγωγή της εργασιακής του δύναµης κι’ άλλες δέ-
κα στα χωράφια του φεουδάρχη τότε βέβαια υπάρχει ένας «διαχωρισµός» 
ιδιωτικής και συλλογικής ζωής, την οποία ο καπιταλισµός µάλιστα «κα-
τήργησε» σε έναν φετιχισµό πίσω απ’ τον οποίο µια τέτοια διάκριση δεν 
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είναι προφανής. Αλλά αυτό είναι  το πραγµατικό ζήτηµα στις ταξικές 
κοινωνίες που ο κοµµουνισµός θέλει να καταργήσει;  

Τρίτον, το γεγονός ότι το προλεταριάτο «κινείται µέσα στα πλαί-
σια της παλιάς κοινωνίας για να την καταστρέψει» είναι δεδοµένο και 
δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι το προλε-
ταριάτο δεν µπορεί να ανατρέψει την παλιά κοινωνία από την οποία 
προήλθε. Ο διαφορικός λογισµός προέκυψε το δίχως άλλο από την άλγε-
βρα και την απλή αριθµητική αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν αποτέλεσε 
µια τεράστια ποιοτική τους µετατροπή σε κάτι ανώτερο. Επίσης διαβά-
ζοντας ότι το προλεταριάτο «είναι υποχρεωµένο να κινηθεί σ' ένα πολι-
τικό επίπεδο για να καταστρέψει την ίδια την πολιτική» δεν µπορούµε 
παρά να χαρακτηρίσουµε αυτή την αντίληψη ως βαθιά συντηρητική, και 
αυτονόητα αντιδιαλεκτική. Ποιος απαγορεύει στο προλεταριάτο, όταν 
έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχη τάξη, «να κινηθεί σ' ένα πολιτικό επίπεδο» 
και µόνο; Ίσα – ίσα που το προλεταριάτο µαζί µε την κρατική µηχα-
νή πρέπει να καταστρέψει κάθε οικονοµικό και κοινωνικό θεσµό της 
καπιταλιστικής κοινωνίας αν πραγµατικά θέλει να διατηρήσει την εξου-
σία του. 

Η πρόβλεψη ότι το προλεταριάτο είναι καταδικασµένο να παρα-
δέρνει µέσα σε «διαχωρισµούς, ιεραρχίες, [και] αλλοτρίωση» είναι ασφα-
λώς µια ορισµένη πρόβλεψη από τη σκοπιά της παλιάς κοινωνίας, η ο-
ποία κάτω από το φως της Ρώσικης και της Κινέζικης επανάστασης είναι 
µια «λογική πρόβλεψη». Αλλά είναι τέτοια ακριβώς επειδή καµιά από 
τις τρεις προηγούµενες προϋποθέσεις δεν εκπληρώθηκε ούτε κατά προ-
σέγγιση και ούτε κατά διάνοια. ∆εν εκπληρώθηκαν στη σύντοµη εποχή 
του Λένιν λόγω των αντικειµενικών δυσκολιών της ΕΣΣ∆ και δεν εκ-
πληρώθηκαν στην τριακονταετία της δικτατορίας του Στάλιν για λόγους 
που αναπτύξαµε ήδη µε λεπτοµέρεια. Το πραγµατικό ζήτηµα είναι ότι το 
νόηµα και η ουσία της ίδιας της «παλιάς κοινωνίας» αλλάζει δραµατικά 
και οπωσδήποτε έχει αλλάξει άρδην από το 1917 ή µετά τον Β’ πόλεµο.  
Κατά συνέπεια, οι επαναστάτες µαρξιστές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
δουν µε µεγαλύτερη ακρίβεια τη µελλοντική κοινωνία, και εποµένως 
την αναγκαία κοινωνική επανάσταση, από τη σκοπιά της «παλιάς κοινω-
νίας». 
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ΙΧ.ΙΧ.ΙΧ.ΙΧ.    

Στο προηγούµενο κεφάλαιο προσπαθήσαµε να συγκεντρώσουµε 
ορισµένα αναγκαία στοιχεία για να αντιµετωπίσουµε το κεντρικό ερώ-
τηµα, αν ο Σταλινισµός υπήρξε ένα προσωρινό καρκίνωµα ή µια µόνιµη 
κατάσταση, ένα αναγκαίο και εποµένως προοδευτικό στάδιο στην ανά-
πτυξη των παραγωγικών δυνάµεων και των κοινωνικών σχηµατισµών. 
Από τη σκοπιά της ιστορίας είναι σαφές ότι ο Σταλινισµός υπήρξε ένα 
προσωρινό καρκίνωµα, κάτι που ο Τρότσκι είχε διαγνώσει όταν ήδη 
πλήθαιναν οι αναλύσεις περί «κρατικού καπιταλισµού», οι οποίες δεν 
άρχισαν να αναθεωρούνται παρά µετά την κατάρρευση της ΕΣΣ∆ το 
1989. Φυσικά, για ορισµένους, η ΕΣΣ∆ δεν έπαψε να είναι µια «κρατικο 
- καπιταλιστική» κοινωνία ήδη από το 1917, το 1953, το 1956, το 1960 
κλπ. Πιστεύουµε ότι για τη µεγάλη πλειοψηφία των µαρξιστών σήµερα, 
ο Σταλινισµός υπήρξε πραγµατικά ένα καρκίνωµα, αλλά το ερώτηµα εί-
ναι αν ήταν όντως «προσωρινό»  και σε ποιον κοινωνικό οργανισµό ανα-
πτύχθηκε σαν τέτοιο. Τόσο η «προσωρινή» του φύση, όσο και η ταυτότη-
τα του συγκεκριµένου κοινωνικού οργανισµού, είναι αλληλένδετα ζητή-
µατα. 

Τι είδους κράτος γέννησε η Οχτωβριανή επανάσταση του 1917; 
Για τον ίδιο τον Λένιν το κράτος ήταν εργατικό αλλά µε γραφειοκρατι-
κές παραµορφώσεις. Ο ίδιος ο Λένιν αντιλαµβανόταν ότι οι συµβουλια-
κοί θεσµοί, ο σχεδιασµός, η παλινδρόµηση ανάµεσα στον πολεµικό κοµ-
µουνισµό και τις παραχωρήσεις της ΝΕΠ, ο αυταρχισµός των κοµισσά-
ριων και του Κόµµατος, δεν ήταν µια φυσιολογική εξέλιξη της επανά-
στασης, αλλά µια προσωρινή ασθένεια που θα µπορούσε να διορθωθεί µε 
τη Γερµανική επανάσταση και την προλεταριακή επανάσταση στις υπό-
λοιπες αναπτυγµένες χώρες. Είναι επίσης αλήθεια ότι ο Λένιν είδε την 
ανάπτυξη της γραφειοκρατίας σαν ένα επεισοδιακό φαινόµενο στην κοι-
νωνία που αναγκάστηκε να αναπτυχθεί σε αποµόνωση και κάτω από την 
παγκόσµια ιµπεριαλιστική πίεση. Τα µέτρα που ο ίδιος ο Λένιν πρότεινε 
για την καταπολέµηση της κοµµατικής γραφειοκρατίας, δηλαδή της 
γραφειοκρατίας της Κεντρικής Επιτροπής, ήταν η θεσµοθέτηση µιας 
γνήσιας «Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής» από εργάτες των Σοβιέτ. 
Προφανώς, ο Λένιν αντιλαµβανόταν την ανάπτυξη της γραφειοκρατίας 
α) τόσο σαν ένα εθνικό ζήτηµα της ΕΣΣ∆ που προκάλεσε η καθυστέρηση, 
ο εµφύλιος πόλεµος και η ιµπεριαλιστική περικύκλωση, όσο και β) σαν 
ένα ζήτηµα προσωπικοτήτων στην Κεντρική Επιτροπή του Μπολσεβίκι-
κου Κόµµατος.  

∆εν υπάρχει γνώση και µάθηση χωρίς πράξη και ιστορία. Αν ο 
Λένιν είχε ζήσει δέκα χρόνια παραπάνω, αν ο ρόλος του Στάλιν είχε πε-
ριοριστεί, αν ο Τρότσκι είχε προωθηθεί ή αν είχε εκτελεστεί … Αλλά η 
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ιστορία δεν γράφεται µε «αν». Σύµφωνα µε µια άποψη δεν θα είχε µεγά-
λη διαφορά αν στη θέση του Στάλιν, ήταν ο Τρότσκι, ο Ράντεκ, ο Κάµε-
νεφ, ο Πιάτακωφ, ο Πρεοµπραζένσκυ ή ο Ζηνόβιεφ. Το «πρόβληµα» ήταν 
του συστήµατος και όχι των προσωπικοτήτων. Ότι στο σύστηµα της 
ΕΣΣ∆ οι ρόλος της προσωπικότητας ήταν µεγάλος, σ’ αυτό δεν χωρά αµ-
φιβολία. Στην ίδια τη ζωή και όλες τις εκδηλώσεις και εκφάνσεις της, ο 
ρόλος της προσωπικότητας έχει τον ιδιαίτερο ρόλο της και κάποιες φο-
ρές, τις περισσότερες καταλήγει στο να τονίζει παραπέρα τις σχέσεις ιε-
ραρχίας που επιβάλλει ο καπιταλισµός. Το αν αυτές οι σχέσεις ιεραρχίας 
µεταφράζονται παραπέρα σε σχέσεις κυριαρχίας αντί να καταργούνται,  
είναι ζήτηµα που αφορά τον ίδιο τον πυρήνα των σχέσεων της εργατικής 
δηµοκρατίας. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να αναλύσουµε µε βάση τα προη-
γούµενα δεδοµένα, αν πραγµατικά µπορούµε να µιλάµε για «κρατικό 
καπιταλισµό» στην ΕΣΣ∆ στη διάρκεια της Σταλινικής περιόδου. Το γε-
γονός ότι έχουµε ένα «τυραννικό καθεστώς», µια δικτατορία του Στάλιν 
πάνω στον λαό και µια χωρίς προηγούµενο καταπίεση, αυτό το θεωρούµε 
αδιαπραγµάτευτο δεδοµένο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης ωστόσο, 
που αφορά την ίδια τη σοσιαλιστική προοπτική και τους θεσµούς της, το 
πραγµατικό ζήτηµα είναι το γραφειοκρατικά παραµορφωµένο Εργατικό 
κράτος της επανάστασης µετατράπηκε σε καπιταλιστικό κράτος «νέου 
τύπου» µε µια νέα «αστική τάξη». Αρχικά θα πρέπει να διευκρινίσουµε 
για ποιον πραγµατικό σκοπό γίνεται η ανάλυση αυτή. Αν µε την Οχτω-
βριανή επανάσταση στα 1917, τον θάνατο του Λένιν στα 1923, ή τον θά-
νατο του Στάλιν στα 1953, εγκαθιδρύθηκε ο «καπιταλισµός» σε µια νέα ή 
παλιά µορφή του, τότε η προλεταριακή επανάσταση κάτω από τις ευνοϊ-
κές συνθήκες του 20ου αιώνα δεν ήταν παρά µια φενάκη, και οι µελλο-
ντικές εκφάνσεις της στον 21ο αιώνα δεν θα είναι, κατά πάσα πιθανότη-
τα, πλανηµένες φενάκες άλλου τύπου. 

Η δική µας θέση είναι ότι οι επαναστάσεις του 20ου αιώνα εγκαθί-
δρυσαν Εργατικά κράτη, τα οποία εκφυλίστηκαν γραφειοκρατικά για 
δυο λόγους. Πρώτον, λόγω της οικονοµικής καθυστέρησης και της ιµπε-
ριαλιστικής περικύκλωσης. ∆εύτερον, γιατί το προλεταριάτο δεν είχε 
κατακτηµένη την πολιτική ωριµότητα της διαρκούς επανάστασης, εν 
µέρει λόγω του πρώτου παράγοντα.  

Ήδη ο Μαρξ είχε δει στην εποχή του την αναγκαιότητα του σοσι-
αλισµού όχι σαν αφηρηµένη αναγκαιότητα αλλά σαν συγκεκριµένη δυ-
νατότητα. Η µετοχική εταιρεία για παράδειγµα, «είναι αποτέλεσµα της 
ανώτατης ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής, αναγκαίο ση-
µείο για την ξαναµετατροπή του κεφαλαίου σε ιδιοκτησία των παραγω-
γών, όχι όµως πια σαν ατοµική ιδιοκτησία ξεχωριστών παραγωγών, αλλά 
σαν ιδιοκτησία συνεταιρισµένων παραγωγών, σαν άµεσα κοινωνική ιδιο-



 

 

- 128 -

 

κτησία» (σελ. 551, «Κριτική της Πολιτικής Οικονοµίας»). Αυτή η αντί-
φαση δεν πρόκειται να θέσει ανυπέρβλητα εµπόδια στον Μαρξ: «Όµως η 
ίδια η µετατροπή στη µορφή της µετοχής παραµένει ακόµα κλεισµένη 
µέσα στα κεφαλαιοκρατικά όρια. Γι’ αυτό αντί να υπερνικήσει την αντί-
θεση ανάµεσα στον χαρακτήρα του πλούτου σαν κοινωνικού και σαν α-
τοµικού πλούτου, της δίνει απλώς νέα µορφή» (σελ. 555).  

Από µια τυπική άποψη η µετοχική εταιρεία «καταργεί» τη ατοµι-
κή ιδιοκτησία και τον ίδιο τον καπιταλισµό δίνοντας βάση στον λεγόµε-
νο «λαϊκό καπιταλισµό». Ωστόσο το κορυφαίο ζήτηµα είναι ότι η «αντί-
θεση ανάµεσα στον χαρακτήρα του πλούτου σαν κοινωνικού και σαν α-
τοµικού πλούτου» δεν καταργείται. Με άλλα λόγια, η πηγή του κοινωνι-
κού πλούτου που είναι η υπεραξία, δεν καταργείται στη «διανοµή» της 
στα πλαίσια της µετοχικής εταιρείας, δηλαδή σε µια ορισµένη νοµική 
µορφή ιδιοκτησίας. ∆εν αποµένει πολύς δρόµος για να υποστηρίξει κα-
νείς ότι η διεύθυνση και η ιδιοκτησία µπορούν, µε αυτόν ή µε άλλους 
τρόπους να χωρισθούν στον καπιταλισµό. Για τον Μαρξ, µετά τη διαπί-
στωση αυτή, ήταν σαφές ότι η νοµική µορφή της ιδιοκτησίας έχει µια 
σηµασία µόνο στο µέτρο και στο βαθµό που εξασφαλίζει την ουσιαστική 
νοµή και κυριαρχία πάνω στην υπεραξία. Είτε αυτή λέγεται µετοχική 
εταιρεία (δηλαδή «Ανώνυµη Εταιρεία»), είτε οτιδήποτε άλλο έχει µια 
ονοµαστική σηµασία αλλά όχι µια πραγµατική, θεµελιακή σηµασία.  

Ήδη στην εποχή του Μαρξ, «εξαφανίζεται ο κεφαλαιοκράτης από 
το προτσές της παραγωγής σαν περιττό πρόσωπο» (σελ. 490). Από τη 
σκοπιά του Μαρξ αυτό δεν µπορούσε παρά να σηµαίνει τον προάγγελο 
της ολοκληρωτικής κοινωνικοποίησης της παραγωγής, ενώ στην πραγ-
µατικότητα σήµαινε τον «γραφειοκρατικό κολλεχτιβισµό» και την κυρι-
αρχία της γραφειοκρατίας των ειδικών πάνω στο προλεταριάτο.  

Αν πάµε ένα βήµα παρακάτω και υποθέσουµε ότι οι εργαζόµενοι 
κατέχουν όλες τις µετοχές πάνω σε όλες τις επιχειρήσεις της οικονοµίας, 
τότε κάτω από «κανονικές συνθήκες» τα κέρδη, δηλαδή η υπεραξία θα 
διανέµονται στους εργαζόµενους ανάλογα µε τη συµµετοχή τους. Η νεο-
κλασική θεωρία έχει ένα τέτοιο υπόδειγµα και δεν είναι παρά το κλασ-
σικό υπόδειγµα Arrow – Debreu! Το θεωρητικό υπόδειγµα λειτουργεί 
στην εντέλεια αλλά έχει δυο – τρία µικρά προβλήµατα. Πρώτον, τα κέρ-
δη πρέπει να είναι µηδενικά! ∆εύτερον, δεν υπάρχουν µηχανισµοί για 
την απόδοση των κερδών στους δικαιούχους τους όπως και δεν υπάρχουν 
µηχανισµοί για να αποκαταστήσουν την ισορροπία της ζήτησης και της 
προσφοράς σε καµιά αγορά!  

Εφόσον η νοµική κυριότητα πάνω στα µέσα παραγωγής είναι «πε-
ριττή», ορισµένοι φαντάζονται πως είναι απλώς περιττή και πραγµατικά 
περιττή! Αλλά η  νοµική κυριότητα πάνω στα µέσα παραγωγής υπάρχει 
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ως εµπράγµατη και ουσιαστική σχέση στον καπιταλισµό. Είναι «περιτ-
τή», από την άποψη της εκχώρησης των δικαιωµάτων της αλλά δεν παύει 
ποτέ να υπάρχει σαν τέτοια, δηλαδή σαν σχέση νοµική και µάλιστα σαν 
σχέση ουσιαστική που απλά εκφράζεται νοµικά. Ορισµένοι οικονοµολό-
γοι φτάσανε τόσο µακριά ώστε να καταργήσουνε τον καπιταλισµό από 
νοµική άποψη, εφόσον ο Μαρξ λέει πως ο καπιταλιστής είναι «περιτ-
τός»20. Αλλά αυτή η υπέρβαση είναι απαράδεκτη: Ο καπιταλιστής σαν 
τέτοιος είναι µεν περιττός σε ότι αφορά τις λειτουργίες της επιχείρησης, 
αλλά δεν είναι καθόλου περιττός θεσµικά ή ουσιαστικά, δηλαδή στην 
ολότητα του τρόπου παραγωγής.  

Συµπερασµατικά, πρέπει να µας αφορά η ολότητα του τρόπου πα-
ραγωγής σαν καπιταλιστικού. Ο διευθυντικός ή διαχειριστικός ρόλος 
είναι µεν βασικός και θεµελιώδης αλλά εξίσου βασική και θεµελιώδης 
είναι και η µορφή της ιδιοκτησίας. Αν ο καπιταλιστής σαν τέτοιος έχει 
εξαφανιστεί και η ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής είναι κρατική, τότε 
µε ποια συλλογιστική η κοινωνία εξακολουθεί να είναι «καπιταλιστική»; 
Αυτό ήταν ένα από τα βασικά επιχειρήµατα του Τρότσκι. Παραδόξως, η 
κριτική στον Τρότσκι ασκήθηκε σε ότι αφορά τον χαρακτηρισµό του για 
τη γραφειοκρατία ως τάξη ή ως κάστα, αλλά δεν ασκήθηκε ως προς το αν 
ο ίδιος ο τρόπος παραγωγής ήταν ή όχι καπιταλιστικός. Ο  Τρότσκι δια-
τύπωσε σαφώς την άποψή του ότι ο τρόπος παραγωγής όχι µόνο δεν ήταν 
καπιταλιστικός, αλλά αντίθετα η ΕΣΣ∆ ήταν ένα Εργατικό κράτος µε 
γραφειοκρατικές στρεβλώσεις, όπως ακριβώς έλεγε ο Λένιν.  

Αν η κυρίαρχη γραφειοκρατία της ΕΣΣ∆ ήταν ή σε κάποια δεδο-
µένη χρονική στιγµή µετατράπηκε σε κυρίαρχη τάξη, τότε θα έπρεπε να 
δείξει κανείς στα πλαίσια ποιου νέου τρόπου παραγωγής, προφανώς προ-
οδευτικού αναδύθηκε αυτή η νέα τάξη. Εφόσον κανείς δεν φαινόταν 
πρόθυµος να πάρει ένα τέτοιο δρόµο (εκτός ίσως από τον Πάµπλο, γεµά-
τον µε αντιφάσεις) το ζήτηµα ήταν ότι στην ΕΣΣ∆ είχε επικρατήσει µια 
«αστική τάξη» και ο καπιταλισµός. Επειδή ο καπιταλισµός στην ΕΣΣ∆ 
δεν ήταν τόσο «ευδιάκριτος» υιοθετήθηκαν ορολογίες όπως ο «κρατικός 
καπιταλισµός», ο «κοµµατικός καπιταλισµός» κλπ. Η πραγµατικότητα 
είναι πιο απλή: Η επιθυµία ήταν να χαρακτηρισθεί η Σοβιετική γραφει-
οκρατία ως µια «νέα κυρίαρχη τάξη». ΝέαΝέαΝέαΝέα, διότι ποτέ πριν το κράτος δεν 
είχε αναδείξει ένα κυρίαρχο στρώµα. ΚυρίαρχηΚυρίαρχηΚυρίαρχηΚυρίαρχη, διότι η σταλινική πα-
ντοκρατορία ήταν αδιαµφισβήτητη. Και «τάξητάξητάξητάξη», διότι σε σχέση µε την 
«εργατική τάξη» υπήρχε µια σαφής διαφοροποίηση σε όλα τα επίπεδα.  

Φυσικά, σε όλα αυτά δεν υπήρχε η παραµικρή θεωρητική βάση. Η 
σύµφυση των µονοπωλίων µε το κράτος, ο ασαφής χαρακτήρας της «τά-
ξης» της Σοβιετικής γραφειοκρατίας και η αµφίβολη κυριαρχία της (που 

                                                 
20  Πχ. Γιώργος Οικονοµάκης, «Καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και µάνατζερς», Ουτοπία 37. 
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ήταν σχετική απέναντι στο επαναστατικό κύµα) θα έπρεπε να είχαν 
«προειδοποιήσει» πολλούς «θεωρητικούς» το ’60 ότι το ’70 και το ’80 οι 
αναλύσεις τους δεν θα ήταν παρά κιτρινισµένα και ξεπερασµένα βιβλία 
στα παλαιοπωλεία. Η πραγµατικότητα ήταν ότι θα έπρεπε να χαρακτη-
ρισθεί η ΕΣΣ∆ ως καπιταλιστικός σχηµατισµός για να µπορέσουν οι α-
πόψεις αυτές να έχουν την παραµικρή ελπίδα. Παρά τις αναλύσεις για 
τους διευθυντές, τους µάνατζερ κλπ, κανείς δεν µπόρεσε ποτέ να θεµκανείς δεν µπόρεσε ποτέ να θεµκανείς δεν µπόρεσε ποτέ να θεµκανείς δεν µπόρεσε ποτέ να θεµε-ε-ε-ε-
λιώσει µε σαφήνεια και επάρκεια όλιώσει µε σαφήνεια και επάρκεια όλιώσει µε σαφήνεια και επάρκεια όλιώσει µε σαφήνεια και επάρκεια ότι στην ΕΣΣ∆ είχαµε γεντι στην ΕΣΣ∆ είχαµε γεντι στην ΕΣΣ∆ είχαµε γεντι στην ΕΣΣ∆ είχαµε γενιιιικευµένη κευµένη κευµένη κευµένη 
εµπορευµατική παραγωγήεµπορευµατική παραγωγήεµπορευµατική παραγωγήεµπορευµατική παραγωγή,,,,    και εποµένως κυριακαι εποµένως κυριακαι εποµένως κυριακαι εποµένως κυριαρρρρχία του καπιταλιστικού χία του καπιταλιστικού χία του καπιταλιστικού χία του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγήςτρόπου παραγωγήςτρόπου παραγωγήςτρόπου παραγωγής.  

Η συζήτηση για τη λειτουργία του νόµου της Αξίας στον σοσιαλι-
σµό είναι εν µέρει µόνο σχετική. Άλλοτε οι συγγραφείς δεν κατανοούν τι 
σηµαίνει ο «νόµος της Αξίας» και άλλοτε ο καθένας κατανοεί τον «σοσια-
λισµό» µε τον δικό του τρόπο. Για παράδειγµα ο Στάλιν γράφει: 

«Μερικοί σύντροφοι υποστηρίζουν ότι το κόµµα δεν έκανε σωστά 
που διατήρησε την εµπορευµατική παραγωγή ύστερα από την κατάληψη 
της εξουσίας και την εθνικοποίηση των µέσων παραγωγής [...] Για το ζή-
τηµα αυτό αναφέρονται στον Ένγκελς που λέει: "Μόλις η κοινωνία πά-
ρει στα χέρια της τα µέσα παραγωγής, θα καταργηθεί η εµπορευµατική 
παραγωγή και µαζί µ' αυτήν και η κυριαρχία των προϊόντων πάνω στους 
παραγωγούς". Οι σύντροφοι αυτοί κάνουν σοβαρό λάθος. Ας αναλύσουµε 
τη διατύπωση του Ένγκελς. ∆εν µπορούµε τη διατύπωση αυτή να τη θε-
ωρήσουµε εντελώς καθαρή και ακριβόλογη, γιατί δε µας ξεκαθαρίζει, αν 
πρόκειται να πάρει στα χέρια της η κοινωνία όλα τα µέσα παραγωγής 
είτε µονάχα ένα µέρος των µέσων παραγωγής. Αυτό σηµαίνει ότι τη δια-
τύπωση του Ένγκελς µπορεί κανείς να την καταλάβει και µε τους δύο 
τρόπους» (Ι. Β. Στάλιν, «Οικονοµικά Προβλήµατα του Σοσιαλισµού στην 
ΕΣΣ∆»). 

Ο Στάλιν µε άλλα λόγια περίµενε ο Ένγκελς να «ξεκαθαρίσει» µι-
σόν αιώνα πριν αν η εργατική τάξη θα έπαιρνε στα χέρια της «όλα τα µέ-
σα παραγωγής» είτε µονάχα το 20%, το 50% ή το 90% των µέσων παρα-
γωγής! Μα είναι σαφές ότι η εργατική τάξη θα έπαιρνε στα χέρια της, µε 
την επανάστασή της, όλα τα µέσα παραγωγής! Αν στη συνέχεια θα έπρε-
πε να κάνει ορισµένες παραχωρήσεις, αυτό είναι άλλο ζήτηµα, και δεν 
µπορεί να αφορά τη γενικευµένηγενικευµένηγενικευµένηγενικευµένη εµπορευµατική παραγωγή. Φυσικά, ο 
Στάλιν ήθελε στο σηµείο αυτό να δικαιολογήσει άκοµψα µορφές της κα-
πιταλιστικής παραγωγής ή µορφών παραγωγής21 που επιβίωναν ακόµη 
στο Εργατικό κράτος. Από την άλλη µεριά, για τον Στάλιν φαίνεται απλό 

                                                 
21  Για τον Πουλαντζά πχ η ατοµική παραγωγή και κατανάλωση είναι µορφή παραγωγής και όχι τρόπος 
παραγωγής. Αυτό είναι σωστό στα πλαίσια ενός πιο προωθηµένου τρόπου παραγωγής, διαφορετικά δεν 
έχει παρά µόνο µια περιορισµένη ιστορική σηµασία σε παλιότερους τρόπους παραγωγής. 
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ότι µετά την «εθνικοποίηση των µέσων παραγωγής» ήταν στο χέρι του 
Κόµµατος να διατηρήσει ή όχι την εµπορευµατική παραγωγή.  

  Όταν ο Λένιν µε αφορµή τη ΝΕΠ µίλησε για «κρατικό καπιταλι-
σµό» είχε στο µυαλό του τόσο τους κουλάκους και την ελευθερία τους να 
παράγουν όσο και τις µικρές και µεσαίες καπιταλιστικές επιχειρήσεις 
(αρχικά µέχρι 20 άτοµα και αργότερα παραπάνω). Ο Στάλιν τι είχε υπό-
ψη του το 1951 όταν έγραφε το έργο του «Οικονοµικά Προβλήµατα του 
Σοσιαλισµού στην ΕΣΣ∆»;  

Αλλά τι είναι ο νόµος της ΑξίαςΑλλά τι είναι ο νόµος της ΑξίαςΑλλά τι είναι ο νόµος της ΑξίαςΑλλά τι είναι ο νόµος της Αξίας; Ο νόµος της Αξίας µας λέει ότι 
στον καπιταλισµό η ανταλλαγή καθορίζεται, διέπεται, προσδιορίζεται 
από την κοινωνικά αναγκαία ποσότητα εργασίας που έχει ενσωµατωθεί 
στα εµπορεύµατα. Ως προς τον νόµο της Αξίας υπάρχουν πολλές παρα-
νοήσεις όπως πχ ότι «ο νόµος της αξίας είναι ακριβώς ο νόµος του σχη-
µατισµού των τιµών» («Ριζοσπάστης», 17/8/2003).  

Τέτοιες διατυπώσεις είναι ασφαλώς εντελώς απαράδεκτες από τη 
µαρξιστική άποψη και ειδικά τις απόψεις που διατύπωσε ξεκάθαρα ο 
Μαρξ στο έργο του «Μισθός, Τιµή και Κέρδος». Ο νόµος της Αξίας δεν 
είναι ο νόµος του σχηµατισµού των τιµών ούτε καν στον καπιταλισµό! Ο 
ίδιος ο Μαρξ πχ µίλησε για τον νόµο της προσφοράς και της ζήτησης. 
Στην ουσία του, ο νόµος της Αξίας αφορά την γενικευµένη εµπορευµα-
τική παραγωγή, δηλαδή τον καπιταλισµό. Κάτω από συνθήκες περιορι-
σµένης και ειδικής εµπορευµατικής παραγωγής όπως στον «κρατικό κα-
πιταλισµό» του Λένιν, η λειτουργία του νόµου της Αξίας είναι «αναγκα-
στικά περιορισµένη» από ποσοτική άποψη.  

Ωστόσο η λειτουργία καθαυτή των εµπορευµατικών σχέσεων δεν 
ήταν και δεν πρόκειται να είναι ποτέ ένα «ποσοτικό ζήτηµα». Η «ποσοτι-
τικότητά» τους, ο βαθµός στον οποίο επεκτείνονται πχ σε µια σοσιαλι-
στική κοινωνία, είναι ένα ευρύτερο ζήτηµα που προσδιορίζεται τόσο από 
την ταξική πάλη και τον κρατικό τοµέα της οικονοµίας, όσο και από το 
δίκτυο που έχουν αναπτύξει ή δυνητικά µπορούν να αναπτύξουν οι ε-
µπορευµατικές και καπιταλιστικές σχέσεις. Άλλα µεγάλα σφάλµατα 
πραγµατοποιούνται όταν µιλάµε για «κατάργηση των εµπορευµατοχρη-
µατικών σχέσεων και του νόµου της αξίας»22. Εδώ έχουµε να κάνουµε µε 
τρία αντικείµενα. Τις εµπορευµατικές σχέσεις, τις χρηµατικές σχέσεις, 
την αλληλοδιαπλοκή τους σαν «εµπορευµατοχρηµατικών σχέσεων» και 
τελικά τον ίδιο τον νόµο της αξίας. 

Στη διάρκεια της µεταβατικής κοινωνίας, η κατάργηση των «ε-
µπορευµατοχρηµατικών σχέσεων» και του ίδιου του νόµου της αξίας εί-

                                                 
22  Πχ Βάιος Παπαθεοχάρης, «Για το νόµο της αξίας στο σοσιαλισµό», 12/2/2009 
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ναι εντελώς αδιανόητη έξω από το πλαίσιο της παγκόσµιας επανάστασης 
και της εξασφάλισης ενός κοινού βιοτικού επιπέδου σε παγκόσµιο επί-
πεδο, χωρίς φτώχεια, βρεφική θνησιµότητα κλπ. Όταν εξαλειφθούν αυτά 
τα φαντάσµατα, δηλαδή όταν θα µπορούµε αληθινά να µιλάµε για µια 
µεταβατική κοινωνία (σε παγκόσµιο επίπεδο) τότε θα µπορούµε στα σο-
βαρά να µιλάµε για «κατάργηση των εµπορευµατοχρηµατικών σχκατάργηση των εµπορευµατοχρηµατικών σχκατάργηση των εµπορευµατοχρηµατικών σχκατάργηση των εµπορευµατοχρηµατικών σχέέέέσεων σεων σεων σεων 
και του νόµου της αξίαςκαι του νόµου της αξίαςκαι του νόµου της αξίαςκαι του νόµου της αξίας». Πρωταρχικά, προκύπτει η υποκατάσταση των 
εµπορευµάτων µε αγαθά. Στη συνέχεια, σαν φυσική συνέπεια έρχεται η 
κατάργηση των χρηµατικών σχέσεων και καταρρέει το χρήµα γενικά σαν 
φετιχισµός των ανθρώπινων σχέσεων. Ο νόµος της αξίας καταρρέει µε τη 
σειρά του, στον βαθµό που δεν υπάρχουν εµπορεύµατα. Αλλά µια τέτοια 
κοινωνία, µια αταξική, κοµµουνιστική κοινωνία είναι απόµακρη. Στη 
διάρκεια της µεταβατικής κοινωνίας, που δεν µπορεί παρά να είναι µια 
ορισµένη εθνική κοινωνία, µε τα σύνορα και τις αντιφάσεις της, µε τις 
οικονοµικές και κοινωνικές της καθυστερήσεις, ο νόµος της Αξίας λει-
τουργεί σε παγκόσµιο επίπεδο στις ανταλλαγές του καπιταλισµού µε το 
Εργατικό κράτος. Η σταλινική προσδοκία ότι οι σοσιαλιστικές «µορφές» 
κυριαρχούν έχουν τόση βαρύτητα όση είναι και η βαριά βιοµηχανία µαζί 
µε την καταναλωτική ευηµερία του Εργατικού κράτους. 

Ο νόµος της Αξίας αφορά τη γενικευµένη εµπορευµατική παρα-
γωγή του καπιταλισµού. Στην ΕΣΣ∆ η εµπορευµατική παραγωγή δεν 
ήταν µεν γενικευµένη (πχ στις συναλλαγές της βιοµηχανίας) αλλά δεν 
έπαψε ποτέ να απλώνει τη σκιά της πάνω από τις αγορές των καταναλω-
τικών αγαθών. Αν το καταναλωτικό, βιοτικό επίπεδο στην ΕΣΣ∆ δεν 
προσέγγισε ποτέ το ∆υτικό πρότυπο, αυτό οφείλεται α) στην υπερβολική 
κεφαλαιακή συσσώρευση της ΕΣΣ∆ και β) τις πλαστές ανάγκες που δη-
µιούργησε και συντήρησε το ∆υτικό πρότυπο. Αυτή η παράλληλη λει-
τουργία των δυο συστηµάτων έχει ασφαλώς ένα µεγάλο κοινωνιολογικό 
και οικονοµικό ενδιαφέρον. Αν οι ανάγκες ήταν πλαστές σε σχέση µε το 
εναλλακτικό σύστηµα, τότε και η συσσώρευση της ΕΣΣ∆ θα µπορούσε να 
είναι πλαστή. Πιθανότατα καµιά από τις δυο «επιλογές» δεν ήταν πλα-
στή όπως και καµιά από τις δυο δεν ήταν πραγµατική: Στα πλαίσια µιας 
παγκόσµιας σοσιαλιστικής οµοσπονδίας, κανείς δεν θα µπορούσε να 
προβλέψει το τελικό αποτέλεσµα, δηλαδή την πρόοδο της ανθρωπότητας 
σε σχέση µε την κατάστασή της το 1989. Σίγουρα κανείς δεν χρειάζεται 
αληθινά δεκάδες µάρκες αυτοκινήτων ή ψυγείων, όπως και κανείς δεν 
χρειάζεται να πεινά και να στερείται κάτω από τη Σταλινική συσσώρευ-
ση! 
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Χ.Χ.Χ.Χ.    

Η ανακάλυψη του «µυστικού» της υπεραξίας από τον Μαρξ, στηρίζεται 
σχεδόν ολοκληρωτικά στο φυσικο – ιστορικό προτσές, στην ιστορία των προη-
γούµενων τρόπων παραγωγής. Όπως έγραφε ο Ένγκελς «θα ήταν παράλογο να 
υποθέσει κανείς ότι η απλήρωτη εργασία προέκυψε µόνο µέσα στις σηµερινές 
σχέσεις, όπου η παραγωγή γίνεται από τη µια από κεφαλαιοκράτες και από την 
άλλη από µισθωτούς εργάτες. Αντίθετα.  Η καταπιεζόµενη τάξη σ’ όλες τις επο-
χές ήταν αναγκασµένη να προσφέρει απλήρωτη εργασία. Σ’ όλη τη µακρόχρονη 
περίοδο που η δουλεία ήταν η επικρατούσα µορφή της οργάνωσης της εργασίας, 
οι δούλοι ήταν υποχρεωµένοι να δουλεύουν πολύ περισσότερο απ’ ό, τι τους α-
νταποδιδόταν µε τη µορφή µέσων συντήρησης. Το ίδιο συνέβαινε κάτω από την 
κυριαρχία της δουλοπαροικίας κι’ ως την κατάργηση της αγροτικής αγγαρείας. 
Εδώ µάλιστα εκδηλώνεται χειροπιαστά η διαφορά ανάµεσα στο χρόνο που ο α-
γρότης δουλεύει για την ίδια του τη συντήρηση στη ζωή και στην υπερεργασία 
για τον τσιφλικά, ακριβώς γιατί η τελευταία εργασία εκτελείται χωριστά από 
την πρώτη» (πρόλογος στον 2ο τόµο του «Κεφαλαίου», παρ. Ι, στο Καρλ Μαρξ 
«∆ιάφορες Οικονοµικές Μελέτες – Μισθός, Τιµή, Κέρδος», εκδ. Αναγνωστίδη, 
σελ. 93). 
 

Στην καπιταλιστική παραγωγή ο χρόνος που αφιερώνεται στην παραγω-
γή υπεραξίας, η υπερεργασία, είναι ασφαλώς ενσωµατωµένος στον γενικό χρόνο 
και δεν µπορεί να γίνει κατανοητός αλλά αποτελεί µε τη σειρά του µια εξέλιξη 
του επιπλέον χρόνου όπως διαµορφώθηκε στο φυσικο- ιστορικό προτσές των 
κοινωνικών σχηµατισµών. Η ίδια η «αναγκαία εργασία» αποτέλεσε για τον 
Μαρξ την απάντηση στο δύσκολο ερώτηµα ποια είναι η αξία του εµπορεύµατος 
«εργατική δύναµη», αλλά και από πού προέρχεται το κέρδος αν δεν προέρχεται 
από την ανταλλαγή. Η διαπίστωση της υπεραξίας και της υπερεργασίας είχε 
γίνει και πριν από τον Μαρξ, αλλά για τον Μαρξ «εδώ δεν επρόκειτο ούτε για 
την απλή διαπίστωση ενός οικονοµικού γεγονότος ούτε για τη σύγκρουση αυ-
τού του γεγονότος µε την αιώνια δικαιοσύνη και την αληθινή ηθική, µα για 
ένα γεγονός, που είχε προορισµό να ανατρέψει όλη την πολιτική οικονοµία και 
πρόσφερε το κλειδί για την κατανόηση όλης της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής 
σ’ αυτόν που ήξερε να το χρησιµοποιήσει» (όπ.π., σελ. 101).  
 

Από την έννοια της υπεραξίας, ο Μαρξ οδηγήθηκε στην έννοια και τους 
νόµους της αξίας, τη µετατροπή του χρήµατος σε κεφάλαιο και τους νόµους αυ-
τού του ειδικού προτσές, τη διάκριση ανάµεσα σε σταθερό και σε µεταβλητό κε-
φάλαιο. Η διάκριση του Μαρξ ανάµεσα στην εργασία και την εργατική δύναµη, 
δείχνοντας πως πρέπει να µας ενδιαφέρει η δεύτερη, ήταν φυσικά η απαρχή 
για τη διαµόρφωση µιας θεωρίας του εργατικού µισθού, ολοκληρώνοντας έτσι 
τη γενική θεωρία της πολιτικής οικονοµίας του Μαρξ. «Κι αυτή είναι η οικο-
νοµική συγκρότηση όλης της σηµερινής µας κοινωνίας: Μονάχα η εργαζόµενη 
τάξη είναι αυτή που δηµιουργεί όλες τις αξίες. Γιατί η αξία είναι µονάχα µια 
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άλλη έκφραση της εργασίας, η έκφραση εκείνη µε την οποία χαρακτηρίζεται 
στη σηµερινή µας κεφαλαιοκρατική κοινωνία το ποσό της κοινωνικά αναγκαίας 
εργασίας που κρύβεται µέσα σε ένα ορισµένο εµπόρευµα» (πρόλογος του Έν-
γκελς στον Μαρξ, «Μισθωτή Εργασία και Κεφάλαιο», όπ.π., σελ. 111-112).  
 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η «κοινωνικά αναγκαία εργασία» έχει δια-
µορφωθεί κι’ αυτή στα πλαίσια του καπιταλισµού, και αποτελεί µια κατηγορία 
που έχει προκύψει από το ίδιο φυσικο- ιστορικό προτσές που διαµόρφωσε τον 
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Έπαψε να παράγεται υπεραξία ή έπαψε να 
ισχύει ο νόµος της αξίας, µε την παραπάνω έννοια, σε µια σοσιαλιστική κοινω-
νία; Όχι µόνο δεν έπαψαν να ισχύουν αλλά παρατηρήθηκαν µε περισσότερη 
αµεσότητα και περισσότερη ακρίβεια απ’ ότι σε άλλες καπιταλιστικές χώρες, 
στον µη εµπορευµατικό τοµέα της οικονοµίας της ΕΣΣ∆ ή της Κίνας. Θα ήταν 
ωστόσο λάθος να θεωρήσουµε ότι η παραγωγή υπεραξίας, η ισχύς του νόµου της 
αξίας κλπ στον σοσιαλισµό, σηµαίνει ότι στην πραγµατικότητα πρόκειται για 
καπιταλισµό ενός ορισµένου τύπου (πχ κρατικό καπιταλισµό). Η υπεραξία δεν 
αποτελεί ειδικό χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, αλλά 
χαρακτηριστικό ενός εκµεταλλευτικού κοινωνικού συστήµατος. Το πραγµατικό 
ζήτηµα είναι µε ποιους ιδιαίτερους τρόπους χρησιµοποιείται η υπεραξία, στη 
συσσώρευση, και την ανάπτυξη των διάφορων τοµέων της παραγωγής, την ανά-
πτυξη και βιοµηχανοποίηση της γεωργίας κλπ.  
 

Στην κρατικοποιηµένη οικονοµία, ο µη εµπορευµατικός τοµέας λειτουρ-
γεί όπως περίπου λειτουργούν τα διαφορετικά στάδια της παραγωγής σε µια 
συγκεκριµένη βιοµηχανία ή οι διαφορετικές εγκαταστάσεις της. Η παραγωγή 
ατσαλιού, λιγνίτη, ηλεκτρικού ρεύµατος συνδέονται άµεσα µε τη ναυπηγική 
βιοµηχανία, τις επιχειρήσεις παραγωγής µηχανηµάτων κλπ. Η ανταλλαγή των 
προϊόντων γίνεται α) µε σχεδιασµένο τρόπο, και β) χωρίς την παρέµβαση του 
µηχανισµού της αγοράς, δηλαδή των τιµών. Ο σχεδιασµός στηρίζεται στις τε-
χνολογικές ανάγκες της παραγωγής, ενώ η απουσία των τιµών και του χρήµα-
τος σηµαίνει ότι πρόκειται για µια εµβρυακή µορφή της σοσιαλιστικής και ε-
ποµένως της κοµµουνιστικής παραγωγής, κατ’ αρχήν. «Κατ’ αρχήν» σηµαίνει 
ότι η διαδικασία του σχεδιασµού πρέπει να είναι ορθή και κατά το µέτρο του 
δυνατού ακριβής. Η εισαγωγή των τιµών σαν µέτρο συντονισµού της σοσιαλι-
στικής παραγωγής είναι, φυσικά, πεπλανηµένη από τη φύση της: 

 
 Οι τιµές, η ζήτηση και η προσφορά, ρυθµίζουν στον καπιταλισµό τις δι-

ακυµάνσεις των τιµών πάνω ή κάτω από την αξία τους, αλλά δεν ρυθµίζουν την 
ίδια την αξία. Θα µπορούσε να πει κανείς πως αντανακλούν την αξία και αυτό 
έχει µια σηµασία για τον συντονισµό της προσφοράς και της ζήτησης. Η απά-
ντηση εδώ είναι α) ότι αυτό είναι µεν σωστό αλλά ο συντονισµός θα πρέπει και 
µπορεί να επιτευχθεί σταδιακά µε άλλους τρόπους, όπως είναι η συµβουλιακή 
(σοβιετική) διαχείριση της παραγωγής, και β) ότι αναπόφευκτα µε τις τιµές θα 
εισαχθούν επίσης και οι κυκλικές διακυµάνσεις στην κρατικοποιηµένη οικο-
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νοµία. Αυτό µάλιστα ισχύει ανεξάρτητα από το µέγεθος του ιδιωτικού τοµέα, αν 
υπάρχει. 
 

Στην κρατικοποιηµένη οικονοµία, στο γραφειοκρατικά παραµορφωµένο 
εργατικό κράτος, στην ιδεώδη περίπτωση που δεν υπάρχει ιδιωτική παραγωγή 
σε κανέναν κλάδο της οικονοµίας, ούτε καν στη γεωργία, δεν µπορούµε να µι-
λάµε για εµπορεύµατα εφόσον δεν υπάρχει ανταλλαγή µε βάση τις τιµές των 
αγαθών. Φυσικά, ούτε η εργατική δύναµη παραµένει απόλυτα εµπόρευµα, πα-
ρόλο που ο καθένας είναι υποχρεωµένος να παρέχει την εργατική του δύναµη 
για έναν ορισµένο αριθµό ωρών µε αντάλλαγµα είτε τον εργατικό µισθό είτε 
ένα «πιστοποιητικό» που θα του επιτρέπει να έχει πρόσβαση στα καταναλωτικά 
αγαθά. Το γεγονός ότι η νοµική µορφή του καπιταλιστή έχει εξαφανιστεί δεν 
σηµαίνει τίποτε αλλά δεν είναι η εξαφάνιση της νοµικής µορφής αυτή που έχει 
σηµασία, όσο η ουσιαστική µορφή των κοινωνικών σχέσεων που αποκρυσταλ-
λώνονται στην παραγωγή. Εξάλλου ποτέ η νοµική µορφή δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει τις ίδιες τις κοινωνικές σχέσεις που συγκροτούν τους αληθινούς θε-
σµούς της κοινωνίας.  

 
Σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης της οικονοµίας του εργατικού κράτους, θα 

πρέπει να διακρίνουµε ένα σηµείο και µια κατεύθυνση, δηλαδή µια κατάσταση 
και µια τάση. Χωρίς να αποκλείσει κανείς τις παλινδροµήσεις, τις καθυστερή-
σεις ή τα πισωγυρίσµατα καθώς και τα άλµατα, θα πρέπει να εξετάσει κανείς 
τις κοινωνικο – οικονοµικές σχέσεις όπως είναι, καθώς επίσης και τη διαλεκτι-
κή που διαµορφώνεται, την κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθούν. Για ένα 
συγκεκριµένο µέρος της διάρκειας της εργάσιµης µέρας, ο εργαζόµενος θα πρέ-
πει να δουλέψει για να συγκεντρωθεί εκείνο το µέρος της παραγωγής που είναι 
απαραίτητο για τη συσσώρευση, τις έκτακτες ανάγκες κλπ. Από κει και πέρα 
ότι αποµένει ανήκει στον εργαζόµενο µε τη µορφή του «πιστοποιητικού» των 
ωρών εργασίας που δούλεψε, µε τη µορφή του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου ερ-
γασίας –που εδώ έχει έναν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα σε σχέση µε την 
καπιταλιστική παραγωγή.  
 

Η σχέση ανάµεσα στους δυο χρόνους εργασίας (απαραίτητο για τη συσ-
σώρευση και τον υπόλοιπο χρόνο εργασίας) καθορίζει την αναλογία της υπε-
ρεργασίας πάνω στον συνολικό χρόνο εργασίας, αλλά για πρώτη φορά ο κοινω-
νικά αναγκαίος χρόνος εργασίας τείνει να εξισωθεί µε τον «τεχνολογικά ανα-
γκαίο χρόνο», και ο πρώτος µε τη σειρά του να αντανακλά προσεγγιστικά (πέρα 
από τις ανάγκες της συσσώρευσης και τις άλλες, έκτακτες ανάγκες) τον ανα-
γκαίο χρόνο εργασίας που πρέπει να αφιερωθεί στην κοινωνία. Η εργατική δύ-
ναµη δεν αποτελεί πλέον απόλυτα εµπόρευµα, αλλά µια µεταβατική µορφή α-
νάµεσα στο καπιταλιστικό εµπόρευµα καθαυτό και το κοµµουνιστικό ιδεώδες 
του αγαθού. Υπάρχει µια άµεση ανταλλαγή αγαθών (ώρες εργασίας απευθείας 
και άµεσα για καταναλωτικά αγαθά) και µε την έννοια αυτή δεν υπάρχει πλέον 
ο εµπορευµατικός χαρακτήρας της εργατικής δύναµης. Υπάρχει φυσικά µια 
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υποχρέωση της εργασίας για όλους, όπως υπάρχει και υπερεργασία που καθορί-
ζεται από το «σηµείο», την κατάσταση της οικονοµίας, αλλά υπάρχει και η σα-
φής τάση να εξαφανιστεί ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της εργασίας και η δέ-
σµευση της κατανάλωσης µε βάση τις ώρες εργασίας που δεν έχουν δαπανηθεί 
για την κοινωνία. Εξακολουθεί εποµένως να υπάρχει µια ιδιότυπη ανταλλαγή 
αγαθών µε εργατική δύναµη, µε άµεσο τρόπο, αλλά δεν πρόκειται για ανταλλα-
γή εµπορευµάτων, όσο για άµεση µετατροπή του χρόνου εργασίας σε άλλα αγα-
θά ίσης αξίας. 

 
 Ο νόµος της αξίας εξακολουθεί να λειτουργεί σ’ αυτό το καθεστώς, ιδα-

νικά χωρίς την παρέµβαση των τιµών και του χρήµατος, αλλά η ανταλλαγή 
ρυθµίζεται ακόµη µε βάση τον νόµο της αξίας. Όπως και να έχει λοιπόν, µε την 
έννοια αυτή, έχουµε µια µορφή ανταλλαγής, µε την έννοια της ανταλλαγής α-
νάµεσα στον κυνηγό και τον ψαρά της προϊστορικής εποχής (πχ ένα ελάφι για 
δέκα ψάρια). Αλλά στην τελευταία περίπτωση πρόκειται για απευθείας ανταλ-
λαγή αξιών χρήσης µε βάση τον χρόνο εργασίας που απαιτήθηκε για την παρα-
γωγή τους.  
 

Η παρέµβαση του χρήµατος σαν γενικού ισοδυνάµου, δεν οδηγεί γενικά 
και αόριστα σε µια αναβίωση των εκµεταλλευτικών σχέσεων παραγωγής, παρά 
µόνο αν οι τεχνικές δυνατότητες της κοινωνίας είναι σε ένα τέτοιο χαµηλό ε-
πίπεδο που να µην επιτρέπουν την απευθείας ανταλλαγή µε τον κοµµουνιστι-
κό ή τον σοσιαλιστικό τρόπο. Χωρίς την παρέµβαση του χρήµατος δεν θα µπο-
ρούσε να είχε ασφαλώς υπάρξει η γενικευµένη εµπορευµατική ανταλλαγή, ο 
καταµερισµός της εργασίας και η εξειδίκευση ανάλογα µε το συγκριτικό πλεο-
νέκτηµα. Από την άλλη µεριά παρά την τεχνολογική καθυστέρηση ήταν µε κά-
ποιον τρόπο δυνατή η ανταλλαγή κάποιας αξίας χρήσης µε κάποιαν άλλη, χω-
ρίς κόστος, τότε δεν θα ήταν αναγκαίο το χρήµα, η ρύθµιση της κοινωνικής πα-
ραγωγής θα µπορούσε να γίνει απευθείας µε βάση τον χρόνο εργασίας, αλλά 
φυσικά θα υπήρχε εξειδίκευση και καταµερισµός της εργασίας, και κάτω από 
πρόσθετες προϋποθέσεις µια εκµεταλλευτική κοινωνία. Αλλά η άµεση ανταλ-
λαγή δεν ήταν δυνατή ακριβώς γιατί το κόστος µιας αξίας χρήσης µε κάποιαν 
άλλη, ήταν τεράστιο. Το χρήµα προέκυψε σχεδόν µαζί µε την ίδια την εκµε-
τάλλευση, που µε τη σειρά τους ήταν πλευρές του ίδιου φυσικο- ιστορικού προ-
τσές.  
 

Στο εργατικό κράτος, όπως το περιγράψαµε σε µια ιδανική περίπτωση, 
κάθε αγαθό έχει αξία χρήσης και ανταλλακτική αξία. Ο χάλυβας που χρειάζε-
ται ο τοµέας κατασκευής µηχανηµάτων ή αυτοκινήτων, ή το πετρέλαιο δεν α-
γοράζεται πια στην καπιταλιστική αγορά αλλά έχει σχεδιασθεί να είναι διαθέ-
σιµα στις βιοµηχανίες αυτές σε έναν ορισµένο τόπο και χρόνο. Εδώ δεν έχουµε 
ανταλλαγή αλλά απευθείας παραγωγή για τους σκοπούς της κοινωνίας. Η βιο-
µηχανία στο σύνολό της δεν είναι παρά µια γιγάντια επιχείρηση µε πολλές ε-
γκαταστάσεις κάθε µια από τις οποίες παράγει ενδιάµεσα και τελικά προϊόντα, 
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µε βάση την υφιστάµενη τεχνολογία της παραγωγής. Σε µια σοσιαλιστική κοι-
νωνία, δηλαδή στην κατώτερη ή αρχική φάση του κοµµουνισµού, η εργατική 
δύναµη χρησιµοποιείται σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας (σε όσες διαδικα-
σίες, ενδεχόµενα πάρα πολλές, που δεν είναι πλήρως ροµποτικές και απαιτούν 
µόνο τη γενική επίβλεψη και συντήρηση) και αποζηµιώνεται µε καταναλωτικά 
αγαθά στη βάση του µέτρου του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας που έ-
χει καταβληθεί –σαν χρόνου του εργάτη µε «µέσο» ή γενικά αποδεκτό επίπεδο 
εξειδίκευσης, µόρφωσης κλπ.  

 
Στο βαθµό που η εργατική δύναµη έχει ανταλλακτική αξία (ενώ για τα 

υπόλοιπα αγαθά δεν µπορούµε να πούµε το ίδιο) έχει µέσα της το σπέρµα του 
εµπορεύµατος και της εµπορευµατικής ανταλλαγής, αυτό το σπέρµα που οφεί-
λεται στον ειδικό χαρακτήρα της εργασίας (σαν εµπορεύµατος στον καπιταλι-
σµό) µπορεί να βλαστήσει κάτω από ιδιόµορφες συνθήκες που σχετίζονται µε τη 
σπανιότητα των πόρων και τις ανεπάρκειες της τεχνολογίας, αλλά ποτέ χωρίς 
την προηγούµενη ήττα της εργατικής τάξης στο πολιτικό επίπεδο σαν ηγετικής 
τάξης της κοινωνίας στη µετεπαναστατική περίοδο. Τι σηµαίνει στην πραγµα-
τικότητα ότι  «η εργατική δύναµη έχει ανταλλακτική αξία ενώ για τα υπόλοιπα 
αγαθά δεν µπορούµε να πούµε το ίδιο»; Σηµαίνει α) ότι όλα τα αγαθά διακινού-
νται στα πλαίσια του συστήµατος της κρατικοποιηµένης και σχεδιασµένης οι-
κονοµίας ανάµεσα στους διάφορους κλάδους και τοµείς της οικονοµίας, ενώ β) 
δεν µπορούµε να πούµε το ίδιο για την εργατική δύναµη. Μια τέτοια κατάστα-
ση των πραγµάτων είναι αφύσικη από κάθε άποψη. Μπορούµε πραγµατικά να 
θέσουµε σαν ένα µαθηµατικό θεώρηµα πως η απουσία της γενικευµένης εµπο-
ρευµατικής παραγωγής αποκλείει και την εµπορευµατοποίηση της ίδιας της 
εργατικής δύναµης, αρκεί να υπάρχει ένας πρόσθετος όρος.  

 
Ο Ένγκελς έγραφε ότι κανενός δεν πέρασε από το µυαλό (αναφερόµενος 

στους προηγούµενους ουτοπικούς σοσιαλιστές) ότι ο τρόπος της διανοµής στον 
σοσιαλισµό έχει να κάνει µε το τι έχουµε να µοιράσουµε! Ας θεωρήσουµε την 
εξής απλή ιδέα. ∆έκα άνθρωποι έχουν να µοιράσουν µια πίτα που αποτελείται 
από δέκα κοµµάτια. Με κάθε κοµµάτι µπορεί να χορτάσει ένας και µόνο άν-
θρωπος. Ποιος είναι ο «ιδανικός» τρόπος διανοµής; Η αριθµητική θα µας πει 
ότι στον καθένα αντιστοιχεί ένα κοµµάτι πίτας, µε αποτέλεσµα κανένας να µην 
πεινάει. Αν η πίτα πέφτει κάθε µέρα από τον ουρανό σαν το Βιβλικό µάνα, τότε 
όλοι θα επιβιώνουν στον αιώνα τον άπαντα. ∆εν θα ήταν λογικό να σκεφτούµε 
ότι οι πέντε πιο «δυνατοί» (µε οποιαδήποτε έννοια) θα συνασπισθούν ώστε να 
πάρουν και τα δέκα κοµµάτια και ν’ αφήσουν τους υπόλοιπους πέντε να πεθά-
νουν απ’ την πείνα; Αυτή θα ήταν µια «καλή» λύση εφόσον θα έµεναν µόνον οι 
πέντε και η πίτα που θα έπεφτε από τον ουρανό κάθε µέρα εξασφάλιζε την επι-
βίωσή τους µε το παραπάνω. Αντίθετα, µε τον αριθµητικό ή «κοµµουνιστικό» 
κανόνα ίσα - ίσα που θα επιβίωναν όλοι. Παραπέρα, βέβαια, κανείς µπορεί να 
σκεφτεί και άλλες περιπτώσεις:  
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α) Συνεχίζεται «στον αιώνα τον άπαντα» ο παραπάνω κανόνας: ένα κοµ-
µάτι στον καθένα από τους δέκα. 

 
β) Αν απέµεναν ωστόσο µόνο οκτώ άτοµα, γιατί να µην κάνουν µια «τά-

ξη» οι δυο, και να πείσουν τους άλλους έξη πως το «δίκαιο» είναι οι πρώτοι δυο 
να τρώνε από 2 κοµµάτια ο καθένας και τα υπόλοιπα 6 άτοµα  να τα µοιράζο-
νται οι άλλοι 6 από 1 ο καθένας. Σίγουρα ο καθένας µπορεί να επιβιώσει σε µια 
τέτοια κοινωνία εφόσον καθένας παίρνει τουλάχιστον ένα κοµµάτι. Η «ψαλίδα» 
εδώ είναι 2 : 1,33 δηλ. 1,50. 

 
γ) Παραπέρα, δεν θα ήταν δύσκολο «να βγουν από τη µέση» άλλοι δυο (µε 

τον ένα ή άλλο τρόπο) και να µείνουν συνολικά έξη. Ο ένας θα καταναλώνει 4 
κοµµάτια, και οι άλλοι πέντε από 6 : 5 = 1,20 ο καθένας. Και πάλι ο καθένας 
µπορεί να επιβιώσει σε µια τέτοια κοινωνία µε το παραπάνω - δηλαδή ο καθέ-
νας από τους πέντε λαµβάνει 1,20 και εποµένως 20% παραπάνω σχέση µε τις 
κοινωνίες (α) ή (β). Η ψαλίδα είναι βέβαια 4 : 1,2 = 3,33 αλλά αν καθένας κοιτά 
το «ατοµικό» συµφέρον αυτή η κοινωνία είναι καλύτερη. 

 
(δ) Στην ακραία περίπτωση, δεν θα ήταν δύσκολο «να βγουν από τη µέ-

ση» άλλοι τέσσερεις και να µείνουν µόνο δυο, µε τον πρώτο να παίρνει οκτώ 
κοµµάτια και τον δεύτερο τα άλλα δυο. Αυτός ο «δεύτερος», λοιπόν, που θα 
µπορούσε ίσως να είναι µια ολόκληρη τάξη, ξεκίνησε να έχει δυο ολόκληρα 
κοµµάτια από την πίτα ενώ στην κοινωνία (α) είχε µόνο 1, στην (γ) µόνο 1,20 
και τώρα 2. ∆ηλαδή µια αύξηση 100%. Αδιάφορο φυσικά αν η «πρώτη τάξη» από 
ένα κοµµάτι κατέληξε να έχει οκτώ, δηλ. 800% αύξηση και «ψαλίδα» 8 : 1 = 8!  

 
Τα αναφέρουµε αυτά για να λάβει ο αναγνώστης µια αίσθηση της ψαλί-

δας 1 : 12 στη διάρκεια της Σταλινικής περιόδου και των διαδικασιών που α-
πα9ιτήθηκαν ώστε να υλοποιηθεί µια τέτοιου είδους απόκλιση των µισθών 
στην ΕΣΣ∆. Αλλά τα αναφέρουµε για να επισηµάνουµε επίσης ότι ο Ένγκελς 
δεν είχε άδικο όταν έγραφε πως ο τρόπος της διανοµής στον σοσιαλισµό έχει να 
κάνει µε το τι έχουµε να µοιράσουµε! Αν στο προηγούµενο παράδειγµα δεν εί-
χαµε να µοιράσουµε δέκα µερίδες σε δέκα άτοµα, αλλά δέκα εκατοµµύρια µερί-
δες σε δέκα άτοµα, τότε τα πράγµατα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Η µίζερη 
άλγεβρα του 1:1 θα έδινε τη θέση της στην άλγεβρα του εκατοµµυρίου προς έ-
να, κι’ αυτό θα έκανε την πραγµατική, υλική, ταξική, και κοινωνική διαφορά. 
φυσικά, ο Ένγκελς είχε πλήρη συναίσθηση, ας πούµε, της κλίµακας, ότι δηλα-
δή άλλο πράγµα είναι το 1:1, και άλλο το 100:1 ή 10.000:1. από την πρώτη κλί-
µακα µπορούµε να περιµένουµε ένα προσεγγιστικό φυσικο-ιστορικό προτσές 
σύµφωνα µε το οποίο µια µετάβαση από την κατάσταση (α) στην (β) και (γ) είναι 
περίπου δεδοµένη. Στην κλίµακα 100:1 ή 10.000:1 πρέπει να περιµένουµε δια-
φορετικά διαλεκτικά φυσικο-ιστορικά προτσές και στην κλίµακα 100.000:1 για 
παράδειγµα η διαλεκτική ποσοτικο-ποιοτική µετατροπή θα µας οδηγήσει σε 
εντελώς άλλες κατευθύνσεις.  
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Όσο και αν φαίνεται περίεργο τέτοιες ιδέες έχουν συστηµατικά αγνοηθεί 
στη Μαρξιστική σκέψη µετά τον Ένγκελς. Για παράδειγµα διαβάζουµε (σε κά-
ποιο blog) πως «µη-σοσιαλιστικές σχέσεις ιδιοκτησίας συνεπάγονται άνιση δια-
νοµή ελευθερίας». Εδώ βλέπουµε µια µηχανιστική σχέση της µορφής «σχέσεις 
ιδιοκτησίας � σχέσεις ελευθερίας». Ξέρουµε ασφαλώς πως αυτή η σχέση υπάρ-
χει µεν, αλλά διαµεσοποιείται από άλλες σχέσεις, εκείνες πχ που «µεσολαβούν» 
ανάµεσα στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) που αναφέραµε παραπάνω. Αλλά σ’ 
αυτή την απλή πρόταση, δηλ. ότι «µη-σοσιαλιστικές σχέσεις ιδιοκτησίας συνε-
πάγονται άνιση διανοµή ελευθερίας» κρύβεται µια µεγάλη αλήθεια: Ισότητα 
στη ελευθερία δεν µπορεί παρά να σηµαίνει µόνο σοσιαλιστικές σχέσεις ιδιο-
κτησίας. ∆ηλαδή το αντίστροφο της απλής αυτής πρότασης που για να γίνει κα-
ταληπτή πρέπει να εκφραστεί σε όρους ελευθερίας των ανθρώπων, άµεσα, και 
όχι σε όρους σχέσεων της παραγωγής. Όπως και να έχει, «µη-σοσιαλιστικές 
σχέσεις ιδιοκτησίας συνεπάγονται άνιση διανοµή ελευθερίας» ή «ελευθεελευθεελευθεελευθερία ρία ρία ρία 
σηµαίνει σοσιαλιστικές σχέσεις ιδιοκτησίαςσηµαίνει σοσιαλιστικές σχέσεις ιδιοκτησίαςσηµαίνει σοσιαλιστικές σχέσεις ιδιοκτησίαςσηµαίνει σοσιαλιστικές σχέσεις ιδιοκτησίας». 

 
Όταν ερχόµαστε στο αποφασιστικό ερώτηµα «τι σηµαίνει να έχουµε σο-

σιαλιστικές σχέσεις ιδιοκτησίας» εκεί παραδόξως ανακύπτουν προβλήµατα. Και 
λέµε «παραδόξως» διότι ο ορισµός των σοσιαλιστικών σχέσεων ιδιοκτησίας δεν 
επιδέχεται µεγάλες αντιρρήσεις: Σοσιαλιστικές σχέσεις ιδιοκτησίας έχουµε ό-
ταν υπάρχει α) πλήρως κρατικοποιηµένη ιδιοκτησία, β) ορθή και ακριβής σχε-
διασµένη οικονοµία, γ) σοβιετικός – συµβουλιακός έλεγχος σε όλα τα επίπεδα 
της κοινωνίας. 

 
Σε όλα τα παραπάνω σηµεία υπάρχουν ισχυρές προϋποθέσεις. Πχ στο (α) 

η πλήρως κρατικοποιηµένη ιδιοκτησία δεν εξαιρεί την αγροτική και µικρο-
εµπορευµατική παραγωγή. Στο (β) ο σχεδιασµός πρέπει να είναι ακριβής. Τέλος 
έχουµε το (γ), δηλαδή τον αποφασιστικό έλεγχο των µαζών σε όλα τα επίπεδα. 
Εποµένως στο ερώτηµα αν υπήρξαν πουθενά στον κόσµο, έστω και προσεγγι-
στικά, «σοσιαλιστικές σχέσεις ιδιοκτησίας» ή «σοσιαλιστικές σχέσεις παραγω-
γής» η απάντηση είναι αρνητική. Γιατί δεν είχαµε πουθενά «σοσιαλιστικές 
σχέσεις»; Γιατί όπως έλεγε και ο Ένγκελς, η οικοδόµηση αυτών των σχέσεων 
στην πράξη, γενικά µιλώντας, σκόνταψε πάνω στην αντίφαση ανάµεσα στη δια-
νοµή και την παραγωγή γενικά, δηλαδή ανάµεσα στην προωθηµένη επιθυµία 
της κοινωνίας και το ποσόν που έχουµε σε τελική ανάλυση να µοιράσουµε, δη-
λαδή τις υπάρχουσες παραγωγικές δυνάµεις ή τις παραγωγικές δυνάµεις όπως 
αναπτύχθηκαν στην ΕΣΣ∆ και τη Λ∆ της Κίνας µέχρι τις αρχές του ’90.  

 
Το αποφασιστικό µήνυµα του Ένγκελς, δεν αφορούσε τον τρόπο διανο-

µής, αλλά τον τρόπο (και άρα τις σχέσεις) παραγωγής. Στον Ένγκελς έκανε ε-
ντύπωση ο τρόπος σκέψης των ουτοπικών σοσιαλιστών που κατασκεύαζαν κοι-
νωνικά συστήµατα στο µυαλό τους σαν να είχαν ήδη λύσει το πιο αποφασιστικό 
πρόβληµα ή ζήτηµα: Τι υπάρχει να διανεµηθεί, δηλαδή! Οι έρευνες του Έν-
γκελς στην «Καταγωγή της Οικογένειας, της Ατοµικής Ιδιοκτησίας και του 
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Κράτους» (MEGA Volume 21, Dietz Verlag 1962, vol. 26) που συµπλήρωσε στα 
1884, ένα χρόνο µετά τον θάνατο του Μαρξ, κατέληξαν σε σηµαντικά συµπερά-
σµατα. Για ορισµένους, ο ασιατικός και φεουδαλικός τρόπος παραγωγής σχεδόν 
κατέρρευσαν από µόνοι τους για να προκύψει µε τη Γαλλική επανάσταση η νέα 
κοινωνία: 

 
“The social classes of the ninth century had been formed, not in the 

rottenness of a decaying civilization, but in the birth-pangs of a new civiliza-
tion. Compared with their Roman predecessors, the new breed, whether mas-
ters or servants, was a breed of men. The relation of powerful landowners 
and subject peasants which had meant for the ancient world the final ruin, 
from which there was no escape, was for them the starting-point of a new de-
velopment. And, further, however unproductive these four centuries appear, 
one great product they did leave: the modern nationalities, the new forms and 
structures through which west European humanity was to make coming his-
tory. The Germans had, in fact, given Europe new life, and therefore the 
break-up of the states in the Germanic period ended, not in subjugation by 
the Norsemen and Saracens, but in the further development of the system of 
benefices and protection into feudalism, and in such an enormous increase of 
the population that scarcely two centuries later the severe blood-letting of the 
Crusades was borne without injury” (Engels, “Origins of the Family, Private 
Property, and the State”, MEGA Volume 21, Dietz Verlag 1962, vol. 26, ch. 
VIII).  

 
Αναλύσεις σαν του Ένγκελς είναι βέβαιο πως δεν πρόκειται να διαβά-

σουµε κάθε µέρα. Στο απόσπασµα αυτό, ο Ένγκελς µας λέει ότι ήδη από τον 9ο 
µχ αιώνα δεν είχαµε µπροστά µας τόσο τη διάβρωση και τη σαπίλα ενός πολιτι-
σµού σε κατάρρευση αλλά ήδη ενός νέου. Η ρωµαϊκή αυτοκρατορία, και δίχως 
άλλο το Βυζάντιο, άφηναν πίσω τους µια «νέα γενιά ανθρώπων» που οδηγούσε 
σε µια νέα κοινωνία23. Η κατάρρευση του αρχαίου, δουλοκτητικού κόσµου είχε 
ήδη συντελεστεί τον 5ο αιώνα µχ, και τα γερµανικά φύλα (µαζί µε άλλα ενδε-
χοµένως) προχώρησαν στην ανάπτυξη του φεουδαλισµού σε µια αµοιβαία, δια-

                                                 
23  Είναι πιθανό ότι η ανάλυση του Ένγκελς για τον βορειοευρωπαϊκό και γερµανικό κόσµο δεν έχει βρει 
ακόµη το ανάλογό της στην ανάλυση της Βυζαντινής ιστορίας ανάµεσα στον 9ο και 11ο αιώνα. Για παρά-
δειγµα στον 12ο αιώνα συναντάµε ήδη στην Κωνσταντινούπολη Σλάβους και «άλλα ετερόκλητα στοιχεία 
και φύλα» που έδωσαν αφορµή για ταξικές διαφοροποιήσεις στους παραδοσιακούς «δούλους» του Βυζα-
ντίου. Είναι εντελώς φανερό ότι στην περίοδο ανάµεσα στον 11ο και 12ο αιώνα το Βυζάντιο διαποτίζερια 
από τις προοδευτικές, φεουδαλικές τάσεις. Για παράδειγµα στην περίοδο του Βασιλείου Β’ του «Βουλγα-
ροκτόνου» η στρατιωτική ιεραρχία έχει πλήρως, όπως φαίνεται, διαποτιστεί από τέτοια στοιχεία. Η νέα 
τάξη εµπλουτίστηκε µε όσους «ξένους» βοήθησαν το Βυζάντιο στις στρατιωτικές του επιχειρήσεις, κοιτώ-
ντας ασφαλώς µπροστά σε κοινωνικούς όρους. Οι διάφορες διαµάχες θα έβρισκαν τη Βυζαντινή αριστο-
κρατία σε συµπαράταξη µε τους Τούρκους ήδη από τον 12ο αιώνα! Στα πλαίσια αυτά οι «ξένοι» και οι 
«αλλόθρησκοι» ήταν, φυσικά, οι εχθροί του Βυζαντίου, ανάµεσά τους ασφαλώς οι Λατίνοι αλλά και οι 
Αρµένιοι. Η πρώτη άλωση του 1204, στα τέλη δηλαδή του 12ου αιώνα ήταν µια φυσική συνέπεια. Η δεύτε-
ρη στα 1453, σηµατοδοτεί την «καθ’ ηµάς» έγερση της φεουδαρχίας µε αρκετή καθυστέρηση, σχεδόν πέ-
ντε αιώνων. Θεωρούµε πως είναι πρέπον να αφήσουµε τα υπόλοιπα στους ιστορικούς.  
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λεκτική θα λέγαµε σχέση. Ήδη η πρόοδος είχε συντελεστεί σε µια αύξηση του 
πληθυσµού τέτοια ώστε µόνο οι Σταυροφορίες µπόρεσαν να την ανακόψουν δυο 
αιώνες µετέπειτα. Φυσικά η αληθινή πρόοδος δεν έγινε παρά µόνο µετά τη βιο-
µηχανική επανάσταση. Το εισόδηµα κατά κεφαλήν του αρχαίου κόσµου από το 
2000 πχ, παρά τις διακυµάνσεις του, παρέµεινε σχεδόν σταθερό και άρχισε να 
αυξάνεται σχεδόν εκθετικά µόνο µετά την βιοµηχανική επανάσταση στα µέσα 
του 18ου αιώνα24.  

 

 
 
 
Σύµφωνα µε µια φιλική κριτική του Angus Maddison: 

“Slow steady improvements in technology, science, and eco-
nomic standards in Europe sparked a major agricultural revolu-
tion about 1700. Those changes and improvements paved the 
way for the Industrial Revolution, which Maddison pegs as 
starting about 1820 in England, a few decades later than some 
historians might suggest. (While many inventions came into be-
ing in the late eighteenth century, Maddison believes noticeable 
economic impact can not be observed until around 1820.) Agri-
cultural abundance, combined with rise of machine power, made 
it feasible for agricultural workers to leave the country for the 
factory jobs in the city. Here is a chart showing the changes 
from 1600-2003”: 

                                                 
24  A. Madison, Contours of the World Economy 1-2030 AD: Essays in Macro-Economic Histo-
ry, Oxford, Oxford University Press 
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Ανεξάρτητα από την ακριβή ηλικία της Βιοµηχανικής επανάστασης, αυτή σύµ-
φωνα µε τα σύγχρονα δεδοµένα του Angus Madison πρέπει να τοποθετηθεί στα 
1820 ή τουλάχιστον ανάµεσα στη Γαλλική (1789) και την ελληνική επανάστα-
ση (1821). Με την έννοια αυτή θα έπρεπε να δει κανείς την Ελληνική επανά-
σταση κάτω από ένα διαφορετικό πρίσµα: Εκείνο της µετάβασης από τον πα-
ρακµασµένο φεουδαλικό κόσµο των µέσων του 15ου αιώνα στη νέα αστική κοι-
νωνία. Με µια ορισµένη έννοια, η Ελληνική επανάσταση των αρχών του 19ου 
αιώνα, του 1821, αποτέλεσε την έκρηξη της επανάστασης της αστικής τάξης 
στην νοτιοανατολική Ευρώπη.  
 

Ήδη στα µέσα και τα τέλη του 19ου αιώνα ο Μαρξ και ο Ένγκελς είδαν 
στην εξέγερση του Γερµανικού αλλά κυρίως του Γαλλικού προλεταριάτου, την 
πραγµατική λύση του προβλήµατος της ανθρωπότητας. Όταν στα τέλη του Μάη 
του 1871 η Παρισινή κοµµούνα άφηνε την τελευταία της πνοή, η Ελληνική 
κοινωνία δεν είχε καµιά συνείδηση αυτού του κορυφαίου γεγονότος. Για παρά-
δειγµα ο Μαρίνος Αντύπας γεννήθηκε το 1872. Την ίδια περίοδο η αστική τάξη 
δεν είχε να παράγει τίποτε πέρα από τις επαναλήψεις της ιδεολογίας που γέν-
νησαν τη Γαλλική επανάσταση και προφανώς κυοφορούσαν ακόµη τις αντιλή-
ψεις της στην Ελλάδα25.  

 
Όπως έγραφε ο Ένγκελς: 
 

                                                 
25  Ο Γεώργιος Κρέµος προλογίζοντας το έργο του Γεωργίου Ζαβίρα Νέα Ελλάς το 1872 έγραφε στη σελ. 
θ  ́της σηµερινής επανέκδοσης του βιβλίου (µε την Επιµέλεια και Εισαγωγικές Σηµειώσεις του Τάσου Γρι-
τσόπουλου για λογαριασµό της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 1972): «Φιλοπατρία, παιδεία και πλού-
τος των εν Ευρώπη Ελλήνων (που ζούσαν τότε σε διάφορες παροικίες στην Ευρώπη) ήσαν τότε τρεις φω-
σφόροι παρθένοι, αίτινες εκράτουν την φαεινήν της παλιγγενεσίας της Ελλάδος λαµπάδα των εν σκότει 
Ελλήνων, όπως κάποτε οι πρόγονοί των ελαµπαδηφόρουν προς τιµήν θεότητός τινος….». 
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“You have not fully grasped Germany's position in the world market, 
her international economic position, in so far as it is possible to speak of this, 
at the end of the 15th century. This position alone explains why the bourgeois 
plebeian movement in religious form which was defeated in England, the 
Netherlands and Bohemia could have a certain success in Germany in the 
16th century: the success of its religious disguise, whilst the success of the 
bourgeois content - of the new direction of the world market which had arisen 
in the meantime – was reserved for Holland and England” (Engels, Letter to 
Kautsky, 21/5/1895, “Marx and Engels Correspondence”, International Pub-
lishers, 1968).  

 
 Αυτή η παρατήρηση του Ένγκελς σε ένα από τα τελευταία του γράµµατα 
(ο Ένγκελς πέθανε την 5η Αυγούστου του 1895) µας δίνει το κλειδτο κλειδτο κλειδτο κλειδί για να εί για να εί για να εί για να ερ-ρ-ρ-ρ-
µηνεύσουµε την ανάπτυξη της αστικής τάξηςµηνεύσουµε την ανάπτυξη της αστικής τάξηςµηνεύσουµε την ανάπτυξη της αστικής τάξηςµηνεύσουµε την ανάπτυξη της αστικής τάξης. Κάτω από διαφορετικές µορφές 
έλαβε χώρα η ανάπτυξη η ίδια και η ίδια η καπιταλιστική ανάπτυξη καθώς ε-
πίσης και η ανάπτυξη της αστικής τάξης.  Στον «Πόλεµο των Χωρικών» οι Μαρξ 
και Ένγκελς ξεκαθάρισαν το θρησκευτικό περιεχόµενο από την ουσία της σύ-
γκρουσης ανάµεσα στις ταξικές δυνάµεις της εποχής. Το παραπάνω απόσπασµα 
του Ένγκελς µπορεί να ερµηνεύσει µε καθαρότητα τις εξελίξεις που έλαβαν 
χώρα στα µέσα του 15ου αιώνα µε την πτώση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας 
στην Ανατολή και τον αυξανόµενο, κυρίαρχο ρόλο της Γερµανίας στη ∆ύση, πέ-
ρα από τις άµεσες, εµπειρικές θρησκευτικές µορφές26,27.  
 
 Στη Ρωσία το εργατικό κράτος εκφυλίστηκε γρήγορα κάτω από την επέ-
λαση του σταλινισµού, του οποίου η υλική βάση βρισκόταν στην ανάγκη της 
γοργής συσσώρευσης κεφαλαίου, και την αντικειµενική καθυστέρηση. Όταν ο 
Λένιν αναφερόταν στην ανάγκη των Σοβιέτ και του εξηλεκτρισµού, ελάχιστοι 
είδαν την αντικειµενική βάση της εξίσωσης, σε µια γοργή και σχεδιασµένη οι-

                                                 
26  Αυτές οι θρησκευτικές µορφές σε φθίνουσα µορφή δεν έπαψαν να στέκουν σαν σκιά πάνω από την 
βαλκανική ιστορία του 20ου αιώνα. Οι θρησκευτικές διαµάχες έχουν µια λίγο – πολύ απευθείας αντανά-
κλαση στην / από την κοινωνικο-οικονοµική δοµή. Οι Ουσσίτες (που εξαφανίστηκαν περί το 1420) επιζη-
τούσαν την ενοποίηση του χριστιανικού κόσµου, όπως άλλωστε και οι Βυζαντινοί (στα λόγια). Την ίδια 
εποχή που το Βυζάντιο στα µέσα του 15ου αιώνα έπεφτε στα χέρια των Οθωµανών, η ∆ύση αναζητούσε 
εναγώνια ένα νέο «νοµικό καθεστώς» που θα την έβγαζε από το αδιέξοδο παραγωγικών σχέσεων και  πα-
ραγωγικών δυνάµεων. Πρακτικές εκφράσεις αυτού του προτσές υπήρξαν πολλές µε τη µορφή της εξέγερ-
σης των τοπικών δουκών ενάντια στον Φρειδερίκο ΙΙΙ (µε τον Ουγγρικό πόλεµο του 1486) και αργότερα 
ενάντια στον γιο του, Μαξιµιλιανό Ι του Αψβούργου. Με τον θάνατο του Φρειδερίκου το 1493, ο γιος του 
συµφώνησε το 1495 σε ένα «σύνταγµα» ανάµεσα στη µοναρχία και τους ∆ούκες, και σύνορα – δοµές που 
διατηρήθηκαν µέχρι το 1806. Η Αγία Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία της Γερµανίας δεν µπορούσε να αποτελέσει 
νοµικό θεσµό ενάντια στην εποχή της. Ο Νικόλαος της Cusa (1401-1464) πιστώνεται µε το σύστηµα που 
ακολούθησε την απόλυτη εξουσία του Φρειδερίκου, παρόλο που στους Προτεστάντες δεν αρέσουν οι θέ-
σεις του για τους «Ουσσίτες».  
27 Οι «Ουσσίτες»συγκρούστηκαν µε τον Πάπα, γιατί τελούσαν την λειτουργία όχι στα Λατινικά, αλλά στα 
Τσέχικα, κήρυτταν και ήταν διαδεδοµένη µεταξύ τους η χρήση της Αγίας Γραφής στην καθοµιλουµένη , 
Μεταξύ 1420 και 1434 οι «Ουσσίτες»ενεπλάκησαν σε µια σειρά πολέµων, οι οποίοι είχαν φαινοµενικά 
θρησκευτικά, αλλά στην πράξη οικονοµικά και κοινωνικά  αίτια. Μια παρόµοια διερεύνηση των «αιρέσε-
ων» θα ήταν χρήσιµη στον Βυζαντινο – Χριστιανικό κόσµο.  
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κονοµική ανάπτυξη κάτω από τον γενικό, πολιτικό έλεγχο της εργατικής τά-
ξης. Όπως αναφέραµε στα προηγούµενα, τόσο α) η πορεία και ο ρυθµός της οι-
κονοµικής ανάπτυξης, β) οι κλαδικοί και τοµεακοί ρυθµοί ανάπτυξης, γ) ο απο-
τελεσµατικός σχεδιασµός, και δ) ο πολιτικός έλεγχος της εργατικής τάξης, εί-
ναι όλα κρίσιµα ζητήµατα για το εργατικό κράτος. 
 
 Τα ζητήµατα αυτά είναι αλληλένδετα. Ο αποτελεσµατικός σχεδιασµός 
δεν µπορεί παρά να απορρέει από τις αποφάσεις των Συµβουλίων, και αυτός µε 
τη σειρά του καθορίζει τους στόχους της κλαδικής, και εποµένως της συνολι-
κής, ανάπτυξης της οικονοµίας. Το ότι δεν έχουµε γενικευµένη εµπορευµατική 
παραγωγή, δεν µας επιτρέπει να χαρακτηρίσουµε ως καπιταλιστικά τα πρώην 
εργατικά κράτη και την ΕΣΣ∆. Ωστόσο δεν µπορούµε να τα χαρακτηρίσουµε 
και σοσιαλιστικά, αλλά ενδιάµεσες, µεταβατικές κοινωνικές και ιστορικές µορ-
φές όπως ακριβώς είχε διαγνώσει ο Τρότσκι. Πίσω από την σταλινική βαρβαρό-
τητα, τη στρατοκρατία και τη διεθνή θέση της ΕΣΣ∆, ελάχιστοι στοχαστές µπό-
ρεσαν να διακρίνουν τα πραγµατικά προοδευτικά στοιχεία και τις µεγάλες ανα-
τροπές που είχαν γίνει µε αφορµή τη Ρώσικη επανάσταση και διατηρήθηκαν 
στην ΕΣΣ∆. Αυτά τα προοδευτικά στοιχεία αφορούσαν την κρατικοποιηµένη 
ιδιοκτησία, τον σχεδιασµό, το µονοπώλιο της πίστης και του εξωτερικού εµπο-
ρίου. 
 
 Οπωσδήποτε για πολλούς στοχαστές αυτά δεν είναι πραγµατικά προο-
δευτικά στοιχεία αλλά µια διαφορετική µορφή του καπιταλισµού. Στα τέλη του 
’70 για παράδειγµα ο Νέγκρι έφτασε τόσο µακριά ώστε να γράψει: 
 
«Ο σοσιαλισµός δεν είναι, και δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να γίνει ένα στά-
διο ή ένα πέρασµα προς τον κοµµουνισµό. Ο Σοσιαλισµός είναι η αρτιότερη 
µορφή ,η ανώτερη µορφή του οικονοµικού ορθολογισµού του κεφαλαίου, του 
ορθολογισµού του κέρδους. Συνεχίζει να ασκείται βασισµένος στον νόµο της 
αξίας, αλλά µεταφέρεται σε ένα ύψιστο βαθµό συγκεντροποίησης και γενικής 
σύνθεσης η οποία συνδέει όλες τις µορφές της σοσιαλιστικής σχεδιασµένης οι-
κονοµίας µε την πολιτική και νοµική µηχανή του Κράτους. Ο Σοσιαλισµός 
κρατάει ζωντανό και γενικεύει τον νόµο της αξίας....» (A. Negri, “Marx beyond 
Marx”).  

 
Αν αυτό είναι σωστό, τότε το πέρασµα στον κοµµουνισµό δεν έχει καµιά 

σχέση µε τον σοσιαλισµό ή τη σοσιαλιστική επανάσταση, σε µια παγκόσµια κα-
πιταλιστική οικονοµία που λειτουργεί µε βάση το νόµο της Αξίας, και εποµέ-
νως την ανισόµερη και συνδυασµένη ανάπτυξη. Ο κοµµουνισµός, φαίνεται τότε 
να είναι µια ουτοπική προοπτική που εξισώνεται µε την κατάργηση της εργα-
σίας, πράγµα που είναι µεν σωστό αλλά δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί ιστορι-
κά παρά µέσω µιας ορισµένης διαλεκτικής, µε φάσεις, περιόδους, παλινδροµή-
σεις κλπ, πράγµα που µας φέρνει πίσω στον σοσιαλισµό σαν κατώτερο στάδιο 
του κοµµουνισµού. Φυσικά, ο σοσιαλισµός έχει νόηµα µόνο σαν κατάργηση του 
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εαυτού του: Το κράτος στον σοσιαλισµό έχει νόηµα µόνο στο βαθµό που αποσυ-
ντίθεται και καταργεί τον εαυτό του, και το ίδιο ισχύει για την εργατική δύνα-
µη, τις σχέσεις της αγοράς και το χρήµα. 

 
Η κρίση του καπιταλισµού δεν οφείλεται στο ότι η εργασία έχει χάσει το 

νόηµά της, αυτή είναι µόνο µια εξωτερική µορφή εµφάνισης των βαθύτερων 
αντιφάσεων του συστήµατος, που εντοπίζονται στο γεγονός ότι η ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάµεων είναι τέτοια που είναι πλέον ασυµβίβαστη µε τις αγο-
ραίες σχέσεις και την ατοµική ιδιοκτησία. Ασφαλώς ο κεντρικός σχεδιασµός 
αποτελεί την απάντηση σ’ αυτή την κρίση του καπιταλιστικού συστήµατος. Ο 
Νέγκρι, όπως και πολλοί άλλοι συγγραφείς, δεν αρνούνται ότι ο κεντρικός σχε-
διασµός είναι η απάντηση. Αυτό που αρνούνται είναι ότι ο σοσιαλισµός ανα-
γκαστικά λειτουργεί µονοσήµαντα προς την κατεύθυνση της αποσύνθεσης του 
κράτους και της οικονοµίας όπως την ξέρουµε και όπως θα περίµενε ο Μαρξ 
στο «κατώτερο στάδιο» της κοµµουνιστικής κοινωνίας. Ο Νέγκρι δε επισηµαί-
νει ότι ο σοσιαλισµός είναι κατά κάποιον τρόπο το πραγµατικό «ανώτατο στάδιο 
του καπιταλισµού» στην εποχή µας, δηλαδή το ανώτατο στάδιο εξορθολογισµού 
της συσσώρευσης που πραγµατοποιείται από την πλήρη σύµφυση του Κράτους 
και µιας ηγετικής τάξης. 

 
Μια τέτοια επιχειρηµατολογία έχει τα προβλήµατά της. Πρώτον, δεν 

λαµβάνει υπόψη της ότι µια τέτοια διαδικασία αναγκαστικά ξεκίνησε µε την 
Οχτωβριανή επανάσταση, και δεν αποτέλεσε µε κανένα τρόπο το αποτέλεσµα 
της εξέλιξης του καπιταλισµού. Η έξοδος των µαζών στο προσκήνιο που έγινε 
το 1917, όπως και η Παρισινή Κοµµούνα, σηµάδεψαν βαθιά το επαναστατικό 
κίνηµα αλλά και τις αντικειµενικές δυνατότητες του «γραφειοκρατικού κολε-
χτιβισµού». ∆εύτερον, ο Νέγκρι, γράφοντας στα τέλη της δεκαετίας του ’70 α-
ντιµετώπιζε όπως πολλοί την ΕΣΣ∆ σαν µια αιώνια, µεταφυσική κατηγορία µα-
κριά από τη διαλεκτική. Η κατάρρευση του «σοσιαλισµού» που έγινε στα τέλη 
της επόµενης δεκαετίας, η κατάρρευση δηλαδή του «εξορθολογισµού» της καπι-
ταλιστικής παραγωγής, θα ήταν αρκετή για να δείξει εµπειρικά ότι δεν επρό-
κειτο καθόλου για ένα «νέο στάδιο» του καπιταλισµού. Τρίτον, όλοι οι «αριστε-
ριστές» βιάζονται να καταργήσουν την εργασία, το χρήµα, την αγορά, την εξου-
σία γενικά, αλλά δεν αντιλαµβάνονται ότι ανάλογα µε τις παγκόσµιες συνθήκες 
αυτό δεν µπορεί παρά να είναι ένα προτσές, και εποµένως µια ολόκληρη διαλε-
κτική της πολιτικής και της οικονοµίας του εργατικού κράτους. 

 
Ο Νέγκρι, βιάστηκε να εντάξει τον κεντρικό σχεδιασµό και την κρατι-

κοποιηµένη ιδιοκτησία στα θεµέλια ενός νέου, ανερχόµενου, καπιταλιστικού 
συστήµατος που αναπτύσσονταν στην Ανατολή και έπαιρνε σιγά – σιγά στα χέ-
ρια του την πραγµατική εξουσία από τη ∆ύση. Η ιστορική εξέλιξη διέψευσε 
πλήρως παρόµοιες εκτιµήσεις, οι οποίες ήταν ήδη παλιές στα τέλη του ’70. Από 
τη δεκαετία του ’50 κιόλας ο Πάµπλο ή Μιχάλης Ράπτης, ηγέτης της 4ης ∆ιε-
θνούς είχε προβλέψει επερχόµενους αιώνες εκφυλισµένων εργατικών κρατών. 
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Ο Πάµπλο έβγαλε το πολιτικό συµπέρασµα ότι η 4η ∆ιεθνής θα έπρεπε να αυ-
τοδιαλυθεί στα σταλινικά κόµµατα ή τα «εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα». Τα 
λάθος που έκανε ο Πάµπλο το ’50 το επαναλαµβάνει ο Νέγκρι στα τέλη του ’70, 
αλλά και οι δυο έχουν ξεχάσει δυο θεµελιώσεις θέσεις. Πρώτον, δεν µπορεί να 
υπάρξει οµαλή πορεία προς αυτό που ο Λένιν είχε αποκαλέσει «υπερ-
ιµπεριαλισµό», δηλαδή ένα παγκόσµιο ιµπεριαλιστικό κέντρο. ∆εύτερον, το 
καθεστώς της ΕΣΣ∆, όπως έλεγε ο Τρότσκι, ήταν από τη φύση και τον χαρακτή-
ρα του µεταβατικό. Οι αυταπάτες του Πάµπλο συµπυκνώνονταν στην ιδεαλι-
στική αυταπάτη ότι η ΕΣΣ∆ µπορεί να διατηρηθεί για πάντα. Οι αυταπάτες του 
Νέγκρι συµπυκνώνονταν στην ιδεαλιστική αυταπάτη ότι ο καπιταλισµός µπο-
ρεί να οδηγηθεί στο «επόµενο» στάδιό του, της ορθολογικής κατανοµής µε βάση 
τον κεντρικό σχεδιασµό και την κρατικοποιηµένη ιδιοκτησία. Το γεγονός ότι 
ανώτερες µορφές ελέγχου της οικονοµίας και ανώτερες ιδιοκτησιακές σχέσεις 
παραγωγής θα πρέπει να φυλακισθούν µέσα στα στενά όρια της γραφειοκρατίας 
–αυτή η θεµελιώδης αντίφαση αποδείχτηκε εκρηκτική. 

 
Ο Νέγκρι φυσικά το λέει καθαρά: 
 
“Η εξάλειψη της εργασίας είναι η µοναδική αντιστροφή του νόµου της 

αξίας. Αυτό ακριβώς το ζήτηµα της εξάλειψης της εργασίας καθιστά αδύνατη 
οποιαδήποτε οµοιογένεια ανάµεσα στον καπιταλιστικό και κοµµουνιστικό σχε-
διασµό. Πρέπει να κριτικάρουµε την διαλεκτική λογική η οποία ενσωµατώνει 
επίπεδα οµοιογένειας στην ανάπτυξη των αντιθέσεων. Αντιθέτως είναι η λογι-
κή ενός ριζικού δυισµού που πρέπει να κυριαρχήσει”. 

 
 Η διαλεκτική λογική δεν στηρίζεται σε «επίπεδα οµοιογένειας στην α-
νάπτυξη των αντιθέσεων» αλλά στην ίδια την «ανάπτυξη των αντιθέσεων». Ο 
Νέγκρι επιθυµεί να κυριαρχήσει «η λογική ενός ριζικού δυισµού». Τι σηµαίνει 
αυτό; Σηµαίνει ότι το «επαναστατικό πρόταγµα» πρέπει να είναι «εδώ και τώρα, 
καπιταλισµός ή κοµµουνισµός». Ωστόσο, «η λογική ενός ριζικού δυισµού» δεν 
µπορεί να ξεφύγει από τη διαλεκτική λογική, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει 
κανείς ή τι εύχεται κάποιος για την εσωτερική λογική των προτσές. Οι «ριζικοί 
δυισµοί», οι αντιφάσεις, δεν είναι άγνωστες στη διαλεκτική, είναι αντίθετα η 
κινητήρια δύναµή της. Αυτό που ενδιαφέρει τη διαλεκτική, γιατί τέτοια είναι 
η λογική των πραγµάτων, δεν είναι παρά ο µηχανισµός της σύνθεσης των αντι-
φάσεων, η άρνηση της άρνησης. Σε αντίθεση µε την τυπική λογική, η διαλεκτι-
κή αναγνωρίζει καθαρά πως η σύνθεση, η άρνηση της άρνησης, ενέχει «στιγ-
µές» που χονδρικά µπορούµε να ξεχωρίσουµε σε κατηγορίες ή στάδια, και γνω-
ρίζει επίσης πως η εξέλιξη δεν είναι πάντα οµαλή ή γραµµική, διαφορετικά δεν 
θα είχε κανένα φιλοσοφικό ή λογικό νόηµα η µετατροπή της ποσότητας σε 
ποιότητα και αντίστροφα. «Το αποτέλεσµα της άρνησης της άρνησης, αυτός ο 
τρίτος όρος “δεν είναι ένας ήρεµος τρίτος όρος, αλλά, ως αυτή η ενότητα (αντι-
θέτων), είναι αυτοδιαµεσοποιηµένη κίνηση και δραστηριότητα » (Λένιν, «Φιλο-
σοφικά Τετράδια», Άπαντα, τόµος 29, «Σύγχρονη Εποχή»), σελ. 211).  
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Για τους µαρξιστές, «η λογική ενός ριζικού δυισµού» δεν υπάρχει καν –

δεν ανταποκρίνεται σε κανένα πρακτικό περιεχόµενο µιας αντικειµενικής θε-
ωρίας της Γνώσης και είναι από τη φύση της ελλιπής, κατά το ότι «προσµένει» 
τη δική της, άµεση, άρνηση της άρνησης. Ο δυϊσµός κάθε είδους µετατρέπει 
την αντίθεση, ή την κάθε αντίφαση που πέφτει στο ενδιαφέρον του, σε απόλυτη 
αντίθεση, αλλά για τη διαλεκτική αυτό είναι απλώς απαράδεκτο.  

 

«Οι τυπικά σκεπτόµενοι προσχωρούν στον ιδεαλισµό και χωρί-
ζουν τη σκέψη από την αντικειµενικότητα του εξωτερικού κό-
σµου. Η δυιστική τυπική σκέψη βασίζεται πάνω σε µια υποκει-
µενική και τυπική σκέψη, και ότι είναι υποκειµενικό, θεωρείται 
ότι είναι σε αντιπαράθεση µε ότι είναι αντικε ιµενικό  στον ε-
ξωτερικό κόσµο. Ένας τέτοιος δυισµός δεν είναι η αλήθεια. Ο 
Καντ επέµενε σε µια δυϊστική αφετηρία στη φιλοσοφία. Από τη 
µια, έκανε τη συνε ίδηση το αντικείµενο της γνώσης. Από την 
άλλη, ο κόσµος των «πραγµάτων καθαυτών» είναι ανεξάρτητος και 
αντιτίθεται πλήρως και στη συνείδηση και στον κόσµο των φαι-
νοµένων. Αυτή είναι η δυϊστική αντίθεση ανάµεσα στο υποκει-
µενικό  και το αντ ικειµεν ικό  (το πνευµατικό και το υλικό). 
Ο δυισµός κάνει αυτή την αντίθεση απόλυτη σε όλες της τις 
πλευρές» (Τζ. Χήλυ, «Οι Σκεπτικιστές και η Πολιτική Επανάστα-
ση», 1989, στο “Marxist Monthly”).  

 
Ακόµη και µετά την κριτική της εργασίας στον καπιταλισµό, αυτή η 

κριτική δεν αρκεί για το άµεσο πέρασµα στον κοµµουνισµό, δεν αρκεί ούτε καν 
µια πολιτική βασισµένη στον «απόλυτο δυισµό» ανάµεσα στα δυο συστήµατα, 
όπως έλεγε ο Νέγκρι, καταλήγοντας ουσιαστικά σε µια άρνηση τελικά της ίδιας 
της πολιτικής. Στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, το µαρξιστικό όραµα µιας 
κοµµουνιστικής κοινωνίας όπως αυτό αναδεικνύεται µέσα από την ίδια την 
καπιταλιστική κοινωνία, χρειάζεται µια συµπλήρωση µόνο σε ό,τι αφορά την 
ιστορική παρεµβολή των σταλινικών γραφειοκρατιών και των εκφυλισµένων 
Εργατικών κρατών. Αυτή η ιστορική παρεµβολή ήταν µια αναγκαιότητα της 
πρώτης προλεταριακής επανάστασης σε µια χώρα µε καθυστερηµένη ανάπτυξη, 
µεγάλο αγροτικό τοµέα, διεθνή αποµόνωση και ιµπεριαλιστική πίεση, και επί-
σης οικονοµική ανάπτυξη κάτω από συνθήκες αναποτελεσµατικού κεντρικού 
σχεδιασµού, χωρίς τον πολιτικό έλεγχο της εργατικής τάξης.  

 
Ωστόσο δεν είναι θεµιτό να χαρακτηρίσουµε την ΕΣΣ∆ και τα υπόλοιπα 

εκφυλισµένα ή παραµορφωµένα εργατικά κράτη σαν καπιταλιστικά κράτη. ε-
πιµείναµε αρκετά στους συγκεκριµένους λόγους, και επίσης στο θεµελιακό γθεµελιακό γθεµελιακό γθεµελιακό γε-ε-ε-ε-
γονός ότι δεν υπήρχε γενικευµένη εµπορευγονός ότι δεν υπήρχε γενικευµένη εµπορευγονός ότι δεν υπήρχε γενικευµένη εµπορευγονός ότι δεν υπήρχε γενικευµένη εµπορευµατική παραγωγήµατική παραγωγήµατική παραγωγήµατική παραγωγή. καπιταλισµός 
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χωρίς εµπορευµατική παραγωγή δεν µπορεί να υπάρξει, όπως επίσης δεν µπο-
ρεί να υπάρξουν και γενικευµένες καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής παρά 
µόνο σε µια οικονοµία στην οποία υπάρχει ατοµική ιδιοκτησία. Το επιχείρηµα 
ότι η Σταλινική γραφειοκρατία γρήγορα µετατράπηκε σε µια «νέα αστική τάξη»  
είναι αβάσιµο από πολλές απόψεις.  

Πρώτον, θα αντιστοιχούσε σε µια αναίρεση του «υπερ – ιµπεριαλισµού» 
του Λένιν, και τέτοια δεν έχει υπάρξει ακόµη, παρά τις επεισοδιακές, µεταφυ-
σικές εξάρσεις της στιγµής περί «νέας παγκόσµιας τάξης» και τα συναφή. 

 
 
∆εύτερον, η  «νέα αστική τάξη» που φύτρωσε ξαφνικά πάνω στο έδαφος 

της κρατικοποιηµένης και σχεδιοποιηµένης οικονοµίας, ιστορικά βρίσκει τη 
φυσική της εξέλιξη στην πλήρη καπιταλιστική αποδιάρθρωση του συστήµατος, 
όπως στην ΕΣΣ∆ και πιο πρόσφατα στην Κίνα, παρά προς ένα «νέο σύστηµα» 
είτε του αποδίδεται ο όρος «κρατικός καπιταλισµός», είτε ο όρος «κοµµατικός 
καπιταλισµός», «γραφειοκρατικός κολεχτιβισµός» κοκ. Η εξέλιξη αυτή δεν 
πραγµατοποιείται ανεξάρτητα από την ταξική πάλη αλλά αποτελεί τη φυσική 
της συνέπεια και το άµεσο αποτέλεσµά της, επιβεβαιώνοντας πως η κρίση του 
καπιταλισµού και του «γραφειοκρατικού κολεχτιβισµού» είχαν και έχουν ανα-
χθεί, τελικά, σε πολιτική κρίση της ηγεσίας της παγκόσµιας εργατικής τάξης.  

Τρίτον, η «νέα αστική τάξη» που εκπροσωπούσε για πολλούς, στην περί-
οδο 1950 – 1990 µια δυναµική εξέλιξη του καπιταλισµού, απέτυχε τραγικά σε 
όλα τα µέτωπα: Το πολιτικό και κοινωνικό, το διεθνές, το µέτωπο του κεντρι-
κού σχεδιασµού, το µέτωπο της απρόσκοπτης ανάπτυξης και οπωσδήποτε απέ-
τυχε στο στοιχειώδες καθήκον να εξισορροπήσει πραγµατικά τη προσφορά και 
τη ζήτηση των βιοµηχανικών τοµέων, όπως ασφαλώς και στον τοµέα των κατα-
ναλωτικών αγαθών.  

 
Η δραµατική αποτυχία του «Κεντρικού Σχεδιασδραµατική αποτυχία του «Κεντρικού Σχεδιασδραµατική αποτυχία του «Κεντρικού Σχεδιασδραµατική αποτυχία του «Κεντρικού Σχεδιασµού»µού»µού»µού» είναι απόλυτα εν-

δεικτική: Χωρίς αγορές και χωρίς τον µηχανισµό των τιµών η κρατική Γραφει-
οκρατία δεν µπορεί να εξισορροπήσει τη ζήτηση και την προσφορά, και εποµέ-
νως δεν µπορεί να ικανοποιήσεις τις ανάγκες της συσσώρευσης ή της κατανά-
λωσης. Η κρατική Γραφειοκρατία δεν µπορεί, µε άλλα λόγια, να έχει στη διά-
θεσή της την ποσότητα και την ποιότητα των οικονοµικών ή στατιστικών δεδο-
µένων που είναι απαραίτητα για τον κεντρικό σχεδιασµό. Αλλά σε µια τέτοια 
περίπτωση,  κεντρικός σχεδιασµός φαίνεται να χάνει τον στόχο του, εφόσον οι 
αγορές και ο µηχανισµός των τιµών αναπόφευκτα θα οδηγήσουν στη δηµιουρ-
γία µιας νέας αστικής τάξης και την αναβίωση των καπιταλιστικών σχέσεων 
παραγωγής. Η κεντρική ιδέα των Μπολσεβίκων ήταν ότι εφόσον οι µεταφορές 
και οι βασικές βιοµηχανίες βρίσκονται στα χέρια του κράτους, οποιαδήποτε συ-
γκυριακή, πρόσκαιρη ή µεταβατική παραχώρηση προς τις αγορές (όπως εκείνη 
που έγινε στα πλαίσια της ΝΕΠ, για παράδειγµα). Όπως έγραφε σχετικά ο Τρό-
τσκι το 1922: 
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“Under the conditions of the present period the state economic plan 
does not set itself the utopian task of substituting omniscient prescience for 
the elemental interplay of supply and demand. On the contrary, taking its 
starting point from the market, as the basic form of distribution of goods and 
of regulation of production, our present economic plan aims at securing the 
greatest possible preponderance of state enterprises in the market by means 
of combining all the factors of credit, tax, industry and trade; and this plan 
aims at introducing in the reciprocal relations between the state enterprises 
the maximum of foresight and uniformity so that by basing itself on the mar-
ket, the state may aid in eliminating the market as quickly as possible, above 
all in the sphere of the reciprocal relations between the state-owned enter-
prises themselves”.28 

 
 
Η πρόταση του Τρότσκι εδώ, έγκειται στο να βασισθεί το (εργατικό) Κρά-

τος στην Αγορά, ώστε να την εξαλείψει όσο το δυνατόν ταχύτερα, κυρίως στη 
σφαίρα των σχέσεων ανάµεσα στις κρατικοποιηµένες επιχειρήσεις –στις οποίες 
το χάσµα της προσφοράς και της ζήτησης των εισροών εξακολουθούσε να είναι 
µεγάλο. Τόσο η ΝΕΠ όσο και η περίοδος του «πολεµικού κοµµουνισµού» θα Τόσο η ΝΕΠ όσο και η περίοδος του «πολεµικού κοµµουνισµού» θα Τόσο η ΝΕΠ όσο και η περίοδος του «πολεµικού κοµµουνισµού» θα Τόσο η ΝΕΠ όσο και η περίοδος του «πολεµικού κοµµουνισµού» θα 
πρέπει να κατανοηθούν από αυτή τη σκοπιά, δηλαδή ουσιαστικά τη σκοπιά της πρέπει να κατανοηθούν από αυτή τη σκοπιά, δηλαδή ουσιαστικά τη σκοπιά της πρέπει να κατανοηθούν από αυτή τη σκοπιά, δηλαδή ουσιαστικά τη σκοπιά της πρέπει να κατανοηθούν από αυτή τη σκοπιά, δηλαδή ουσιαστικά τη σκοπιά της 
διαλεκτικήςδιαλεκτικήςδιαλεκτικήςδιαλεκτικής: Η µετατροπή της ποσότητας σε ποιότητα, η κατάργηση της αγο-
ράς, δεν µπορεί παρά να περιλαµβάνει τη χρησιµοποίησή τους σε ένα αρχικό 
στάδιο. ∆εν θα επεκταθούµε στα ζητήµατα αυτά αναλυτικά εφόσον τα έχουµε 
αναλύσει αλλού29. Ωστόσο, θα πρέπει να στηρίξουµε την ανάλυσή µας για το 
χρήµα, τις τιµές, τις αγορές και τις εµπορευµατικές σχέσεις πάνω σε ορισµένα 
βασικά δεδοµένα: Η ανταλλαγή των εµπορευµάτων στον καπιταλισµό στηρίζε-
ται στις αξίες των εµπορευµάτων. Η προσφορά και η ζήτηση ρυθµίζουν τις δια-
κυµάνσεις των τιµών πάνω ή κάτω από την αξία αλλά το «κέντρο βάρους» αυτών 
των διακυµάνσεων δεν παύουν να είναι οι αξίες. Αν οι αξίες ήταν γνωστές τότε 
ο µηχανισµός των αγορών θα µπορούσε να καταργηθεί αµέσως, αλλά οι αξίες 
δεν είναι στατιστικά δεδοµένα µε τον ίδιο τρόπο ή την ίδια έννοια που οι τιµές 
αποτελούν στατιστικά δεδοµένα.  

 
Σε µια κρίσιµη περίοδο, ο Κεντρικός Σχεδιασµός πρέπει να λειτουργήσει 

µε στατιστικά δεδοµένα. ∆εν υπάρχει καµιά εναλλακτική λύση στο πρόβληµα 
του Σχεδιασµού όπως το αντιµετώπιζε η ΕΣΣ∆ στην περίοδο 1917-1930 χονδρι-
κά. Ένα θεµελιώδες πρόβληµα στην ΕΣΣ∆ της περιόδου εκείνης υπήρξε η συ-

                                                 

28 Trotsky, L.D., 1922,  The first five years of the Communist International, vol. 2, “The economic 
situation of the Soviet Union from the standpoint of the Socialist Revolution”. 

 

29 «Η οικονοµία της ΕΣΣ∆ και οι οικονοµικές ιδέες του Τρότσκυ», 2009. 
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γκέντρωση του προϊόντος της γεωργίας. Παρόλο που ο Στάλιν σκέφτηκε τη λύ-
ση της βίαιης συγκέντρωσης του προϊόντος, µια τέτοια πολιτική ήταν αδιανόη-
τη για τον Λένιν, που κατέφυγε στις µεθόδους των «τιµών» και της αγοράς, δη-
λαδή τη ΝΕΠ (στον αγροτικό τοµέα καταρχήν αλλά αργότερα και στη µικροµε-
σαία βιοµηχανία). Ασφαλώς µε τη βία «λύνονται» όλα τα προβλήµατα, για να 
ξαναβρεί κανείς παρακάτω µε διαφορετική µορφή.  

 
Ο Τρότσκι, ήδη από το 1922 επέµενε ότι τα «στατιστικά δεδοµένα» που 

είναι απαραίτητα για τον κεντρικό σχεδιασµό, απλώς δεν έχουν µια στατιστική 
φύση απόλυτα και εποµένως δεν µπορεί να είναι γνωστά στο Γραφείο του κε-
ντρικού σχεδιασµού. Για τον Τρότσκι, ο µηχανισµός των αγορών έπρεπε να λει-
τουργήσει σ’ εκείνη τη δύσκολη φάση της ΕΣΣ∆ προτού µπορέσουν να βρεθούν 
οι τρόποι για την υπέρβαση και την κατάργηση των αγορών. Αντίθετα, οι Σοβι-
ετικοί οικονοµολόγοι πνίγηκαν σε µια κουταλιά νερό προσπαθώντας να διευ-
κρινίσουν και να «διερευνήσουν» αν ο νόµος της Αξίας ισχύει, αν πρέπει να 
υπάρχει χρήµα και τιµές30 και άλλα συναφή. Πως θα µπορούσε να συνυπάρξει 
ο  νόµος της Αξίας και ο κεντρικός Σχεδιασµός; Πως θα έπρεπε να τεθούν οι τι-
µές; Ποιες θα έπρεπε να είναι οι προτεραιότητες της «βιοµηχανικής πολιτι-
κής»; 

 
Για όλους τους οπαδούς της τυπικής λογικής, το 1917 ή το 1949 η Ρωσία 

και η Κίνα έγιναν ξαφνικά «σοσιαλιστικές» χώρες, ανεξάρτητα από το αγροτικό 
τους πρόβληµα και την πίεση του παγκόσµιου ιµπεριαλισµού. Ωστόσο ο σκοπός 
µιας «σοσιαλιστικής» χώρας κάτω από ιµπεριαλιστική περικύκλωση, είναι µάλ-
λον να αποτελέσει ένα προπύργιο της παγκόσµιας επανάστασης και να διατη-
ρήσει την εξουσία της εργατικής τάξης, παρά να προβεί σε θαύµατα ή «πυροτε-
χνήµατα», Ρώσικης ή Κινέζικης έµπνευσης και πειραµατισµούς χωρίς νόηµα. 
Τόσο η Ρώσικη όσο και η Κινέζικη επανάσταση οδήγησαν σε µεταβατικές κοι-
νωνίες, των οποίων ο σκοπός απέρρεε από τις ανάγκες της παγκόσµιας ταξικής 
πάλης και όχι τις ειδικές, εθνικές ανάγκες. Ήταν τουλάχιστον αστείο εποµέ-
νως, να συζητά κανείς αν ο νόµος της Αξίας ισχύει, αν πρέπει να υπάρχουν ή 
όχι ορισµένες τιµές και αγορές, κλπ. Το κρίσιµο ήταν να διασφαλισθεί η πολι-
τική εξουσία της εργατικής τάξης σε χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα, µε την 
προοπτική της εξάπλωσης της παγκόσµιας επανάστασης, θεωρώντας δεδοµένο 
ότι ο «σοσιαλισµός σε µια µόνη χώρα» είναι αυταπάτη και αυτόµατα αναιρεί ό-
λες τις συζητήσεις για τις ειδικές µεθόδους και τους ειδικούς τρόπους της οι-
κοδόµησης του σοσιαλισµού «σε µια µόνη χώρα». 

                                                 
30  Η συζήτηση έγινε επίσης και στην Κίνα. 
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ΧΙ.ΧΙ.ΧΙ.ΧΙ.    
    

Ακόµη κι’ αν «σε µια µόνη χώρα» η Εργατική τάξη καταλάβει την εξου-
σία και δηµιουργήσει νέους θεσµούς όπως η κρατικοποιηµένη ιδιοκτησία και ο 
κεντρικός Σχεδιασµός της οικονοµίας, προκύπτουν δυο προβλήµατα. Πρώτον, 
πως µπορεί να διατηρηθεί καταρχήν και να εξαπλωθεί η επανάσταση; ∆εύτε-
ρον, αν η φάση της εξάπλωσης της παγκόσµιας επανάστασης αποδειχτεί µακρό-
χρονη (όπως στη Ρωσία το 1917 ή την Κίνα το 1949) µε ποιον τρόπο θα µπορέ-
σει να λειτουργήσει η οικονοµία του Εργατικού κράτους; 

 
Καταρχήν ο κεντρικός Σχεδιασµός γνωρίζουµε ότι έχει ν’ αντιµετωπίσει 

πληθώρα άλυτων προβληµάτων. ∆εδοµένα που θεωρούνται ως στατιστικά δεδο-
µένα δεν είναι καθόλου τέτοια, όπως πχ πίστευε ο Καστοριάδης (βλ. «Το Περιε-
χόµενο του Σοσιαλισµού») παρότι ο Τρότσκι από το 1922 κιόλας είχε εκφράσει 
την άποψη ότι η συνάρθρωση του νόµου της Αξίας και του κεντρικού Σχεδια-
σµού δεν µπορεί να γίνει µε οµαλό τρόποδεν µπορεί να γίνει µε οµαλό τρόποδεν µπορεί να γίνει µε οµαλό τρόποδεν µπορεί να γίνει µε οµαλό τρόπο, ειδικά στα πλαίσια της «µιας µόνης 
χώρας», της οικονοµικής καθυστέρησης και της καθυστέρησης, κυρίως, της πα-
γκόσµιας επανάστασης.  

 
Γιατί «η συνάρθρωση του νόµου της Αξίας και του κεντρικού Σχεδια-

σµού δεν µπορεί να γίνει µε οµαλό τρόπο»; ∆ιότι οι στόχοι είναι αντικρουόµοι στόχοι είναι αντικρουόµοι στόχοι είναι αντικρουόµοι στόχοι είναι αντικρουόµε-ε-ε-ε-
νοινοινοινοι. Ο σκοπός του Εργατικού κράτους είναι να προχωρήσει γοργά στην κατάρ-
γηση του Κράτους και των καπιταλιστικών σχέσεων, ενώ από την άλλη α) αυτό 
δεν φαίνεται να είναι άµεσα εφικτό, και β) για να γίνει µε αποτελεσµατικό 
τρόπο συνεπάγεται τη χρήση και τη δράση στα πλαίσια των καπιταλιστικών 
σχέσεων. Τέτοια ωστόσο είναι η φύση της διαλεκτικής των προτσές που αντιµε-
τωπίζουµε στην πράξη, στη βάση της ιστορικής εµπειρίας της Οχτωβριανής και 
της κινέζικης επανάστασης. σε κάθε προτσές φυσικά «οι στόχοι είναι αντι-
κρουόµενοι» : Το πραγµατικό ζητούµενο για την εργατική τάξη είναι η διαλε-
κτική που οδηγεί στην απελευθέρωσή της και τον κοµµουνισµό, δηλαδή η τα-
χτική και η στρατηγική της Επανάστασης σε κάθε χρονική στιγµή.  

 
Πάνω απ’ όλα για να υπάρξει µια αποτελεσµατική ταχτική και στρατη-

γική της Επανάστασης, πρέπει να υπάρξει το επαναστατικό Κόµµα, σε παγκό-
σµιο επίπεδο, µια ∆ιεθνής που εκφράζει τις ανάγκες των εργαζοµένων στην 
«νέα εποχή», που δεν είναι παρά τις συγκυρίες και τις εξάρσεις της τόσο «νέα» 
σε σχέση µε το 1915 όταν ο Λένιν έγραφε τον «Ιµπεριαλισµό» ή το 1918 όταν 
έγραφε το «Κράτος και Επανάσταση». Ο ουσιαστικός, ο αντικειµενικός λόγος 
της οµοιότητας των ιστορικών εποχών µετά από έναν ολόκληρο αιώνα, βρίσκε-
ται στην οµοιότητα των προβληµάτων και της ταραχώδους κρίσης του καπιτα-
λισµού.  
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Είναι βέβαιο ότι χωρίς το επαναστατικό Κόµµα, σε παγκόσµιο επίπεδο, 
χωρίς την 4η ∆ιεθνή, δεν πρόκειται και δεν µπορεί να υπάρξει η «επόµενη φά-
ση», η σοσιαλιστική επανάσταση και η ανατροπή του ιµπεριαλισµού. Η εποχή 
µας, ο 20ος αιώνας, υπήρξε µια εποχή µεγάλων ανατροπών, επαναστάσεων και 
παλινδροµήσεων, αλλά οπωσδήποτε µια «ενδιαφέρουσα εποχή» για όσους την 
έζησαν στο πεζοδρόµιο, τα εργατικά κόµµατα, και τους αγώνες των εργαζοµέ-
νων. Είναι βέβαιο ότι η κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισµού» έφερε µια ο-
ρισµένη σπασµωδικότητα στα σταλινικά κόµµατα και τους αγώνες των συνδικά-
των που ελέγχονται από αυτά. Η ιστορική εποχή που ακολουθεί έχει ήδη ξεπε-
ράσει χωρίς επιστροφή τον Σταλινισµό αλλά µαζί της έχει ξεπεράσει και τα ερ-
γατικά Κράτη, της σχεδιασµένης και κρατικοποιηµένης ιδιοκτησίας, στα οποία 
η κυρίαρχη, γραφειοκρατική κάστα είχε τον αποκλειστικό λόγο.  

 
Αναφέραµε στα προηγούµενα ότι αυτά τα καθεστώτα υπήρξαν προοδευ-

τικά από την σκοπιά της σχεδιασµένης και κρατικοποιηµένης ιδιοκτησίας, αλ-
λά και του τρόπου µε τον οποίο έγινε δυνατή αυτή η ιστορική κατάκτηση, δη-
λαδή µε επαναστατικό τρόπο. Ασφαλώς ο Κεντρικός Σχεδιασµός απέτυχε, αλλά 
απέτυχε ακριβώς γιατί δεν στηρίχτηκε στους Συµβουλιακούς - Σοβιετικούς θε-
σµούς εξουσίας. Απέτυχε, εποµένως µια µορφή Κεντρικού Σχεδιασµού που έ-
µελλε να αποτύχει ούτως ή άλλως θέτοντας το ερώτηµα της υπέρβασης των Α-
γορών και των τιµών σε αντίθεση µε τους αληθινούς θεσµούς του Σχεδιασµού 
των Συµβουλίων και της Εργατικής δηµοκρατίας. 

 
Στην εποχή µας η τεχνολογία εξακολουθεί να αναπτύσσεται (κάτω από 

τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, ας µην το ξεχνάµε) και είναι άγνωστο 
το που µπορεί να φτάσει. Η θεµελιώδης αντίθεση του καπιταλισµού ανάµεσα 
στις σχέσεις παραγωγής από τη µια και τις παραγωγικές δυνάµεις από την άλ-
λη, δεν έχει ξεπεραστεί και δεν πρόκειται να ξεπεραστεί ποτέ. Ο καπιταλισµός 
έχει θέσει τα οροθέσια µιας ορισµένης κοινωνίας, που δεν είναι εύκολο να ξε-
περαστούν. Ακόµη και η σοσιαλιστική επανάσταση που θα φέρει την εργατική 
τάξη στο προσκήνιο, µε τον ένα ή άλλο τρόπο και κάτω από δυσκολίες και ε-
µπόδια ανάλογα µ’ εκείνα του ’17, θα φέρει την εξουσία της εργατικής τάξης 
µπροστά στα βασικά προβλήµατα της διαχείρισης, του ελέγχου της οικονοµίας, 
της πολιτικής εξουσίας και της διατήρησής της πάνω απ’ όλα, της παραπέρα 
προόδου της επιστήµης και της τεχνολογίας, του Σχεδιασµού της παραγωγής 
και της διανοµής κλπ. 

Η επανάσταση του Οχτώβρη και το Εργατικό κράτος στην ΕΣΣ∆ άλλαξαν 
την ιστορία µε αδιαµφισβήτητο τρόπο. Όσο και αν ο Σταλινισµός διάβρωσε τις 
κατακτήσεις του Οχτώβρη, µέχρι το 1989 αυτές έµειναν όρθιες, ακέραιες και 
µε σταθερή αναφορά στον Λένιν και την επαναστατική παράδοση της εργατικής 
τάξης. Ο Οχτώβρης του ’17 αναµφισβήτητα υπήρξε η κινητήρια δύναµη πίσω 
από τη γιγάντωση των εθνικών Κοµµουνιστικών Κοµµάτων, την κινέζικη Επα-
νάσταση του ’49, την Κουβανέζικη επανάσταση (µε τις όποιες αντιφατικές και 
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συγχυσµένες ιδέες της) όπως επίσης και πίσω από την αποφασιστική άνοδο της 
Ευρωπαϊκής Σοσιαλδηµοκρατίας µετά τον Μάη του ’68. 

Αναφορικά µε το Εργατικό κράτος στην ΕΣΣ∆ ή την Κίνα, η απουσία της απουσία της απουσία της απουσία της 
γενικευµένης εµπορευµατικής παραγωγήςγενικευµένης εµπορευµατικής παραγωγήςγενικευµένης εµπορευµατικής παραγωγήςγενικευµένης εµπορευµατικής παραγωγής δεν επιτρέπεται να περάσει απαρα-
τήρητη, εφόσον  στοιχειοθετεί τη βάση πάνω στην οποία η εδράζεται η απουσία 
των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Παρόλα αυτά ο Νέγκρι και άλλοι υ-
περτονίζουν είτε τον «κρατικό καπιταλιστικό» χαρακτήρα των Εργατικών κρα-
τών, είτε το γεγονός πως αποτελούν µια εξέλιξη του «καπιταλισµού», πράγµα 
που αποδείχτηκε ιδιαζόντως άστοχο. Ποια ήταν τότε η φύση των καθεστώτων 
αυτών; Ασφαλώς δεν είχαµε έναν «νέο φεουδαρχισµό», δηλαδή µια προοδευτική 
παλινδρόµηση σε προηγούµενους τρόπους παραγωγής. Κανένας αριστερός στο-
χαστής δεν υποστήριξε ποτέ κάτι παρόµοιο. Ο λόγος που δεν το έκαναν ήταν 
ότι δεν τους το επέτρεψε η θεαµατική οικονοµική ανάπτυξη της ΕΣΣ∆ στη δε-
καετία του ’30 και η συντριβή του Ναζισµού από την ΕΣΣ∆. 

 
Αλλά τέτοιοι «λόγοι» είναι ανυπόστατοι. Η θεαµατική οικονοµική ανά-

πτυξη της ΕΣΣ∆ στη δεκαετία του ’30 δεν ήταν το αποτέλεσµα του σοσιαλισµού 
αλλά το αποτέλεσµα του Κεντρικού Σχεδιασµού και της κρατικοποιηµένης ιδι-
οκτησίας σε µια και µόνη χώρα. Ωστόσο, η θεαµατική συντριβή του Ναζισµού 
από την ΕΣΣ∆ αποτέλεσε ένα αρχέτυπο που οι τυπικο – λογικοί ιδεαλιστές και 
µεταφυσικοί δεν ξεπέρασαν πρακτικά ποτέ µέχρι τη δεκαετία του ’80. Οι τυπι-
κοί σκέφτονται πάντα µε όρους αιωνιότητας και µεταφυσικής, δηλαδή µε τους 
όρους του Σταλινισµού. 
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ΧΙΙ.ΧΙΙ.ΧΙΙ.ΧΙΙ.    
    

 
Η απουσία της γενικευµένης εµπορευµατικής παραγωγήςαπουσία της γενικευµένης εµπορευµατικής παραγωγήςαπουσία της γενικευµένης εµπορευµατικής παραγωγήςαπουσία της γενικευµένης εµπορευµατικής παραγωγής στα Εργατικά 

κράτη, µας φαίνεται ως ένας αποφασιστικός παράγοντας στον χαρακτηρισµό 
τους. Ένα άλλο ερώτηµα αφορά τον εµπορευµατικό χαρακτήρα της εεµπορευµατικό χαρακτήρα της εεµπορευµατικό χαρακτήρα της εεµπορευµατικό χαρακτήρα της ερρρργατικής γατικής γατικής γατικής 
δύναµηςδύναµηςδύναµηςδύναµης. Φυσικά, επί της αρχής χωρίς το ένα δεν µπορεί να υπάρξει το άλλο σε 
µια οικονοµία του τύπου του Εργατικού κράτους. Γύρω από αυτό το ζήτηµα 
υπάρχουν πολλές αντικρουόµενες απόψεις και πολλές γνώµες τις οποίες πρέ-
πει να ξεκαθαρίσουµε. 

 
Κατ’ αρχήν στον σοσιαλισµό, δηλαδή στο κατώτερο στάδιο του κοµµουνι-

σµού, ο νόµος της Αξίας εξακολουθεί να ισχύει σε όλα τα επίπεδα. Ο νόµος της 
Αξίας λέει ότι τα εµπορεύµατα ανταλλάσσονται σύµφωνα µε τις αξίες τους, δη-
λαδή σύµφωνα µε τον κοινωνικά αναγκαίο (ή «µέσο») χρόνο εργασίας που είναι 
ενσωµατωµένος σε αυτά. Είναι σαφές ότι ο νόµος της Αξίας αφορά «εµπορεύµα-
τα», δηλαδή αγαθά που ανταλλάσσονται κάτω από τις καπιταλιστικές σχέσεις 
της παραγωγής. Τα εµπορεύµατα, που ανταλλάσσονται στις αγορές, ανταλλάσ-
σονται µε βάση τον νόµο της Αξίας αλλά και τον «νόµο της προσφοράς και ζή-
τησης» που στις συνθήκες του ελεύθερου ανταγωνισµού καθορίζει τις διακυ-
µάνσεις γύρω από την «αξία», δηλαδή το κέντρο βάρους των τιµών.  

 
Με την κατάργηση της ατοµικής ιδιοκτησίας και τον κεντρικό Σχεδια-

σµό, η φύση των αντικειµένων συναλλαγής µεταβάλλεται από «εµπορεύµατα» 
σε «αξίες χρήσης», ή «αγαθά». Στη διάρκεια µιας µεταβατικής περιόδου είναι 
φυσικό η ζήτηση και η προσφορά πολλών «αγαθών» να µην εξισώνεται πλήρως, 
αλλά ο ρόλος του Κεντρικού Σχεδιασµού είναι ακριβώς να εντοπίσει τις εστίες 
ανισορροπίας και να τις απαλείψει, τουλάχιστο σε ό,τι αφορά τη βιοµηχανία, 
στην οποία οι απαιτήσεις σε εισροές και η παραγωγή τους πρέπει να βρίσκονται 
σε σχετικό ισοζύγιο. Έχοντας λάβει υπόψη τη ζήτηση και την προσφορά πολ-
λών «αγαθών», κυρίως στη βιοµηχανία, µαζί µε τις απαιτήσεις της συσσώρευ-
σης, δεν µπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει ως «εµπορευµατικές» τις διάφορες 
µεταφορές των αγαθών ανάµεσα στις επιχειρήσεις και κλάδους της οικονοµίας. 

 
Με ακριβώς την ίδια λογική, η κατανάλωση αποτελεί και αυτή µε τη 

σειρά της έναν ορισµένο τοµέα που «παρέχει» εργατική δύναµη και «δέχεται» 
καταναλωτικά αγαθά. Οπωσδήποτε, η εργατική δύναµη παρέχεται στο µέτρο 
που υπάρχει, ενώ τα καταναλωτικά αγαθά γίνονται «δεκτά» µε τους ρυθµούς 
που είναι κοινωνικά αποδεκτοί, και µε εκείνη την ορισµένη σύνθεση και τη 
διαφοροποίηση στην ποιότητα που είναι κοινωνικά επιβεβληµένος και αποδε-
κτός. Φυσικά, το όνειρο του Κεντρικού Σχεδιασµού είναι να έχει στα χέρια του, 
ανά πάσα χρονική στιγµή, έναν Πίνακα Εισροών – Εκροών που δείχνει για κά-
θε τοµέα παραγωγής (πχ αλουµίνιο) τις τεχνικές απαιτήσεις του από όλους 
τους άλλους τοµείς (χαλυβουργία, ηλεκτρική βιοµηχανία, βιοµηχανία χαρτιού, 
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µεταφορές, εργασία κλπ). Φυσικά η ΕΣΣ∆ δεν κατέρρευσε επειδή δεν είχε τέ-
τοιους µαθηµατικούς Πίνακες Εισροών – Εκροών, αλλά επειδή δεν υπήρχε η 
κατάλληλη αποκέντρωση των προτσές που υπονοούνται, δηλαδή ακριβώς δεν 
υπήρχε η Συµβουλιακή δηµοκρατία : Η τεχνική αποκαλύπτεται µεν µαθηµατι-
κά µέσω της Συµβουλιακής δηµοκρατίας µε τη µορφή των µαθηµατικών (Πινά-
κων Εισροών – Εκροών κλπ) αλλά το αντίστροφο είναι εντελώς λάθος. 

 
Εφόσον δεν υπάρχει γενικευµένη εµπορευµατική παραγωγή, αποµένουν 

δυο ζητήµατα. ΠρώτονΠρώτονΠρώτονΠρώτον, γιατί υπάρχει χρήµα, τιµές, αγορές κλπ στη διάρκεια 
της µεταβατικής περιόδου; ∆εύτερον∆εύτερον∆εύτερον∆εύτερον, αποτελεί ή όχι η εργατική δύναµη εµπό-
ρευµα στη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου; 

 
Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι οι θεσµοί του καπιταλιστικού καθεστώ-

τος στον βαθµό που υπάρχουν και επιβιώνουν αυτό οφείλεται σε έναν και µόνο 
έναν  λόγο, τη διατήρηση της πολιτικής εξουσίας της Εργατικής τάξης, από τη 
σκοπιά της παγκόσµιας επανάστασης. Η πλήρης οικοδόµηση του σοσιαλισµού 
σε µια µόνη χώρα ήταν και εξακολουθεί να είναι αδιανόητη. Ας έλθουµε λοιπόν 
στο ζήτηµα του «σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα». Το γεγονός ότι πρόκειται για 
µια µεταβατική περίοδο, όχι µόνο για την εργατική τάξη της συγκεκριµένης 
χώρας αλλά και την παγκόσµια εργατική τάξη σαν Όλο, είναι αδιαµφισβήτητο. 
Στα πλαίσια αυτά, αποτελεί ή όχι η εργατική δύναµη εµπόρευµα;  

 
Από καµιά σκοπιά η εργατική δύναµη δεν αντιµετωπίζεται ως εµπόρευ-

µα στη µεταβατική περίοδο: Πραγµατικά, ακόµη και στα πλαίσια του «γραφειο-
κρατικού κολεχτιβισµού» το πρόβληµα είναι να υπάρχει η εργατική δύναµη 
εκεί που απαιτείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και ανάγκες του Σχεδιασµού. Ο 
ίδιος ο Στάλιν είχε επισηµάνει ότι οι τεχνικά εξειδικευµένοι εργάτες έτειναν ν’ 
αναζητούν εργοστάσια στα οποία να µπορούν ν’ ανταµειφτούν κατάλληλα. Φυ-
σικά τίποτα δεν εµπόδιζε τον Στάλιν στα τέλη του ΄23 να γράφει ανοησίες όπως 
οι παρακάτω: 

 

“Further, the Party membership has improved, its quality has 
risen in this period as a result of the improvement in the condi-
tions of the working class due to the revival of industry, as a re-
sult of the return of the old skilled workers from the country-
side, and as a result of the new wave of cultural development 
that is spreading among the industrial workers” (“The Party’s 
tasks, 2/12/1923, Stalin, “On the Opposition”, Foreign Lan-
guages Press, Peking, 1974, pp. 12-27). 

Σε ολόκληρη την ανάλυσή του στο έργο αυτό δεν υπάρχει ούτε ένας 
πραγµατικός λόγος για τα αρνητικά αποτελέσµατα στα τέλη του 1923. 
ακόµη και ίδιος ο Στάλιν αναφέρεται στη «γραφειοκρατία» και προβλέ-
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πει σωστά ότι θα διατηρηθεί για πολλά χρόνια ακόµα! Αλλά ο Στάλιν ξέ-
ρει πολύ καλά ήδη τη «γραφειοκρατία», αλλά και το γεγονός ότι οι εξει-
δικευµένοι εργάτες τείνουν να µετακινούνται για να πετύχουν καλύτε-
ρες αµοιβές, εκµεταλλευόµενοι τις διαφορές στην «πληροφόρηση» που η 
«γραφειοκρατία» δεν πέτυχε ακόµα να καταστείλει µε διοικητικά µέτρα. 
Γράφει πχ: 

 “Lastly, the fifth cause -- insufficient information. We sent out 
too little information, and this applies primarily to the Central Com-
mittee, possibly because it is overburdened with work. We receive too 
little information from the localities. This must cease. This is also a 
serious cause of the defects that have accumulated within the Party” 
(p. 20).  

 Το πρόβληµα του Στάλιν το 1923 δεν είναι η ελλιπής πληροφόρη-
ση γενικά γιατί αυτή υπάρχει σε κάθε τοµέα της ανθρώπινης δραστηριό-
τητας. Το πρόβληµα του Στάλιν το 1923 είναι ότι η Κεντρική Επιτροπή 
έστειλε «λίγη πληροφόρηση» και σαν αποτέλεσµα έλαβε, η Κεντρική Ε-
πιτροπή λίγη πληροφόρηση από τις τοπικές αρχές! Το αποκορύφωµα εί-
ναι φυσικά η εισαγωγική σχεδόν παράγραφος του Στάλιν: 

 “While the proletarian-democratic line of our Party was correct, the 
way it was put into practice in the localities resulted in cases of bu-
reaucratic distortion of this line” (σελ. 16).  

Γραφειοκρατία για τον Στάλιν ήταν κάθε τοπική πληροφορία που δεν 
µεταβιβαζόταν στην Κεντρική Επιτροπή. Εναλλακτικά ήταν κάθε τοπι-
κή πληροφορία που δεν αξιοποιούσε η Κεντρική Επιτροπή. 

 Ο τρόπος µε τον οποίο ο Στάλιν ή ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ πή-
ραν στα χέρια τους την εξουσία εξέπληξε κάθε αστό δηµοκράτη που πί-
στευε στα «αναλλοίωτα ιδανικά» της Γαλλικής επανάστασης που είχαν 
ήδη κουρελιαστεί µετά το Θερµιδώρ (1794). Αφενός η συγκέντρωση της 
καπιταλιστικής παραγωγής και του Κράτους ήταν τέτοια που επέτρεπε 
στον τελευταίο λοχία του στρατού να καταλάβει την εξουσία (βλ. πχ 
Φράνκο, Μεταξάς κλπ). αφετέρου, µπροστά στο Εργατικό κράτος και τη 
Θερµιδωριανή αντίδραση έµπαινε ξεκάθαρη η αντίφαση, είτε να περάσει 
η εξουσία στα Σοβιέτ είτε να «µετεξελιχθεί» ο Σταλινισµός σε ένα «νέο» 
παγκόσµιο σύστηµα, που έµελλε να καταρρεύσει προτού καν υλοποιηθεί 
µια τέτοια πρακτική. 

 Στην ΕΣΣ∆, την Κίνα και στις υπόλοιπες «Λαϊκές ∆ηµοκρατίες» 
είναι ξεκάθαρο πως δεν είχαµε γενικευµένη εµπορευµατική παραγωγή. 
Η εργατική δύναµη δεν αποτελούσε επίσηµα ένα εµπόρευµα, αλλά µια 
µεταβατική µορφή όπως εξάλλου ολόκληρο το σύστηµα ανάµεσα στον 
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καπιταλισµό και τον σοσιαλισµό, ανάµεσα στο να είναι η εργασία εµπό-
ρευµα και να µην είναι. Σε ορισµένες πλευρές της κινέζικης Πολιτιστι-
κής επανάστασης είναι βέβαιο ότι θα βρει κανείς την υλική, αντικειµε-
νική βάση αυτής της αντιφατικής ιστορικής µορφής. 

  Το χρήµα και οι αγορές αποτελούν τη φυσική, ιστορική 
µορφή ύπαρξης του Κεφαλαίου. Η συσσώρευση στα Εργατικά κράτη έλα-
βε, ασφαλώς, και αυτή την µορφή. Για ορισµένους στοχαστές, η µορφή 
εµφάνισης της Αξίας προϋποθέτει το χρήµα και τη χρηµατική οικονοµί-
α, αλλά από την άλλη µεριά καπιταλισµός και συσσώρευση χωρίς το 
χρήµα δεν νοούνται καν, έστω και αν το χρήµα είναι πολύ παλιότερο 
από τον καπιταλισµό31. Οπωσδήποτε, η λειτουργία του χρήµατος ως µέ-
σου αποθήκευσης της Αξίας, στον καπιταλισµό, έχει µια κεντρική, οργα-
νική σηµασία, αλλά στο Εργατικό κράτος τα πράγµατα είναι διαφορετι-
κά.  

Στο χρήµα, ή στο γενικό ισοδύναµο, είναι βέβαιο ότι µια ορισµένη 
πολικότητα ή καντιανή αντίθεση, έχει βρει τη λύση της: Παρά την ισό-
τητα των αξιών Α=Β, όπου Α είναι ένα σακάκι και Β είναι ένα τσουβάλι 
σιτάρι, το χρήµα έρχεται να µεσολαβήσει τις συναλλαγές και να κατα-
στήσει αµφίδροµη την ισότητα Α=Β: Πχ µπορούµε να δώσουµε ένα σα-
κάκι για να πάρουµε ένα τσουβάλι σιτάρι αλλά το αντίθετο, σε δεδοµένες 
συνθήκες, µπορεί να µην είναι δυνατό, δηλ. µπορεί να δίνω ένα τσουβά-
λι στάρι αλλά να µην είµαι σε θέση να βρω ένα σακάκι, παρότι µπορώ να 
βρω δυο τσουβάλια καλαµπόκι ή ρεβύθια κλπ. Ο Μαρξ ασφαλώς ήξερε το 
προτσές Ε -  Χ – Ε’ και ότι σε αυτό κρύβεται η συσσώρευση και εµπορευ-
µατικός χαρακτήρας όλων των αγαθών µε τη µεσολάβηση του χρήµατος. 
Είναι ασφαλές να συµπεράνουµε ότι το χρήµα δεν αποτελεί ένα συ-
µπτωµατικό, αλλά ένα ενδογενές χαρακτηριστικό της ανταλλαγής εµπο-
ρευµάτων. Όχι του καπιταλισµού, και των καπιταλιστικών σχέσεων ό-
πως λέει ο Μηλιός, αλλά των εµπορευµάτωνεµπορευµάτωνεµπορευµάτωνεµπορευµάτων. Εφόσον υπάρχουν εµπο-
ρεύµατα, η κίνηση της συσσώρευσης είναι τέτοια που να οδηγήσει σε 
αποθήκευση της αξίας και διευκόλυνση της ανταλλαγής διαµέσου του 
χρήµατος, µε συνέπεια το χρήµα και οι τιµές να εµφανίζονται µπροστά 
µας σαν «αιώνιες αξίες». 

Το χρήµα είναι µια παλιά ανακάλυψη όπως είναι οι αγορές και οι 
τιµές. ∆εν τα ανακάλυψε ο καπιταλισµός ειδικά. Αλλά ο καπιταλισµός 
έγινε δυνατός µόνο µε την «εφεύρεση» του εµπορεύµατος, που δεν είναι 
παρά η διαµέσου του χρήµατος ανταλλαγή των αγαθών, και η βασική έν-
νοια µε την οποία ο Μαρξ ξεκινά την ανάλυσή του στον Ι τόµο του «Κε-
φαλαίου». Για ποιον λόγο γίνεται αυτό; Μα ακριβώς γιατί το ίδιο το κε-

                                                 
31  Γ. Μηλιός, «Η Μαρξική Θεωρία της Αξίας και ο ενδογενής χαρακτήρας του χρήµατος», «Θέσεις» τ. 84, 
σελ.137-162. 
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φάλαιο αρχίζει µε το εµπόρευµα, την εργατική δύναµη, η οποία σαν τέ-
τοια δεν υπήρξε ιστορικά σε κανέναν ιστορικά προηγούµενο τρόπο πα-
ραγωγής. Το γεγονός ότι υπήρξαν εµπορεύµατα ή χρήµα γενικά πριν τον 
18ο αιώνα πρέπει να µας είναι αδιάφορο όπως και για τον Μαρξ. Μόνο µε 
την εµπορευµατοποίηση της εργατικής δύναµης η κοινωνία εισέρχεται 
σε µια νέα φάση, τον καπιταλισµό, µαζί µε µια κυρίαρχη τάξη, την αστι-
κή τάξη, που έχει έναν καλά καθορισµένο οικονοµικό, και εποµένως 
κοινωνικό, ρόλο. 

Ο καπιταλισµός ήταν για τον Μαρξ η γενικευµένη κυριαρχία του 
εµπορεύµατος, η γενικευµένη εµπορευµατική παραγωγή. Η κρατικο-
ποιηµένη ιδιοκτησία και ο (ατελής έστω) Σχεδιασµός) αναιρούν τον κα-
πιταλισµό στην ουσία του, δηλαδή στην εµπορευµατοποίηση των αγα-
θών. Όταν ο Στάλιν καταδίκαζε πολιτικά τους εξειδικευµένους τεχνι-
κούς που αναζητούσαν εργοστάσια στα οποία να ανταµειφθούν καλύτε-
ρα, ο Στάλιν αγνοούσε απλώς ότι η πολιτική δεν είναι αρκετή για να ι-
σοσταθµίσει τις διαφορές των αµοιβών. Εφόσον υπάρχουν χρηµατικές 
«αµοιβές», καλά θα κάνουν οι εξειδικευµένοι τεχνικοί να τριγυρίζουν 
στη χώρα µέχρι να βρουν την καλύτερη δυνατή αµοιβή. Αλλά στην πε-
ρίπτωση αυτή, το πρόβληµα δεν είναι άραγε η συνολική κατάργηση των 
χρηµατικών αµοιβών;  

Ο ρόλος του χρήµατος είναι πραγµατικά παρενθετικός. Ένα χρή-
µα που λάµπει µε τη µορφή του χρυσού ή µε την πιο απλή µορφή ενός 
«πιστοποιητικού ωρών εργασίας» είναι ένα και το αυτό. ∆εν υπάρχει κά-
τι ιδιαίτερο σε σχέση µε τον χρυσό, τον άργυρο, το καλαµπόκι ή οτιδή-
ποτε άλλο ούτε και το νόµισµα προτού εξαφανιστεί οριστικά θα λάµψει 
µε τη µορφή ενός ορισµένου αντικειµένου. Ο καπιταλισµός είναι η γε-
νικευµένη εµπορευµατική παραγωγή και προτού καταργηθεί θα πρέπει 
να αποσυντεθεί κάθε έννοια εµπορεύµατος, και µάλιστα της εργατικής 
δύναµης σαν του κατεξοχήν εµπορεύµατος. Η εργατική δύναµη έχοντας 
περάσει από τη δουλεία και την αγγαρεία στο εµπόρευµα, στην ανταλλα-
γή για χρήµα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγµατα σε µια σοσιαλιστι-
κή κοινωνία και να αντιληφθεί ότι της ανήκουν, τελικά, τα πάντα, ο  
Κόσµος ολόκληρος. 
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XIIIXIIIXIIIXIII. Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕ. Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕ. Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕ. Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΥΥΥΣΗΣΣΗΣΣΗΣΣΗΣ    

Το 1927 δηµοσιεύτηκε η 
«Πλατφόρµα της Κοινής Αντι-
πολίτευσης»32. Το κείµενο της 
«Πλατφόρµας» αρχίζει µε µια 
διαπίστωση του Λένιν: 

 “Here we have lived a 
year, with the state in our 
hands, and under the New 
Economic Policy has it operat-
ed our way? No. We don’t like 
to acknowledge this, but it 
hasn’t. And how has it operat-
ed? The machine isn’t going 
where we guide it, but where 
some illegal, or lawless, or 

God-knows-whence-derived 
speculators or private capital-
istic businessmen, or both to-
gether, are guiding it. A ma-
chine doesn’t always travel 
just exactly the way, and it 
often travels just exactly not 
the way, that the man imagi-
nes who sits at the wheel.” 

 Ο Λένιν, αναγνωρίζει εδώ ξεκάθαρα ότι η κρατική µηχανή που 
κληρονόµησαν οι µπολσεβίκοι δεν είναι στα χέρια τους και δεν λειτουρ-
γεί σύµφωνα µε τους σκοπούς τους, αναγνωρίζοντας ότι µια «µηχανή» 
συχνά δεν λειτουργεί σύµφωνα µε τον τρόπο που θα έπρεπε, αλλά σύµ-
φωνα µε τον τρόπο που οι παράνοµοι ή (ο Θεός ξέρει από πού προέκυ-

                                                 
32  “Platform of the Joint Opposition”, 1973, Index Books. Θεωρητικά η Αριστερή Αντιπολίτευση κάτω 
από την ηγεσία του Τρότσκυ, ήταν ενάντια στη «δεξιά τάση» του Μπουχάριν και τον «κεντρισµό» του 
Στάλιν. Η Πλατφόρµα αντιπροσωπεύει το απόσταγµα σκέψης ανάµεσα στον θάνατο του Λένιν το 1923 και 
το 1927, όταν δηµοσιεύθηκε για πρώτη φορά. Ήδη από το 1924 η δηµοσίευση του έργου «Μαθήµατα του 
Οκτώβρη» του Τρότσκυ είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ζηνόβιεφ αλλά στη συνέχεια ο Ζηνόβιεφ 
προσήλθε στην τάση του Τρότσκυ, µαζί µε τους Κάµενεφ, Ρακόφσκυ, Πιάτακωφ κ.ά. Η «Πλατφόρµα» είχε 
την υπογραφή 13 µελών της Κ.Ε του Κόµµατος. Ο Στάλιν είχε ήδη αρχίσει να αναδεικνύει την παρουσία 
του στην Κ.Ε και την Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή. Τον Οκτώβρη του 1927 ο Τρότσκυ και ο Ζηνόβιεφ 
αποµακρύνθηκαν από την Κ.Ε, και διαγράφτηκαν από το Κόµµα στις 12 Νοέµβρη µετά τη µαζική διαδή-
λωση της Αριστερής Αντιπολίτευσης. Στο XV Συνέδριο του Κόµµατος οι Κάµενεφ, Ζηνόβιεφ κλπ έκοψαν 
τις σχέσεις τους µε την Αριστερή Αντιπολίτευση, σε αντίθεση µε τον Τρότσκυ που έµεινε σταθερός στις 
απόψεις του για να εξορισθεί από την ΕΣΣ∆ τον Γενάρη του 1928 στο Καζακστάν και τον Φλεβάρη του 
1929 στην Τουρκία. 
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ψαν) κερδοσκόποι, καπιταλιστές ή κι’ οι δυο µαζί, έχουν θέσει, µετά τη 
ΝΕΠ. Έχοντας επιτρέψει µέσω της ΝΕΠ τη λειτουργία των καπιταλι-
στών και των κουλάκων, σε µια ορισµένη έκταση, το σοβιετικό κράτος 
ανακαλύπτει ότι στην πραγµατικότητα έχει εξαπολύσει δυνάµεις πολύ 
µεγαλύτερες από εκείνες που µπορεί να ελέγξει.  

 Η Αριστερή Αντιπολίτευση επισήµανε αµέσως ότι το πρόβληµα 
ήταν στο έλλειµµα ηγεσίας που δηµιουργήθηκε µε τον θάνατο του Λένιν 
το 1923, και στην αλλαγή πολιτικής στη δικτατορία του προλεταριάτου: 

 “When Lenin said that the machine often goes where it is di-
rected by forces hostile to us, he called our attention to two facts of su-
preme importance. First, that there exist in our society these forces 
hostile to our cause – the kulak, the Nepman, the bureaucrat – avail-
ing themselves of our backwardness and our political mistakes, and 
relying upon the support of international capitalism. Second, the fact 
that these forces are so strong that they can push our governmental 
and economic machine in the wrong direction, and ultimately even at-
tempt – at first in a concealed manner – to seize the wheel of the ma-
chine”. 

 Η Αριστερή Αντιπολίτευση δεν επισήµανε απλώς τον κίνδυνο του 
κουλάκου και του κοµµατικού γραφειοκράτη, αλλά και την αλληλοσύν-
δεσή τους µε την παγκόσµια οικονοµία µέσα από την αντικειµενική κα-
θυστέρηση της ΕΣΣ∆. Η ισχύς αυτών των δυνάµεων θα µπορούσε, ασφα-
λώς, να ανατρέψει την «κυβερνητική και οικονοµική µηχανή» του εργα-
τικού κράτους αλλά οι µαρξιστές το ήξεραν αυτό ήδη από τον «Εµφύλιο 
Πόλεµο στη Γαλλία» του Μαρξ, και την «18η Μπρυµαίρ του Λουδοβίκου 
Βοναπάρτη», όπου ο Μαρξ καθιστά σαφές ότι η δικτατορία του προλετα-
ριάτου δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει την παλιά αστική κρατική µηχανή 
αλλά πρέπει, αντίθετα, να την συντρίψει. Αλλά µε τη σειρά της η συ-
ντριβή αυτή είναι µια διαδικασία, δεν είναι µια στιγµιαία πράξη, και η 
δικτατορία του προλεταριάτου στην ΕΣΣ∆ αποτελεί µια εµπειρική της 
περίπτωση. Ο σκοπός της Αριστερής Αντιπολίτευσης, είναι να επισηµά-
νει τα λάθη και τις καθυστερήσεις σ’ αυτό το προτσές, όπως αναδεικνύε-
ται µέσα από τη ΝΕΠ στα πλαίσια της ιµπεριαλιστικής περικύκλωσης, 
χωρίς να διαφαίνεται από πουθενά πλέον η δυνατότητα της επανάστασης 
στις προηγµένες χώρες του καπιταλισµού. 

 Αναµφίβολα, η ΝΕΠ έδωσε την ευκαιρία στην αστική τάξη ν’ ανα-
δειχθεί στο χωριό και στην πόλη και το 1/5 του εµπορίου βρέθηκε στα 
χέρια των ιδιωτών, ενώ οι καταναλωτές έπαιρναν το 50% των αγαθών 
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τους από τους ιδιώτες κεφαλαιοκράτες33. Σύµφωνα µε µια διατύπωση 
που έµεινε κλασσική: 

 “The disparity (scissors’) between agricultural and industrial 
prices, between wholesale and retail prices, the rupture between prices 
in the different branches of agriculture in the different regions and 
seasons, and finally the difference between domestic and world prices 
(contraband), are a constant source of private gain”. 

 Η «ψαλίδα» ανάµεσα στα αγροτικά και βιοµηχανικά προϊόντα, 
ανάµεσα στη χονδρική και λιανική τιµή ή ανάµεσα στις διάφορες περι-
φέρειες, έγινε το πραγµατικό µέτρο της επιτυχίας της σοσιαλιστικής πο-
λιτικής καθιερώνοντας διεθνώς από τότε τον όρο της «ψαλίδας». 

 

 Οι θέσεις της Αντιπολίτευσης για τη Γεωργία 
 
 
Η Πλατφόρµα ξεκινά µε τα λόγια του Λένιν στο τελευταίο συνέδριο του Κόµµατος στο 
οποίο πήρε µέρος: 
 
“Here we have lived a year, with the state in our hands, and under the New Economic 
Policy has it operated our way? No. We don’t like to acknowledge this, but it hasn’t. And 
how has it operated? The machine isn’t going where we guide it, but where some illegal, 
or lawless, or God-knows-whence-derived speculators or private capitalistic business-
men, or both together, are guiding it. A machine doesn’t always travel just exactly the 
way, and it often travels just exactly not the way, that the man imagines who sits at the 
wheel”. 
 
Στην πραγµατικότητα, η ίδια η «µηχανή» της ΝΕΠ είχε δηµιουργήσει µέσω του ανοίγµα-
τος των αγορών και των κινήτρων του κέρδους, την προοπτική για τη δηµιουργία των 
κερδοσκόπων, των νέων καπιταλιστών και των «Νέπµεν», και γίνεται σαφές ότι παρά τις 
προθέσεις και τους διακηρυγµένους στόχους, πολλές φορές κάτω από την στυγνή και 
αδήριτη αναγκαιότητα της ιµπεριαλιστικής περικύκλωσης και της οικονοµικής καθυστέ-
ρησης, οι συνέπειες µιας πολιτικής µπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές από τις προ-
βλεπόµενες ή τις επιθυµητές. Όπως επισηµαίνεται και στην Πλατφόρµα34, “thanks to in-
correct leadership, the danger indicated by Lenin has greatly increased. The machine is 
not going in the direction demanded by the interests of the workers and peasants”.  
 
Τα προτσές που αναπτύσσονταν στη χώρα της Οχτωβριανής επανάστασης, χαρακτηρίζο-
νταν από την κυριαρχία των Νέπµεν, των κουλάκων, των γραφειοκρατών, των νέων κα-
πιταλιστών που δηµιουργήθηκαν µε τη ΝΕΠ, που επενέβαιναν στη διαδικασία του σχε-
                                                 
33  Βλ. στοιχεία της «Πλατφόρµας».  
34  Trotsky, “Platform of the Joint Opposition”, (1927), New Park Publications, 1973. 
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διασµού, το Κόµµα, τα Σοβιέτ, την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση, και προσπα-
θούσαν να καθοδηγήσουν την πορεία της «µηχανής» προς την κατεύθυνση που εξυπηρε-
τούσε τα συµφέροντα των ίδιων. Ως ένα βαθµό, τα φαινόµενα αυτά έγιναν αναπόφευκτα 
µε την υιοθέτηση της ΝΕΠ, αλλά θα ήταν υπερβολικό να πούµε ότι συνολικά και απο-
κλειστικά είναι η ΝΕΠ εκείνη που ευθύνεται για τα φαινόµενα αυτά, ξεχνώντας τον ρόλο 
της κοµµατικής ηγεσίας, της «λανθασµένης ηγεσίας» και της πολιτικής του Στάλιν, Μο-
λότωφ, Καγκάνοβιτς, που οδήγησε στον συνασπισµό της δεξιάς του κόµµατος µε τα νέα, 
συντηρητικά στοιχεία που αναδεικνύονταν στην κοινωνία και την οικονοµία του εργατι-
κού κράτους. Οι γραφειοκρατικές παραµορφώσεις του εργατικού κράτους, που είχε ήδη 
επισηµάνει ο Λένιν, επιταχύνονταν και διευρύνονταν µε τις λανθασµένες πολιτικές και 
το «Θερµιδώρ», που ήταν ακόµη ένα προτσές στην εξέλιξή του, ξεκινώντας από το 1925.  
 
Το ιδιωτικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Πλατφόρµας, µε τη µορφή του εµπο-
ρικού κεφαλαίου, διαχειριζόταν περισσότερο από το 1/5 του συνολικού εµπορίου, ενώ το 
½ των προϊόντων που αγοράζουν οι καπιταλιστές προέρχεται από τους ιδιωτικούς καπι-
ταλιστές. Η ταξική διαφοροποίηση στην ύπαιθρο και η γιγάντωση του ιδιωτικού εµπορί-
ου στις πόλεις, αποτέλεσε την αντικειµενική, υλική βάση για την ανάπτυξη του καπιτα-
λισµού, τη ταξική συνειδητοποίηση των αστικών στοιχείων, και τη διάβρωση των κοµ-
µουνιστών και του Κόµµατος που επέτεινε το προτσές της γραφειοκρατικοποίησης και 
του Θερµιδώρ –γι’ άλλη µια φορά θα γινόταν φανερό ότι το Είναι καθορίζει την κοινω-
νική συνείδηση και τον ταξικό, ιδεολογικό και πολιτικό χαρακτήρα του Κόµµατος. 
 
Όπως επισήµαινε η Πλατφόρµα: 
 
“The disparity (scissors’) between agricultural and industrial prices, between wholesale 
and retail prices, the rupture between prices in the different branches of agriculture in 
the different regions and seasons, and finally the difference between domestic and world 
prices (contraband), are a constant source of private gain” (κεφ. 1).  
 
Γίνεται φανερό ότι αντικειµενικές οικονοµικές συνθήκες, όπως η διαφορά των τιµών α-
νάµεσα στα αγροτικά και βιοµηχανικά προϊόντα, η διαφοροποίηση των τιµών των αγρο-
τικών αγαθών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας ή εποχές του χρόνου και το αρµπιτράζ 
ανάµεσα στις εγχώριες και διεθνείς τιµές, δηµιουργούσαν «ψαλίδες» που αποτελούσαν 
την υλική βάση για την πραγµατοποίηση ιδιωτικού κέρδους, µαζί φυσικά µε τις διαφορές 
στην ποιότητα διαφόρων προϊόντων, και τα λάθη του οικονοµικού σχεδιασµού. Πέρα απ’ 
αυτά το ιδιωτικό κεφάλαιο συσσωρευόταν µέσω των αγορών κυβερνητικών οµολόγων 
και τόκων στα παρεχόµενα δάνεια. Ο οικονοµικός σχεδιασµός δεν είχε αξιοποιήσει απο-
τελεσµατικά ούτε τον µηχανισµό των τιµών, ούτε τον µηχανισµό της πίστης και της κι-
νητοποίησης των ιδιωτικών αποταµιεύσεων. Η εκµετάλλευση συνεχίζει να υπάρχει µέσα 
από την παρουσία, έµµεσα ή άµεσα, του ιδιωτικού κεφαλαίου στη βιοµηχανία: 
 
“Altogether, the production of the non-state industries constitutes more than a fifth of the 
whole production of goods, and about 40 per cent of the commodities in the general mar-
ket. The overwhelming bulk of this industry is bound up one way or another with private 
capital (…) a growing source of accumulation for the new bourgeoisie” (Πλατφόρµα, 
Κεφ. 1). 
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Η λανθασµένη φορολογία και η ανισοκατανοµή του εισοδήµατος συνεχίζουν ν’ αποτε-
λούν θεµελιώδη προβλήµατα του εργατικού κράτους. Αντί για τη δηµιουργία ενός πι-
στωτικού µηχανισµού µε σκοπό τη διοχέτευση των αποταµιεύσεων στη συσσώρευση, η 
γραφειοκρατία επέλεξε τη µείωση των πραγµατικών µισθών (πιθανώς σαν «ισοδύναµο» 
µέτρο). 
 
“The agricultural tax in the country is imposed, as a general rule, in an inverse progres-
sion: heavily upon the poor, more lightly upon the economically strong and upon the ku-
laks. According to approximate calculations, 34 per cent of the poor peasant proprietors 
of the Soviet Union (even omitting provinces with a highly developed class differentia-
tion, such as the Ukraine, Northern Caucasus, and Siberia) receive 18 per cent of the net 
income. Exactly the same total income, 18 per cent, is received by the highest group, con-
stituting only 7.5 per cent of the proprietors. Yet both these groups pay approximately the 
same amount, 20 per cent each of the total tax. It is evident from this that on each indi-
vidual poor farm the tax lays a much heavier burden than on the kulak, or the “well-to-
do’ proprietor in general. Contrary to the fears of the leaders of the Fourteenth Con-
gress, our tax-policy by no means strips’ the kulak. It does not hinder him in the least 
from concentrating in his hands a continually greater accumulation in money and kind” 
(Πλατφόρµα, Κεφ. 1). 
 
Ακόµη χειρότερα, η υπάρχουσα ταξική διαφοροποίηση και ανισοκατανοµή των εισοδη-
µάτων διευρύνεται µε την αρνητική προοδευτικότητα της φορολογίας, όπως είδαµε στο 
προηγούµενο απόσπασµα, αλλά και την αυξανόµενη σηµασία των έµµεσων φόρων στον 
κρατικό προϋποογισµό: 
 
“The growth of income per person for 1926 as compared with 1925 – according to cer-
tain approximate calculations – constituted, for the peasants, 19 per cent; for the work-
ers, 26 per cent; for the merchants and the industrialists, 46 per cent” (Πλατφόρµα, Κεφ. 
1). 
 
Η αντίθεση ανάµεσα στη γεωργία και τη βιοµηχανία, καθώς και η ταξική διαφοροποίηση 
στην ύπαιθρο, διευρύνονται από το γεγονός ότι οι αγρότες (και κυρίως η µεγάλη µάζα, 
δηλαδή οι φτωχοί αγρότες) λάµβαναν για το προϊόν τους τιµές 1.25 φορές σε σχέση µε 
την προπολεµική κατάσταση, ενώ το κόστος τους ήταν αυξηµένο κατά 2.10 φορές, µε 
αποτέλεσµα να έχουν κατά µέσον όρο 0.85 φορές το προπολεµικό τους κέρδος. Για τη 
διαφορά των τιµών χονδρικής και λιανικής, η Πλατφόρµα είναι ξεκάθαρη: 
 
“On the disparity between wholesale and retail prices, the state industry loses, and also 
the consumer, which means that there is a third party who gains. It is the private capital-
ist who gains, and consequently capitalism” (Πλατφόρµα, Κεφ. 1). 
 
Εκεί έγκειται ακριβώς η σηµασία της βιοµηχανοποίησης της γεωργίας, της προτεραιότη-
τας στη συσσώρευση της βιοµηχανίας και τον βαθµιαίο περιορισµό των διαφοροποιήσε-
ων ανάµεσα στην ύπαιθρο και την πόλη. Οι καθυστερήσεις στον τοµέα αυτό, µαζί µε την 
αντίστροφη προοδευτικότητα του φορολογικού συστήµατος, τους λανθασµένους χειρι-
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σµούς στον τοµέα των τιµών, τις δυσκαµψίες του κεντρικού σχεδιασµού, τις διαφορές σε 
σχέση µε τις παγκόσµιες τιµές, και την απουσία ενός χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, 
επέτειναν αυτές τις διαφοροποιήσεις και µαζί τους τις ταξικές διαφοροποιήσεις, αλλά και 
τα χαµηλά επίπεδα αύξησης των εισοδηµάτων και της ευηµερίας του βιοµηχανικού και 
αγροτικού προλεταριάτου. Οι πραγµατικοί µισθοί του 1927 ήταν στα ίδια επίπεδα µ’ ε-
κείνα του 1925, και πιθανότατα των προηγούµενων ετών (παρά τις αρχικές αυξήσεις που 
θα δικαιολογούσε η καταστροφή των υποδοµών µετά τον πόλεµο) ενώ αντίθετα αύξαινε 
η συµµετοχή των άλλων τάξεων στο εθνικό εισόδηµα, και µαζί τους η σηµασία των α-
στικών στοιχείων και των κουλάκων στην κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα.  
 
“… the kulak levels in the country have increased their reserves with enormous rapidity, 
and the accumulations of the private capitalist, the merchant, the speculator have grown 
by leaps and bounds. It is clear that the share of the working class in the total income of 
the country has fallen, while the share of other classes has grown. This fact is of supreme 
importance in appraising our whole situation” (Πλατφόρµα, Κεφ. 1). 
 
Αναµφίβολα µε τη ΝΕΠ τέθηκαν  τα θεµέλια για τη δηµιουργία των καπιταλιστικών 
στοιχείων, πράγµα που δεν αρνούνταν ούτε ο ίδιος ο Λένιν. Αλλά η ύπαρξη των αστικών 
στοιχείων δεν είναι συνώνυµη µε τον µηδενισµό του σοσιαλισµού και του εργατικού 
κράτους, παρά το γεγονός ότι θέτει µεγάλα εµπόδια στη λειτουργία του. Ποιος είναι ο 
τρόπος που πρέπει να καταπολεµηθούν τέτοια στοιχεία και τέτοια προτσές; Πρέπει να 
δώσουµε ιδιαίτερη σηµασία στο ακόλουθο απόσπασµα: 
 
“The supremely important social fact here indicated by Lenin cannot, as we said, be 
simply destroyed, but we can overcome it by way of a correct, planned and systematic 
working-class policy, relying upon the peasant poor and an alliance with the middle 
peasant. This policy basically consists in an all-round strengthening of all the social po-
sitions of the proletariat, in the swiftest possible elevation of the commanding centres of 
socialism, in closest possible connexion with the preparation and development of the 
world proletarian revolution” (Πλατφόρµα, Κεφ. 1). 
 
Η Πλατφόρµα αναφέρεται µε σαφήνεια σε µια «σωστή, σχεδιασµένη και συστηµατική 
πολιτική στην εργατική τάξη», σε µια «συνολική ενδυνάµωση όλων των κοινωνικών θέ-
σεων του προλεταριάτου» και στη «στενότερη δυνατή σχέση µε την προετοιµασία και 
την ανάπτυξη της παγκόσµιας προλεταριακής επανάστασης». Αυτό είναι το γενικό πολι-
τικό πλαίσιο µέσα στο οποίο πρέπει να αναπτυχθούν όλα τα υπόλοιπα οικονοµικά µέτρα 
του κεντρικού σχεδιασµού. Αντί για µια τέτοια πολιτική, που αναπόφευκτα πρέπει να 
έχει συµµαχίες και ενδεχόµενες υποχωρήσεις, η οµάδα του Στάλιν καταφεύγει σε ελιγ-
µούς χωρίς αρχές: 
 
“ It disguises, with references to Leninist manoeuvring, an unprincipled jumping from one 
side to the other, always unexpected by the party, incomprehensible to it, weakening its 
strength. The only result is that the enemy, having gained time, moves forward. The 
“classical’ examples of this kind of manoeuvre on the part of Stalin, Bukharin and Rykov, 
are their Chinese policy and their policy with the Anglo-Russian Committee, on the inter-
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national field, and within the country, their policy towards the kulak” (Πλατφόρµα, Κεφ. 
1). 
 
Ο Λένιν ποτέ δεν αποδέχτηκε τη σταλινική θέση για ενσωµάτωση του κουλάκου στον 
σοσιαλισµό. Όπως έγραφε: 
 

“ In the history of other countries the kulaks have more than once restored 
the power to landlords, Tsars, priests and capitalists. It has been so in all 
previous European revolutions, where, in consequence of the weakness of 
the workers, the kulaks have succeeded in reverting from a republic to 
monarchy, from the rulership of the toiling masses to the omnipotence of 
the exploiters, the rich, the parasites. You can reconcile the kulak with the 
landlord, the Tsar, and the priest easily enough, even though they’ve had a 
quarrel, but with the working class, never” , (“Comrade Workers, Let’s 
Join in the Final and Decisive Battle”, publications of the Lenin Institute, 
pp.1-2. 

Ο Λένιν ήταν επίσης ξεκάθαρος στο ζήτηµα του τρόπου µε τον οποίο πρέπει να γίνει, σε 
γενικές γραµµές και σαν γενική µεθοδολογία, η οικοδόµηση του σοσιαλισµού: 
 
“We can consider the victory of socialism over capitalism, and its permanence, guaran-
teed, only when the proletarian state power, having conclusively suppressed the re-
sistance of the exploiters and assured itself of their complete subjection and its own com-
plete stability and authority, reorganizes the whole of industry on the basis of large-scale 
collective production and the latest technique (based on electrification of the entire econ-
omy). Only this will make possible such a far-reaching technical and social assistance 
rendered by the cities to the backward and undifferentiated country as will create the ma-
terial basis for an immense increase of the productiveness of agricultural and rural la-
bour, impelling the small peasants, by the strength of example and their own interest, to 
pass over to large-scale, collective, mechanized agriculture” (Αποφάσεις του ΙΙ 
Συνεδρίου της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς). 
 
Όπως επισηµαίνεται στην Πλατφόρµα: 
 
“The Stalin course leads, in objective reality, to a delaying of the development of the pro-
ductive forces, to a lowering of the relative weight of the socialist element, and thus pre-
pares for the final victory of the Ustrialov course. The Stalin course is the more danger-
ous and ruinous, in that it conceals a real deviation under the mask of familiar words and 
phrases. The completion of our restoration process has brought forward the whole fun-
damental question of our economic development and thus has undermined the position of 
Stalin, which is completely inadequate to meet great problems – whether the revolution in 
China or the reconstruction of basic capital in the Soviet Union” (Πλατφόρµα, Κεφ. 1). 
 
Σύµφωνα µε την Αντιπολίτευση, η κεντριστική πολιτική της οµάδας του Στάλιν, φαίνεται 
τόσο στον τρόπο µε τον οποίο αντιµετώπισε την κινέζικη επανάσταση, την αγγλο-ρωσική 
επιτροπή, και τη βρετανική γενική απεργία, όσο και τα βασικά ζητήµατα της οικοδόµη-



 

 

- 166 -

 

σης του σοσιαλισµού στην ΕΣΣ∆, δηλαδή µε ελιγµούς, ζιγκ-ζαγκ, υπαναχωρήσεις χωρίς 
αρχές, και χωρίς µια ενιαία πολιτική στους τοµείς του σχεδιασµού, των τιµών, της πι-
στωτικής πολιτικής, της εκβιοµηχάνισης και της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων, 
και του εξωτερικού εµπορίου. Αντίθετα, για την Αντιπολίτευση, η πολιτική που πρότεινε 
ο Λένιν (βλ. το παραπάνω απόσπασµα): “The whole policy of our party ought to be built 
up upon this principle – budget, taxes, industry, agriculture, domestic and foreign trade, 
everything. That is the fundamental stand of the Opposition. That’s the road to socialism” 
(Πλατφόρµα, Κεφ. 1). 
 
 
Η ταξική πάλη στο εργατικό κράτος, είναι ζήτηµα που ανάγεται στις υλικές βάσεις της 
παραγωγής. Ο συγκεκριµένος τρόπος µε τον οποίο γίνεται αυτό, έγκειται στην κυριαρχία 
του ιδιωτικού κεφαλαίου στη µικρή και µεσαία βιοµηχανία, καθώς επίσης και στην ύπαι-
θρο, όσο η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των παραγωγικών δυνάµεων δεν έχει επιτρέψει 
τη συνεταιριστική ιδιοκτησία και την οικονοµική και κοινωνική, αδιαµφισβήτητη κυρι-
αρχία της κοοπερατίβας.  
 
“Either the proletarian state, relying upon the high development and electrification of 
industry, will be able to overcome the technical backwardness of millions of small and 
very small farms organizing them on the basis of large units and collectivism, or capital-
ism, recruiting its strength in the country, will undermine the foundations of socialism in 
the towns” (Πλατφόρµα, κεφ. 3). 
 
Η άποψη της Αντιπολίτευσης, ήταν ότι το µπλοκ Στάλιν – Μπουχάριν, δεν στηρίχτηκε 
στη λενινιστική γραµµή της συµµαχίας µε τους φτωχούς αγρότες, αλλά έδωσε ειδική 
σηµασία στους κουλάκους (µέσω της φορολογικής της πολιτικής µεταξύ άλλων), στην 
καθυστέρηση της εκβιοµηχάνισης, το γεγονός ότι ““ the kulak and kulak organizations 
will have no chance anyway, because the general framework of evolution in our country 
is predetermined by the structure of the proletarian dictatorship”, την άποψη: “grafting 
into our system of kulak cooperative nuclei”.35 “The problem may be expressed thus, that 
it is necessary to set free the economic possibilities of the well-oft peasant, the economic 
possibilities of the kulak”36, καθώς και την αντίληψη ότι το σχέδιο του Λένιν για τις 
κοοπερατίβες αντιτίθεται στο σχέδιο του για τον εξηλεκτρισµό, και την ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάµεων στη βιοµηχανία, γενικότερα, και προτίµησαν το πρώτο σχέδιο. 
Αλλά  προτίµηση αυτή δεν µπορεί να σταθεί χωρίς την αποφασιστική και γοργή συσσώ-
ρευση στη βιοµηχανία και εποµένως τη βιοµηχανοποίηση της γεωργίας, και εποµένως µε 
τη σειρά της τη σταθερή βάση ανάπτυξης της κοοπερατίβας. Η ιδέα ότι η συσσώρευση 
στην ύπαιθρο µπορεί να στηριχθεί αρχικά στους κουλάκους, και στη συνέχεια να τους 
ενσωµατώσει στον σοσιαλιστικό τοµέα, είναι µια παράλογη ιδέα που γεννήθηκε από 
τους χωρίς αρχές ελιγµούς και τα ζιγκ-ζαγκ της κεντροδεξιάς του Στάλιν και του Μπου-
χάριν, και αποδείχτηκε καταστροφική στην πράξη, κάτι για το οποίο ο Λένιν είχε προει-

                                                 

35  Bukharin:, “The Way to Socialism and the Worker-Peasant Union”, p.49. 

36 Pravda, April 24, 1925. 
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δοποιήσει και είχε αναφερθεί µε σαφήνεια στους πολιτικούς και ταξικούς κινδύνους αυ-
τής της ενδεχόµενης πολιτικής37. 
 
Αλλά τι απέδωσε στην πράξη αυτή η πολιτική; Έλυσε το πρόβληµα της συσσώρευσης 
στον αγροτικό τοµέα; Μείωσε τις ταξικές διαφοροποιήσεις στην ύπαιθρο; Έλυσε, σαν 
αποτέλεσµα, το κρίσιµο ζήτηµα της προµήθειας µε πρώτες ύλες και τρόφιµα της βιοµη-
χανίας και των πόλεων; Το 1925-1926 η παραγωγή τροφίµων που έφτασε στις αγορές 
ανερχόταν στο 64% των προπολεµικών επιπέδων, και στο 24% των εξαγωγών του 1913. 
Το 1926, το 58% του πλεονάσµατος των σιτηρών βρισκόταν στα χέρια του 6% των ιδιο-
κτητών στην ύπαιθρο, ενώ αυξάνονταν οι ανισότητες, οι κουλάκοι, και η ταξική διαφο-
ροποίηση στην ύπαιθρο. Στον Β. Καύκασο, Ουκρανία, Σιβηρία κλπ, το 50% των µέσων 
παραγωγής πήγε στο ανώτερο 15% (δηλαδή τους µεγάλους ιδιοκτήτες) ενώ στο κατώτε-
ρο 50% αντιστοιχούσε µόνο το 15%, και εποµένως στη µέση ιδιοκτησία δεν αντιστοι-
χούσε πάνω από το 35% των µέσων παραγωγής. Αλλά αν το µισό σταθερό κεφάλαιο 
στην αγροτική παραγωγή πηγαίνει στη µεγάλη ιδιοκτησία, οι καπιταλιστικές σχέσεις 
στην ύπαιθρο δεν αποδυναµώνονται, αλλά αντίθετα ενθαρρύνονται. Βελτιώθηκε αποφα-
σιστικά µε τον τρόπο αυτό η µελλοντική συσσώρευση στη γεωργία; Γνωρίζουµε πολύ 
καλά ότι αυτό δεν έγινε. ∆ιαφορετικά, tο 1926 η παραγωγή τροφίµων που έφτασε στις 
αγορές δεν θα ανερχόταν µόνο στο 64% των προπολεµικών επιπέδων. Για την Αριστερή 
Αντιπολίτευση, το γεγονός αυτό οφείλονταν επίσης στις διαφορές των τιµών των βιοµη-
χανικών και αγροτικών προϊόντων. Η υλική βάση αυτής της διαπίστωσης, βρίσκεται στη 
σηµαντική υστέρηση της βιοµηχανικής συσσώρευσης όπως οµολογούσε το Πεντάχρονο 
Σχέδιο (βλ. Πλατφόρµα, κεφ. 3).  
 
Όπως υπογράµµισε η Αντιπολίτευση: 
 
“ In the class struggle now going on in the country, the party must stand, not only in 
words but in deeds, at the head of the farm-hands, the poor peasants, and the basic mass 
of the middle peasants, and organize them against the exploiting aspirations of the ku-
lak” (βλ. Πλατφόρµα, κεφ. 3).  
 

                                                 
37 Ο Ernest Mandel στο άρθρο του «Οι οικονοµικές ιδέες του Τρότσκυ και η ΕΣΣ∆ σή-
µερα» (Σπάρτακος, αρ. 30, (Ιούνης – Αύφουστος 1991) γράφει: «Η γραµµή της Αντιπολί-
τευσης προέβλεπε µια πιο γρήγορη επέκταση του κοινωνικοποιηµένου τοµέα απ' ό,τι προέ-
βλεπε το σχέδιο του Μπουχάριν, αλλά πολύ λιγότερο γρήγορη και κυρίως περισσότερο ι-
σορροπηµένη απ' ό,τι του Στάλιν, µε µείωση των µη παραγωγικών δαπανών, όπως του βά-
ρους της γραφειοκρατίας, και µε βελτίωση του επιπέδου ζωής των εργατών και των εργα-
ζόµενων αγροτών». Η θέση αυτή είναι εντελώς ανακριβής. Η γραµµή της Αντιπολίτευ-
σης ήταν υπέρ της µέγιστης συσσώρευσης, και θεωρούσε ανεπαρκή τον σταλινο – µπου-
χαρινικό ρυθµό (αν υπήρχε καν σαν θεωρητική κατηγορία). Σε ότι αφορά τη «µείωση των µη 
παραγωγικών δαπανών» κλπ., η διατύπωση είναι σωστή. Η διατύπωση ότι : «Η γραµµή του Στάλιν στηριζό-
ταν στην αναγκαστική κολλεκτιβοποίηση της γεωργίας, στην υπερβιοµηχανοποίηση σε βάρος των εργατών 
και των χωρικών και στον υπερ-συγκεντροποιηµένο και υπερ-δυσανάλογο σχεδιασµό (καλύτερα θα λέγαµε 
ηµι-σχεδιασµό)» δεν έχει καµιά σχέση µε όσα αναφέρονται στη κριτική της Πλατφότµας.  
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Η Αντιπολίτευση συγκεκριµενοποίησε το πολιτικό της αίτηµα µε τον ακόλουθο τρόπο, 
που αποτελούσε µια ολοκληρωµένη πολιτική πρόταση για την ταξική πάλη και τη συσ-
σώρευση στην ύπαιθρο: 
 
“We must have a real, planned, universal, and durable organization of the poor, centred 
upon vital political and economic problems of life, such as elections, tax campaigns, in-
fluence upon the distribution of credit, machines, etc., land division and land utilization, 
the creation of co-operatives, realization of the cooperative funds allotted to the village 
poor” (βλ. Πλατφόρµα, κεφ. 3).  
 
Τα οικονοµικά της µέτρα επικεντρώνονταν στην πολιτική πιστώσεων προς τους φτωχούς 
και ακτήµονες αγρότες, τις φορολογικές απαλλαγές, τη συµµετοχή στους συνεταιρι-
σµούς, την ορθή πολιτική ιδιοκτησίας της γης, κλπ. ενάντια στους κουλάκους, πρότεινε 
την πρακτική της συµµαχίας ανάµεσα στα κατώτερα και µεσαία στρώµατα της αγροτιάς: 
 
“The party ought to promote by all means the economic advancement of the middle peas-
ant – by a wise policy of prices for grain, by the organization of credits and co-operatives 
accessible to him, by the systematic and gradual introduction of that most numerous 
peasant group to the benefits of large-scale, mechanical-collective agriculture” (βλ. 
Πλατφόρµα, κεφ. 3).  
 
Η λογική αυτής της συµµαχίας βρίσκεται στο γεγονός ότι τα µεσαία στρώµατα ήταν πο-
λυάριθµα, η δύναµη των κουλάκων ήταν µεγάλη, ενώ η ταξική πολιτική του εργατικού 
κράτους στην ύπαιθρο έπρεπε να βασισθεί στο αγροτικό προλεταριάτο. Αλλά εδώ δεν 
έµπαινε αναγκαστικά ένα ζήτηµα πολιτικής ηγεµονίας του αγροτικού προλεταριάτου σε 
µια τέτοια συµµαχία, αλλά το ζήτηµα της πολιτικής ηγεµονίας του προλεταριάτου γενικά, 
και της δικτατορίας του προλεταριάτου. Η Αντιπολίτευση εξειδίκευσε παραπέρα τις οι-
κονοµικές της προτάσεις ως εξής: 
 
“The following measures are necessary: A steeply progressive tax system; legislative 
measures for the defence of hired labour and the regulation of the wages of agricultural 
workers; a correct class policy in the matter of land division and utilization; the same 
thing in the matter of supplying the country with tractors and other implements of pro-
duction” (βλ. Πλατφόρµα, κεφ. 3, υπογραµµίσεις δικές µας).  
 
Αξίζει να προσέξουµε τον πολιτικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει η συσσώρευση στον 
αγροτικό τοµέα. Τα µέσα παραγωγής δεν µπορούν να διατίθενται µέσω της αγοράς, σε 
«τιµές παραγωγής» που θα διευρύνουν την µεγάλη ιδιωτική ιδιοκτησία, και εποµένως 
την καπιταλιστική συσσώρευση και τις ανισότητες, αλλά µέσω µιας ταξικής πολιτικής 
που αποτελεί την έκφραση της δικτατορίας του προλεταριάτου στην ύπαιθρο, και αποτε-
λεί επίσης συγκεκριµένη έκφραση του λενινιστικού προγράµµατος για εκβιοµηχάνιση – 
κοοπερατίβες. Και επισηµαίνεται διευκρινιστικά: 
 
“The growing system of land rental in the country, the existing method of land-utilization, 
according to which land communities – standing outside of all Soviet leadership and con-
trol and falling more and more under the influence of the kulak – dispose of the land, the 
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resolution adopted by the Fourteenth Congress of the Soviets for “indemnification” at 
the time of land redistribution – all this is undermining the foundations of the nationali-
zation of the land” (βλ. Πλατφόρµα, κεφ. 3). 
 
Η πολιτική αυτή, δηλαδή η πολιτική της δικτατορίας του προλεταριάτου στην ύπαιθρο 
δεν µπορούσε παρά να στηριχθεί στα Σοβιέτ, τον αποκλεισµό των κουλάκων απ’ αυτά, 
καθώς και τον αυστηρό τους πολιτικό έλεγχο: “It is necessary in particular that the ku-
lak, as a renter of land, should be wholly and absolutely, and not only in words but in 
fact, subject to supervision and control by the organs of the Soviet power in the country-
side” (βλ. Πλατφόρµα, κεφ. 3). 
 
Στο θέµα των αγροτικών πιστώσεων, η Αντιπολίτευση δεν ενέκρινε το σύστηµα των εγ-
γυήσεων και υποθηκών, και πρότεινε φτηνή µακροχρόνια πίστη στους φτωχούς και µε-
σαίους αγρότες, ολικές φορολογικές απαλλαγές σε όσους συµµετείχαν σε κοοπερατίβες, 
ενώ επίσης πρότεινε αλλαγές στο σύστηµα των τιµών, των οποίων οι διαφορές (ανάµεσα 
σε εποχές, πχ άνοιξη και φθινόπωρο) ευνοούσαν άµεσα τους πλούσιους αγρότες. Στο θέ-
µα των αγροτικών τιµών, η Αντιπολίτευση δεν εξειδικεύει ιδιαίτερα τις προτάσεις της, 
αλλά γράφει τα ακόλουθα: 
 
“The prices of grain and other agricultural products ought to guarantee to the poor and 
the basic mass of the middle peasants the possibility, at the very least, of maintaining 
their farms at the present level and gradually improving them. Measures should be taken 
to abolish the parity between autumn and spring grain prices. For this disparity counts 
heavily against the rural poor and gives all the advantage to the upper levels” (βλ. 
Πλατφόρµα, κεφ. 3). 
 
Μια διάσταση των τιµών, είναι ότι οι διαφορές τους (τουλάχιστον ανάµεσα σε βιοµηχα-
νικά και αγροτικά εµπορεύµατα) οφείλονται στην καθυστέρηση της εκβιοµηχάνισης και 
της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων στη γεωργία. Επίσης, διευκολύνουν τη συσ-
σώρευση, εφόσον οι αγροτικές τιµές είναι χαµηλές.  Ωστόσο, δεν εγγυώνται τη βιωσιµό-
τητα των αγροκτηµάτων και, φυσικά, τη βελτίωση της ευηµερίας στην ύπαιθρο. Αλλά 
εδώ το ζήτηµα της εκβιοµηχάνισης είναι κεντρική, στρατηγική επιλογή του εργατικού 
κράτους, και όχι τόσο ένα ζήτηµα σχέσεων ανάµεσα στις τιµές –σχέσεις που εξάλλου 
µεταβάλλονται γρήγορα στην πορεία της συσσώρευσης στη βιοµηχανία και της βιοµηχα-
νοποίησης της γεωργίας. Από την ανάπτυξη της οικονοµικής λογικής της Αντιπολίτευσης 
στην «Πλατφόρµα» της, δεν προκύπτει ότι πρέπει να πραγµατοποιηθούν ειδικοί χειρι-
σµοί των τιµών: Αυτοί είναι, φυσικά, απαραίτητοι, αλλά το στρατηγικό ζήτηµα είναι το 
ζήτηµα της γοργής εκβιοµηχάνισης και της αποκατάστασης της ισορροπίας της ανταλλα-
γής ανάµεσα στη βιοµηχανία και τη γεωργία, σε προκύπτουσες τιµές που δεν µπορεί παρά 
να εγγυώνται τη βιωσιµότητα και τη βελτίωση της ευηµερίας, τόσο των αγροτών όσο και 
της εργατικής τάξης. Αυτό είναι το βασικό θεώρηµα που ξεχνάµε συχνά στον κεντρικό 
σχεδιασµό του εργατικού κράτους. 
 
Όπως είπαµε, η µεγάλης κλίµακας βιοµηχανοποιηµένη γεωργία είναι η βάση του σοσια-
λισµού στην ύπαιθρο, κι’ αυτό, όπως πρότεινε ο Λένιν, µπορεί να γίνει µε τον πιο εύκολο 
τρόπο µέσω των κοοπερατίβων. Αλλά µε τη σειρά του αυτό προϋποθέτει µια συµµαχία 
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των προλεταριακών και ηµιπρολεταριακών στοιχείων στην ύπαιθρο, και είναι ένα πολι-
τικό ζήτηµα: 
 
“ In all its work in the country, the Russian Communist Party relies as before upon the 
proletarian and semi-proletarian forces. It organizes them above all into independent 
forces, creating party cells in the villages, organizations of the poor, a special type of 
trade union for the proletarian and semi-proletarian rural elements, etc.; associating 
them by every possible means with the urban proletariat; and tearing them away from the 
influence of the rural bourgeoisie and the small-propertied interests” (βλ. Πλατφόρµα, 
κεφ. 3). 
 
Όπως έγραφε ο Λένιν: “The only material basis for socialism can be large-scale machine 
industry, capable of reorganizing agriculture”.38 

                                                 
38  Λένιν, ΙΙΙ Συνέδριο της Κοµιντέρν, Άπαντα τόµος XVIII, κεφ. Ι., σελ. 316. 
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Οι θέσεις της Αντιπολίτευσης για τη Βιοµηχανία 
 
 
Όπως αναφέρεται στην «Πλατφόρµα»: 
 
“The basic condition for a socialist development in the present preliminary stage and in 
the given historical situation – capitalist encirclement and a delay in the world revolution 
– is a rate of industrialization sufficiently rapid …” (Πλατφόρµα, κεφ. 4). 
 
Μια τέτοια θέση θα πρέπει να ξεκαθαρίζει τα επιχειρήµατα ότι ο Τρότσκι και η Αντιπο-
λίτευση δεν ήθελαν την οικοδόµηση του σοσιαλισµού στην ΕΣΣ∆. Η αλήθεια είναι ότι 
έβλεπαν την οικοδόµηση του σοσιαλισµού στην ΕΣΣ∆ σαν ένα προκαταρκτικό στάδιο, 
που υπαγορευόταν από τις αντικειµενικές ιστορικές συνθήκες της εποχής, δηλαδή την 
καθυστέρηση της παγκόσµιας επανάστασης και την ιµπεριαλιστική περικύκλωση. Σαν 
αποτέλεσµα, ο ρυθµός της εκβιοµηχάνισης θα έπρεπε να είναι «επαρκώς γοργός». Η Α-
ντιπολίτευση καθόρισε ποιοτικά το µίνιµουµ αυτού του ρυθµού, ώστε να είναι εγγυηµένη 
η επίλυση τουλάχιστον των ακόλουθων προβληµάτων: 
 

“ (1) The material positions of the proletariat within the country must be 
strengthened both absolutely and relatively (growth in the number of em-
ployed workers, reduction of the number unemployed, improvement in the 
material level of the working class and, especially, raising of housing 
space per head to meet sanitary standards). 

(2) The output of industry, transport and the power stations must grow at 
least at an equal pace with the growing demands and resources of the 
country as a whole. 

(3) Agriculture must find it possible to pass over, by degrees, to a higher 
technical basis, and guarantee to industry an expanding supply of raw 
material. 

(4) In the matter of developing the productive forces, in the matter of 
technique, and in the matter of improving the material conditions of the 
working class and the toiling masses, the Soviet Union must not fall fur-
ther behind the capitalist countries, but in the near future must overtake 
them. 

(5) Industrialization must be sufficient to guarantee the defense of the 
country and in particular an adequate growth of the war industries. 

(6) The socialist state and co-operative elements must increase systemati-
cally, crowding out some and subordinating and transforming others of 
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the pre-socialist economic elements (capitalist and pre-capitalist)” 
(Πλατφόρµα, κεφ. 4). 

Για την Αντιπολίτευση, οι ρυθµοί ανάπτυξης του Σχεδίου δεν ήταν αρκετά 
µεγάλοι για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, «µέσα στα επόµενα χρόνια»: “In 
spite of our considerable successes in the sphere of industry, electrification, and 
transport, industrialization is far from having attained that development which is 
necessary and possible. The present tempo of industrialization and the tempo in-
dicated for the coming years are obviously inadequate” (Πλατφόρµα, κεφ. 4). 

 
 
Στο ζήτηµα των τιµών, η Αντιπολίτευση έκανε µια συστηµατική ανάλυση και πρότεινε 
µια σειρά µέτρων. Καταρχήν διαπίστωσε ότι χωρίς τη συστηµατική µείωση του κόστους 
παραγωγής, δεν είναι εφικτή η ταχεία εκβιοµηχάνιση, αλλά προφανώς η δραστική µείω-
ση του κόστους δεν µπορεί να είναι σε βάρος των πραγµατικών µισθών ή των πραγµατι-
κών αγροτικών εισοδηµάτων. Η Αντιπολίτευση επισήµανε επίσης η εκβιοµηχάνιση είναι 
αδύνατη χωρίς µια µείωση της «ψαλίδας» ανάµεσα στις τιµές χονδρικής και λιανικής των 
βιοµηχανικών εµπορευµάτων, και της προσέγγισής τους στα διεθνή επίπεδα. Η προσέγ-
γιση των τιµών στα διεθνή επίπεδα, σηµαίνει µια αποφασιστική αύξηση στην παραγωγι-
κότητα της εργασίας και αποφασιστική βελτίωση της τεχνολογίας. Η µείωση της «ψαλί-
δας», εν µέρει είναι ένα διοικητικό µέτρο, αλλά στην πραγµατικότητα µπορεί να πραγµα-
τοποιηθεί αν αυξηθεί η συσσώρευση στη βιοµηχανία, και αφιερωθεί µεγαλύτερο µέρος 
της υπεραξίας στη βιοµηχανία (µαζί µε τις αποταµιεύσεις και την αποτελεσµατική λει-
τουργία του πιστωτικού τοµέα).  
 

“ It is time to put an end to the meaningless and indecent hullabaloo to the effect 
that the Opposition wants to raise prices. The party is absolutely unanimous in 
the desire to lower prices. But the desire alone is not enough. Policies should be 
judged not by intention, but by result” (Πλατφόρµα, κεφ. 4). 

Για να συνεχίσουµε αυτή την επιχειρηµατολογία της Αντιπολίτευσης, οι πολιτικές δεν 
κρίνονται από την πρόθεση αλλά από το αποτέλεσµα, και κανένα αποτέλεσµα δεν µπορεί 
να υπάρξει στον τοµέα της µείωσης των τιµών, χωρίς παραπέρα συσσώρευση και ταχύ-
τερη εκβιοµηχάνιση, όχι µόνο στη βιοµηχανία αλλά και στον αγροτικό τοµέα. Όπως 
επισήµανε η Αντιπολίτευση: 
 
“With the chronic lack of goods, the sweeping and clumsy bureaucratic lowering of 
wholesale prices, since it does not in the majority of cases reach down to the worker and 
the peasant, entails a loss to state industry of hundreds of millions of roubles” 
(Πλατφόρµα, κεφ. 4).  
 
Παρόµοιοι προβληµατισµοί είχαν εκφραστεί κι’ από άλλα µέλη του Κόµµατος, συµπερι-
λαµβανοµένου και του Μπουχάριν. Η χρόνια έλλειψη των αγαθών δεν µπορεί ν’ αντιµε-
τωπιστεί βραχυχρόνια µε µείωση των τιµών, αν και είναι σαφές ότι µακροχρόνια η ταχύ-
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τερη εκβιοµηχάνιση θα λύσει και τα δυο προβλήµατα ταυτόχρονα –τόσο τη χρόνια έλ-
λειψη των αγαθών, όσο και την απόφαση του Κόµµατος για χαµηλότερες τιµές.  
 
“That is the main road to a real lowering of wholesale and retail prices and above all to 
a lowering of the cost of production, which has revealed during the last year an upward 
rather than a downward tendency” (Πλατφόρµα, κεφ. 4).  
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Η Αντιπολίτευση για τα Μέσα της Συσσώρευσης 
 
 
  Η Αντιπολίτευση άσκηση κριτική στο προσχέδιο του Πεντάχρονου Σχεδίου39, στη βάση 
του ότι ο ετήσιος προβλεπόµενος ρυθµός αύξησης του προϊόντος κατά 4-9% είναι χαµη-
λός (εφόσον αντιστοιχεί στο ρυθµό ανάπτυξης των καπιταλιστικών οικονοµιών στη φάση 
της επέκτασής τους) ενώ ταυτόχρονα το µερίδιο των επενδύσεων στη βιοµηχανία σε 
σχέση µε τις συνολικές επενδύσεις στην εθνική οικονοµία για το 1931, έπεφτε από 
36.4% σε 27.8%. Η κατανάλωση βασικών πρώτων υλών (άνθρακας, βαµβάκι, σίδερο, 
κλπ) δεν µπορούσε να συγκριθεί µε τα προπολεµικά επίπεδα ή την αντίστοιχη κατανά-
λωση στη Γερµανία και τις ΗΠΑ. Σε σχέση µε τις λιανικές τιµές παρέµενε το πρόβληµα 
της χαµηλής παραγωγικότητας σε σχέση µε τις καπιταλιστικές χώρες: 
 
“The lowering of retail prices by 17 per cent, as projected by the five-year plan, even if it 
is realized, will hardly have any effect upon the relation between our prices and world 
prices, which are two-and-a-half to three times as low as ours” (Πλατφόρµα, κεφ. 4).  
 
Και συνεχίζει µε την ακόλουθη λογική διαπίστωση: 
 
“ If one assumes that the present monstrous wholesale prices are to be lowered by 22 per 
cent in the course of five years – a more than modest reduction – that alone would result 
in a shortage of goods amounting to a whole milliard. The disproportion is thus pre-
served inviolate, a perpetual source of increase if retail prices” (Πλατφόρµα, κεφ. 4).  
 
Αλλά αν υπάρχει διαρκής έλλειψη εµπορευµάτων και αυτό µε τη σειρά του δηµιουργεί 
µια σταθερή πηγή αύξησης των λιανικών τιµών, το γεγονός ότι «το Κόµµα είναι οµόφωνο 
σχετικά µε τη µείωση των τιµών», έχει ελάχιστη σηµασία, αν το Κόµµα δεν κατανοεί ότι 
σαν λύση πρέπει να καταφύγει κανείς στην υψηλότερη συσσώρευση, και όχι τα διοικητι-
κά µέτρα στις τιµές, τη µεταφορά εµπορευµάτων από την ύπαιθρο, αν υπάρχουν καν, 
κλπ. Στην επίσηµη πολιτική ασκείται σκληρή κριτική στις επόµενες γραµµές: 
 
“The five-year plan promises the peasants by 1931 approximately the pre-war amount of 
industrial goods at prices one-and-a-half times as high. To the worker in large-scale in-
dustry it promises an increase of 33 per cent in the nominal wage by the end of the five 
years, disregarding the ill-founded hope of a fall in prices. The disproportion between 
supply and demand is to be overcome, according to the scheme of the State Planning 
Commission, by raising the rent paid by the workers to 200 or 250 per cent of the present 

                                                 
39 Ως το 1925, το ΓΚΟΣΠΛΑΝ, σύµφωνα µε µαρτυρία του ακαδηµαϊκού Σ. Γκ. Στρουµίλιν, επεξεργαζό-
ταν µόνο τα προγράµµατα ξεχωριστών κλάδων. Το οικονοµικό έτος 1925-1926 είχαν επεξεργαστεί δείκτες 
ελέγχου που εξέφραζαν την ιδέα του ολοκληρωµένου ενιαίου σχεδίου (για ένα έτος). Στις αρχές του 1926 
εµφανίστηκε ένα πρόχειρο πενταετές σχέδιο, που η ιδέα του στηριζόταν στις 
κατευθύνσεις του 14ου Συνεδρίου του Κόµµατος. Βλ. σχετικά Α. Μ. Εριόµιν, «Ο Στάλιν και η οικονοµική 
επιστήµη», σελ. 3. 
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amount, approximately by 400 million roubles a year. Seeing that there is an excess of 
purchasing power in the well-to-do sections of the population, the officials of the Plan-
ning Commission are going to correct that situation by cutting down the real wages of 
the workers. It is hard to believe that such a method of restoring the equilibrium of the 
market is proposed by the responsible organs of a workers’ state” (Πλατφόρµα, κεφ. 4).  
 
Στη διαπίστωση αυτή, σύντοµα και ξεκάθαρα, ασκείται κριτική στον παραλογισµό των 
πολιτικών της κυρίαρχης κοµµατικής οµάδας. Ενώ η ευηµερία των αγροτών και των ερ-
γατών είναι περίπου στα προπολεµικά επίπεδα, το Σχέδιο επιχειρεί να αποκαταστήσει 
την ισορροπία στην αγορά (και εποµένως να σβήσει τον κίνδυνο ύψωσης των τιµών) ε-
πιβάλλοντας µείωση του εισοδήµατος των εργατών (µέσω της αύξησης των ενοικίων κα-
τά 200-250%) επειδή υπάρχει «υπερβάλλουσα ζήτηση», επειδή δηλαδή υπάρχουν απο-
ταµιεύσεις σε ορισµένα ευηµερούντα τµήµατα του πληθυσµού (έµποροι, κουλάκοι, επι-
χειρηµατίες, χειροτέχνες, κλπ). Αυτή φυσικά δεν είναι όχι µόνο µια υπεύθυνη πολιτική 
των αρχών ενός εργατικού κράτους, αλλά είναι απλά και ξεκάθαρα µια παράλογη πολιτι-
κή, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Σχετικά µε την ανάπτυξη των υποδοµών: 
 
“The construction of 6,000 to 7,000 versts40 of new railways, indicated in the five-year 
plan – as against 14,000 constructed, for example, during the five years from 1895-1900 
– means a dangerous shortage, not only from the point of view of socialist industrializa-
tion, but from that of the most elementary economic demands of the principal regions” 
(Πλατφόρµα, κεφ. 4).  
 
Για την Αντιπολίτευση, η οικοδόµηση του σοσιαλισµού δεν µπορούσε να γίνει µε ρυθ-
µούς µικρότερους σε σχέση µ’ εκείνους των καπιταλιστικών χωρών, και ήταν σαφώς α-
ντίθετη µε τη θέση του Μπουχάριν ότι µπορούσε να γίνει ακόµη και µε «ρυθµούς σαλι-
γκαριού». Όταν ο Λένιν διαπίστωνε ότι “test’ to be applied by the Russian market and 
the international market, to which we are subordinated, with which we are bound up, and 
from which we cannot break loose” 41, δεν αναφερόταν στην αφηρηµένη γενικότητα της 
αλληλεξάρτησης ανάµεσα στο εργατικό κράτος και την παγκόσµια καπιταλιστική οικο-
νοµία, αλλά στην ειδικά συγκεκριµένη πραγµατικότητα ότι η µείωση των τιµών στην 
ΕΣΣ∆, η µείωση του κόστους παραγωγής, και εποµένως η βιοµηχανοποίηση, η υλική, 
αντικειµενική βάση του σοσιαλισµού, εξαρτώνται από τη σχετική παραγωγικότητα της 
εργασίας, και εποµένως την ίδια τη βιοµηχανοποίηση. Το λογικό συµπέρασµα είναι ότι η 
βιοµηχανοποίηση πρέπει να γίνει µε ταχύτατους ρυθµούς, ώστε να είναι εφικτή η οικο-
δόµηση του σοσιαλισµού –άλλη µια απάντηση στην κατηγορία ότι η Αντιπολίτευση «πε-
ρίµενε» την παγκόσµια επανάσταση: 
 
“ In the long struggle between two irreconcilably hostile social systems – capitalism and 
socialism – the outcome will be determined, in the last analysis by the relative productivi-
ty of labour under each system. And this, under market conditions, will be measured by 
the relation between our domestic prices and world prices” (Πλατφόρµα, κεφ. 4).  
  
Και παρακάτω: 

                                                 
40  Ένα verst ισοδυναµεί µε 1.07 χιλιόµετρα περίπου. 
41  Λένιν, ΧΙ Συνέδριο του Κόµµατος, Άπαντα τόµος XVIII, µέρος ΙΙ, σελ. 33.  
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“We cannot hide from the capitalist environment under cover of a nationally exclusive 
economy. Just because of its exclusiveness, such an economy would be compelled to ad-
vance at an extremely slow pace, and in consequence would meet, not a weakened, but a 
strengthened pressure, not only from the capitalist armies and fleets (“intervention”), but 
above all from cheap capitalist commodities” (Πλατφόρµα, κεφ. 4).  
 
Ποια πολιτική πρέπει εποµένως να ακολουθηθεί; Ασφαλώς το µονοπώλιο του εξωτερι-
κού εµπορίου είναι ένα σηµαντικό όπλο στα χέρια του εργατικού κράτους, όταν η παρα-
γωγικότητα της εργασίας είναι χαµηλή, και εποµένως υστερεί σε ποσοτικούς και ποιοτι-
κούς όρους σε σχέση µε τις καπιταλιστικές οικονοµίες. Αλλά γι’ αυτόν ακριβώς τον λό-
γο, η συσσώρευση πρέπει να επιταχυνθεί και όχι να επιβραδυνθεί: 
 
“The monopoly of foreign trade is a vitally necessary weapon for socialist construction, 
when the capitalist countries possess a higher technique. But the socialist economy now 
under construction can be defended by this monopoly only if it continually approaches 
the world economy in respect of technique, cost of production, quality and price of its 
products. The goal of the economic leadership ought to be, not a shut-in, self-sufficient 
economy, at the price of an inevitable lowering of its level and rate of advance, but just 
the opposite – an all-sided increase of our relative weight in world economy, to be 
achieved by increasing our tempo to the utmost” (Πλατφόρµα, κεφ. 4).  
 
Η επιβράδυνση της συσσώρευσης έχει σαν προφανή της σκοπό ν’ αφιερωθεί στην κατα-
νάλωση µεγαλύτερο τµήµα της συνολικής υπεραξίας, ώστε θεωρητικά να βελτιωθεί η 
ευηµερία και το επίπεδο ζωής της εργατικής τάξης. Αλλά µε τον τρόπο αυτό δεν µπορεί 
να λυθεί το πρόβληµα του επιπέδου ζωής στην ύπαιθρο, ούτε µπορεί να λυθεί το πρό-
βληµα της ποσότητας και της ποιότητας των καταναλωτικών αγαθών και των µέσων συ-
ντήρησης. Παραπέρα, είναι γνωστό42 ότι το πρόβληµα της επιλογής ανάµεσα σ’ έναν 
υψηλό ρυθµό συσσώρευσης – χαµηλή κατανάλωση ή εναλλακτικά χαµηλό ρυθµό συσ-
σώρευσης – υψηλή κατανάλωση είναι, στην πραγµατικότητα, ένα ψευδεπίγραφο πρό-
βληµα: Ο υψηλός ρυθµός συσσώρευσης, µπορεί βραχυπρόθεσµα να εξασφαλίσει υψηλό-
τερο επίπεδο κατανάλωσης από εκείνο που θα αντιστοιχούσε σε µια πολιτική µε αρχικό 
χαµηλό ρυθµό συσσώρευσης – υψηλή κατανάλωση. Σ’ αυτό ακριβώς, και επίσης στη 
συστηµατική παραγνώριση και απαξίωση των ιδεών της Αντιπολίτευσης, βρίσκεται µε-
γάλο µέρος της κατοπινής οικονοµικής κρίσης της ΕΣΣ∆. 
 
Παραµένει, ασφαλώς, το πρόβληµα της χρηµατοδότησης της συσσώρευσης µε τους υψη-
λότερους ρυθµούς που πρότεινε η Αντιπολίτευση, και που θεωρητικά θα συνεπάγονταν 
µια δραστική µείωση στα επίπεδα της κατανάλωσης. Η Αντιπολίτευση απαντά ξεκάθαρα 
στο θέµα των πηγών της χρηµατοδότησης των επενδύσεων: 
 
“The fundamental source is the redistribution of the national income by means of a cor-
rect use of budget, credit, and prices” (Πλατφόρµα, κεφ. 4).  
 

                                                 
42  Βλ. Μ. Ντόµπ, «Οικονοµική ανάπτυξη και υπανάπτυκτες χώρες», εκδ. Στοχαστής, όπου υπάρχει και σχε-
τικό αριθµητικό παράδειγµα βασισµένο σ’ ένα απλό υπόδειγµα. 
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Το 1931 ο «συνολικός προϋπολογισµός», δηλαδή οι δηµόσιες δαπάνες ήταν το 16% του 
εισοδήµατος σε σχέση µε το 18% της τσαρικής περιόδου. Στο θέµα αυτό, η πρόταση της 
Αντιπολίτευσης είναι κάθετη: 
 
“The budget of a workers’ state not only may but should occupy a larger place in the na-
tional income than a bourgeois budget. This assumes, of course, that it will be really so-
cialistic, and along with increasing expenditures for popular education will allot incom-
parably larger sums to the industrialization of the country” (Πλατφόρµα, κεφ. 4).  
 
Προτείνει εποµένως τη δραστική αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων, σε σύγχρονη ορο-
λογία, αλλά και αύξηση των δηµοσίων δαπανών στον τοµέα της εκπαίδευσης και τον 
«σχηµατισµό ανθρώπινου κεφαλαίου», σύµφωνα µε τη διατύπωση της αστικής οικονο-
µικής θεωρίας. Από τα 2.9 δις ρούβλια που ήταν η σχεδιαζόµενη αύξηση του κρατικού 
προϋπολογισµού σε µια πενταετία µέχρι το 1931, η Αντιπολίτευση προτείνει αύξηση 1 
δις τον χρόνο, δηλαδή συνολικά 5 δις, πράγµα που αντιστοιχεί σε διαφορά 72% σε σχέση 
µε την σχεδιαζόµενη αύξηση του κρατικού προϋπολογισµού. Επιπρόσθετα στον τοµέα 
της φορολογικής πολιτικής προτείνει την αύξηση της φορολογίας στα ιδιωτικά κέρδη 
από 5 σε 150 µε 200 εκ ρούβλια, τη φορολόγηση των κουλάκων και την αυξηµένη δια-
θεσιµότητα αποθεµάτων σιτηρών για εξαγωγές, τη συστηµατική και αποφασιστική µείω-
ση των χονδρικών και λιανικών τιµών καθώς επίσης και της «ψαλίδας» ανάµεσά τους43. 
Πως µπορεί να επιτευχθεί η µείωση αυτή; Όχι µε διοικητικά µέτρα, αλλά µε τα εξής µέ-
σα: 
 
“This lowering of prices should not deprive state industry of its necessary accumulations 
and should be carried out chiefly by way of an increase of the mass of goods, a lowering 
of the cost of production, a lessening of overhead charges and a cutting down of the bu-
reaucratic apparatus. A more elastic price-lowering policy, more adapted to the condi-
tions of the market, and more individualized – that is, taking into greater consideration 
the market position of each kind of goods – would retain in the hands of state industry 
enormous sums which now nourish private capital and commercial parasitism in gen-
eral” (Πλατφόρµα, κεφ. 4, υπογράµµιση δική µας)44.  
 
Στο θέµα της πιστωτικής πολιτικής: 
 
“Tax receipts alone cannot cover the continually growing demands of our national econ-
omy. Credit must become a more and more important lever in the distribution of the na-
tional income, along the lines of socialist construction, which assumes, above all, a sta-
ble currency and a healthy circulation of money (…) [M]ake it easier for the governmen-
tal and credit institutions to mobilize private savings. It would make possible an incom-
parably broader financing of industry by way of long-term credits” (Πλατφόρµα, κεφ. 4).  
 

                                                 
43  Με βάση τα δεδοµένα που παρατίθενται στην «Πλατφόρµα», η Αντιπολίτευση πρότεινε 2 µε 3 φορές 
µεγαλύτερο ρυθµό συσσώρευσης σε σχέση µε το προσχέδιο του Πεντάχρονου Σχεδίου.  
44  Όπως επισηµαίνεται, «είναι εντελώς εφικτό να µειωθούν οι µη παραγωγικές δυνάµεις κατά 400 εκ. ρού-
βλια τον χρόνο».  
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Αν η οικοδόµηση του σοσιαλισµού προϋποθέτει, όπως αναφέρεται στις θέσεις της Αντι-
πολίτευσης, «υπεράνω όλων, σταθερή ισοτιµία και υγιή κυκλοφορία του χρήµατος», αυ-
τό σηµαίνει ότι η ισοτιµία πρέπει ν’ αντανακλά τη σχετική παραγωγικότητα της εργασίας 
στις διεθνείς αγορές (εφόσον τέτοια είναι η φύση των συναλλαγών στις αγορές αυτές) 
και αποκλείει τον πληθωρισµό. Στο θέµα αυτό, ο Τρότσκι και η Αντιπολίτευση είναι ξε-
κάθαροι: 
 
“We must guarantee the unconditional stability of the currency unit. The stabilization of 
the Chervonetz demands a lowering of prices on the one hand, and a balanced budget on 
the other. The issuing of paper currency to cover a budget deficit must not be permitted. 
We must have a strictly rationalized budget, without deficits, harsh, intolerant of every-
thing superfluous or accidental” (Πλατφόρµα, κεφ. 4).  
 
Η Αντιπολίτευση είναι επίσης κατηγορηµατική στο θέµα της µείωσης της σχετικής 
σπουδαιότητας των έµµεσων φόρων, καθώς επίσης και στο ζήτηµα της πώλησης της 
βότκας από το κράτος (µια παραδοσιακή πηγή εσόδων): 
 
“Under the Soviet regime the state sale of vokda is at a disadvantage, not only from the 
standpoint of private economy – as under Tsarism – but also and chiefly from the stand-
point of state economy. The increase of absenteeism, careless workmanship, waste, acci-
dents, fires, fights, injuries, etc. – these things mount up to losses of hundreds of millions 
of roubles a year. State industry loses from vodka no less than the budget receives from 
vodka, and many times more than industry itself receives from the budget. The abolition 
of the state sale of vodka at the nearest possible date (two to three years) will automati-
cally raise the material and spiritual resources of industrialization” (Πλατφόρµα, κεφ. 
4).  
 
Σε ό,τι αφορά τον ρόλο του Στάλιν στην προετοιµασία του Κόκκινου Στρατού για τη 
γερµανική εισβολή, η Αντιπολίτευση είχε ήδη προτείνει την αποφασιστική αύξηση των 
στρατιωτικών δαπανών στην «Πλατφόρµα» της. Αλλά το κυρίαρχο πολιτικό ζήτηµα στο 
αναπόφευκτο ενός νέου πολέµου εναντίον της ΕΣΣ∆, βρισκόταν στην πολιτική του Στά-
λιν στο ζήτηµα της Κινέζικης Επανάστασης, και την πολιτική των υποχωρήσεων και 
συµβιβασµών µε αντάλλαγµα τη σταθεροποίηση του «σοβιετικού καθεστώτος» και επο-
µένως της οικοδόµησης του σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα. Αν και το 1927, η Αντιπολί-
τευση διέβλεπε τον κύριο κίνδυνο από την Αγγλία, δευτερευόντως από τη Γερµανία και 
τελικά από τις ΗΠΑ, η διαβάθµιση αυτή φυσικά άλλαξε µετά την άνοδο του Χίτλερ στη 
Γερµανία, και τη συντριβή των Γερµανών κοµµουνιστών, καθώς και αργότερα της Ισπα-
νικής Επανάστασης. Η Αντιπολίτευση προειδοποιούσε πριν από το 1927 ότι η συµβιβα-
στική λύση στο ζήτηµα του χρέους προς την Αγγλία και ακόµη χειρότερα στο ζήτηµα της 
Κινέζικης Επανάστασης, άνοιγε την όρεξη των ιµπεριαλιστών και ήταν ασυµβίβαστη µε 
τις θέσεις του Λένιν για την παγκόσµια επανάσταση.  
 
“We must decisively correct our line in the national-revolutionary movement – first of all 
in China, but also in a series of other countries. We must liquidate the policy of 
Martynov-Stalin-Bukharin and return to the course outlined by Lenin in the resolutions of 
the Second and Fourth Congresses of the Communist International. Otherwise, instead of 
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being an accelerator we shall become a brake upon the national-revolutionary movement 
and inevitably lose the sympathy of the workers and peasants of the East” (Πλατφόρµα, 
κεφ. 9).  
 
Το ζήτηµα του στρατού δεν ήταν ανεξάρτητο από τα ζητήµατα της βιοµηχανοποίησης, 
της λειτουργίας των Σοβιέτ, και της εσωκοµµατικής δηµοκρατίας: 
 
“The question of industrialization has decisive significance for the technical resources of 
our defence. All the measures advocated in the present platform–in the sphere of interna-
tional politics and the international workers’ movement, industry, agriculture, the Soviet 
system, the national question, the party, and the League of Communist Youth–all these 
questions are of first-class importance in strengthening the Red Army and the Red Fleet” 
(Πλατφόρµα, κεφ. 10).  
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Ο Χαρακτήρας των Εµπορευµατικών Σχέσεων 
 
Είναι γεγονός ότι η Αντιπολίτευση στην «Πλατφόρµα» της αποφεύγει να αναφερθεί σε 
εµπορεύµατα, αν και αναφέρεται ξεκάθαρα στον ρόλο του χρήµατος και των χρηµατικών 
σχέσεων, τις πιστωτικές σχέσεις και τα επιτόκια, κλπ. Ωστόσο στην ΕΣΣ∆ αναπτύχθηκε 
η συζήτηση σχετικά µε το αν οι σχέσεις είναι εµπορευµατικές και για αρκετό διάστηµα 
χρησιµοποιήθηκε ο ουδέτερος όρος «εµπορευµατο – χρηµατικές σχέσεις». Όπως διαβά-
ζουµε: 
 
«Είναι αρκετό να θυµηθούµε ότι σύµφωνα µε το Στάλιν, η 
«σφαίρα δράσης» της εµπορευµατικής παραγωγής στο σοσιαλισµό «είναι περιορισµένη 
στα αντικείµενα της προσωπικής κατανάλωσης», «τα µέσα παραγωγής στο καθεστώς µας 
είναι αδύνατο να τα εντάξουµε στην κατηγορία του εµπορεύµατος». Πολύ περισσότερο 
που ο Στάλιν έγραφε ότι «από τις παλιές κατηγορίες του καπιταλισµού διατηρήθηκε σε 
µας, κατά κύριο τρόπο, η µορφή, το εξωτερικό περίβληµα»! Ετσι ο Στάλιν ήταν πολύ πιο 
κοντά στην αλήθεια, από ό,τι πολλοί θεωρητικοί της εποχής του, αλλά και µετά από 
αυτόν, συµπεριλαµβανοµένων και των ακαδηµαϊκών» (Α. Μ. Εριόµιν, «Ο Στάλιν και η οικονοµική 
επιστήµη», σελ. 15)45. 
 
Και επίσης: 
 
«Κρίνοντας την εργασία του Στάλιν δεν µπορούµε να πούµε ότι γίνεται λόγος για 
εµπορευµατική παραγωγή σαν τέτια. Μάλλον, ο όρος «εµπορευµατική παραγωγή 
ιδιαιτέρου είδους», που αναφερόταν µόνο στα «αντικείµενα προσωπικής κατανάλωσης» 
(στην εργασία σαν «εµπορεύµατα» αναγνωρίζονται αρχικά τα προϊόντα της διατοµεακής 
ανταλλαγής του κρατικού και του κολχόζνικου τοµέα και στη συνέχεια διακηρύχτηκε ότι 
η εµπορευµατική παραγωγή περιορίζεται µόνο στα αντικείµενα της προσωπικής 
κατανάλωσης), σήµαινε κάτι ανάλογο µε εκείνο που ο Μαρξ στα «Οικονοµικά 
Χειρόγραφα» του 1857-1858 ταξινοµούσε σαν «απλή εµπορευµατική κυκλοφορία». 
Μιλούσε µάλιστα για τον «τυπικό χαρακτήρα» της απλής κυκλοφορίας, όταν η ύπαρξη 
της κυκλοφορίας είναι «καθαρά φαινοµενική»». Σ' εµάς, όµως, σε αυτή την 
περίπτωση ο όρος εµπορευµατική παραγωγή σε σχέση µε το σοσιαλισµό «εισήχθη», 
έλαβε το «δικαίωµα πόρευσης», αλλά όµως στην πραγµατικότητα στο κείµενο της 
εργασίας του Ι. Β. Στάλιν λόγος γίνεται -στην καλύτερη περίπτωση- µόνο για την 
εµπορευµατική κυκλοφορία» (Εριόµιν, σελ. 14). 
 
Επιπρόσθετα: 
 
«… η πρωταρχική λύση ακόµη δεν είχε φτάσει ως την αναγνώριση της «εµπορευµατικής παραγωγής στο σο-

σιαλισµό. Στη διάρκεια της προετοιµασίας του εγχειριδίου46 αυτό µετατράπηκε στη µορφή αναγνώρισης του 

«νόµου της αξίας σε µεταµορφωµένη µορφή». Στη συνέχεια βλέπουµε ολοφάνερη αναζήτηση 

άλλης θεωρητικής λύσης. Το αποτέλεσµα της συζήτησης και της δηµοσίευσης της 

                                                 
45  ∆ηµοσιεύθηκε στο περιοδικό «Μαρξισµός και Σύγχρονη Εποχή», τόµος Ι, 2000, της Ένωσης Κοµµουνι-
στών Ουκρανίας. Βλ. αναφορά αρ. 183774454, στο scribd. 
46  Αναφέρεται στη συγγραφή του εγχειριδίου Πολιτικής Οικονοµίας από τους Οστροβιτιάνοφ, Λεόντιεφ, 
Σεπίλοφ, Γκατόφσκι και άλλους οικονοµολόγους, προσχέδια ή «µακέτες» του οποίου είχε εξετάσει και 
διορθώσει, ο Στάλιν. Βλ.επίσης κεφ. 8 του έργου του  «Οικονοµικά Προβλήµατα του Σοσιαλισµού στην 
ΕΣΣ∆». 
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εργασίας του Στάλιν ήταν η απόρριψη της θέσης για το «µετασχηµατισµό» του νόµου 

της αξίας (αν και θα λέγαµε ότι η τροποποίηση του νόµου γενικά είναι ιστορικά γνωστό 

φαινόµενο) και καθιερώθηκε η θέση για την ύπαρξη στο σοσιαλισµό «εµπορευµατικής 

παραγωγής ιδιαιτέρου είδους». Ως προς το περιεχόµενό της η εξειδίκευση αυτής της 

εµπορευµατικής παραγωγής δεν ήταν και τόσο σαφής έστω για το λόγο ότι η ενέργεια 

του νόµου της αξίας αναγνωριζόταν «περιορισµένη» και δε διατηρούσε τη λειτουργία του ρυθµιστή των ανα-

λογιών» (Εριόµιν, σελ. 14-15). 
 
Αλλά όταν ο Στάλιν έγραφε ότι «από τις παλιές κατηγορίες του καπιταλισµού διατηρήθηκε σε µας, 
κατά κύριο τρόπο, η µορφή, το εξωτερικό περίβληµα», ξεχνά ότι το ζήτηµα δεν είναι απλά ζήτηµα 
θεωρητικών κατηγοριών αλλά συγκεκριµένων µορφών, όπως των στρωµάτων εκείνων 
που στη βιοµηχανία και την ύπαιθρο καρπώνονται τα τεράστια κέρδη από την χαµηλή 
εµπορευσιµότητα των σιτηρών και των πρώτων υλών, καθώς και τις διαφορές ανάµεσα 
στις χονδρικές και λιανικές τιµές, ή τις εγχώριες και διεθνείς τιµές. Το δε κυρίαρχο θέµα 
δεν αφορά τις «παλιές κατηγορίες του καπιταλισµού», αλλά τις ίδιες τις σχέσεις του καπιταλι-
σµού.  
 
Η κατηγορία του «νόµου της αξίας σε µεταµορφωµένη µορφή» φυσικά δεν ικανοποίησε σαν «θε-
ωρητική λύση», αλλά ο λόγος δεν ήταν θεωρητικός, αλλά πραγµατικός: Ενώ ο νόµος της 
αξίας συνέχιζε να ισχύει παρά τις διακηρύξεις και τις «επιστηµονικές» αναλύσεις της 
γραφειοκρατίας, ειδικά στον εµπορευµατικό χαρακτήρα της εργατικής δύναµης και στα 
δεδοµένα του κεντρικού σχεδιασµού, η πρόοδος της σοσιαλιστικής οικοδόµησης απαι-
τούσε µια «µεταµορφωµένη µορφή», τη διατήρηση των «παλιών κατηγοριών» µόνο σαν 
τυπικό, εξωτερικό περίβληµα κοκ.  
 
Πραγµατικά, «είναι αρκετό να θυµηθούµε ότι σύµφωνα µε το Στάλιν, η 

«σφαίρα δράσης» της εµπορευµατικής παραγωγής στο σοσιαλισµό «είναι περιορισµένη 

στα αντικείµενα της προσωπικής κατανάλωσης», «τα µέσα παραγωγής στο καθεστώς µας 

είναι αδύνατο να τα εντάξουµε στην κατηγορία του εµπορεύµατος»». Ωστόσο, πως περιορίζεται η 
σφαίρα δράσης της εµπορευµατικής παραγωγής στην κατανάλωση από τη στιγµή που η 
εργατική δύναµη είναι εµπόρευµα ενώ οι πραγµατικές διατοµεακές ανταλλαγές δεν υπο-
λογίζονται απλώς στη βάση των «λογιστικών κατηγοριών» του κόστους παραγωγής ή 
του χρήµατος, αλλά διεξάγονται κιόλας µε βάση αυτές τις πραγµατικές κατηγορίες. Το 
ερώτηµα αυτό παραµένει ακόµη κι’ αν ξεχάσουµε το ζήτηµα της ταξικής διαφοροποίη-
σης στην ύπαιθρο, τους ιδιώτες καπιταλιστές στη βιοµηχανία και τη γεωργία, τους εµπό-
ρους, τα ζητήµατα του πληθωρισµού και της σταθεροποίησης του εθνικού νοµίσµατος, 
κλπ. Τα ζητήµατα της «ψαλίδας» και της διαµόρφωσης των χονδρικών και λιανικών τι-
µών παραµένουν, και απασχόλησαν τα συνέδρια του Κόµµατος πολύ µετά το προσχέδιο 
του πρώτου Πεντάχρονου.  
 
Φυσικά, στο εργατικό κράτος, η εργατική δύναµη υπόκειται σε αγοραπωλησία, µε χρη-
µατικό αντάλλαγµα τον µισθό, και συνεχίζει να υπάρχει υπεραξία. Αν δεν υπάρχει υπε-
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ραξία, τότε δεν έχει κανένα νόηµα η συζήτηση για τον ρυθµό της συσσώρευσης και τον 
βαθµό βιοµηχανοποίησης. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει µια αστική τάξη που να µοιράζε-
ται την υπεραξία µε τη µορφή του χρηµατικού κέρδους, δηµιουργεί τεράστιες διαφορές 
σε σχέση µε τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, αλλά δεν αναιρεί τον γενικό εµπορευ-
µατικό χαρακτήρα της εργατικής δύναµης. Η τεράστια διαφορά στο εργατικό κράτος, 
είναι ότι ήδη πριν τη σφαίρα της κυκλοφορίας ο νόµος της αξίας λειτουργεί µε διαφορο-
ποιηµένο τρόπο, και επηρεάζεται από τις ορθολογικές αποφάσεις του κεντρικού οικονο-
µικού σχεδίου. Ο διαφοροποιηµένος τρόπος έγκειται στο γεγονός ότι τα χρηµατικά κέρδη 
µπορούν να επενδυθούν ώστε να γίνει συσσώρευση σε διευρυµένη κλίµακα, να βιοµηχα-
νοποιηθεί η γεωργία, και να βελτιωθεί η ευηµερία της εργατικής τάξης µε τη µορφή αυ-
ξανόµενων µισθών ή άλλων παροχών. Αλλά µε τη σειρά του, αυτό το σύστηµα δεν είναι 
άραγε «κρατικός καπιταλισµός», µε την έννοια που χρησιµοποιούσε τον όρο ο Λένιν σε 
σχέση µε τη ΝΕΠ; Η απάντηση είναι πρόκειται για κρατικό καπιταλισµό αποκλειστικά 
στο βαθµό που έχουν διατηρηθεί και διευρυνθεί οι σχέσεις που εισήγαγε η ΝΕΠ47, δια-
φορετικά η σύγχυση λύνεται στη βάση της διαφοράς ανάµεσα στον σοσιαλισµό και τον 
κοµµουνισµό. Τώρα, «στην πραγµατικότητα στο κείµενο της εργασίας του Ι. Β. Στάλιν λόγος γίνεται -

στην καλύτερη περίπτωση- µόνο για την εµπορευµατική κυκλοφορία», αλλά από την κυκλοφορία και 
µόνο δεν µπορούµε να συνάγουµε συνολικά τον χαρακτήρα των σχέσεων σαν εµπορευ-
µατικών ή όχι, εφόσον αυτές πρέπει να αναχθούν, και στην πραγµατικότητα ανάγονται, 
στις σχέσεις παραγωγής.  
 
Η παραγωγή είναι πάντοτε παραγωγή για έναν ορισµένο σκοπό, και στο εργατικό κράτος 
ο σκοπός αυτός είναι η διαµόρφωση της υλικής βάσης της οικοδόµησης του σοσιαλι-
σµού, δηλαδή η µέγιστη και ταχύτερη δυνατή βιοµηχανοποίηση της εθνικής οικονοµίας 
στο σύνολό της (δηλαδή συµπεριλαµβανοµένης και της γεωργίας). Στον καπιταλιστικό 
τρόπο παραγωγής είναι το διαρκές κυνηγητό του κέρδους, πράγµα που µπορεί ν’ ανα-
πτύξει τις παραγωγικές δυνάµεις ως έναν ορισµένο βαθµό. Στη συνέχεια, οι σχέσεις πα-
ραγωγής γίνονται αντικειµενικό εµπόδιο στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων και 
την παραπέρα επέκταση της καπιταλιστικής παραγωγής. Η διαφορά ανάµεσα στο ατοµι-
κό και το κοινωνικό (συµφέρον) λύνεται µε τον ορθολογικό σχεδιασµό στα πλαίσια της 
εργατικής δηµοκρατίας του εργατικού κράτους. Μπορεί αυτό να συναχθεί έστω και µε-
ρικά από τα δεδοµένα στη σφαίρα της εµπορευµατικής κυκλοφορίας και µόνο;  
 
Τα σχετικά ζητήµατα, φυσικά, δεν ήταν εύκολο να λυθούν από τους οικονοµολόγους της 
γραφειοκρατίας. Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Εριόµιν: 
 
«Η ανακρίβεια των διατυπώσεων στο συγκεκριµένο πρόβληµα δεν προερχόταν µόνο εξ «αιτίας» του Στάλιν. 

Οι ι οικονοµολόγοι που έντονα αντιπαρατέθηκαν στην πορεία της συζήτησης δεν µπόρεσαν να προτείνουν 

θεωρητικό ρήγµα, ενώ οι ίδιοι, 30 χρόνια µετά το Στάλιν, επέδειξαν κάτι το σχεδόν ανόητο, ακόµα και στην 

                                                 
47 Ο Στάλιν, στη συζήτησή του για τις σχέσεις παραγωγής, αναφέρει ότι όχι µόνο ο Μαρξ αλλά ούτε και ο 
Λένιν µπορούσαν να προβλέψουν τον χαρακτήρα των «εµπορο-χρηµατικών σχέσεων» στην περίοδο του 
σοσιαλισµού. 



 

 

- 183 -

 

ερµηνεία των απόψεων του Μαρξ. Για παράδειγµα ο παραπάνω αναφερθείς Λ. Λεόντιεφ το 1968, στις σελί-

δες του περιοδικού «Ζητήµατα ιστορίας του ΚΚΣΕ» (Νο 1, 1968) έδοσε µε µιας δύο 

αντιτιθέµενες θέσεις: 1) «Οι θεµελιωτές του µαρξισµού θεωρούσαν την εµπορευµατική 

παραγωγή και το νόµο της αξίας, ιδιάζοντες στην καπιταλιστική παραγωγή, ιστορικά 

πεπερασµένο φαινόµενο, που µε την εξάλειψη του καπιταλισµού θα εξαφανιστεί» και 2) 

ο Μαρξ «εξετάζει την εξέλιξη της εµπορευµατικής παραγωγής σε διάφορα στάδια της 

κοινωνικής ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένου και του σοσιαλισµού»! Και τέτιο 

µπέρδεµα, ακόµη και στην κατανόηση του Μάρξ, δόθηκε µέσα από τις σελίδες του 

περιοδικού του Ινστιτούτου Μαρξισµού-Λενινισµού της ΚΕ! Είναι ολοφάνερο γιατί το 

περιοδικό, φοβούµενο το κύµα των αντιδράσεων, την ίδια χρονιά έκλεισε τη συζήτηση 

γενικά! Εδώ παρεµπιπτόντως να θυµηθούµε, ότι στις επόµενες δεκαετίες στις κορυφές 

του Κόµµατος, όπως φαίνεται, δεν υπήρχε άνθρωπος ικανός ή κάποιος που να επιθυµεί 

να ασχοληθεί µε τα βασικότερα ζητήµατα της οικονοµικής θεωρίας» (σελ. 17). 
 
Για τον Εριόµιν, η σωστή θέση είναι εκείνη του Στάλιν, που αναφέρθηκε στο  ότι «από τις 
παλιές κατηγορίες του καπιταλισµού διατηρήθηκε σε µας, κατά κύριο τρόπο, η µορφή, το εξωτερικό περίβλη-

µα»! Εποµένως, για τον Στάλιν, ο χαρακτήρας των σχέσεων παραγωγής δεν ήταν εµπο-
ρευµατικός, και  σφαίρα δράσης της εµπορευµατικής παραγωγής είναι περιορισµένη στα 
αντικείµενα της προσωπικής κατανάλωσης, ενώ τα µέσα παραγωγής δεν είναι εµπορεύ-
µατα στον σοσιαλισµό. Αλλά τότε το ερώτηµα είναι ποιος είναι ο χαρακτήρας των α-
νταλλαγών ανάµεσα σε διαφορετικές επιχειρήσεις, που ανταλλάσσουν µέσα παραγωγής; 
Ποιος είναι πχ ο χαρακτήρας των ανταλλαγών πετρελαίου, άνθρακα, χάλυβα, µηχανηµά-
των κλπ; Ασκώντας κριτική στον οικονοµολόγο Τρουσκώφ, ο Εριόµιν γράφει: 
 
«Οµως στον Β. Τρουσκόφ αυτό αποτελεί θέση: για κάποιο λόγο του 

φαίνεται ότι στην ΕΣΣ∆ υπήρχε κάποιο «ενιαίο εργοστάσιο επιστρατευµένου τύπου», 

στο οποίο ξεχωριστά εργοστάσια «αλληλοενεργούν σύµφωνα µε τους νόµους των 

εµπορευµατικών σχέσεων». Κάτι τέτιο προσπαθούσαν να κάνουν µε την οικονοµική 

µεταρρύθµιση του 1965, όµως εξ ολοκλήρου και στην πράξη η αποτελεσµατικότητα της 

σοσιαλιστικής οικονοµίας οριζόταν από το ό,τι, ως προς το χαρακτήρα της, δεν ήταν 

εµπορευµατική» (σελ. 16). 
 
Φυσικά, στο εργατικό κράτος υπάρχει ένα «ενιαίο εργοστάσιο», και σε αυτό αλληλεπι-
δρούν διαφορετικές επιχειρήσεις και διαφορετικοί τοµείς παραγωγής. Στην ιδανική περί-
πτωση, τα εργοστάσια λειτουργούν στη βάση των απαιτήσεων του Σχεδίου, και µε την 
έννοια αυτή δεν υπάρχει πραγµατικά χώρος για εµπορευµατικές σχέσεις, αν και διατη-
ρείται ο εµπορευµατικός χαρακτήρας της εργατικής δύναµης. Αλλά η περίπτωση αυτή 
δεν είναι παρά ιδανική. Στην πράξη, ακόµη και χωρίς το κριτήριο του κέρδους που εισή-
γαγε η µεταρρύθµιση του 1965, οι ανταλλαγές των επιχειρήσεων ρυθµίζονται από τις 
τιµές που δεν αποτελούν «λογιστικές κατηγορίες» στο επίπεδο του Σχεδίου, αλλά ζωντα-
νές οικονοµικές κατηγορίες. Για την ακρίβεια, καµιά οικονοµική κατηγορία, όπως είναι 
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οι τιµές και το κόστος παραγωγής δεν µπορεί ν’ αποτελεί αυστηρά λογιστική, δηλαδή κα-
θαρά θεωρητική κατηγορία.  
 
Ο Στάλιν  χρησιµοποιώντας τον όρο «εµπορευµατική παραγωγή στο σοσιαλισµό», 
αναγνώριζε ότι το προϊόν στο εσωτερικό του κρατικού τοµέα είναι «εµπόρευµα όχι στην 
ουσία, αλλά στη µορφή» και έγραψε για την «υπολογιστική» 
σηµασία των χρηµατικών κατηγοριών, οι οποίες είναι απαραίτητες «για τον υπολογισµό, 
για τους λογαριασµούς, για τον προσδιορισµό της εισοδηµατικότητας ή της 
ελλειµµατικότητας των εργοστασίων, για τον έλεγχό τους». Φυσικά, λογιστική και υπολο-
γιστική κατηγορία σηµαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγµα, αλλά αυτό δεν είναι το κυρίαρχο 
ζήτηµα. Το κυρίαρχο ζήτηµα είναι η διαλεκτική της µορφής και του περιεχοµένου στο 
συγκεκριµένο του εµπορεύµατος, ενώ ταυτόχρονα είναι φανερό πως παρόλη τη θεωρητι-
κή του κατασκευή για «εµπόρευµα όχι στην ουσία, αλλά στη µορφή», δεν µπόρεσε να 
συνδέσει την κατασκευή αυτή µε τις χρηµατικές σχέσεις, και εποµένως, τις χρηµατικές 
κατηγορίες. Ούτε το ζήτηµα µπορεί να αναχθεί στα όσα σωστά αναφέρει ο Εριόµιν: 
 
«Ο γενικευµένος λογαριασµός των δαπανών ανά µονάδα του προϊόντος 

παρέµενε αναγκαίος και έλαβε την παλιά συνήθη µορφή των χρηµάτων, όµως σε 

οποιεσδήποτε ποσότητές τους αυτό δε δηµιουργούσε αγοραία προνόµια. Το φαινόµενο 

βέβαια ήταν άλλο: Σαν τάχα το κάθε εργοστάσιο από µόνο του εξορύσσει το 

µετάλλευµα, το κάρβουνο, λιώνει το ατσάλι, φτιάχνει τρακτέρ... Και ολόγυρα συνήθης 

αγορά-πώληση. Όµως, κατ' ουσίαν, στον κατασκευαστή τρακτέρ από τα πριν του είχε 

δοθεί η ποσότητα των τρακτέρ48 και µε τον ίδιο τρόπο και όλα τα µεγέθη της αλυσίδας, ως 

το τρακτέρ. Εάν στην αλυσίδα υπήρχε αδύνατος κρίκος, τότε του έδιναν τα µέσα 

(«χρήµατα») για διεύρυνση, ανεξάρτητα από τις προσωπικές του δυνατότητες. Πίσω από 

το φαινόµενο της εµπορευµατικής κίνησης βρισκόταν η φυσική κίνηση» (σελ. 18). 
 
Αυτή είναι µια λογική περιγραφή των παραγωγικών προτσές στην ΕΣΣ∆. ∆εν υπάρχει 
«ολόγυρα συνήθης αγορά-πώληση» και παροχή «χρηµάτων» µόνο για να επιδιορθωθούν ορι-
σµένα σφάλµατα στην αλυσίδα παραγωγής. ∆εν αρνείται κανείς ότι οι ποσότητες παρα-
γωγής και εποµένως οι εισροές ήταν δεδοµένες για κάθε εργοστάσιο, µε βάση τα τεχνο-
λογικά δεδοµένα της παραγωγής. Λέγοντας ότι «πίσω από 

το φαινόµενο της εµπορευµατικής κίνησης βρισκόταν η φυσική κίνηση», στην ουσία ο Εριόµιν έχει 
υπόψη του το προτσές των πινάκων εισροών – εκροών, στους οποίους οι τεχνικές απαι-
τήσεις σε εισροές για να παραχθεί µια µονάδα του προϊόντος, προσδιορίζουν τη συνολι-
κή παραγωγή κάθε κλάδου µε βάση την «τελική ζήτηση». Φυσικά, ο «γενικευµένος λογαρια-
σµός των δαπανών ανά µονάδα του προϊόντος 

παρέµενε αναγκαίος και έλαβε την παλιά συνήθη µορφή των χρηµάτων» και αυτό δεν δηµιουργούσε 
µεν «αγοραία προνόµια», αλλά το πρόβληµα είναι ότι αυτό το σχήµα σχεδιασµού κατέρ-
ρευσε πολύ γρήγορα, εφόσον τα «τεχνικά δεδοµένα» του δεν ήταν καθόλου τεχνικά και 
καθόλου δεδοµένα στην πράξη. Ενώ ο Εριόµιν περιγράφει πολύ καλά µια διαδικασία 

                                                 
48  Εννοείται, του είχε δοθεί η ποσότητα τρακτέρ που έπρεπε να παραχθεί.  
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σχεδιασµού µε βάση τους πίνακες εισροών – εκροών, ξεχνά ότι αυτού του είδους ο σχε-
διασµός απέτυχε οικτρά και δηµιούργησε τεράστιες ανεπάρκειες και ανισορροπίες ανά-
µεσα στην προσφορά και τη ζήτηση, προβλήµατα στην ποιότητα, απάθεια και αδιαφορία 
της εργατικής τάξης κλπ. Η φυσική κίνηση δεν µπορούσε απλώς να απεικονισθεί µε α-
κρίβεια στην κίνηση που προέβλεπε ο σχεδιασµός.  
 
Αλλά αν πραγµατικά «πίσω από το φαινόµενο της εµπορευµατικής κίνησης βρισκόταν η φυσική κίνη-

ση», τότε υπήρχαν εµπορεύµατα αλλά δεν υπήρχαν εµπορευµατικές σχέσεις! Αν αγνοή-
σουµε αυτή την αντίφαση και σαν «εµπορευµατική κίνηση» θεωρήσουµε την ίδια τη φυσική 
κίνηση των προϊόντων, αποµένει το ερώτηµα αν αυτό το σύστηµα σχέσεων είναι εµπο-
ρευµατικό, δηλαδή αν έχουµε εµπορευµατικές σχέσεις. Από θεωρητική σκοπιά, τα προ-
ϊόντα θα µπορούσαν να ανταλλάσσονται ελεύθερα στις αγορές σε τιµές που θα προέκυ-
πταν από τα ίδια «τεχνικά δεδοµένα» των πινάκων εισροών – εκροών µε τα οποία διεξά-
γεται ο κεντρικός σχεδιασµός και ρυθµίζεται η φυσική κίνηση των προϊόντων. Αυτό θα 
απαιτούσε, φυσικά, να καθορισθεί ένα ορισµένο «ποσοστό κέρδους» σε κάθε τοµέα ή 
επιχείρηση της εθνικής οικονοµίας, η µε εναλλακτική διατύπωση ένα «ποσοστό πλεονά-
σµατος», µε σκοπό τη µελλοντική συσσώρευση, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
της εργατικής τάξης και της φτωχής αγροτιάς, κλπ. φυσικά, το γεγονός ότι η φυσική κί-
νηση είναι θεωρητικά ισοδύναµη µ’ ένα ορισµένο πλαίσιο κυκλοφορίας, δεν σηµαίνει ότι 
οι σχέσεις παραγωγής είναι εµπορευµατικές.  
 
Ο χαρακτήρας των σχέσεων παραγωγής ως εµπορευµατικών, προκύπτει από τον εµπο-
ρευµατικό χαρακτήρα της εργατικής δύναµης, πέρα φυσικά από τον δεδοµένο εµπορευ-
µατικό χαρακτήρα των ανταλλαγών για µέσα συντήρησης, αλλά και από ένα βαθύτερο 
γεγονός: Στο προτσές του σχεδιασµού, η συσσώρευση δεν µπορεί παρά να καθορισθεί µε 
βάση τα διαθέσιµα µέσα, που αποτιµώνται µε βάση «λογιστικές κατηγορίες», όπως το 
χρήµα, το κόστος, το πλεόνασµα (κέρδος) και η ίδια η συσσώρευση δεν µπορεί παρά να 
σχεδιασθεί παρά µε βάση τη χρηµατική έκφραση της συνολικής υπεραξίας, που εξαρτά-
ται από τις τιµές όλων των προϊόντων που υπεισέρχονται στη «φυσική κίνηση». Φυσικά, 
οι ρυθµοί της συσσώρευσης µπορούν να καθορισθούν σε ποσοτικούς όρους (πχ 100% 
αύξηση της παραγωγής χάλυβα, 200% αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κλπ) και φαι-
νοµενικά στο σύστηµα εισροών – εκροών κάθε στόχος µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε 
βάση τα διατοµεακά τεχνικά δεδοµένα και την τελική ή εξωτερική (δηλαδή µη τοµεακή) 
ζήτηση. Αλλά είναι φανερό ότι αυτό δεν µπορεί να είναι σωστό, και εποµένως η «φυσική 
κίνηση» δεν αντανακλάται αποκλειστικά από ένα τέτοιο σύστηµα.  
 
Φαινοµενικά η τελική ζήτηση µπορεί να είναι απεριόριστη εφόσον οποιαδήποτε ποσότη-
τα πετρελαίου, χάλυβα κλπ µπορεί να εξαχθεί στην παγκόσµια αγορά σε τιµές που είναι 
µικρότερες από τις διεθνείς µέσες τιµές, ανεξάρτητα από το κόστος παραγωγής. Αλλά κι’ 
αυτό µε τη σειρά του δεν είναι ασφαλώς σωστό. Η εργατική δύναµη είναι, ασφαλώς, πε-
ριορισµένη µε δεδοµένη την ένταση της εργασίας και τις τεχνικές συνθήκες της παραγω-
γής, και αυτό µε τη σειρά του περιορίζει τις παραγωγικές δυνατότητες του συστήµατος. 
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Εποµένως, δεν είναι σωστό ότι κάθε στόχος µπορεί να πραγµατοποιηθεί, αλλά δεν είναι 
αυτό το κυρίαρχο ζήτηµα. Αντίθετα, το κύριο ζήτηµα είναι ότι, µε δεδοµένους τους περι-
ορισµούς σε εργατική δύναµη, ο υπολογισµός των µέσων που είναι αναγκαία για τη 
συσσώρευση πρέπει να γίνει µε βάση «λογιστικές» κατηγορίες και αυτές, στην πράξη, 
δεν είναι καθόλου λογιστικές αλλά πραγµατικές, εφόσον µε βάση αυτές πραγµατοποιεί-
ται ο σχεδιασµός. Αν δεν ήταν έτσι, τότε για ποιον λόγο να µην άνοιγαν οι αγορές για 
όλα τα προϊόντα, και να µετατρέπονταν όλα σε εµπορεύµατα µε βάση τις «υπολογισµέ-
νες» τιµές τους; Η απάντηση είναι ότι τότε θα είχαν εισαχθεί απευθείας οι εµπορευµατι-
κές σχέσεις. Αυτό είναι µεν σωστό, αλλά αν οι εµπορευµατικές σχέσεις εισάγονται στην 
ουσία και όχι στην µορφή, τότε ποια είναι η διαφορά;  
 
Η θεµελιώδης πραγµατικότητα ότι η εργατική δύναµη παραµένει εµπόρευµα, και η εργα-
τική τάξη ανταλλάσει το µοναδικό εµπόρευµα που έχει στην κατοχή της µε αντάλλαγµα 
τον µισθό, ενώ παράγεται υπεραξία, σε µια νησίδα του παγκόσµιου συστήµατος στο ο-
ποίο υποτίθεται ότι κατά τα άλλα δεν υφίστανται εµπορευµατικές παραγωγικές σχέσεις, 
είναι ένας καθαρός παραλογισµός. Ασφαλώς, η πολιτική εξουσία της δικτατορίας του 
προλεταριάτου διαφοροποιεί τα πράγµατα σε σηµαντική έκταση, εφόσον προετοιµάζεται 
το έδαφος για την παγκόσµια επανάσταση και τη µετάβαση στον κοµµουνισµό αλλά πα-
ραµένει το γεγονός ότι ένα βασικό αγαθό, η εργατική δύναµη εξακολουθεί να παραµένει 
εµπόρευµα και να παράγει υπεραξία. Η πολιτική εξουσία και η διανοµή βρίσκονται στα 
χέρια της εργατικής τάξης θεωρητικά, εφόσον την εξουσία αυτή την έχουν σφετερισθεί 
τα στρώµατα της γραφειοκρατίας, αλλά πέρα απ’ αυτό το κεντρικό ζήτηµα σε σχέση µε 
την ύπαρξη ή όχι των γενικευµένων εµπορευµατικών σχέσεων στον σοσιαλισµό, και το 
ζήτηµα της λειτουργίας ή όχι του νόµου της αξίας στον σοσιαλισµό, είναι το εξής: Είναι 
δυνατόν η εργατική δύναµη να είναι εµπόρευµα, να παράγεται υπεραξία, και παρόλα αυτά 
να µην υπάρχει γενικευµένη εµπορευµατική παραγωγή στο εργατικό κράτος; 
 
Όλες οι συζητήσεις έχουν αγνοήσει την καρδιά του ζητήµατος, που έγκειται ακριβώς σ’ 
αυτό το ερώτηµα. Στο ιδανικό πρότυπο του σχεδιασµού, η συλλογική οντότητα της εργα-
τικής τάξης εργάζεται µε πλήρη αποτελεσµατικότητα, και δέχεται να καταναλώνει λιγό-
τερα απ’ όσα παράγει µε σκοπό τη συσσώρευση, και την οικοδόµηση της υλικής βάσης 
του σοσιαλισµού. Πόσο θα εργασθεί, και πόσο θα καταναλώσει το αποφασίζει η ίδια σαν 
συλλογική οντότητα µέσω του Κόµµατος και της επιτροπής σχεδιασµού, που αποτελούν 
την άµεση έκφραση και προέκτασή της. Με δεδοµένη τη συνολική ποσότητα της εργατι-
κής δύναµης σε όρους αξίας η παραγωγή των διαφόρων τοµέων και κλάδων του εργατι-
κού κράτους, καθορίζεται απευθείας µε βάση τα τεχνικά δεδοµένα της παραγωγής και 
την τελική ζήτηση. Καθορίζοντας την τελική ζήτηση, καθορίζονται αυτόµατα τα επίπεδα 
παραγωγής σε κάθε επιχείρηση και κλάδο. αντίστροφα, αν καθορισθούν τα επίπεδα πα-
ραγωγής, τότε είναι δεδοµένη η τελική ζήτηση. Αυτό το ιδανικό σύστηµα µπορεί να λει-
τουργήσει µε βάση το σύστηµα της εργατικής δηµοκρατίας σε όλα τα επίπεδα, στο οποίο 
οι εργατικές συνελεύσεις καθορίζουν τις τεχνικές δυνατότητες, την τελική ζήτηση ή τα 
επίπεδα παραγωγής κλπ. στο σύστηµα αυτό η φυσική κίνηση προσδιορίζεται από τις α-
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ποφάσεις της εργατικής τάξης. Αν αντίθετα η κεντρική αρχή του σχεδιασµού είναι πα-
ντογνώστης, τότε µπορεί να «υποκαταστήσει» τις εργατικές συνελεύσεις µε τις δικές της 
αποφάσεις (µια υποκατάσταση που φυσικά δεν µπορεί παρά να έχει τραγικά αποτελέ-
σµατα τόσο στην οικονοµία όσο και στην ίδια τη δικτατορία του προλεταριάτου).  
 
Όλα τα προϊόντα ενσωµατώνουν σταθερό κεφάλαιο (δηλαδή ανάλωση του πάγιου εξο-
πλισµού και διάφορες πρώτες ύλες) και µεταβλητό κεφάλαιο, που είναι η εργατική δύνα-
µη που αναλώνεται στο προτσές παραγωγής. Η εργατική δύναµη εξακολουθεί να παρα-
µένει εµπόρευµα από τη µια, ενώ από την άλλη η συνολική υπεραξία κατανέµεται ανά-
µεσα σε κατανάλωση και συσσώρευση. Η κατανάλωση υλοποιείται χωρίς την παρέµβαση 
του χρήµατος µε την άµεση παροχή σε είδος διάφορων µέσων συντήρησης ή αγαθών πο-
λυτελείας στην εργατική τάξη, ενώ η συσσώρευση πραγµατοποιείται στο επίπεδο της 
αυξηµένης παραγωγής µέσων παραγωγής (τρακτέρ, µηχανήµατα, πρώτες ύλες κοκ). Αλ-
λά χωρίς τη µεταβολή στις τεχνικές παραγωγής, µε δεδοµένη την εργατική δύναµη ή µε 
δεδοµένο το µέγιστο ποσοστό της αύξησής της, πως είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί η 
συσσώρευση αυτή; 
 
 Ενώ έχουν παραχθεί 100% περισσότερα τρακτέρ, 100% περισσότερο πετρέλαιο και 
200% περισσότερο κάρβουνο, πως είναι δυνατόν να παραχθούν 100% περισσότερα µη-
χανήµατα υφαντουργίας πχ, αν η εργατική δύναµη έχει αυξηθεί µόνο 20%; Ο µόνος τρό-
πος είναι να µπορεί να συνδυασθεί η εργατική δύναµη µ’ αυτές τις νέες τεχνικές αναλο-
γίες, αλλά αυτό δεν µπορεί να γίνει αν δεν πραγµατοποιείται συνεχής τεχνική πρόοδος 
προς τη σωστή κατεύθυνση, κι’ αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτηµα. Μια λύση είναι να επανα-
προσδιορισθεί κατάλληλα η «τελική ζήτηση», αλλά η τελική ζήτηση δεν είναι πανάκεια 
ούτε µπορεί να προσδιορισθεί κατά το δοκούν. Αλλά στην περίπτωση αυτή, η κατανοµή 
της συνολικής υπεραξίας ανάµεσα σε κατανάλωση και συσσώρευση, σε γενικούς όρους, 
είναι ένα περίπλοκο πρόβληµα, που δεν είναι µάλιστα ανεξάρτητο από το πρόβληµα της 
σχετικής προτεραιότητας που πρέπει να δοθεί στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας. 
Φυσικά, το πρόβληµα αυτό µπορεί να λυθεί σε πολιτικό επίπεδο, αλλά το κρίσιµο ερώ-
τηµα είναι το εξής: Πόσο απέχει ένα τέτοιο σύστηµα από ένα σύστηµα παραγωγής εµπο-
ρευµάτων;  
 
Αν η εργατική δύναµη είναι εµπόρευµα, κι’ εποµένως παράγεται υπεραξία, το γεγονός 
ότι τα υπόλοιπα προϊόντα ακολουθούν µια ορισµένη «φυσική κίνηση» χωρίς να διαµεσο-
λαβούν το χρήµα και οι τιµές, από την άποψη της εµπορευµατικής παραγωγής είναι πε-
ρίπου αδιάφορο. Αν µεσολαβούν αυτές οι κατηγορίες άµεσα, τότε φυσικά έχουµε εµπο-
ρευµατικές σχέσεις παραγωγής, αλλά ο τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιείται η κίνηση 
της ύλης στο οικονοµικό πεδίο, δεν προσδιορίζει απευθείας τις σχέσεις παραγωγής, αλλά 
το αντίστροφο –είναι δηλαδή οι σχέσεις παραγωγής εκείνες που προσδιορίζουν την κί-
νηση της ύλης, δηλαδή τη «φυσική κίνηση». Αν µεσολαβούν αυτές οι κατηγορίες έµµε-
σα, τότε επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτε. Αλλά δεν αλλάζει επίσης τίποτε ακόµη και 
στο ιδανικό σύστηµα που περιγράψαµε, στο οποίο δεν µεσολαβούν οι «λογιστικές» ή 
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χρηµατικές κατηγορίες, αλλά αντίθετα η διαδικασία του σχεδιασµού λειτουργεί µέσω της 
εργατικής δηµοκρατίας.  
 
Στο ιδανικό σύστηµα, οι χρηµατικές κατηγορίες (πχ οι τιµές) δεν παρεµβαίνουν και επο-
µένως δεν διαστρεβλώνουν την άλγεβρα των αξιών, δεν υπάρχει δηλαδή η µυστικοποίηση 
των σχέσεων παραγωγής του καπιταλισµού, που είναι σε τελική ανάλυση όχι ζήτηµα των 
αξιών, του κέρδους ή των τιµών, αλλά ζήτηµα της υπεραξίας και της εκµετάλλευσης. 
Καταργώντας τη µυστικοποίηση των σχέσεων παραγωγής, δεν καταργούνται οι σχέσεις 
παραγωγής, αν και µε τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόµος για την κατάργησή τους, σαν λο-
γική και πολιτική δυνατότητα του αγώνα της εργατικής τάξης.  
 
Ο καπιταλισµός χαρακτηρίζεται πάνω απ’ όλα από τη γενικευµένη εµπορευµατική παρα-
γωγή, όπως έγραφε ο Μαρξ, αλλά αυτό ισχύει µε την έννοια ότι η εργατική δύναµη µετα-
τρέπεται σε εµπόρευµα, µαζί µε όλα τα άλλα προϊόντα. Αν η εργατική δύναµη εξακο-
λουθεί να παραµένει εµπόρευµα, αλλά όλα τ’ άλλα αγαθά (µε εξαίρεση τα µέσα κατανά-
λωσης) δεν είναι εµπορεύµατα, τότε έχουµε ή δεν έχουµε γενικευµένη εµπορευµατική 
παραγωγή; Τυπικά και φορµαλιστικά δεν έχουµε, αλλά το καπιταλιστικό προτσές της 
γενικευµένης εµπορευµατικής παραγωγής είναι εκείνο που οδήγησε στην εµπορευµατο-
ποίηση της εργατικής δύναµης, που συνεχίζεται στον σοσιαλισµό. Η κατάργηση του ε-
µπορευµατικού χαρακτήρα µιας σειράς µέσων παραγωγής που πραγµατοποιείται µε τον 
σχεδιασµό είναι γεγονός στον σοσιαλισµό, αλλά αυτό προφανώς δεν αρκεί για να έχουµε 
σοσιαλισµό. 
 
 Αλλά η κατάργηση των εµπορευµατικών σχέσεων γενικά, δεν µπορεί να γίνει χωρίς την 
κατάργηση του εµπορευµατικού χαρακτήρα της εργατικής δύναµης, ακόµη κι’ αν τα µέ-
σα κατανάλωσης δεν είναι εµπορεύµατα. Ο «τεχνικός» χαρακτήρας των διατοµεακών 
ροών, όπως και η τεχνική ανταλλαγή της εργατικής δύναµης όχι µε χρήµα αλλά µε µέσα 
κατανάλωσης, εµπεριέχει έναν εµπορευµατικό χαρακτήρα στο βαθµό που όλες αυτές οι 
ανταλλαγές γίνονται µε βάση τον νόµο της αξίας, σε απευθείας µορφή, δηλαδή χωρίς να 
µεσολαβεί η µυστικοποίηση που προκαλείται στη σφαίρα της κυκλοφορίας από τα χρη-
µατικά µεγέθη (χρήµα, τιµές, νοµισµατικά φαινόµενα –πληθωρισµός κλπ). Αλλά η απε-
µπόληση της µυστικοποίησης είναι ένα πράγµα, ενώ η απουσία των εµπορευµατικών 
σχέσεων είναι ένα άλλο.  
 
Η φενάκη ότι δεν υπάρχουν εµπορευµατικές σχέσεις στον σοσιαλισµό, όπως εµφανίζεται 
σε καθαρή µορφή στον Εριόµιν, αλλά και σε πληθώρα σοβιετικών οικονοµολόγων έγκει-
ται στη «µυστικοποίηση της τεχνικής»: Γίνεται η υπόθεση ότι η ανάλυση εισροών – ε-
κροών είναι ο πραγµατικός τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί µια οικονοµία, και ειδικά η 
σοσιαλιστική οικονοµία. Αλλά ενώ είναι φανερό ότι στη φυσική κίνηση της ύλης δεν περι-
λαµβάνεται τίποτε άλλο παρά ανταλλαγή αξίας, αυτό το γεγονός υποκρύπτεται στα µεγέθη 
της ανάλυσης εισροών – εκροών. Αν οι ανταλλαγές των αξιών δεν είναι ισοδύναµες, τότε 
οι ανταλλαγές αυτές δεν οδηγούν σε ισορροπία και δεν µπορεί να είναι εφικτές, γεγονός 
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από το οποίο προκύπτει και το «παράδοξο» που αναλύσαµε παραπάνω, σε σχέση µε το 
γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να είναι εφικτές οποιεσδήποτε αυξήσεις των επιπέδων πα-
ραγωγής, ανεξάρτητα από τα διαθέσιµα µέσα της συσσώρευσης.  
 
Αν δεν κατανοήσουµε την κίνηση της ύλης στο οικονοµικό πεδίο σαν κίνηση της αξίας, 
και εποµένως σαν λειτουργία του νόµου της αξίας, τότε µπορούµε ν’ αναφερόµαστε ε-
λεύθερα, όπως ο Στάλιν, σε απουσία των εµπορευµατικών σχέσεων µε την έννοια ότι δεν 
υπάρχουν αγορές και να ορίζουµε τις χρηµατικές κατηγορίες σαν «µεταµορφωµένες ή 
ανορθολογικές» (Εριόµιν, σελ. 19): 
 
«Η απαραίτητη εργασία για µια διερµήνευση σε βάθος των χρηµατικών µορφών σαν 

«µεταµορφωµένες ή ανορθολογικές» (δηλαδή µη σχετιζόµενες µε το νόµο της αξίας) δεν 

ακούµπησε σχεδόν καθόλου την επίσηµη πολιτική οικονοµία, ακόµα και 40 χρόνια µετά 

το Στάλιν. Και εδώ βεβαίως δεν µπορούµε να κατηγορήσουµε το Στάλιν, ο οποίος είχε 

µια βασική διόραση, η οποία και αγνοήθηκε από τη µεταγενέστερη επιστήµη. Σε αυτό 

βεβαίως φταίνε και οι κορυφαίοι παράγοντες της οικονοµικής επιστήµης και οι 

µεταγενέστεροι καθοδηγητές του Κόµµατος, οι οποίοι µη έχοντας το επίπεδο του Στάλιν 

(συµπεριλαµβανοµένου και του θεωρητικού) επέτρεψαν να νικήσουν οι αντιλήψεις του 

«σοσιαλισµού µε αγορά» (αγορά-µηχανισµός της εµπορευµατικής παραγωγής), 

επέτρεψαν την ήττα του σοσιαλισµού». 
 
Ποια είναι η «διερµήνευση» που προτείνει ο Εριόµιν; Είναι µια κατανόηση των χρηµατι-
κών κατηγοριών σαν αυστηρά «λογιστικών» ή «υπολογιστικών» κατασκευών, που είναι 
ανεξάρτητες από τον νόµο της αξίας. Αλλά αν είναι πραγµατικά ανεξάρτητες από τον 
νόµο της αξίας, τότε σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι χρήσιµες στον οικονοµικό 
σχεδιασµό. Αυτή η βασική «λεπτοµέρεια» είναι που διαφεύγει του Εριόµιν. Επιπρόσθε-
τα, η «διερµήνευση» του Στάλιν έγκειται, όπως είπαµε, στο γεγονός ότι: 
 
«Στον τοµέα της οικονοµικής κυκλοφορίας µέσα στη χώρα τα µέσα 
παραγωγής χάνουν την ιδιότητα του εµπορεύµατος, παύουν να είναι εµπορεύµατα και 
βγαίνουν από τα όρια της σφαίρας δράσης του νόµου της αξίας, διατηρώντας µονάχα το 
εξωτερικό περίβληµα των εµπορευµάτων». 
 
Αλλά είναι «εξωτερικό περίβληµα» ή πραγµατικό περιεχόµενο η ανταλλαγή των αξιών; 
Ο Στάλιν γράφει επίσης σχετικά ότι: 
 
«Το παλιό δεν καταργείται απλώς πέρα για πέρα, αλλά αλλάζει τη φύση του σύµφωνα µε το 

καινούργιο, διατηρώντας µόνο την µορφή του και το καινούργιο δεν καταργεί απλώς το 

παλιό, αλλά διεισδύει µέσα στο παλιό, αλλάζει τη φύση του, τις λειτουργίες του, χωρίς να 

καταστρέφει τη µορφή του, αλλά χρησιµοποιώντας την για την ανάπτυξη του 

καινούργιου». 
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Αλλά η διαλεκτική του παλιού και του νέου, παρόλο είναι λανθασµένα εκφρασµένη από 
τον Στάλιν, ενώ έχει µεγάλη σχέση µε το ζήτηµά µας, δεν είναι το ζήτηµά µας καθαυτό. 
Το ζήτηµα είναι αν υπάρχουν εµπορευµατικές σχέσεις στον σοσιαλισµό, και ο Στάλιν 
φαντάζεται πως έχοντας καταργηθεί ο νόµος της αξίας, και πως όλα υπόκεινται στη διοι-
κητική παντοδυναµία της γραφειοκρατίας και του Γκοσπλάν, φυσικό είναι να µην υπάρ-
χει εµπορευµατική παραγωγή, αλλά µόνο εµπορεύµατα «στη µορφή», αλλά όχι στην ου-
σία. Εδώ  δεν πρόκειται για µια βασική «διόραση» του Στάλιν, όπως γράφει ο Εριόµιν, 
αλλά για τη φυσική κατάπτωση της θεωρίας σε µια περίοδο στην οποία ο σοσιαλισµός 
γινόταν κατανοητός σαν διοικητική εκτέλεση των αποφάσεων της σταλινικής γραφειο-
κρατίας.  
 
Ο Εριόµιν αναφερόµενος σε ορισµένους σοβιετικούς οικονοµολόγους που µετά την κα-
τάρρευση της ΕΣΣ∆ πέρασαν στο αντιδραστικό στρατόπεδο, γράφει: 
 
«… δε διαχωρίζουν τις οικονοµικές µορφές υλοποίησης του περιεχοµένου της δοσµένης παραγωγής (για 

παράδειγµα, ο προγραµµατισµός σαν µορφή εξασφάλισης της αναλογικότητας) από τις µορφές του δοσµένου 

περιεχοµένου, από τις δανεικές, µεταµορφωµένες µορφές. Ένας τέτιος διαχωρισµός αυτών των µορφών περι-

γράφεται µε σαφήνεια από τον Μαρξ. Ο Μαρξ γράφει επίσης για «ανορθολογικές µορφές» και σηµειώνει ότι 

«η έρευνα του µυστικού» αυτών των µορφών είναι «ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα της πολιτικής οικο-

νοµίας»49» (σελ. 19). 
 
Αυτές οι «ανορθολογικές µορφές», για τον Εριόµιν, είναι ακριβώς οι χρηµατικές µορφές 
στον σοσιαλισµό, και εφόσον πρόκειται για «ανορθολογικές» µε τον τρόπο αυτό θα πρέ-
πει να λήξει και η συζήτηση για την ύπαρξη εµπορευµατικών σχέσεων στον σοσιαλισµό. 
Για να µην µείνει καµιά αµφιβολία, γράφει επίσης: 
 
«Η µετασταλινική περίοδος της οικονοµικο-θεωρητικής κατάστασης αξίζει ιδιαίτερης 
ανάλυσης, όµως κλείνοντας µπορούµε να συµπληρώσουµε µόνο ότι ακριβώς ο µη 
εµπορευµατικός χαρακτήρας της σοσιαλιστικής παραγωγής εξασφάλισε όλα τα 
πλεονεκτήµατα του σοσιαλισµού, τη µεγαλύτερη (σε σύγκριση µε τον καπιταλισµό) 
εξοικονόµηση πόρων στην παραγωγή, τη δυνατότητα η ΕΣΣ∆ να γίνει µία από τις δύο 
υπερδυνάµεις, την αυξανόµενη ισχύ και επιρροή της στα τέλη της δεκαετίας του '70, την 
οποία υπολόγιζαν τα παγκόσµια κέντρα του ιµπεριαλισµού» (σελ. 20). 
 
Αλλά η βασική θέση του Μαρξ και του Λένιν ήταν ότι η γοργή ανάπτυξη των παραγωγι-
κών δυνάµεων στον σοσιαλισµό οφείλεται στον σχεδιασµό και την κρατική ιδιοκτησία 
των µέσων παραγωγής.50 Εποµένως, ο σχεδιασµός κατόρθωσε να εκµηδενίσει τις εµπο-

                                                 
49  Κ. Μαρξ - Φρ. Ενγκελς: «Εργα», 2η ρωσική έκδοση, τόµος 48, σελ. 457-458. 
50 Η αύξηση της παραγωγής ανά µονάδα αύξησης των επενδύσεων στην ΕΣΣ∆ έπεσε από 1.16 το 1951-55 
σε 0.77 το 1961-65 (βλέπε τον σχετικό πίνακα στο βιβλίο «ΕΣΣ∆ από το Εργατικό Κράτος στον Κρατικό 
Καπιταλισµό, σελ.130). Οι ρυθµοί ανάπτυξης έπεσαν ανάµεσα στο 1950-55 και το 1965-70 από το 11.3% 
στο 4.0% για την ΕΣΣ∆, από το 8.0% στο 3.4% για την Τσεχοσλοβακία, από το 12.2% στο 4.5% για την 
Βουλγαρία (στο ίδιο, σελ.125). 
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ρευµατικές σχέσεις στο γραφειοκρατικά παραµορφωµένο εργατικό κράτος (παρά τις τε-
ράστιες διαπιστωµένες ανεπάρκειες, ελλείψεις, και αποτυχίες του) και σαν «απόδειξη» 
παρέχεται το γεγονός ότι η ΕΣΣ∆ έγινε η µια από τις δυο υπερδυνάµεις καθώς και η επί-
τευξη της ανύπαρκτης «µεγαλύτερης (σε σύγκριση µε τον καπιταλισµό) εξοικονόµησης πό-
ρων στην παραγωγή».  
 
Αλλά ο Εριόµιν αναφέρεται επιλεκτικά στον Στάλιν. Στα «Οικονοµικά Προβλήµατα του 
Σοσιαλισµού στην ΕΣΣ∆»51 γράφει για τον νόµο της Αξίας: 
 
«[∆]εν περιορίζεται στη σφαίρα της εµπορευµατικής παραγωγής. Επεκτείνεται επίσης στην 
παραγωγή. Είναι αλήθεια ότι ο νόµος της αξίας δεν παίζει ρυθµιστικό ρόλο στη σοσιαλι-
στική µας παραγωγή, παρόλα αυτά επιδρά πάνω στην παραγωγή και αυτό δε µπορεί να µην 
το πάρει κανείς υπόψη του στη διεύθυνση της παραγωγής. Το γεγονός είναι ότι τα κατανα-
λωτικά προϊόντα που είναι απαραίτητα για να αναπληρώσουν την εργατική δύναµη που 
ξοδεύεται στη διάρκεια της παραγωγής, παράγονται στη χώρα µας και πραγµατοποιούνται 
σαν εµπορεύµατα που υπόκεινται στην ενέργεια του νόµου της αξίας. Κι εδώ ακριβώς γίνε-
ται φανερή η επίδραση του νόµου της αξίας πάνω στην παραγωγή. Σε σχέση µε αυτό στις 
επιχειρήσεις έχουν πρακτική σηµασία ζητήµατα τέτοια, όπως είναι το ζήτηµα του οικονο-
µικού προϋπολογισµού και της αποδοτικότητας, το ζήτηµα του κόστους της παραγωγής, το 
ζήτηµα των τιµών κτλ. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις µας δε µπορούν να ενεργούν και 
δεν πρέπει να ενεργούν δίχως να παίρνουν υπ΄ όψη τους το νόµο της αξίας» (υπογραµµί-
σεις δικές µας). 
 
Ασφαλώς η λειτουργία του νόµου της Αξίας στην παραγωγή δεν έγκειται «ακριβώς» 
στην παραγωγή των µέσων συντήρησης και αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης, αλλά 
στον εµπορευµατικό χαρακτήρα της εργατικής δύναµης. Αυτό που δεν φοβόταν να γρά-
ψει ο Μαρξ, φοβάται να το γράψει ο Στάλιν! 
 
Ο Στάλιν γράφει επίσης ότι: 
 
 «Με δυο λόγια: δε µπορεί να υπάρξει αµφιβολία, ότι στις τωρινές σοσιαλιστικές µας συν-
θήκες παραγωγής ο νόµος της αξίας δε µπορεί να είναι «ρυθµιστής των αναλογιών» στην 
κατανοµή της εργασίας ανάµεσα στους διάφορους κλάδους παραγωγής», επειδή «η σχεδιο-
ποίηση της λαϊκής οικονοµίας, µας εξασφαλίζουν αδιάκοπη άνοδο της λαϊκής οικονοµίας 
µε γρήγορους ρυθµούς, ενώ µας απαλλάσσουν από τις περιοδικές οικονοµικές κρίσεις, που 
καταστρέφουν τη λαϊκή οικονοµία και προκαλούν στην κοινωνία κολοσσιαίες υλικές ζη-
µιές». 
 
Αλλά ο νόµος της Αξίας πρέπει να «λαµβάνεται υπόψη από τις επιχειρήσεις» και εποµέ-
νως τον κεντρικό σχεδιασµό. Πως συµβιβάζεται αυτό µε τη θέση ότι η σχεδιοποίηση κα-
ταργεί τον ρυθµιστικό ρόλο του νόµου της αξίας; Απλούστατα δεν συµβιβάζεται. Ο σχε-

                                                 
51  Στάλιν, «Οικονοµικά Προβλήµατα του Σοσιαλισµού στην ΕΣΣ∆», (1952), Σύγχρονη Εποχή, 1998. 
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διασµός µπορεί να χρησιµοποιήσει µε συνειδητό τρόπο τον νόµο της Αξίας, και τις ανταλ-
λαγές των αξιών ώστε να αποφύγει τις περιοδικές κρίσεις και να προγραµµατίσει µια τέ-
τοια ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων, που θα ήταν κατά τα άλλα αδύνατη στον 
καπιταλισµό. 
 
Ο Στάλιν θέτει επίσης σαν ειδικό θεωρητικό πρόβληµα το εξής: 
 
«Με ποιον τρόπο θα δηµιουργηθεί ένας ενιαίος τοµέας, µέσω, άραγε, της απλής απορρό-
φησης του κολχόζνικου τοµέα από τον κρατικό τοµέα, πράγµα που είναι λίγο απίθανο (για-
τί αυτό θα µπορούσε να θεωρηθεί σαν απαλλοτρίωση των κολχόζ), είτε, άραγε, µέσω της 
δηµιουργίας ενός ενιαίου δηµόσιου οικονοµικού οργάνου (όπου θα αντιπροσωπεύονται η 
κρατική βιοµηχανία και τα κολχόζ) µε τη δικαιοδοσία στην αρχή να υπολογίζει ολόκληρη 
την παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων της χώρας και µε την πάροδο του χρόνου να κα-
θορίζει, επίσης, και τη διάθεση της παραγωγής, της ανταλλαγής, ας πούµε των προϊόντων - 
αυτό είναι ένα ζήτηµα ειδικό, που απαιτεί ξεχωριστή εξέταση». 
 
Μα αυτό το ζήτηµα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εξαφάνιση των εµπορευµατικών σχέ-
σεων καθώς και των χρηµατικών κατηγοριών, ενώ υποτίθεται ότι δεν υπάρχουν, γενικά, 
εµπορευµατικές σχέσεις! Ασφαλώς αυτό είναι ένα «θεωρητικό πρόβληµα», αλλά δεν εί-
ναι καθόλου διαφορετικό από το πρόβληµα του εµπορευµατικού χαρακτήρα της εργατι-
κής δύναµης, και της εργατικής δηµοκρατίας στη διαδικασία του κεντρικού σχεδιασµού! 
Φυσικά, είναι ένα «θεωρητικό πρόβληµα» µε την έννοια ότι η «δηµιουργία ενός ενιαίου δηµό-

σιου οικονοµικού οργάνου (όπου θα αντιπροσωπεύονται η κρατική βιοµηχανία και τα κολχόζ)» δεν απο-
τελεί παρά την υπέρτατη έκφραση της γραφειοκρατίας και της επιβολής της δικτατορίας 
της όχι µόνο πάνω στην εργατική τάξη αλλά και τους νόµους κίνησης της πραγµατικότη-
τας! 
 
Αναφερόµενος στον «βασικό νόµο του καπιταλισµού», ο Στάλιν προσπαθεί να προσεγ-
γίσει το ζήτηµα ως εξής: 
 
«Πιο πολύ πλησιάζει προς την έννοια του βασικού οικονοµικού νόµου του καπιταλισµού ο 
νόµος της υπεραξίας, ο νόµος της γέννησης και της αύξησης του καπιταλιστικού κέρδους. 
Αυτός πραγµατικά προκαθορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της καπιταλιστικής παραγωγής. 
Όµως, ο νόµος της υπεραξίας είναι πολύ γενικός νόµος, που δε θίγει το πρόβληµα του υ-
ψηλότερου ποσοστού κέρδους, του οποίου η εξασφάλιση αποτελεί όρο ανάπτυξης του µο-
νοπωλιακού καπιταλισµού. Για να συµπληρώσουµε αυτό το κενό, πρέπει να συγκεκριµενο-
ποιήσουµε το νόµο της υπεραξίας και να τον αναπτύξουµε παραπέρα, ώστε να προσαρµό-
ζεται στις συνθήκες του µονοπωλιακού καπιταλισµού, παίρνοντας επιπλέον υπόψη µας ότι 
ο µονοπωλιακός καπιταλισµός δεν επιζητεί κάθε κέρδος, αλλά ακριβώς το ανώτατο κέρ-
δος. Κι αυτό θα είναι ο βασικός οικονοµικός νόµος του σύγχρονου καπιταλισµού. Τα βασι-
κά χαρακτηριστικά και οι βασικές απαιτήσεις του βασικού οικονοµικού νόµου του σύγχρο-
νου καπιταλισµού θα µπορούσαν να διατυπωθούν, π.χ., µε τον εξής τρόπο: εξασφάλιση του 
ανώτατου καπιταλιστικού κέρδους µέσω της εκµετάλλευσης, της καταστροφής και της εξα-
θλίωσης της πλειοψηφίας του πληθυσµού της δοσµένης χώρας, µέσω της υποδούλωσης και 
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της συστηµατικής καταλήστευσης των λαών των άλλων χωρών, ιδιαίτερα των καθυστερη-
µένων χωρών, τέλος, µέσω των πολέµων και της στρατιωτικοποίησης της λαϊκής οικονο-
µίας που χρησιµοποιούνται για την εξασφάλιση των πιο υψηλότερων κερδών» (κεφ. 7).  
 
Αλλά λέγοντας ότι «πρέπει να συγκεκριµενοποιήσουµε το νόµο της υπεραξίας και να τον 
αναπτύξουµε παραπέρα, ώστε να προσαρµόζεται στις συνθήκες του µονοπωλιακού καπιτα-
λισµού, παίρνοντας επιπλέον υπόψη µας ότι ο µονοπωλιακός καπιταλισµός δεν επιζητεί 
κάθε κέρδος, αλλά ακριβώς το ανώτατο κέρδος», είναι σαν να ξεχνάµε ότι το ανώτατο 
κέρδος είναι ακριβώς η επιδίωξη κάθε ιδιοκτήτη από την εποχή της πρώϊµης δουλοκτη-
σίας µέχρι τη σύγχρονη εποχή. Στην πραγµατικότητα, ακόµη και στον καπιταλισµό του 
«ελεύθερου ανταγωνισµού», «ο νόµος της γέννησης και της αύξησης του καπιταλιστικού 
κέρδους» δεν είναι παρά ένας «νόµος», ένα αποτέλεσµα για την ακρίβεια, του συναγωνι-
σµού των ατοµικών κεφαλαίων, στην αλληλεπίδρασή του µε τον νόµο της Αξίας και τον 
προσδιορισµό των τιµών µε βάση τις αξίες. Στην εποχή του ιµπεριαλισµού, ο ανταγωνι-
σµός παίρνει τη µορφή των πολέµων για αγορές πρώτων υλών, αγορές αγαθών κατανά-
λωσης κλπ, αλλά δεν σταµατά ο συναγωνισµός των ατοµικών κεφαλαίων σε παγκόσµιο 
επίπεδο µέσω της µετακίνησης πόρων για την επίτευξη του µέγιστου ποσοστού κέρδους. 
Αλλά οι πόλεµοι, η στρατιωτικοποίηση κλπ (τι είναι αλήθεια η «στρατιωτικοποίηση της 
λαϊκής οικονοµίας»;) δεν είναι καινοφανή στην οικονοµική πραγµατικότητα. Είναι γνω-
στά από την αυγή της δουλοκτητικής κοινωνίας. Είναι επίσης εντελώς σαφές ότι η «συ-
γκεκριµενοποίηση του νόµου της υπεραξίας» στην εποχή του καπιταλισµού έγκειται 
στην γενικευµένη εµπορευµατική παραγωγή, µε την έννοια της µετατροπής της εργατι-
κής δύναµης σε εµπόρευµα, ενώ στην εποχή του ιµπεριαλισµού δεν έγκειται στη µεγι-
στοποίηση του κέρδους, τη στρατιωτικοποίηση και τους πολέµους ή την εκµετάλλευση 
άλλων χωρών, αλλά στη σύµφυση του βιοµηχανικού µε το τραπεζιτικό και χρηµατιστικό 
κεφάλαιο, δηλαδή το πέρασµα σε ανώτερες µορφές της συσσώρευσης.  
 
Αν ο βασικός νόµος του (µονοπωλιακού) καπιταλισµού, δεν είναι παρά η «συγκεκριµε-
νοποίηση του νόµου της υπεραξίας», όπως την κάνει ο Στάλιν, τότε µια τέτοια «συγκε-
κριµενοποίηση» έγινε κιόλας πολύ πριν εµφανισθεί ο ίδιος ο καπιταλισµός. Ας δούµε 
άλλη µια «θεωρητική συνεισφορά» του Στάλιν στο ίδιο έργο: 
 
«Λένε ότι ο νόµος του µέσου ποσοστού κέρδους είναι ο βασικός οικονοµικός νόµος του 
σύγχρονου καπιταλισµού. Αυτό δεν είναι σωστό. Ο σύγχρονος καπιταλισµός, ο µονοπωλια-
κός καπιταλισµός, δεν µπορεί να ικανοποιηθεί µε το µέσο κέρδος, που επιπλέον έχει την 
τάση να πέφτει εξαιτίας της ανύψωσης της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου. Ο σύγχρο-
νος µονοπωλιακός καπιταλισµός απαιτεί όχι το µέσο κέρδος αλλά το µέγιστο του κέρδους 
που του είναι απαραίτητο για να πραγµατοποιεί περισσότερο ή λιγότερο κανονικά την πλα-
τιά αναπαραγωγή». 
 
Αλλά ο «νόµος του µέσου ποσοστού κέρδους» δεν είναι παρά µια λογική υπόθεση, θεω-
ρητική παρόλα αυτά όπως ξεκαθάρισε ο Μαρξ, αν και χωρίς αυτήν δεν µπορεί να υπάρ-
ξει το σύστηµα του καπιταλισµού του ελεύθερου ανταγωνισµού, που προκύπτει όταν ε-
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ξετάζουµε θεωρητικά τον καπιταλισµό του ελεύθερου ανταγωνισµού. Φυσικά, στον µο-
νοπωλιακό καπιταλισµό, ορισµένοι τοµείς της οικονοµίας είναι µονοπωλιακοί και σ’ αυ-
τούς δεν ισχύει η υπόθεση της ελεύθερης εισόδου στον κλάδο, µε αποτέλεσµα να απο-
λαµβάνουν υψηλότερη ποσοστά κέρδους από εκείνα των ολιγοπωλιακών ή ανταγωνιστι-
κών κλάδων. Στους τελευταίους επικρατεί φυσικά το µέσο ποσοστό κέρδους τους. Η θέ-
ση ότι «ο µονοπωλιακός καπιταλισµός, δεν µπορεί να ικανοποιηθεί µε το µέσο κέρδος, που 
επιπλέον έχει την τάση να πέφτει εξαιτίας της ανύψωσης της οργανικής σύνθεσης του κε-
φαλαίου» δεν είναι παρά µια προκατακλυσµιαία ανάγνωση του Μαρξ, που δεν µπορεί να 
είναι αναγκαστικά σωστή, εφόσον πρέπει να εξετάσουµε το χρηµατικό και όχι το αξιακό 
ποσοστό του κέρδους. Πέρα απ’ αυτό, δεν µας αφορά ειδικά η ανάλυση του µονοπωλια-
κού καπιταλισµού, αλλά του ιµπεριαλισµού. Ο ιµπεριαλισµός µαζί µε τα µονοπώλια πε-
ριλαµβάνει και τη σύµφυση, εποµένως την ανάλυση του βιοµηχανικού µε το χρηµατοπι-
στωτικό κεφάλαιο.  
 
«Υπάρχει, άραγε, βασικός οικονοµικός νόµος του σοσιαλισµού; Ναι, υπάρχει. Ποια είναι 
τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις αυτού του νόµου; Τα ουσιαστικά χαρα-
κτηριστικά και οι απαιτήσεις του βασικού οικονοµικού νόµου του σοσιαλισµού θα µπορού-
σαν, π.χ., να διατυπωθούν µε τον εξής τρόπο: Εξασφάλιση της ανώτατης ικανοποίησης των 
διαρκώς αναπτυσσοµένων υλικών και πολιτιστικών αναγκών ολόκληρης της κοινωνίας, 
µέσω της αδιάκοπης ανάπτυξης και τελειοποίησης της σοσιαλιστικής παραγωγής, πάνω στη 
βάση της πιο υψηλής τεχνικής». 
 
Αλλά τι είδους νόµος είναι αυτός που εδράζεται πάνω στις «ανάγκες»; Μπορεί να είναι 
µια επιθυµία ή ένας στόχος, αλλά δεν µπορεί να είναι ένας αντικειµενικός νόµος, µε την 
έννοια της έκφρασης µιας υπαρκτής µορφής κίνησης της υλικής πραγµατικότητας.  
 
«Λένε ότι βασικός οικονοµικός νόµος του σοσιαλισµού είναι ο νόµος της ισόµετρης, της 
αναλογικής ανάπτυξης της λαϊκής οικονοµίας. Αυτό δεν είναι σωστό. Η ισόµετρη ανάπτυξη 
της λαϊκής οικονοµίας, καθώς και η σχεδιοποίηση της λαϊκής οικονοµίας, που είναι περισ-
σότερο ή λιγότερο πιστή αντανάκλαση αυτού του νόµου, δεν µπορούν να δώσουν τίποτε 
από µόνες τους, αν δεν είναι γνωστό για ποιο σκοπό συντελείται η ισόµετρη ανάπτυξη της 
λαϊκής οικονοµίας, είτε αν ο σκοπός αυτός είναι ασαφής. Ο νόµος της ισόµετρης ανάπτυ-
ξης της λαϊκής οικονοµίας µπορεί να δώσει το απαιτούµενο αποτέλεσµα, µονάχα στην πε-
ρίπτωση όπου υπάρχει σκοπός, σύµφωνα µε την πραγµατοποίηση του οποίου επιτελείται η 
ισόµετρη ανάπτυξη της λαϊκής οικονοµίας» (υπογράµµιση δική µας). 
 
Αλλά αν η σχεδιοποίηση, η ισόµετρη ανάπτυξη, και θα προσθέταµε η κρατική ιδιοκτησία 
των µέσων παραγωγής, είναι «περισσότερο ή λιγότερο πιστή αντανάκλαση αυτού του νό-
µου», γιατί δεν είναι σωστό ότι αυτά ακριβώς είναι «περισσότερο ή λιγότερο» ο βασικός 
νόµος του σοσιαλισµού; Γιατί πρέπει να γνωρίζουµε και τον σκοπό; Θα πρέπει να γνωρί-
ζουµε τον σκοπό, αν ακριβώς ο σκοπός είναι σκοπός, και όχι ο νόµος του σοσιαλισµού. 
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Τέτοια σφάλµατα τυπικής λογικής είναι που διαπράττει ο Στάλιν. Όπως έγραφε ο Μέ-
ρινγκ: 
 
 «Ο γενικός νόµος της καπιταλιστικής συσσώρευσης έχει ως εξής : Το µεγάλωµα του κεφα-
λαίου περιλαµβάνει το µεγάλωµα του µεταβλητού του τµήµατος, δηλαδή του µέρους εκείνου 
που µετατρέπεται σε εργατική δύναµη (…) Οι ιστορικές τάσεις της καπιταλιστικής συσσώ-
ρευσης απορρέουν από το νόµο αυτόν. Χέρι µε χέρι µε τη συσσώρευση και τη συγκέντρωση 
του κεφαλαίου αναπτύσσεται, κλιµακούµενη µε σταθερά αυξανόµενο ρυθµό, η µορφή συ-
νεργασίας στη διαδικασία της εργασίας, η συνειδητή τεχνολογική εφαρµογή της επιστήµης 
στην παραγωγή, η οργανωµένη και µε οµαδική συνεργασία καλλιέργεια της γης, η µετατρο-
πή των παραγωγικών µέσων σε µορφές χρησιµοποιήσιµες µόνον από κοινού και η εξοικο-
νόµηση των µέσων της παραγωγής µε τη χρησιµοποίηση τους σαν οµαδικών παραγωγικών 
µέσων της συνδυασµένης κοινωνικής εργασίας».52 
 
 
Αυτά δεν εµποδίζουν τον Στάλιν να γράψει, σαν κριτική προς τον οικονοµολόγο Γιαρο-
σένκο τα εξής αντίθετα: 
 
«Μπορούµε και χρειάζεται να µιλάµε για την προτεραιότητα της παραγωγής µέσων παρα-
γωγής σε σχέση µε την παραγωγή µέσων κατανάλωσης, γιατί τόσο στη µια όσο και στην 
άλλη περίπτωση έχουµε να κάνουµε µε παραγωγή, εποµένως πρόκειται για δυο πράγµατα 
περισσότερο ή λιγότερο οµοειδή. Όµως, δεν µπορούµε να µιλάµε, θα ήταν λάθος να µιλάµε 
για την προτεραιότητα των αναγκών σε σχέση µε την παραγωγή, είτε για την προτεραιότητα 
της παραγωγής σε σχέση µε τις ανάγκες, γιατί παραγωγή και ανάγκες είναι δυο εντελώς 
διαφορετικοί τοµείς». 
 
 
Ο βασικός νόµος του σοσιαλισµού, αν υπάρχει τέτοιο πράγµα, πρέπει να έχει να κάνει µε 
τις αρχές κίνησης του συστήµατος, µε τη διαλεκτική του, µε τις συνέπειες που προκύ-
πτουν από τον ορισµό του σοσιαλισµού σαν κρατική ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής, 
σχεδιοποιηµένη παραγωγή, και τη δικτατορία του προλεταριάτου. Ο «σκοπός» του συ-
στήµατος προκύπτει απευθείας από την άσκηση της δικτατορίας του προλεταριάτου, και 
της εργατικής δηµοκρατίας στα Σοβιέτ σε όλα τα επίπεδα της οικονοµικής και κοινωνι-
κής ζωής. Εποµένως, ο σκοπός του συστήµατος είναι σύµφυτος στο σύστηµα και δεν 
χρειάζεται να καθορισθεί επιπρόσθετα ή εξωτερικά, εκτός φυσικά κι’ αν κάτι τέτοιο πρέ-
πει να γίνει «στο όνοµα της εργατικής τάξης» από µια γραφειοκρατική κάστα που έχει 
υποσκάψει και ανατρέψει την εξουσία της εργατικής τάξης. 
 
Σε ότι αφορά το ζήτηµα των εµπορευµάτων ο Στάλιν γράφει τα εξής ενδιαφέροντα: 
 

                                                 
52  Φ. Μέρινγκ, «Ο πρώτος τόµος του Κεφαλαίου» (1918), Μαρξιστικό ∆ελτίο, αρ. 29, 1964. 
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«Μπορούµε, άραγε, να θεωρήσουµε τα µέσα παραγωγής στο δικό µας σοσιαλιστικό καθε-
στώς σαν εµπόρευµα; Κατά τη γνώµη µου, µε κανέναν τρόπο δεν µπορούµε. Εµπόρευµα 
είναι το προϊόν εκείνο της παραγωγής που πουλιέται σ' έναν οποιονδήποτε αγοραστή, επι-
πρόσθετα κατά την πώληση του εµπορεύµατος ο ιδιοκτήτης του εµπορεύµατος χάνει το δι-
καίωµα ιδιοκτησίας πάνω σ' αυτό και ο αγοραστής γίνεται ιδιοκτήτης του εµπορεύµατος, ο 
οποίος µπορεί να το ξαναπουλήσει, να το βάλει ενέχυρο, να το καταστρέψει. Περιλαµβάνο-
νται, άραγε, τα µέσα παραγωγής σ' έναν τέτοιον ορισµό; Είναι φανερό ότι δεν περιλαµβά-
νονται. Πρώτα-πρώτα, τα µέσα παραγωγής «πουλιούνται» όχι σε οποιονδήποτε αγοραστή, 
δεν «πουλιούνται» ούτε καν στα κολχόζ, παραχωρούνται µόνο από το κράτος στις επιχει-
ρήσεις του. Κατά δεύτερο λόγο, ο κύριος των µέσων παραγωγής, το κράτος, όταν τα παρα-
δίνει σε τούτη ή σ' εκείνη την επιχείρηση, δε χάνει καθόλου το δικαίωµα ιδιοκτησίας στα 
µέσα παραγωγής, αλλά αντίθετα το διατηρεί πέρα για πέρα. Κατά τρίτο λόγο, οι διευθυντές 
των επιχειρήσεων που παρέλαβαν από το κράτος τα µέσα παραγωγής, όχι µόνο δε γίνονται 
ιδιοκτήτες τους, αλλά αντίθετα χαρακτηρίζονται σαν πληρεξούσιοι του σοβιετικού κράτους 
για τη χρησιµοποίηση των µέσων παραγωγής, σύµφωνα µε τα πλάνα που καθορίζονται από 
το κράτος» (κεφ. 10).  
 
Αλλά σύµφωνα µε αυτόν τον «ορισµό» του εµπορεύµατος, που είναι καθαρά νοµικός, η 
εργατική δύναµη δεν είναι καν εµπόρευµα στον καπιταλισµό. Ο εργάτης δεν χάνει το 
δικαίωµα της ιδιοκτησίας του, αλλά ίσα – ίσα το διατηρεί ακέραιο, και µάλιστα αποζη-
µιώνεται στην αξία του, που είναι η αξία αναπαραγωγής του. Εποµένως, ένας τέτοιος ο-
ρισµός αν δεν αφορά τα εµπορεύµατα γενικά, δεν µπορεί να αφορά και τα µέσα παραγω-
γής. Φυσικά, «ο κύριος των µέσων παραγωγής, το κράτος, όταν τα παραδίνει σε τούτη ή σ' 
εκείνη την επιχείρηση, δε χάνει καθόλου το δικαίωµα ιδιοκτησίας στα µέσα παραγωγής, 
αλλά αντίθετα το διατηρεί πέρα για πέρα». Ωστόσο το ζήτηµα δεν είναι το νοµικό καθε-
στώς της ιδιοκτησίας, αλλά οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα µέσα παραγωγής, δηλαδή η 
αξία που αναλώνεται στο προτσές της παραγωγής, και οι αξίες πρέπει ν’ ανταλλάσσονται 
σε αναλογία, για να έχει νόηµα η ανταλλαγή και εποµένως η ίδια η παραγωγή, ακόµη και 
κατ’ εντολή του κράτους. Το γεγονός ότι οι «οι διευθυντές των επιχειρήσεων που παρέ-
λαβαν από το κράτος τα µέσα παραγωγής, όχι µόνο δε γίνονται ιδιοκτήτες τους, αλλά αντί-
θετα χαρακτηρίζονται σαν πληρεξούσιοι του σοβιετικού κράτους» επίσης δεν έχει σχέση 
µε τη λειτουργία της κίνησης της ύλης στο οικονοµικό επίπεδο ή της «φυσικής κίνησης» 
γιατί είναι µια «νοµική µορφή», στη βάση της οποίας βρίσκεται η ανταλλαγή των αξιών 
και ο εµπορευµατικός χαρακτήρας της εργατικής δύναµης.  
 
Σε συνδυασµό µε τον «λογιστικό» και υπολογιστικό» χαρακτήρα των τιµών, η ανάγκη 
των εξαγωγών καθιστά αναγκαία τη χρήση τέτοιων κατηγοριών όπως οι χρηµατικές, κι’ 
αυτό φαίνεται αρκετά παράδοξο στον Στάλιν για να δώσει µια ερµηνεία: 
 
«Βγαίνει έτσι το συµπέρασµα ότι στον τοµέα της κυκλοφορίας µέσω του εξωτερικού εµπο-
ρίου τα µέσα παραγωγής, που παράγονται από τις επιχειρήσεις µας, διατηρούν τις ιδιότητες 
των εµπορευµάτων τόσο στην ουσία όσο και τυπικά, ενώ στον τοµέα της οικονοµικής κυ-
κλοφορίας µέσα στη χώρα τα µέσα παραγωγής χάνουν την ιδιότητα του εµπορεύµατος, 
παύουν να είναι εµπορεύµατα και βγαίνουν από τα όρια της σφαίρας ενέργειας του νόµου 
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της αξίας, διατηρώντας µονάχα την εξωτερική επιφάνεια των εµπορευµάτων (υπολογισµός 
κλπ.)». 
 
Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν ήταν άγνωστο στην πρωτόγονη κοµµουνιστική κοινωνία. Κά-
ποια ποσότητα προϊόντων καταναλώνονταν µέσα στα πλαίσια της κοινότητας ενώ µια 
άλλη ποσότητα ανταλλάσσονταν µε άλλες κοινότητες, και εποµένως αποτελούσαν εµπο-
ρεύµατα, άσχετα αν υπήρχε άµεση ανταλλαγή ή µεσολαβούσε κάποιου είδους γενικό ι-
σοδύναµο, δηλαδή χρήµα, όπως το αλάτι, τα γουναρικά κλπ. Το φαινόµενο αυτό δεν εί-
ναι καθόλου παράδοξο και ήταν, φυσικά, γνωστό και στον δουλοκτητικό ή τον φεουδαρ-
χικό τρόπο παραγωγής. Αυτή η «ιδιοµορφία» όπως την χαρακτηρίζει ο Στάλιν, του φαί-
νεται παράδοξη και αισθάνεται την ανάγκη να την ερµηνεύσει. «Πώς να εξηγήσουµε αυτή 
την ιδιοµορφία; », γράφει λοιπόν στην επικεφαλίδα ενός νέου τµήµατος του κεφ. 10.  
 
«Αν εξετάσουµε το ζήτηµα από την τυπική του άποψη, από την άποψη των εξελίξεων, που 
πραγµατοποιούνται στην επιφάνεια των φαινοµένων, µπορεί να φτάσουµε στο λαθεµένο 
συµπέρασµα ότι οι κατηγορίες του καπιταλισµού διατηρούν τάχατες την ισχύ τους στη δικιά 
µας οικονοµία. Αν, όµως, εξετάσουµε το ζήτηµα χρησιµοποιώντας τη µαρξιστική ανάλυση, 
που κάνει αυστηρή διάκριση ανάµεσα στο περιεχόµενο της οικονοµικής εξέλιξης και τη 
µορφή της, ανάµεσα στις βαθύτερες διαδικασίες της εξέλιξης και τα επιφανειακά φαινόµε-
να, τότε µπορούµε να καταλήξουµε στο µοναδικό σωστό συµπέρασµα, ότι από τις παλιές 
κατηγορίες του καπιταλισµού διατηρήθηκε σ' εµάς, κατά κύριο λόγο, η µορφή, η εξωτερική 
εµφάνιση, αλλά στην ουσία αυτές άλλαξαν σ' εµάς ριζικά, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
ανάπτυξης της σοσιαλιστικής λαϊκής οικονοµίας». 
 
Εποµένως, «από τις παλιές κατηγορίες του καπιταλισµού διατηρήθηκε σ' εµάς, κατά κύριο 
λόγο, η µορφή, η εξωτερική εµφάνιση, αλλά στην ουσία αυτές άλλαξαν σ' εµάς ριζικά», αλ-
λά αυτή δεν είναι παρά µια περίτεχνη απάντηση στο λανθασµένο ερώτηµα. Ένα προϊόν 
ασφαλώς µπορεί ν’ αποτελεί αγαθό όταν καταναλώνεται άµεσα, και εµπόρευµα όταν α-
νταλλάσσεται µε µια άλλη κοινότητα, µια άλλη περιοχή ή µια άλλη χώρα. Τίποτα το πα-
ράδοξο δεν υπάρχει εδώ, αν λάβουµε υπόψη τη διπλή φύση των αγαθών σαν αξίες χρή-
σης και σαν ανταλλακτικές αξίες. Αυτό θα ήταν επαρκές για να λύσει τα «δυσεπίλυτα» 
προβλήµατα και τις δήθεν «ιδιοµορφίες» που έθεσε ο Στάλιν. Αλλά δεν είναι αυτό το 
πραγµατικό τέλος της συζήτησης σχετικά µε τον εµπορευµατικό χαρακτήρα των σχέσε-
ων παραγωγής, διότι η οικονοµία του εργατικού κράτους δεν είναι µια πρωτόγονη κοµ-
µουνιστική κοινωνία στην οποία όλα τα µέλη της καταναλώνουν τα διαθέσιµα αγαθά ή 
τα ανταλλάσσουν µε άλλες κοινότητες. Τα προτσές παραγωγής του εργατικού κράτους 
είναι προτσές ανταλλαγής αξιών, η δε αποτελεσµατική και ορθολογική παραγωγή απαι-
τεί µια φυσική κίνηση ή κίνηση της ύλης η οποία να ευθυγραµµίζεται µε τον νόµο της 
αξίας και την προσεγγιστικά ίση ανταλλαγή των αξιών. Η δε ισχύς του νόµου της Αξίας 
δεν έχει τίποτε να κάνει µε τον νοµικό ορισµό του εµπορεύµατος α λα Στάλιν, αλλά πρωτί-
στως µε τον εµπορευµατικό χαρακτήρα της εργατικής δύναµης. 
 
Σε σχέση µε ένα σηµαντικότερο σηµείο, ο Στάλιν γράφει: 
 
«Εποµένως, δεν επιτρέπεται να αρνηθούµε ότι ο νόµος της αξίας επενεργεί στη διαµόρφω-
ση των τιµών των γεωργικών ακατέργαστων υλών, ότι είναι ένας από τους παράγοντες αυ-
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τής της διαδικασίας. Όµως, ακόµα περισσότερο δεν επιτρέπεται να αρνηθούµε και το ότι η 
επενέργεια αυτή ούτε είναι ούτε και µπορεί να είναι ρυθµιστική». 
 
Τι είδους επιχείρηµα είναι, ωστόσο, αυτό; Όπως είναι γνωστό, στον καπιταλισµό του ε-
λεύθερου συναγωνισµού, που βρίσκεται σε ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, σύµφωνα 
µε τα µαρξιστικά σχήµατα της απλής αναπαραγωγής, ο νόµος της αξίας είναι ένας από 
τους παράγοντες της διαµόρφωσης των τιµών παραγωγής, αλλά οι τιµές παραγωγής δια-
φέρουν γενικά από τις αξίες και εποµένως, φαινοµενικά, «η επενέργεια αυτή ούτε είναι 
ούτε και µπορεί να είναι ρυθµιστική», αλλά στην πραγµατικότητα είναι. Στη διαπίστωση 
του Στάλιν έχει προηγηθεί το εξής: 
 
«Είναι, άραγε, η επενέργεια του νόµου της αξίας πάνω στις τιµές των ακατέργαστων υλών, 
που παράγονται στην αγροτική οικονοµία, επενέργεια ρυθµιστική, όπως το υποστηρίζετε, 
σύντροφε Νότκιν; Θα ήταν ρυθµιστική, αν υπήρχε σ' εµάς ένα «ελεύθερο» παιχνίδι τιµών 
στις γεωργικές ακατέργαστες ύλες, αν δρούσε σ' εµάς ο νόµος του ανταγωνισµού και της 
αναρχίας στην παραγωγή, αν δεν είχαµε σχεδιασµένη οικονοµία, αν η παραγωγή των ακα-
τέργαστων υλών δεν καθοριζόταν από το πλάνο. Όµως, µια που όλα αυτά τα «αν» δεν υ-
πάρχουν στο σύστηµα της λαϊκής µας οικονοµίας, η επενέργεια του νόµου της αξίας πάνω 
στις τιµές των γεωργικών ακατέργαστων υλών, µε κανέναν τρόπο δεν µπορεί να είναι ρυθ-
µιστική. Κατά πρώτο λόγο, σ' εµάς οι τιµές των γεωργικών ακατέργαστων υλών είναι στα-
θερές, καθορίζονται από το πλάνο και δεν είναι «ελεύθερες». Κατά δεύτερο λόγο, ο όγκος 
της παραγωγής των γεωργικών ακατέργαστων υλών καθορίζεται όχι αυτόµατα, ούτε από 
οποιαδήποτε τυχαία περιστατικά, αλλά από το πλάνο. Κατά τρίτο λόγο, τα εργαλεία της πα-
ραγωγής, τα απαραίτητα για την παραγωγή γεωργικών ακατέργαστων υλών, είναι συγκε-
ντρωµένα όχι στα χέρια ιδιωτών, ούτε οµάδων ιδιωτών, αλλά στα χέρια του κράτους. Τι 
αποµένει, λοιπόν, ύστερα απ' αυτά, από το ρυθµιστικό ρόλο της αξίας; Βγαίνει το συµπέ-
ρασµα ότι ο ίδιος ο νόµος της αξίας ρυθµίζεται από τα γεγονότα, που πιο πάνω αναφέραµε, 
γεγονότα, που χαρακτηρίζουν τη σοσιαλιστική παραγωγή» (υπογραµµίσεις δικές µας). 
 
Τι αποµένει άραγε στ’ αλήθεια, όταν το κράτος έχει καθορίσει τις τιµές των γεωργικών 
εισροών, τις ποσότητές τους, ενώ τα «εργαλεία της παραγωγής» αποτελούν κρατική και 
όχι ατοµική ιδιοκτησία; Φαινοµενικά, «ο ίδιος ο νόµος της αξίας ρυθµίζεται από τα γεγο-
νότα» αυτά, αλλά στην πραγµατικότητα, αυτό δείχνει µια πρωτοφανή έλλειψη κατα-
νόησης του ίδιου του νόµου της αξίας. Τα «γεγονότα» είναι ότι στον αγροτικό τοµέα, 
π.χ., δίνεται µια ορισµένη ποσότητα «εργαλείων της παραγωγής» που αποτελούν ιδιο-
κτησία του κράτους, και διατάσσεται να παραχθεί µια ορισµένη ποσότητα ακατέργαστων 
υλών που θα πουληθούν σε ορισµένες τιµές (καθορισµένα και τα δυο από το πλάνο). ∆εν 
καταργήσαµε µ’ αυτόν τον τρόπο τον νόµο της Αξίας; Αλλά αυτό είναι το ίδιο µε το να 
λέµε ότι η  αυτοκινητοβιοµηχανία πρέπει να παράγει ένα ορισµένο µοντέλο (καθόλα ό-
µοιο µε ένα πολυτελές BMW, π.χ.) στην τιµή των € 100, και να παραχθούν καθώς επίσης 
και ν’ αγορασθούν 100.000 αυτοκίνητα. ∆εν καταργήσαµε µ’ αυτόν τον τρόπο τον νόµο 
της προσφοράς και της ζήτησης, και παρεµπιπτόντως τον νόµο της Αξίας; Μόνο για κά-
ποιον που αγνοεί τη στοιχειώδη λογική κάτι τέτοιο µπορεί ν’ ανταποκρίνεται στην πραγ-
µατικότητα. Ο Στάλιν συµπεραίνει, µε παρόµοιο τρόπο:  
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«Βγαίνει το συµπέρασµα ότι ο ίδιος ο νόµος της αξίας ρυθµίζεται από τα γεγονότα, που πιο 
πάνω αναφέραµε, γεγονότα, που χαρακτηρίζουν τη σοσιαλιστική παραγωγή». 
 
Αλλά ο νόµος της αξίας, εδώ, δεν ρυθµίζεται από τα «γεγονότα», δηλαδή τις διοικητικές 
αποφάσεις της γραφειοκρατίας που είναι εύκολο να διατυπωθούν στα χαρτιά σαν γενικές 
ντιρεκτίβες. Τα «γεγονότα» έχουν συστηµατικά παραβιάσει τον νόµο της αξίας, και η λει-
τουργία του νόµου της αξίας είναι αναπόφευκτο να υλοποιηθεί σ’ επόµενο στάδιο µε 
δραµατικό τρόπο. Όταν αναλώθηκαν 100 ώρες εργασίας, π.χ., στην παραγωγή ενός προ-
ϊόντος, και ανταλλάσσεται υποχρεωτικά στο προτσές της παραγωγής σαν ενδιάµεση εισ-
ροή ή στο προτσές της κυκλοφορίας µε µέσα συντήρησης που η παραγωγή τους απαίτη-
σε µόνον 10 ώρες, τότε η θεωρία της αξίας προβλέπει µια σχετική τιµή 10:1 για το πρώτο 
αγαθό. Αν τα αγαθά ανταλλάσσονται στην αναλογία 1:1, σε οποιαδήποτε σφαίρα, τότε θα 
πρέπει να υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση για το πρώτο αγαθό, και εποµένως δεν θα υ-
πάρχει αρκετή ποσότητα από το αγαθό αυτό. Ο Στάλιν φαντάζεται ότι µε διοικητικά µέ-
τρα µπορεί να καθορίσει τόσο την τιµή στην «επιθυµητή αναλογία» 1:1 όσο και να εξα-
σφαλίσει µε τα ίδια διοικητικά µέτρα την επάρκεια της προσφοράς του πρώτου αγαθού. 
Η αναλογία 10:1 θα αυτοεπιβληθεί, εφόσον απλούστατα δεν θα υπάρχουν οι διαθέσιµες 
ώρες εργασίας για να παραχθεί η «επιθυµητή» ποσότητα στην «επιθυµητή» σχετική τιµή 
1:1. Αυτή είναι η λογική της επιβολής του νόµου της Αξίας, και µε αυτή την έννοια έχουµε 
εµπορευµατική παραγωγή στον σοσιαλισµό. 
 
Το πρώτο παράδοξο είναι ότι ο Στάλιν «αρνείται» καταρχήν µια τέτοια άποψη, για να 
την επικροτήσει σ’ ολόκληρο το επόµενο έργο του: 
 
«Μερικοί σύντροφοι αρνούνται τον αντικειµενικό χαρακτήρα των νόµων της επιστήµης, 
ιδιαίτερα των νόµων της πολιτικής οικονοµίας στο σοσιαλισµό. Αρνούνται ότι οι νόµοι της 
πολιτικής οικονοµίας αντανακλούν νοµοτελειακές εξελίξεις που πραγµατοποιούνται ανε-
ξάρτητα από τη θέληση των ανθρώπων. Θεωρούν ότι χάρη στον ιδιαίτερο ρόλο που επιφύ-
λαξε η ιστορία στο σοβιετικό κράτος, το σοβιετικό κράτος, οι καθοδηγητές του, µπορούν να 
καταργήσουν τους υπάρχοντες νόµους της πολιτικής οικονοµίας, µπορούν να «διαµορφώ-
σουν» νέους νόµους, να «δηµιουργήσουν» νέους νόµους» (κεφ. 1).  
 
Επίσης: 
 

«Μερικές φορές ρωτούν: υπάρχει, άραγε, και ενεργεί στη χώρα µας, στο 
σοσιαλιστικό µας καθεστώς, ο νόµος της αξίας; Ναι, υπάρχει και ενεργεί. 
[...] Είναι άραγε καλό αυτό; ∆εν είναι και κακό. Στις τωρινές συνθήκες µας 
αυτό πραγµατικά δεν είναι κακό, γιατί διαπαιδαγωγεί τους οικονοµολόγους 
µας στο πνεύµα της ορθολογιστικής διεύθυνσης της παραγωγής και τους δι-
δάσκει» (σελ. 44-45). 

 
Το δεύτερο παράδοξο είναι ότι ο Στάλιν θεωρεί τα υποδείγµατα της απλής αναπαραγω-
γής του Μαρξ να έχουν ισχύ και στον σοσιαλισµό (πράγµα γενικά σωστό) αλλά σ’ αυτή 
τη θέση συγχέει τη θεωρία της αξίας: 
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«Βέβαια, η µαρξιστική θεωρία της αναπαραγωγής, που η εκπόνηση της προέκυψε σαν απο-
τέλεσµα της µελέτης των νόµων της καπιταλιστικής παραγωγής, αντανακλά τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα της καπιταλιστικής παραγωγής και, φυσικά, είναι ντυµένη µε τη µορφή των ε-
µπορευµατοκαπιταλιστικών σχέσεων της αξίας. ∆εν µπορούσε να γίνει και διαφορετικά. 
Όµως, το να βλέπεις στη µαρξιστική θεωρία της αναπαραγωγής µονάχα αυτή τη µορφή και 
να µην αντιλαµβάνεσαι το βασικό της περιεχόµενο, που ισχύει όχι µόνο για τον καπιταλι-
στικό κοινωνικό σχηµατισµό, σηµαίνει ότι δεν κατάλαβες τίποτα απ' αυτή τη θεωρία. Αν ο 
σ. Γιαροσένκο καταλάβαινε κάτι σ' αυτό το ζήτηµα, τότε θα καταλάβαινε και εκείνη τη φα-
νερή αλήθεια ότι τα µαρξιστικά σχήµατα της αναπαραγωγής µε κανέναν τρόπο δεν εξα-
ντλούνται µε την αντανάκλαση του ιδιαίτερου χαρακτήρα της καπιταλιστικής παραγωγής, 
ότι περιέχουν µαζί µ' αυτό ολόκληρη σειρά βασικών θέσεων της αναπαραγωγής, που ισχύ-
ουν για όλους τους κοινωνικούς σχηµατισµούς, κι ανάµεσα τους ειδικά και για το σοσιαλι-
στικό κοινωνικό σχηµατισµό (…)Ε». 
 
Αυτό που δεν γνωρίζει ο Στάλιν είναι ότι τα µαρξιστικά σχήµατα της αναπαραγωγής εί-
ναι υποδείγµατα ισορροπίας και υποθέτουν πως ό,τι παράγεται ταυτόχρονα πωλείται, αλ-
λά αυτό δεν µπορεί παρά να γίνει στη βάση του νόµου της Αξίας, πράγµα που έχει επι-
σηµανθεί µε άµεσο τρόπο στα σχήµατα της αναπαραγωγής, τόσο της απλής όσο και της 
διευρυµένης.  

 
Όπως γράφει ο Μαρξ: 
 
«Στην παραγωγή οι άνθρωποι επιδρούν όχι µονάχα στη φύση, αλλά και µεταξύ τους. ∆εν 
µπορούν να παράγουν, χωρίς να ενωθούν κατά κάποιο τρόπο για κοινή δράση και για α-
µοιβαία ανταλλαγή της δράσης τους. Για να παράγουν οι άνθρωποι, έρχονται σε καθορι-
σµένους δεσµούς και σχέσεις, και µονάχα µέσω αυτών των κοινωνικών δεσµών και σχέ-
σεων πραγµατοποιείται η σχέση τους µε τη φύση, γίνεται η παραγωγή»53. 
 
Εποµένως, η κοινωνική παραγωγή γενικά, στηρίζεται τόσο στις παραγωγικές δυνάµεις 
όσο και στις παραγωγικές σχέσεις, και τη µεταξύ τους διαλεκτική σχέση. Οι σχέσεις πα-
ραγωγής σαν σχέσεις µεταξύ ανθρώπων, εκφράζονται στις εµπορευµατικές σχέσεις του 
καπιταλισµού. Στον σοσιαλισµό εκφράζονται µέσα από την αποµυστικοποίηση των σχέ-
σεων αυτών στο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή το επίπεδο της άµεσης εξουσίας της εργατικής 
τάξης πάνω στις παραγωγικές σχέσεις και τις παραγωγικές δυνάµεις. Αλλά η άµεση ε-
ξουσία πάνω στις παραγωγικές σχέσεις δεν σηµαίνει κατάργηση των εξουσιαστικών γε-
νικά στον σοσιαλισµό, όπως δεν σηµαίνει και γενική κατάργηση των εµπορευµατικών 
σχέσεων.  
 
Όταν ο Στάλιν γράφει: 
 
«Λένε ότι οι οικονοµικοί νόµοι έχουν αυτόµατο χαρακτήρα, ότι οι ενέργειες των νόµων 
αυτών είναι αναπόφευκτες, ότι η κοινωνία είναι ανίσχυρη µπροστά τους. Αυτό δεν είναι 
αλήθεια. Αυτό σηµαίνει ότι µετατρέπουµε τους νόµους σε φετίχ, ότι παραδινόµαστε σαν 

                                                 
53  Βλ. Κ. Μαρξ και Φ. Ένγκελς, Άπαντα, τόµ. 5, σελ. 429. 
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σκλάβοι στους νόµους. Είναι αποδειγµένο ότι η κοινωνία δεν είναι ανίσχυρη όταν αντιµε-
τωπίζει τους νόµους, ότι η κοινωνία µπορεί, αφού γνωρίσει τους οικονοµικούς νόµους και 
αφού στηριχτεί πάνω τους, να περιορίσει τη σφαίρα ενέργειας τους, να τους χρησιµοποιή-
σει για το συµφέρον της κοινωνίας και να τους «ζέψει», όπως αυτό συµβαίνει µε τις δυνά-
µεις της φύσης και µε τους νόµους της, όπως συµβαίνει στο παράδειγµα που αναφέραµε πιο 
πάνω για τις πληµµύρες των µεγάλων ποταµών» (κεφ. 1), 
 
δεν έχει υπόψη του παρά να καταργήσει τον νόµο της Αξίας µε διοικητικά µέτρα, και 
στην πορεία να καταργήσει όλους τους άλλους νόµους και κάθε αρχή του επαναστατικού 
µαρξισµού ή της επαναστατικής παράδοσης του Λένιν.  
 
Όταν ο Στάλιν γράφει: 
 
«Λένε ότι η ανάγκη της ισόµετρης (αναλογικής) ανάπτυξης της λαϊκής οικονοµίας της χώ-
ρας µας δίνει τη δυνατότητα στη σοβιετική εξουσία να εκµηδενίσει τους οικονοµικούς νό-
µους που υπάρχουν και να δηµιουργήσει καινούργιους. Αυτό είναι ολότελα λάθος. ∆εν επι-
τρέπεται να συγχέουµε τα χρονιάτικα και τα πεντάχρονα πλάνα µας µε τον αντικειµενικό 
νόµο της ισόµετρης αναλογικής ανάπτυξης της λαϊκής οικονοµίας. Ο νόµος της ισόµετρης 
ανάπτυξης της λαϊκής οικονοµίας ξεπρόβαλλε σαν αντίβαρο στο νόµο του ανταγωνισµού 
και της αναρχίας της παραγωγής που επικρατεί στον καπιταλισµό. Ξεπρόβαλλε πάνω στη 
βάση της κοινωνικοποίησης των µέσων παραγωγής, αφού προηγούµενα ο νόµος του αντα-
γωνισµού και της αναρχίας στην παραγωγή έπαψε να ισχύει. Μπήκε σ' ενέργεια, γιατί η 
σοσιαλιστική λαϊκή οικονοµία µπορεί να λειτουργήσει µονάχα πάνω στη βάση του οικονο-
µικού νόµου της ισόµετρης ανάπτυξης της λαϊκής οικονοµίας. Αυτό σηµαίνει ότι ο νόµος 
της ισόµετρης ανάπτυξης της λαϊκής οικονοµίας δίνει τη δυνατότητα στα όργανα µας, που 
εκπονούν τα σχέδια, να σχεδιάζουν σωστά την κοινωνική παραγωγή» (κεφ. 1),  
 
ο σκοπός του δεν είναι να αντικρούσει τη θεωρητική επιχειρηµατολογία ότι η εργατική 
εξουσία δηµιουργεί νέους νόµους, αλλά ίσα – ίσα, όπως στην τελευταία παράγραφο, να 
εγκαθιδρύσει την άποψη ότι «τα όργανα µας, που εκπονούν τα σχέδια, σχεδιάζουν σωστά 
την κοινωνική παραγωγή», και εποµένως δεν υπάρχει κανένας λόγος ν’ αµφισβητήσουµε 
«τα όργανα µας, που εκπονούν τα σχέδια». Αλλά σ’ αυτό ακριβώς βρίσκεται το αδύνατο 
σηµείο της σταλινικής δικτατορίας. Αλλά ο Στάλιν αναφέρεται στη δυνατότητα, όχι στη 
βεβαιότητα. Έχει ενδιαφέρον να δούµε πως εννοεί τις πολιτικές συνέπειες µιας τέτοιας 
διάκρισης: 
 
«Όµως, η δυνατότητα δεν πρέπει να συγχέεται µε την πραγµατικότητα. Είναι δύο διαφορε-
τικά πράγµατα. Για να µετατραπεί η δυνατότητα αυτή σε πραγµατικότητα, χρειάζεται να 
µελετήσουµε αυτόν τον οικονοµικό νόµο, χρειάζεται να τον κατακτήσουµε, χρειάζεται να 
µάθουµε να τον εφαρµόζουµε µε πλήρη κατανόηση, χρειάζεται να φτιάχνουµε τέτοια πλά-
να, που να αντανακλούν πέρα για πέρα τις απαιτήσεις αυτού του νόµου. ∆ε θα µπορούσαµε 
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να πούµε ότι τα χρονιάτικα και πεντάχρονα πλάνα µας αντανακλούν πέρα για πέρα τις α-
παιτήσεις αυτού του οικονοµικού νόµου». 
 
Το µόνο που χρειάζεται είναι, εποµένως, να µελετήσουµε και να κατακτήσουµε ή να µά-
θουµε να εφαρµόζουµε τον «νόµο», σαν να πρόκειται για νόµους της φυσικής ή για µα-
θήµατα του πανεπιστηµίου και να φτιάχνουν οι ειδικοί µας «τέτοια πλάνα, που να αντα-
νακλούν πέρα για πέρα τις απαιτήσεις αυτού του νόµου». Αυτή η τεχνική απαγκίστρωση 
από την πολιτική της εργατικής δηµοκρατίας, δηλαδή της δικτατορίας του προλεταριά-
του, και της επίσηµης αυτονόµησης του γραφειοκρατικού στρώµατος, είναι ακριβώς το 
χαρακτηριστικό της σταλινικής γραφειοκρατίας. Έχει ωστόσο δίκιο σ’ ένα πράγµα: 
 
«Λένε ότι µερικοί οικονοµικοί νόµοι, ανάµεσα τους κι ο νόµος της αξίας, που δρουν στη 
χώρα µας κάτω απ' το σοσιαλιστικό καθεστώς, είναι νόµοι «µετασχηµατισµένοι», είτε ακό-
µα «ριζικά µετασχηµατισµένοι» πάνω στη βάση της σχεδιασµένης οικονοµίας. Αυτό είναι 
επίσης λάθος. ∆εν µπορούµε να «µετασχηµατίσουµε» τους νόµους, κι ακόµα λιγότερο «ρι-
ζικά»». 
 
Αλλά για τον Στάλιν, αυτό σηµαίνει ότι ο νόµος της Αξίας χάνει τον ρυθµιστικό του χα-
ρακτήρα στον σοσιαλισµό, κι’ εποµένως αν και πρέπει να τον λαµβάνουµε υπόψη (χωρίς 
να προσφέρει την παραµικρή ένδειξη σχετικά µε τον τρόπο) δεν είναι πλέον ρυθµιστικός, 
βασικός, θεµελιώδης, κι’ εποµένως ελάχιστα απέχει απ’ το να µην υπάρχει καν, ή αν υ-
πάρχει να µην µας αφορά. 
 
Στο σηµείο αυτό ο σταλινισµός αποκλίνει πλήρως και επίσηµα από τον µαρξισµό. Τις 
ακριβρείς διαστάσεις αυτής της απόκλισης τις έχουµε δείξει ήδη στα προηγούµενα. Ω-
στόσο είναι χαρακτηριστικό ότι στο κεφ. 1 των «Οικονοµικών Προβληµάτων του Σοσια-
λισµού στην ΕΣΣ∆» ο Στάλιν προβαίνει ήδη στην πρώτη λαθροχειρία του. αναφέρει το 
γνωστό απόσπασµα του Ένγκελς από το «Αντιντύρινγκ»: 
 
«Μόλις η κοινωνία πάρει στα χέρια της τα µέσα παραγωγής, θα καταργηθεί η εµπορευµα-
τική παραγωγή και µαζί µ' αυτήν και η κυριαρχία των προϊόντων πάνω στους παραγω-
γούς». 
 
Παρόλο που η θέση του Ένγκελς είναι ξεκάθαρη, ο Στάλιν τη βρίσκει αρκετά δυσνόητα 
και σκοτεινά σηµεία: 
 
«Ας αναλύσουµε τη διατύπωση του Ένγκελς. ∆εν µπορούµε τη διατύπωση αυτή να τη θεω-
ρήσουµε εντελώς καθαρή και ακριβόλογη, γιατί δε µας ξεκαθαρίζει, αν πρόκειται να πάρει 
στα χέρια της η κοινωνία όλα τα µέσα παραγωγής είτε µονάχα ένα µέρος των µέσων παρα-
γωγής, αν, δηλαδή, θα γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία όλα τα µέσα παραγωγής είτε µονάχα 
ένα µέρος των µέσων παραγωγής. Αυτό σηµαίνει ότι τη διατύπωση του Ένγκελς µπορεί κα-
νείς να την καταλάβει και µε τους δύο τρόπους». 
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Αυτό είναι άραγε το συµπέρασµα; Ότι δηλαδή µε τον όρο «τα µέσα παραγωγής», ο Έν-
γκελς δεν εννοεί όλα τα µέσα παραγωγής αλλά µόνο ένα µέρος τους, πχ το ½ ή τα ¾;54 
Όταν παρακάτω ο Στάλιν, απηχώντας τις θέσεις του Λένιν,  γράφει: 
 
«Να αναπτύσσουµε στο έπακρο τη βιοµηχανία και να εισαγάγουµε στα κολχόζ την εκσυγ-
χρονισµένη τεχνική βάση της µεγάλης παραγωγής, επιπλέον να µην τα απαλλοτριώνουµε, 
αλλά, αντίθετα, να τα εφοδιάζουµε εντατικά µε τα καλύτερα τρακτέρ και άλλες µηχανές»,  
 
ξεχνά ότι το 1927 αυτή ήταν ακριβώς η θέση της Αντιπολίτευσης µε την οποία διαφω-
νούσε και υποστήριζε µια κεντριστική πολιτική. Πιο κάτω αναπτύσσει µια ενδιαφέρουσα 
θέση: 
 
«Λένε πως η εµπορευµατική παραγωγή πάντα και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες πρέπει 
να οδηγεί, και υποχρεωτικά οδηγεί, στον καπιταλισµό. Αυτό δεν είναι σωστό. ∆ε συµβαίνει 
ούτε πάντα ούτε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες! ∆εν πρέπει κανείς να εξοµοιώνει την 
εµπορευµατική παραγωγή µε την καπιταλιστική παραγωγή. Είναι δύο διαφορετικά πράγµα-
τα. Η καπιταλιστική παραγωγή είναι η ανώτατη µορφή της εµπορευµατικής παραγωγής. Η 
εµπορευµατική παραγωγή οδηγεί στον καπιταλισµό µονάχα όταν υπάρχει ατοµική ιδιοκτη-
σία στα µέσα παραγωγής, όταν η εργατική δύναµη προσφέρεται στην αγορά σαν εµπόρευ-
µα, που ο καπιταλιστής µπορεί να το αγοράσει και να το εκµεταλλευτεί στην εξέλιξη της 
παραγωγής, όταν, εποµένως, υπάρχει στη χώρα το σύστηµα της εκµετάλλευσης των µισθω-
τών εργατών από τους καπιταλιστές. Η καπιταλιστική παραγωγή αρχίζει εκεί όπου τα µέσα 
παραγωγής είναι συγκεντρωµένα σε ιδιωτικά χέρια και όπου οι εργάτες, στερηµένοι από τα 
µέσα παραγωγής, είναι αναγκασµένοι να πουλάνε την εργατική τους δύναµη σαν εµπόρευ-
µα. ∆ίχως αυτά δεν µπορεί να υπάρξει καπιταλιστική παραγωγή». 
 
Οι θέσεις αυτές είναι ενδιαφέρουσες από την άποψη ότι αναφέρονται στο ότι «η εµπο-
ρευµατική παραγωγή οδηγεί στον καπιταλισµό µονάχα όταν υπάρχει ατοµική ιδιοκτησία 
στα µέσα παραγωγής, όταν η εργατική δύναµη προσφέρεται στην αγορά σαν εµπόρευµα 
…». Σε µια πρόσφατη βιβλιοκριτική του ΚΚΕ η θέση αυτή υπέστη κριτική από τη σκο-
πιά ότι υποτίµησε τον ρόλο της µικρής και µεσαίας ιδιωτικής - εµπορευµατικής παραγω-
γής στην ανάπτυξη των αστικών στοιχείων στην ΕΣΣ∆. Η κριτική δεν είναι λανθασµένη, 
και στην πραγµατικότητα η Αντιπολίτευση επισήµανε ήδη από το 1927 στην «Πλατφόρ-
µα» της παρόµοια φαινόµενα. Το εκπληκτικό, ωστόσο, είναι να αγνοείται ο όρος ότι «η 
εργατική δύναµη προσφέρεται στην αγορά σαν εµπόρευµα». Ο  Στάλιν έθεσε φυσικά σαν 
προϋπόθεση την αγορά της από τους ιδιωτικούς καπιταλιστές, η δε Αριστερή Αντιπολί-
τευση επισήµανε ότι αυτό γινόταν ήδη στη µεσαία βιοµηχανική και αγροτική καπιταλι-
στική παραγωγή. Αλλά πέρα απ’ αυτό, η εµπορευµατοποίηση της εργατικής δύναµης και 
η παραγωγή υπεραξίας δεν µπορεί, όπως αναφέραµε στα προηγούµενα, ν’ αµφισβητηθεί 
στα σοβαρά. 
 
Αγνοώντας αυτή τη στοιχειώδη πραγµατικότητα, ο Στάλιν συνεχίζει ως εξής: 
 
«Όταν, λοιπόν, δεν υπάρχουν οι συνθήκες αυτές, που µετατρέπουν την εµπορευµατική πα-
ραγωγή σε καπιταλιστική παραγωγή, όταν τα µέσα της παραγωγής δεν είναι πια ατοµική 
                                                 
54  Το κυρίαρχο ζήτηµα είναι, ασφαλώς, η αγροτική οικονοµία.  
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αλλά σοσιαλιστική ιδιοκτησία, όταν δεν υπάρχει το σύστηµα της µισθωτής εργασίας κι όταν 
η εργατική δύναµη δεν είναι πια εµπόρευµα, όταν το σύστηµα της εκµετάλλευσης έχει ήδη 
από καιρό καταργηθεί, τι πρέπει να γίνει τότε; Μπορούµε να θεωρήσουµε ότι η εµπορευµα-
τική παραγωγή θα οδηγήσει παρ' όλα αυτά στον καπιταλισµό; Όχι, δεν επιτρέπεται να το 
θεωρήσουµε αυτό. Και πραγµατικά, η κοινωνία µας είναι µια τέτοια ακριβώς κοινωνία, 
όπου η ατοµική ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής, το σύστηµα της µισθωτής εργασίας, το 
σύστηµα της εκµετάλλευσης, δεν υπάρχουν πια από καιρό». 
 
Αλλά µια τέτοια διαπίστωση δεν είναι παρά κούφια λόγια. Προφανώς υπήρχε µισθωτή 
εργασία στην ΕΣΣ∆, µε κάθε ενδεχόµενη έννοια του όρου. Αν δεν υπήρχε υπεραξία και 
εκµετάλλευση, τότε ποια πηγή δηµιουργούσε το πλεόνασµα απαραίτητο για τη συσσώ-
ρευση; Αν ο Στάλιν, όπως είδαµε, αποδέχεται την ισχύ και εφαρµογή των µαρξιστικών 
υποδειγµάτων αναπαραγωγής τόσο στον καπιταλισµό όσο και στον σοσιαλισµό (όπως 
είναι άλλωστε η ενδεδειγµένη πρακτική) και το ποσοστό υπεραξίας είναι µηδενικό τότε 
από πού θα προέλθει η νέα επένδυση στα υποδείγµατα αναπαραγωγής; Είναι φανερό πως 
ο Στάλιν δεν έχει κατανοήσει τη φύση των µαρξιστικών υποδειγµάτων αναπαραγωγής, 
και απλώς ψεύδεται όταν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει µισθωτή εργασία και εκµετάλλευ-
ση στην ΕΣΣ∆.  
 
Το βασικό επιχείρηµα του Στάλιν σχετικά µε την ύπαρξη εµπορευµατικής παραγωγής 
στην ΕΣΣ∆ είναι ψευδεπίγραφο. Στην ΕΣΣ∆ υπάρχουν εκµεταλλευτικές σχέσεις και υπε-
ραξία, υφίστανται τα χρηµατικά µεγέθη, αλλά η ύπαρξή τους δεν ανάγεται στον εµπο-
ρευµατικό χαρακτήρα της εργατικής δύναµης ή τις αποτυχίες του κεντρικού σχεδιασµού. 
Ανάγονται αντίθετα στα κολχόζ: 
 
«Λένε πως, ύστερα από την εγκαθίδρυση στη χώρα µας της κυριαρχίας της κοινωνικής ιδι-
οκτησίας στα µέσα παραγωγής και ύστερα από την κατάργηση της µισθωτής εργασίας και 
της εκµετάλλευσης, η ύπαρξη της εµπορευµατικής παραγωγής έπαψε να έχει νόηµα, πως γι' 
αυτό το λόγο θα έπρεπε να καταργηθεί η εµπορευµατική παραγωγή. Αυτό, επίσης, είναι λά-
θος. Σήµερα υπάρχουν στη χώρα µας δύο βασικές µορφές σοσιαλιστικής παραγωγής: η 
κρατική δηµόσια και η κολχόζνικη που δεν µπορούµε να την ονοµάσουµε δηµόσια. Στις 
κρατικές επιχειρήσεις, τα µέσα παραγωγής και τα προϊόντα της παραγωγής αποτελούν παλ-
λαϊκή ιδιοκτησία. Στις επιχειρήσεις όµως των κολχόζ, αν και τα µέσα παραγωγής (γη - µη-
χανές) ανήκουν στο κράτος, ωστόσο τα προϊόντα της παραγωγής αποτελούν ιδιοκτησία των 
ξεχωριστών κολχόζ, µια που η εργασία στα κολχόζ καθώς και ο σπόρος είναι δικά τους, 
και τη γη, που τους παραδόθηκε να την εκµεταλλεύονται για απεριόριστο χρονικό διάστη-
µα, τα κολχόζ τη διαθέτουν στην πράξη σαν δική τους ιδιοκτησία, παρά το γεγονός ότι δεν 
µπορούν να την πουλήσουν, να την αγοράσουν, να τη νοικιάσουν ή να την υποθηκεύσουν. 
Αυτή η κατάσταση έχει σαν αποτέλεσµα ότι το κράτος µπορεί να διαθέτει µόνο τα προϊόντα 
των κρατικών επιχειρήσεων, ενώ τα κολχόζνικα προϊόντα τα διαθέτουν µόνο τα κολχόζ 
σαν δική τους ιδιοκτησία. Όµως, τα κολχόζ δε θέλουν να παραχωρούν τα προϊόντα τους µ' 
άλλο τρόπο παρά µόνο σαν εµπορεύµατα, που σε αντάλλαγµα τους θέλουν να πάρουν ε-
µπορεύµατα που τους χρειάζονται. Άλλους οικονοµικούς δεσµούς µε την πόλη, εκτός από 
τους εµπορευµατικούς, εκτός από την ανταλλαγή µέσω της αγοράς - πώλησης, δεν πρόκει-
ται να παραδεχτούν για σήµερα τα κολχόζ. Για το λόγο αυτό, η εµπορευµατική παραγωγή 
και η κυκλοφορία των εµπορευµάτων παρουσιάζονται σήµερα στη χώρα µας τόσο απαραί-



 

 

- 205 -

 

τητα όσο ήταν, ας πούµε, πριν τριάντα χρόνια, όταν ο Λένιν διακήρυξε την ανάγκη να εξα-
σφαλιστεί στο έπακρο η ανάπτυξη του εµπορίου» (κεφ. 1, υπογράµµιση δική µας).  
 
Και στη θέση αυτή ο Στάλιν ήθελε να στηρίξει ολόκληρο το επιχείρηµά του για την ύ-
παρξη εµπορευµατικών σχέσεων στην ΕΣΣ∆, αν και όπως είδαµε συµπλήρωσε το επιχεί-
ρηµα αυτό µε το εξωτερικό εµπόριο και τα µέσα κατανάλωσης. Ωστόσο, δεν µεσολα-
βοούν χρηµατικές σχέσεις στις ανταλλαγές των κολχόζ. Γιατί αποτελούν εποµένως οι 
απαιτήσεις τους την υλική βάση της εµπορευµατικής παραγωγής στην ΕΣΣ∆;  
 
Γράφοντας ο Στάλιν ότι «η εµπορευµατική παραγωγή και η κυκλοφορία των εµπορευµά-
των παρουσιάζονται σήµερα στη χώρα µας τόσο απαραίτητα όσο ήταν, ας πούµε, πριν 
τριάντα χρόνια, όταν ο Λένιν διακήρυξε την ανάγκη να εξασφαλιστεί στο έπακρο η ανάπτυ-
ξη του εµπορίου» αναφέρεται στο 1922 και εποµένως χονδρικά στην εποχή της ΝΕΠ! 
Αλλά είναι δυνατόν µετά από τριάντα ολόκληρα χρόνια βιοµηχανοποίησης, και «σοσια-
λιστικής οικοδόµησης σε µια µόνο χώρα», να στηρίζεται η αναγκαιότητα της εµπορευ-
µατικής παραγωγής και κυκλοφορίας των εµπορευµάτων στα κολχόζ, και στα δεδοµένα 
που άφησε ο Λένιν στις αρχές του 1920; ∆εν έχτισε η βιοµηχανοποίηση την υλική βάση 
της ενότητας ανάµεσα στην πόλη και το χωριό, δεν ενοποίησε το προλεταριάτο της βιο-
µηχανίας και της υπαίθρου, αλλά αντίθετα η αποτυχία στους τοµείς αυτούς κάνει τόσο 
επιτακτική την αναγκαιότητα της εµπορευµατικής παραγωγής, όπως ακριβώς την διακή-
ρυξε ο Λένιν; Μα τότε, ίσα – ίσα, η αποτυχία των σταλινικών πολιτικών είναι καταφανής 
και η λενινιστική πολιτική της «ανάπτυξης του εµπορίου», στην εποχή της, παραµένει 
απαράλλακτη στις αρχές του 1950, πράγµα που δεν σηµαίνει τίποτε άλλο παρά µια πα-
ραδοχή της αποτυχίας της οικοδόµησης της υλικής βάσης του σοσιαλισµού (στην πόλη 
και την ύπαιθρο).  
 
Η λενινιστική θέση δεν αφορούσε απλώς την εξάλειψη των κουλάκων και των καπιταλι-
στικών στοιχείων της υπαίθρου. Σαν συνέπεια της ΝΕΠ, τέτοια στοιχεία θα έπρεπε α-
σφαλώς ν’ απαλειφθούν στη διάρκεια ενός ορισµένου χρονικού ορίζοντα. Στο ζήτηµα 
αυτό αναφέρεται και η «Πλατφόρµα» της Αντιπολίτευσης του 1927, αλλά στο ίδιο ζήτη-
µα αναφέρεται το 1952 και ο Στάλιν! 
 
«Για την οικονοµική σύνδεση της πόλης και του χωριού, της βιοµηχανίας και της αγροτι-
κής οικονοµίας, να διατηρήσουµε για ένα ορισµένο διάστηµα την εµπορευµατική παραγωγή 
(ανταλλαγή µέσω αγοράς και πώλησης), σαν τη µοναδικά παραδεκτή για τους αγρότες 
µορφή των οικονοµικών δεσµών µε την πόλη και να αναπτύξουµε όσο παίρνει το σοβιετικό 
εµπόριο, το κρατικό και το συνεταιριστικό-κολχόζνικο, εκτοπίζοντας από την κυκλοφορία 
των εµπορευµάτων όλους τους καπιταλιστές κάθε λογής». 
 
Σαν αναφορά στις λενινιστικές θέσεις, γενικά, η αναφορά είναι σωστή, αλλά όταν γίνεται 
µε τη µορφή θέσης το 1952, είναι τουλάχιστον παράδοξη. Φυσικά δεν υπάρχουν αναφο-
ρές στους κουλάκους, αλλά υπάρχει η αναφορά στο να «διατηρήσουµε για ένα ορισµένο 
διάστηµα την εµπορευµατική παραγωγή» καθώς επίσης και στον εκτοπισµό «από την κυ-
κλοφορία των εµπορευµάτων όλων τους καπιταλιστών κάθε λογής». Αν αυτό δεν έγινε 
στην τριακονταετία 1922-1952, παρά τη µεσολάβηση της Αριστερής Αντιπολίτευσης και 
της «Πλατφόρµας» της, τότε το σταλινικό πρόγραµµα αναµφισβήτητα απέτυχε. Ταυτό-
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χρονα διαβάζουµε και θέσεις που είναι προφανώς ανόητες όπως εκτοπισµός «από την 
κυκλοφορία των εµπορευµάτων όλων τους καπιταλιστές κάθε λογής». Και από την παρα-
γωγή; Πως εκτοπίζονται οι καπιταλιστές που υπάρχουν στην παραγωγή, «από την κυκλο-
φορία των εµπορευµάτων» και µόνο; Αν πάλι δεν υπάρχουν καπιταλιστές στην παραγω-
γή, ποιος είναι ο λόγος να υπάρχουν στην κυκλοφορία µετά από 30 χρόνια που ο Λένιν 
επισήµανε το πρόβληµα; 
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Εµπόρευµα και Εµπορευµατική Παραγωγή 
 
 
Όπως έγραφε η Ρόζα Λούξεµπουργκ: 
 
«Η πραγµατική πηγή του καπιταλιστικού πλούτου αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στον 
πρώτο τόµο του Κεφαλαίου που δεν χρονοτριβούσε ούτε στο να εφευρίσκει δικαιολογίες 
υπέρ των καπιταλιστών, ούτε και στο να τους κατηγορεί για τις αδικίες τους. Ο Μαρξ έδει-
ξε για πρώτη φορά ποια είναι η προέλευση του κέρδους και πώς καταλήγει στις τσέπες των 
καπιταλιστών. Το επέτυχε αυτό στηριζόµενος σε δυο αποφασιστικά οικονοµικά δεδοµένα: 
πρώτον ότι η µεγάλη µάζα των εργαζοµένων αποτελείται από προλετάριους που εξαναγκά-
ζονται να πουλούν την εργατική τους δύναµη σαν εµπόρευµα για να µπορέσουν να διατη-
ρηθούν στη ζωή· και δεύτερον ότι το εµπόρευµα αυτό της εργατικής δύναµης διαθέτει ένα 
τόσο υψηλό βαθµό παραγωγικότητας στο δικό µας καιρό, ώστε είναι σε θέση να παραγάγει 
µέσα σε ορισµένο χρονικό διάστηµα ένα πολύ µεγαλύτερο προϊόν από εκείνο που είναι α-
ναγκαίο για τη διατήρησή του κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα. Τα δυο αυτά καθαρώς οι-
κονοµικά δεδοµένα, που αντιπροσωπεύουν το αποτέλεσµα της αντικειµενικής ιστορικής ε-
ξέλιξης, συντελούν ώστε ο καρπός της εργατικής δύναµης του προλετάριου να πέφτει αυτό-
µατα µέσα στην αγκαλιά του κεφαλαιούχου και να συσσωρεύεται µε τη διατήρηση τού συ-
στήµατος της µισθωτής εργασίας σε διαρκώς αυξανόµενους όγκους κεφαλαίων».55 
 
Παράλληλα, από τη φαινοµενική αναρχία της καπιταλιστικής εµπορευµατικής παραγω-
γής προκύπτει ένα σύστηµα στο οποίο µπορεί να επιβιώσει και να αναπτυχθεί η καπιτα-
λιστική επιχείρηση: 
 

«Για να είµαστε πιο ακριβείς, µέσα από την αναρχία και τη σύγχυση της 
εµπορευµατικής αγοράς πρέπει να αναπτυχθεί η δυνατότητα της αδιάκοπης 
κυκλικής κίνησης του κάθε ιδιαίτερου κεφαλαίου, η δυνατότητα της παρα-
γωγής, πώλησης, αγοράς των πρώτων υλών κλπ. και της αναπαραγωγής, 
διάµεσου δε όλων αυτών το κεφάλαιο συνεχώς θα αλλάζει κι από τη χρηµα-
τική του µορφή θα περνά στην εµπορευµατική µορφή και αντίστροφα. Αυτά 
τα στάδια πρέπει να ταιριάζουν µε ακρίβεια: το χρήµα πρέπει να διατηρεί-
ται σε εφεδρεία για να εκµεταλλευθεί κάθε ευνοϊκή ευκαιρία της αγοράς για 
την προµήθεια των πρώτων υλών κλπ. και να αντιµετωπισθούν τα τρέχοντα 
έξοδα της παραγωγής, στο δε χρήµα πάλιν που επιστρέφει συνεχώς µαζί µε 
την πραγµατοποίηση της πώλησης των εµπορευµάτων πρέπει να παρέχεται 
η δυνατότητα να ξαναχρησιµοποιηθεί αµέσως. Οι χωριστοί κεφαλαιούχοι, 
που φαινοµενικά είναι εντελώς ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο, τώρα 
πραγµατικά συνενώνονται όλοι κι αποτελούν µια µεγάλη αδελφότητα, χάρη 

                                                 
55  Βλ. «Μαρξιστικό ∆ελτίο», Νο 29 (Ιούνης 1964). 
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δε στο πιστωτικό σύστηµα και τις τράπεζες συνεχώς προκαταβάλλουν ο έ-
νας στον άλλο τα χρήµατα που χρειάζονται παίρνοντας πάλι πίσω τα διαθέ-
σιµα χρήµατα, έτσι που η αδιάκοπη προοδευτική εξέλιξη της παραγωγής και 
η πώληση των εµπορευµάτων, εξασφαλίζεται τόσο για τον κάθε κεφαλαιού-
χο χωριστά όσο και για ολόκληρη την κοινωνία. Οι αστοί οικονοµολόγοι 
ποτέ δεν βρήκαν καµιά εξήγηση για το πιστωτικό σύστηµα και αρκέστηκαν 
να το ονοµάσουν έξυπνο θεσµό, για τη «διευκόλυνση της ανταλλαγής των 
εµπορευµάτων», στο δεύτερο όµως τόµο του Κεφαλαίου ο Μαρξ αποδει-
κνύει, εντελώς παρεµπιπτόντως, ότι το πιστωτικό σύστηµα αποτελεί ανα-
γκαίο τµήµα, της καπιταλιστικής ζωής, το συνεκτικό κρίκο µεταξύ δύο φά-
σεων του κεφαλαίου, στην παραγωγή και στην αγορά όπου πωλούνται τα 
εµπορεύµατα και ανάµεσα στις φαινοµενικά αυθαίρετες κινήσεις των ατο-
µικών κεφαλαίων». 

Όπως το θέτει ο Τρότσκι: 
 
«Ο εργάτης πουλάει την εργατική-του δύναµη, ο αγρότης φέρνει τα προϊόντα-του στην αγο-
ρά, ο χρηµατοδανιστής ή ο τραπεζίτης δίνει δάνεια, ο καταστηµατάρχης προσφέρει µια 
ποικιλία από εµπορεύµατα, ο βιοµήχανος φτιάχνει εργοστάσια, ο κερδοσκόπος αγοράζει 
και πουλάει µετοχές και οµολογίες –καθένας έχοντας τις δικές-του εκτιµήσεις, τα δικά-του 
ιδιωτικά σχέδια, τα δικά-του συµφέροντα γύρω από τα µεροκάµατα ή το κέρδος. Ωστόσο, 
µέσα απ’ αυτό το χάος των ατοµικών προσπαθειών και πράξεων, ξεπηδάει ένα ορισµένο 
οικονοµικό όλο, που, βέβαια, δεν είναι αρµονικό, αλλά αντιφατικό, αλλά που δίνει στην 
κοινωνία τη δυνατότητα όχι µόνο να υπάρχει αλλά και να αναπτύσσεται. Στο κάτω κάτω, 
αυτό σηµαίνει ότι το χάος δεν είναι καθόλου χάος, ότι µ’ έναν ορισµένο τρόπο ρυθµίζεται 
αυτόµατα, αν και όχι συνειδητά. Το να καταλάβουµε το µηχανισµό µέσα από τον οποίο οι 
διάφορες όψεις της οικονοµίας οδηγούνται σε µια κατάσταση σχετικής ισορροπίας, σηµαί-
νει να ανακαλύψουµε τους αντικειµενικούς νόµους του καπιταλισµού».56 
 
Είναι γνωστό επίσης ότι ο Μαρξ, στον τόµο ΙΙ του Κεφαλαίου, γράφει ότι «Όσον άφορα 
το κέρδος, οι διάφοροι κεφαλαιούχοι παίζουν τον ρόλο απλών µετόχων µιας ανώνυµης 
µετοχικής εταιρίας, διαµοιράζοντας τα κέρδη της σε ίσα εκατοστιαία ποσοστά ώστε οι µε-
τοχές των διαφόρων κεφαλαιούχων διαφέρουν µόνον ανάλογα µε το ποσό του επενδυµένου 
από τον καθένα κεφαλαίου στην κοινή µετοχική έπιχείριση, σύµφωνα µε την αναλογική 
συµµετοχή του καθενός στη συλλογική επιχείρηση». Με την έννοια αυτή, ο Μαρξ ασφα-
λώς προείδε τον µετασχηµατισµό του καπιταλισµού του ελεύθερου εµπορίου σε µονο-
πωλιακό καπιταλισµό.  
 
Ο Μαρξ γράφει ότι, «στην πρώτη φάση της κοµµουνιστικής κοινωνίας έχουµε «κοινοκτη-
µοσύνη των µέσων παραγωγής. (…) [Σ' αυτή] τη συντροφική κοινωνία, τη θεµελιωµένη 
στην κοινοκτηµοσύνη των µέσων παραγωγής, οι παραγωγοί δεν ανταλλάσσουν τα προϊόντα 
τους. Το ίδιο και η εργασία που έχει ξοδευτεί για την παραγωγή προϊόντων δεν παρουσιά-

                                                 
56  Λ.Τρότσκι, «∆υο ∆οκίµια για τον Καρλ Μαρξ», εκδ. Αλλαγή, 1983. 
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ζεται εδώ σαν αξία αυτών των προϊόντων, σαν µία εµπράγµατη ιδιότητα που έχουν, γιατί 
τώρα, σε αντίθεση µε την κεφαλαιοκρατική κοινωνία, οι ατοµικές εργασίες υπάρχουν άµε-
σα και όχι πια έµµεσα σαν συστατικά στοιχεία της συνολικής εργασίας».57 
 
Στον ΙΙΙ τόµο του Κεφαλαίου,  
 
«αποκαλύπτεται : «το εσώτατο µυστικό, την κρυµµένη βάση ολόκληρης της κοινωνικής δοµής» δηλαδή 
« [τ]ην ειδική οικονοµική µορφή µε την οποία απλήρωτη υπερεργασία αντλείται από τους άµεσους πα-
ραγωγούς» κι η οποία «καθορίζει την σχέση κυρίαρχων και κυριαρχούµενων καθώς αναπτύσσεται άµε-
σα από την ίδια την παραγωγή και µε τη σειρά της αντεπιδρά σ’ αυτήν ως καθοριστικό στοιχείο».58  
 
Ταυτόχρονα: 
 

«Μέσα από την πράξη την ίδια της ανταλλαγής , το κάθε άτοµο αντανακλάται 
στον εαυτό του σαν το αποκλειστικό και καθοριστικό υποκείµενο. Με αυτό τίθεται η πλή-
ρης ελευθερία του ατόµου: εθελοντική συναλλαγή ΄ καµιά βία από την κάθε πλευρά ΄ θέση 
του εαυτού σαν µέσου ή σαν κάτι που εξυπηρετεί µόνο σαν µέσο για να τεθεί ο εαυτός σαν 
αυτοσκοπός, σαν κυρίαρχος και πρωταρχικός[übergreifend]».59 
 

Ο Μαρξ τονίζει «την αποφασιστική σηµασία της µεταµόρφωσης της αξίας και τι-
µής της εργατικής δύναµης στη µορφή των µισθών, ή σε αξία και τιµή της ίδιας της εργα-
σίας. Αυτή η µορφή εµφάνισης, η οποία καθιστά την πραγµατική σχέση αόρατη και φα-
νερώνει το ακριβώς αντίθετο αυτής της σχέσης , σχηµατίζει την βάση όλων των νοµικών 
εννοιών τόσο του εργαζόµενου όσο και του καπιταλιστή, όλων των µυστικοποιήσεων 
του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής , όλων των αυταπατών του όπως είναι η ελευθε-
ρία, όλων των απολογητικών τερτιπιών των χυδαίων οικονοµολόγων.»60 

 
Όλες οι συζητήσεις για τον νόµο της αξίας στον σοσιαλισµό ή την εµπορευµατι-

κή παραγωγή, έχουν αγνοήσει (βολικά, θα έλεγε κανείς) την αναπόφευκτη ύπαρξη της 
υπεραξίας και της εκµετάλλευσης. Ενώ δεν έχουν αγνοήσει τις χρηµατικές σχέσεις, σαν 
απαραίτητη µορφή εµφάνισης της αξίας, αν και όχι πάντα στη σωστή της διάσταση σαν 
όρο και προϋπόθεση αλλά και αναγκαία συνέπεια της αξίας αλλά µόνο στον µεσολαβη-
τικό τους χαρακτήρα, έχουν αγνοήσει το γεγονός ότι η από-µυστικοποίηση των σχέσεων 
του εµπορεύµατος στον σοσιαλισµό, έχει τεράστιες προεκτάσεις. Κατ’ αρχήν, όπως έ-
γραφε ο Ένγκελς: 

 
«Πρώτα πρώτα δεν µπορεί να υπάρχει κοινωνική κατάσταση που σ’ αυτή να µπο-

ρεί ο εργαζόµενος, να παίρνει ολάκερη την αξία που έχει το προϊόν του για τη δική του κα-
                                                 

57  Κ. Μαρξ: «Κριτική του προγράµµατος της Γκότα» εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή», σελ. 12.  

58  Κεφάλαιο, τόµος ΙΙΙ, Progress, Moscow, 1977, σελ. 791. 
59 Grundrisse, Penguin, 1973, σελ. 244, MECW, τόµος 28, Progress, Moscow, 1976, σελ. 176.  
60 Capital, I, 505-506. 
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τανάλωση. Τα έσοδα που παράγονται πρέπει να βοηθήσουν µια σειρά υπηρεσίες, οικονοµι-
κά όχι παραγωγικές µα απαραίτητες. Πρέπει λοιπόν να συντηρηθούν τα πρόσωπα που τις 
εκτελούν. Αυτό είναι αληθινό για όσο θά κρατήσει ο σηµερινός καταµερισµός της εργασίας. 
Σε µια κοινωνία που γενικά η παραγωγική εργασία θά ’ταν υποχρεωτική, κοινωνία που 
µπορεί κανένας να την «φανταστεί» η παρατήρηση δε στέκεται, Θά ’µενε ακόµα η ανάγκη 
για ένα συσσωρευµένο κοινωνικό αποθεµατικό κεφάλαιο και τότε οι εργάτες, δηλαδή όλος 
ο κόσµος, θά ’χαν στην κατοχή και για χρήση τους ολάκερο το προϊόν τους, µα κάθε απο-
µονωµένος εργάτης δεν θ’ απολάβαινε ολάκερο το προϊόν της εργασίας του».61 
 

Και συνεχίζει ως εξής: 

 

«Ο Ρόντµπερτους δέχεται σαν σηµερινό ποσοστό της υπεραξίας 200%. 
Αυτό θά πει πως, για µια µέρα δουλειάς δώδεκα ωρών, ο εργάτης δεν θα 
πάρει δελτίο για δώδεκα ώρες, αλλά µονάχα για τέσσερες ώρες, κι ακόµα 
πως η αξία που παράγεται µέσα στις υπόλοιπες οχτώ ώρες θα πρέπει να 
µοιραστεί ανάµεσα στο γαιοκτήµονα και στον κεφαλαιοκράτη. Τα γραµµά-
τια εργασίας του Ρόντµπερτους είναι πέρα για πέρα ψεύτικα, µα πρέπει νά 
’ναι κανένας φεουδαρχικός ιδιοκτήτης στην Ποµερανία για να φανταστεί 
πως θα βρισκόταν εργατική τάξη που θά συµφωνούσε να δουλεύει δώδεκα 
ώρες για να παίρνει γραµµάτιο εργασίας για τέσσερεις ώρες. Αν µεταφράσει 
κανείς τις ταχυδακτυλουργίες της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής σε τούτη 
την απλοϊκή γλώσσα, που παρουσιάζεται σαν ολοφάνερη κλεψιά, τότε την 
κάνει αδύνατη. Κάθε γραµµάτιο που δίνει στον εργάτη θά ’ταν µια άµεση 
πρόκληση για ανταρσία και θα τιµωρούνταν σύµφωνα µε την παράγραφο 
110 του ποινικού κώδικα της γερµανικής αυτοκρατορίας. (…) Μα αν οι ερ-
γάτες είναι αρκετά καλόβολοι για να µείνουν ευχαριστηµένοι πως ενώ δού-
λεψαν σκληρά δώδεκα γιοµάτες ώρες, στη πραγµατικότητα δούλεψαν µονά-
χα τέσσερεις, τότε θά τους εγγυηθούν, σαν ανταµοιβή, πως σ’ όλους τους 
αιώνες το µοιράδι τους από το προϊόν της ίδιας τους της εργασίας δεν θα 
πέσει κάτω από το ένα τρίτο. Στην πραγµατικότητα, αυτό είναι σαν να παί-
ζεις το σκοπό της µελλοντικής κοινωνίας σε µια παιδική τρουµπέτα. ∆εν α-
ξίζει τον κόπο να ξοδέψουµε άσκοπα ούτε µια λέξη πια πάνω σε τούτο το 
ζήτηµα. Κατά συνέπεια, όλο όλο το καινούργιο, που προσφέρει ο Ρόντµπερ-
τους στην ουτοπία των γραµµατίων εργασίας, είναι παιδιάστικο και πολύ 
κατώτερο από τα έργα των πολυάριθµων αντιπάλων του, πριν καθώς κι υ-
στέρα απ’ αυτό». 

Μα ακριβώς για τον λόγο αυτό είναι που σε µια «σοσιαλιστική» κοινωνία, 
πρέπει να µεσολαβεί το χρήµα και εποµένως οι εµπορευµατο – χρηµατικές σχέ-
σεις, δηλαδή για να διατηρήσουν την αυταπάτη της «ισότητας», της «ελευθερί-
ας», της «δίκαιης» διανοµής των προϊόντων της εργασίας. Φυσικά αυτός δεν εί-
ναι ο µοναδικός λόγος, και ενδεχόµενα δεν είναι ο πρωταρχικός λόγος, αλλά χω-

                                                 
61  Μαρξ, «Η Αθλιότητα της Φιλοσοφίας», Νέοι Στόχοι, 1973. 



 

 

- 211 -

 

ρίς αυτή την προϋπόθεση δεν µπορεί να υπάρξει µια εκµεταλλευτική, «σοσιαλι-
στική» κοινωνία.  

Για τον Μαρξ, το εµπόρευµα είναι πρώτα απ’ όλα µια κοινωνική σχέση, µια 
σχέση µεταξύ ανθρώπων, και µια αντιφατική ενότητα της αξίας χρήσης και της 
ανταλλακτικής αξίας, που προκύπτει από τον διπλό χαρακτήρα της εργασίας σαν 
αφηρηµένης και συγκεκριµένης, και την κυριαρχία της πρώτης πάνω στη δεύτε-
ρη. Από εδώ προκύπτει ο φετιχισµός και η µυστικοποίηση, γενικά. Το εµπόρευ-
µα: 

«Είναι µόνο µια καθορισµένη κοινωνική σχέση των ανθρώπων µεταξύ τους, 
που, γι' αυτούς, παίρνει εδώ τη φανταστική µορφή µιας σχέσης των πραγµάτων α-
νάµεσά τους. Για να βρούµε ένα ανάλογο φαινόµενο, πρέπει να το αναζητήσουµε 
στη σκοτεινή περιοχή του κόσµου της θρησκείας. Εδώ τα προϊόντα του ανθρώπινου 
εγκεφάλου φαίνονται σαν είναι ανεξάρτητα, προικισµένα µε δική τους ζωή, που 
επικοινωνούν µε τους ανθρώπους και µεταξύ τους. Το ίδιο γίνεται και µε τα προϊό-
ντα του ανθρώπινου χεριού στον κόσµο των εµπορευµάτων. Αυτό το ονοµάζω φε-
τιχισµό, που κολλάει στα προϊόντα της εργασίας µόλις αρχίσουν να παράγονται σαν 
εµπορεύµατα και που γι' αυτό είναι αχώριστος από την εµπορευµατική παραγωγή. 
Αυτός ο φετιχικός χαρακτήρας του κόσµου των εµπορευµάτων πηγάζει από τον ι-
διόµορφο κοινωνικό χαρακτήρα της εργασίας που παράγει εµπορεύµατα».62 

«Με την πληθώρα των αντικειµένων µεγαλώνει το βασίλειο των αλλότριων δυ-
νάµεων προς τις οποίες ο άνθρωπος είναι υποκείµενος και κάθε νέο προϊόν είναι 
µια νέα δυνατότητα αµοιβαίας απάτης και αµοιβαίας διαρπαγής. Ο άνθρωπος γίνε-
ται ακόµα φτωχότερος σαν άνθρωπος και χρειάζεται όλο και περισσότερο χρήµα-
τα... Η ποσότητα του χρήµατος γίνεται ολοένα και περισσότερο η µοναδική του ση-
µαντική του ιδιότητα...».63 

Το χρήµα πολλαπλασιάζει τον φετιχισµό. «Αυτό που υπάρχει για µένα και µέσα 
από το σύνδεσµο του χρήµατος, αυτό που µπορεί να πληρώσει το χρήµα, αυτό α-
κριβώς είµαι εγώ, ο κάτοχος του χρήµατος. Οι ιδιότητες του χρήµατος είναι δικές 
µου, εµένα του κατόχου, ιδιότητες και ουσιαστικές δυνάµεις. Έτσι, αυτό που είµαι 
και αυτό που µπορώ να κάνω, σε καµία περίπτωση δεν καθορίζεται από την ατοµι-
κότητά µου», γράφει στα «Οικονοµικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα».  

Όπως έγραφε ο Μαρξ:  
 
«Αν τώρα παραβλέψουµε την αξία χρήσης των σωµάτων των εµπορευµάτων, τους µένει 
µονάχα µια ιδιότητα, η ιδιότητα ότι είναι προϊόντα εργασίας (...) Εποµένως η αξία του ε-
µπορεύµατος είναι το κοινό που εκφράζεται στην ανταλλακτική σχέση ή στην ανταλλακτική 
αξία του εµπορεύµατος(...) Πώς µπορούµε να µετρήσουµε το µέγεθος της αξίας 
του[εµπορεύµατος]; Με το ποσό της εργασίας που περιέχεται σ’ αυτό, της “ ουσίας που δη-
µιουργεί αξία”» (Μαρξ1978-α: 52-3).  

                                                 
62  Κεφάλαιο, Ι, σελ. 86. 
63 Οικ. και Φιλ. Χειρόγραφα, σελ.141 
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Από την ανάλυση αυτή, είναι σαφές ότι η γενικευµένη εµπορευµατική παραγωγή, που 
αποτελεί το χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, αποτελεί τη βάση 
και τον χαρακτήρα αυτού του τρόπου παραγωγής, και εποµένως της συσσώρευσης πλού-
του στα πλαίσιά του. Εποµένως, η αξία αποτελεί έκφραση των σχέσεων που χαρακτηρί-
ζουν αποκλειστικά τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, σαν τρόπο παραγωγής που χα-
ρακτηρίζεται από τη γενικευµένη εµπορευµατική παραγωγή. Γράφει σχετικά ο Μαρξ:  
 
«Αν ερευνήσουµε παραπέρα για να βρούµε: κάτω από ποιες συνθήκες όλα τα προϊόντα ή 
έστω µόνο η πλειονότητά τους παίρνουν τη µορφή του εµπορεύµατος, θα βρίσκαµε ότι αυτό 
γίνεται µόνο πάνω στη βάση ενός ολότελα ειδικού τρόπου παραγωγής, του κεφαλαιοκρατι-
κού» (Μαρξ1978-α: 179-180). 
 
Όπως γράφει ο Μαρξ: «H εργασία που εµπεριέχεται στην ανταλλακτική αξία είναι η αφη-
ρηµένα γενική κοινωνική εργασία, η οποία προκύπτει από την ολόπλευρη απαλλοτρίωση 
των ατοµικών εργασιών» (MEGA 1980-α: 134). Εποµένως, η αξία αποκτά νόηµα στον 
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, εκδηλώνεται, και γίνεται δυνατή η ανταλλαγή, επειδή 
υπάρχει η αφηρηµένη εργασία, επειδή δηλαδή το εµπόρευµα γενικά, και εποµένως η ερ-
γασία στον καπιταλισµό, έχουν µια διπλή φύση, µια διαλεκτική ενότητα αντιθέτων.  
 
«Όλες οι εργασίες εκφράζονται σαν ίδια ανθρώπινη εργασία και εποµένως σαν ισάξιες» 
(Μαρξ, 1978-α: 74). Ταυτόχρονα, «Ο εν γένει χρόνος εργασίας είναι καθ’ αυτόν µια α-
φαίρεση, που σαν τέτοια δεν υφίσταται για τα εµπορεύµατα» (MEGA 1980-α: 122-23). 
Αλλά τι είναι ειδικό στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής σε σχέση µε τους τρόπους 
παραγωγής που προηγήθηκαν ιστορικά; ∆εν είναι άραγε η εµπορευµατοποίηση της εργα-
τικής δύναµης, η απόδοση σ’ αυτήν της «ελευθερίας» της σαν νοµική µορφή; ∆εν είναι 
επίσης η τυπική και ουσιαστική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο, όπως έγραφε ο 
Μαρξ στο VI µέρος του Κεφαλαίου;  
 
 «Ο κοινωνικός χρόνος εργασίας υπάρχει, ούτως ειπείν, µόνο σε λανθάνουσα κατάσταση 
σε αυτά τα εµπορεύµατα και εκδηλώνεται κατά πρώτον στη διαδικασία ανταλλαγής τους 
(...) Η εν γένει κοινωνική εργασία δεν είναι εποµένως έτοιµη προϋπόθεση, αλλά δηµιουρ-
γούµενο αποτέλεσµα» (MEGA 1980-α: 123). Πως δηµιουργείται το αποτέλεσµα αυτό, 
δηλαδή η έκφραση και υλοποίηση του κοινωνικού χρόνου εργασίας, και εποµένως της 
αξίας; Εκδηλώνεται στη διαδικασία της ανταλλαγής, αλλά γενικευµένη ανταλλαγή και 
παραγωγή εµπορευµάτων είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καπιταλιστικού τρόπου 
παραγωγής. Χωρίς τη διαδικασία της ανταλλαγής, δεν µπορούν να εκδηλωθούν, και επο-
µένως δυνάµει δεν υπάρχει, η κοινωνική εργασία. Το εµπόρευµα 
 
«δεν µπορεί να εκφράσει την αξία του στο δικό του σώµα ή στην δική του αξία χρήσης (...) 
∆εν µπορεί να αναφερθεί στην σ’ αυτό το ίδιο (...) εµπεριεχόµενη συγκεκριµένη εργασία ως 
απλή µορφή πραγµάτωσης αφηρηµένης ανθρώπινης εργασίας»  ( Μαρξ 1991: 58). 
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Όπως γράφει σχετικά ο Μαρξ: «Εντός της αξιακής σχέσης και της σ’ αυτήν ενεχόµενης 
αξιακής έκφρασης δεν ισχύει το αφηρηµένα γενικόν [η αξία] ως ιδιότητα του συγκεκριµέ-
νου, αισθητηριακά πραγµατικού,  [ της ανταλλακτικής αξίας], αλλά, αντιστρόφως, το αι-
σθητηριακά πραγµατικό ως απλή µορφή εµφάνισης ή ορισµένη µορφή πραγµάτωσης του 
αφηρηµένα γενικού(...) Μόνο το αισθητηριακά συγκεκριµένο ισχύει ως µορφή εµφάνισης 
του αφηρηµένα γενικού» (Μαρξ 1991: 185).  
 
«Όλα τα είδη ιδιωτικών εργασιών λαµβάνουν τον κοινωνικό χαρακτήρα τους µόνον αντι-
θετικά, εξοµοιούµενα όλα µε ένα αποκλειστικό είδος ιδιωτικής εργασίας, εδώ: της λινοφα-
ντικής. ∆ι’ αυτού η τελευταία γίνεται άµεση και γενική µορφή αφηρηµένης ανθρώπινης ερ-
γασίας» (Μαρξ 1991, 71).  
 
« Το αποφασιστικά σηµαντικό ήταν να αποκαλυφθεί η εσωτερική αναγκαία συνάρτηση µε-
ταξύ µορφής της αξίας, ουσίας της αξίας και µεγέθους της αξίας, δηλαδή, ιδεατά εκφρα-
σµένο, να αποδειχθεί, ότι ηµορφή της αξίας εκπηγάζει από την έννοια της αξίας»  (Μαρξ 
1991: 73). 
 
Μορφή, περιεχόµενο και µέγεθος της αξίας, είναι τα τρία χαρακτηριστικά που συνδέο-
νται διαλεκτικά µεταξύ τους στην ανάλυση του Μαρξ. Η ουσία της αξίας είναι η κοινω-
νική αφηρηµένη εργασία, η µορφή της είναι η ιδιαίτερη αξία χρήσης, ενώ το µέγεθος της 
αξίας πρέπει να προσδιορισθεί εµπειρικά και σε σχετική µορφή, στη διαδικασία της α-
νταλλαγής. Η αξία δεν µπορεί να είναι γνωστή πριν τη διαδικασία της ανταλλαγής, και 
είναι µε αυτήν ακριβώς την έννοια που ο Μαρξ αναφέρεται στον κοινωνικό χρόνο εργα-
σίας, δηλαδή σαν δαπάνη αφηρηµένης εργασίας (δηλαδή εργασίας γενικά) που έχει ένα 
ορισµένο, θετικό µέγεθος, µόνο σαν κάτι που µένει ν’ αποδειχθεί κοινωνικά, στη διαδικα-
σία της ανταλλαγής, δηλαδή αν το προϊόν µετατραπεί πραγµατικά σε εµπόρευµα, και ε-
ποµένως αν και µόνο αν έχει αξία χρήσης. Αλλά η διαδικασία της ανταλλαγής δεν είναι 
µια ειδικά καπιταλιστική διαδικασία, αν και στη γενικευµένη της µορφή, είναι ασφαλώς 
τέτοια σε σχέση µε τους προηγούµενους τρόπους παραγωγής.  
 
Φυσικά, ο Μαρξ αναφέρεται στο χρήµα σαν αναγκαία µορφή εµφάνισης της αξίας: «Ο 
κοινωνικός χαρακτήρας της εργασίας εµφανίζεται ως η χρηµατική ύπαρξη του εµπορεύµα-
τος και, εποµένως, σαν ένα πράγµα έξω από την πραγµατική παραγωγή»  ( Μαρξ 1978-β: 
650). Αλλά αυτό γίνεται επειδή χωρίς το χρήµα είναι αδύνατη η γενικευµένη εµπορευµα-
τική κυκλοφορία, και µε τον τρόπο αυτή η ίδια η γενικευµένη εµπορευµατική παραγωγή, 
που σαν σκοπό της δεν έχει παρά την αύξηση του χρήµατος. Εξάλλου, «η αξία χρειάζεται 
πριν απ’ όλα µιαν αυτοτελή µορφή, µε την οποία να διαπιστώνεται η ταυτότητα µε τον ίδιο 
τον εαυτό της. Και τη µορφή αυτή την έχει µόνο στο χρήµα. Γι’ αυτό το λόγο το χρήµα απο-
τελεί την αφετηρία και το τέρµα κάθε προτσές αξιοποίησης» (Μαρξ1978-α: 167). 
 
Αν δεν έχει γίνει κατανοητό ότι η αξία εκφράζεται σαν τέτοια στην ανταλλαγή, ότι υπάρ-
χει σαν τέτοια (δηλαδή σαν κοινωνικός χρόνος και όχι χρόνος γενικά) τότε δεν µπορεί να 
γίνει κατανοητό ότι και το χρήµα είναι αναγκαίο συστατικό αυτής της διαδικασίας, ότι 
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διαδραµατίζει µεν έναν «µεσολαβητικό» ρόλο, αλλά αυτός ο ρόλος είναι που, σε τελική 
ανάλυση, υλοποιεί την ίδια την αξία. 
 
Όπως γράφει ο Μαρξ: « Το εµπόρευµα πρέπει να ανταλλαγεί µ’ ένα τρίτο πράγµα, που να 
µην είναι πάλι κι αυτό ένα ξεχωριστό εµπόρευµα αλλά το σύµβολο του εµπορεύµατος ως 
εµπορεύµατος, της ίδιας της ανταλλακτικής αξίας του εµπορεύµατος.  Που να αντιπροσω-
πεύει, ας πούµε, τον χρόνο εργασίας σαν τέτοιον –ας πούµε ένα κοµµάτι χαρτί ή πετσί που 
να αντιπροσωπεύει ένα κλασµατικό µέρος χρόνου εργασίας. (Ένα τέτοιο σύµβολο προϋπο-
θέτει τη γενική αναγνώριση. ∆εν µπορεί να είναι παρά µόνο κοινωνικό σύµβολο. ∆εν εκ-
φράζει, πραγµατικά, παρά µια κοινωνική σχέση)» (Μαρξ 1989-α: 99). 
 
Και επίσης: «… ο κοινωνικός χαρακτήρας του κεφαλαίου πετυχαίνεται και πραγµατοποιεί-
ται πέρα για πέρα µόνο µε την πλήρη ανάπτυξη του πιστωτικού και τραπεζικού συστήµα-
τος(…) . Το τραπεζικό σύστηµα, υποκαθιστώντας το χρήµα µε διάφορες µορφές πιστωτικής 
κυκλοφορίας, δείχνει ακόµα, ότι το χρήµα δεν είναι στην πραγµατικότητα τίποτε άλλο από 
µια ιδιαίτερη έκφραση του κοινωνικού χαρακτήρα της εργασίας και των προϊόντων 
της» (Μαρξ 1978-β: 758). 
 
Το χρήµα, εποµένως, αντιπροσωπεύει και εκφράζει τον κοινωνικό χρόνο εργασίας,  «α-
ντιπροσωπεύει ένα κλασµατικό µέρος χρόνου εργασίας», και µε την έννοια αυτή ακριβώς, 
αποτελεί «µια ιδιαίτερη έκφραση του κοινωνικού χαρακτήρα της εργασίας και των προϊό-
ντων της». 
 
Όταν ο Μαρξ, γράφει για παράδειγµα: 
 
«… η χρηµατική κυκλοφορία οδηγεί από την άλλη µεριά στο κεφάλαιο, ώστε µπορεί να 
αναπτυχθεί ολοκληρωτικά µόνο στη βάση του κεφαλαίου. Όπως και γενικά, µόνο πάνω στη 
δική του βάση µπορεί η κυκλοφορία να καταλάβει όλα τα συνθετικά στοιχεία της παραγω-
γής» (Μαρξ 1990: 596), στην ουσία αποκαθιστά την ενότητα ανάµεσα στην αξία, την 
παραγωγή, και την κυκλοφορία. Οι χρηµατικές σχέσεις, οι εµπορευµατο – χρηµατικές 
σχέσεις είναι οι αναγκαίες µορφές και σχέσεις εµφάνισης και εποµένως ύπαρξης της ί-
διας της αξίας. Όπως γράφει ο Μαρξ στον ΙΙ τόµο του Κεφαλαίου, καπιταλιστική παρα-
γωγή δεν µπορεί να υπάρξει όχι µόνο χωρίς τη νοµισµατική κυκλοφορία, αλλά ούτε και 
χωρίς το πιστωτικό σύστηµα. Αλλά για τον Μαρξ είναι επίσης σαφές ότι: 
 
 «οι καπιταλιστικές σχέσεις εµφανίζονται στη διαδικασία της παραγωγής µόνο επειδή υ-
πάρχουν ήδη αφ’ εαυτού τους στην πράξη της κυκλοφορίας. Αυτό δε σε διάκριση από τους 
βασικούς εκείνους οικονοµικούς όρους, που αντιπαραθέτουν τον ένα στον άλλο, πωλητή 
και αγοραστή, από άποψη ταξικών σχέσεων. Οι σχέσεις αυτές δεν απορρέουν από τη φύση 
του χρήµατος, αντίθετα η ύπαρξή τους και µόνο αυτή µπορεί να µετατρέψει την απλή λει-
τουργία του χρήµατος σε λειτουργία κεφαλαίου» (τόµος ΙΙ). 
 
 Για τον Μαρξ, το χρήµα ήταν σαφώς ενδογενές στο σύστηµα, σε αντίθεση πχ µε την πο-
σοτική θεωρία της αξίας, όπως έγραψε στην Κριτική της Πολιτικής Οικονοµίας. ∆εν ήταν 
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οι τιµές εκείνες που εξαρτώνται από το χρήµα, αλλά αντίθετα η ποσότητα του χρήµατος 
εκείνη που εξαρτάται από τις ποσότητες των εµπορευµάτων. Αλλά εφόσον «οι καπιταλι-
στικές σχέσεις … δεν απορρέουν από τη φύση του χρήµατος, αντίθετα η ύπαρξή τους και 
µόνο αυτή µπορεί να µετατρέψει την απλή λειτουργία του χρήµατος σε λειτουργία κεφαλαί-
ου», τότε άραγε δεν είναι και ο ρόλος του χρήµατος σε µια σοσιαλιστική οικονοµία εντε-
λώς διαφορετικός από τον ρόλο του στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής; 
 

Ο οικονοµολόγος S.W. Atlas σε διάλεξή του τονίζει, ότι «όπως είναι γνωστό, στα 
«Οικονοµικά προβλήµατα του σοσιαλισµού» ο Ι. Στάλιν έδωσε την προοπτική ενός σταδι-
ακού περιορισµού της σφαίρας των εµπορευµατικών και χρηµατικών-σχέσεων προς όφε-
λος της ανάπτυξης της ανταλλαγής προϊόντων… αυτή η προοπτική δεν επιβεβαιώθηκε από 
την πράξη της κοµµουνιστικής οικοδόµησης, δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντα της οικο-
δόµησης του κοµµουνισµού. Στην ΕΣΣ∆ οι εµπορευµατικές και χρηµατικές-σχέσεις δεν 
µειώθηκαν, αλλά αντίθετα, τα τελευταία χρόνια σηµείωσαν µια παραπέρα και πολύ σηµα-
ντική ανάπτυξη» (S.W.Atlas, Μάης 1959). Το Μάη του ΄56 στην ηµερίδα του κρατικού 
πανεπιστηµίου της Μόσχας, ο καθηγητής A.W. Batschurin, διατύπωσε την άποψη ότι 
«τα µέσα παραγωγής στο σοσιαλισµό είναι εµπορεύµατα» (A.W. Batschurin, Μάης ΄56). 
Ο καθηγητής F.B. Koscheljow γράφει: «Με κάθε δικαίωµα µπορούµε να ισχυριστούµε, 
ότι στο σοσιαλισµό τα µέσα παραγωγής είναι εµπορεύµατα» (F.B. Koscheljow, Μάης 
΄56). Ο L.A. Leontjew γράφει ότι «το Σχέδιο όχι µόνο δεν αποκλείει την ύπαρξη της ε-
µπορευµατικής παραγωγής, αλλά αντίθετα την προϋποθέτει» (L.A. Leontjew 1966).  

Αλλά και ο I.I. Kusminow, αφού επικρίνει το Στάλιν γι’ αυτό το ζήτηµα, δέχεται ότι «η 
εµπορευµατική παραγωγή στο σοσιαλισµό συνδέεται µε τη νέα ουσία της οικονοµίας, το 
προτσές της διαρκούς δυναµικής ανάπτυξής της. Η άρνηση της εµπορευµατικής παραγω-
γής και των εµπορευµατο-χρηµατικών-σχέσεων στο σοσιαλισµό είναι θεωρητικά αβάσιµη 
και επιζήµια» (I.I. Kusminow, 1971). 

Άλλοι οικονοµολόγοι  παραδέχονται: «Πριν την έναρξη της οικονοµικής µεταρρύθµισης η 
οικονοµική επιστήµη πέτυχε να ξεπεράσει ορισµένες απαρχαιωµένες θέσεις και δόγµατα 
στα ζητήµατα της εκµετάλλευσης των εµπορευµατο-χρηµατικών-σχέσεων» και να ξεπερα-
στεί η άποψη, ότι «τα µέσα παραγωγής, ως προς την ουσία τους, δεν είναι εµπορεύµατα, 
αλλά έχουν µόνο εµπορευµατικό περίβληµα, η οποία έπρεπε να εγκαταλειφθεί» (P.G. Sao-
strowzew / G.G. Bogomasow / A.N. Malafejew, 1972). 

Όπως είναι γνωστό, για τον Λένιν, «το κρατικό προϊόν, το προϊόν του σοσιαλιστικού 
εργοστασίου, που ανταλλάσσεται µε αγροτικά είδη διατροφής, δεν είναι εµπόρευµα µε την 
έννοια της πολιτικής οικονοµίας, πάντως δεν είναι µόνο εµπόρευµα, δεν είναι πια εµπό-
ρευµα, παύει να είναι εµπόρευµα». 

Είναι γνωστό ότι τα προϊόντα που παράγονται από τον κοινωνικοποιηµένο τοµέα της 
σοσιαλιστικής οικονοµίας, ανήκουν άµεσα στην κοινωνία και µετά από τις αναγκαίες 
αφαιρέσεις µοιράζονται στα µέλη της «ανάλογα µε την εργασία τους»64. Αλλά αν τα α-
γαθά συνεχίζουν να παρέχονται ανάλογα µε την εργασία, τότε ακριβώς λειτουργεί ο νό-
                                                 
64  Βλ. πχ. «Ριζοσπάστης», 18/1/2009, του Χ. Μπαλωµένου. 
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µος της αξίας! Και δεν αναφερόµαστε ασφαλώς µόνο στα καταναλωτικά αγαθά, τα µέσα 
συντήρησης κλπ. Υπάρχει εποµένως µια βασική παρανόηση σχετικά µε την ανταλλαγή, 
την αγορά, τον νόµο της αξίας. 

Αλλά τι είναι ο νόµος της Αξίας; Όπως γράφει µε εξαιρετικό τρόπο ο Τρότσκι: 

«… είναι πραγµατικά ο βασικός ρυθµιστής της καπιταλιστικής οικονοµίας. Η ουσία αυ-
τού του νόµου είναι απλή. Η κοινωνία έχει στη διάθεσή-της ένα ορισµένο απόθεµα ζωντα-
νής εργατικής δύναµης. Επενεργώντας στη Φύση, η δύναµη αυτή παράγει τα απαραίτητα 
προϊόντα για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Σαν συνέπεια του καταµερισµού 
της εργασίας ανάµεσα σε ανεξάρτητους παραγωγούς, τα προϊόντα παίρνουν τη µορφή ε-
µπορευµάτων. Τα εµπορεύµατα ανταλλάσσονται το ένα µε το άλλο στη βάση µιας δοσµέ-
νης αναλογίας, πρώτα άµεσα, και τελικά µε ενδιάµεσο το χρυσάφι ή το χρήµα. Η βασική 
ιδιότητα των εµπορευµάτων, που σε µια ορισµένη σχέση τα κάνει ίσα µεταξύ-τους, είναι η 
ανθρώπινη εργασία που ξοδεύεται πάνω σ’ αυτά –η αφηρηµένη εργασία, η εργασία γενι-
κά– η βάση και το µέτρο της αξίας. Ο καταµερισµός της εργασίας ανάµεσα σε εκατοµµύ-
ρια σκόρπιους παραγωγούς δεν οδηγεί στην αποσύνθεση της κοινωνίας, γιατί τα εµπορεύ-
µατα ανταλλάσσονται σύµφωνα µε τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας που ξοδεύτηκε 
πάνω σ’ αυτά. Με το να δέχεται ή να απορρίπτει τα εµπορεύµατα, η αγορά, σαν η αρένα 
των ανταλλαγών, αποφασίζει αν περικλείουν ή όχι µέσα-τους κοινωνικά αναγκαία εργασί-
α, και, έτσι, καθορίζει την αναλογία των διαφόρων ειδών εµπορευµάτων των αναγκαίων 
στην κοινωνία, και, κατά συνέπεια, και την κατανοµή της εργατικής δύναµης σύµφωνα µε 
τα διάφορα επαγγέλµατα».65 

Φυσικά, τα προϊόντα που ανταλλάσσονται µεταξύ κρατικών επιχειρήσεων δεν συνι-
στούν εµπορεύµατα, διότι όταν µεταφέρονται από το ένα κρατικό εργοστάσιο στο άλλο 
δεν αλλάζουν ιδιοκτήτη. εφόσον το ίδιο το κράτος θα µπορούσε να θεωρηθεί σαν µια 
µεγάλη επιχείρηση. Αλλά το ζήτηµα είναι µε ποιον τρόπο ανταλλάσσονται τέτοια προ-
ϊόντα. ∆εν ανταλλάσσονται καν και το Σχέδιο παρέχει τα πάντα σε συγκεκριµένες ποσό-
τητες στις διάφορες επιχειρήσεις; Ανταλλάσσονται µε βάση ορισµένες αναλογίες; Παρέ-
χονται µέσω του Σχεδίου, αλλά το κράτος έχει λάβει υπόψη του συγκεκριµένες αναλογί-
ες στην κατανοµή των προϊόντων στις κρατικές επιχειρήσεις; Ποια είναι η σηµασία του 
γεγονότος ότι το Σχέδιο δεν αντανακλά τη συλλογική θέληση της κοινωνίας, αλλά µόνο 
της γραφειοκρατίας; 

Όπως γράφει ο Νταλ: «Εάν οι παραγωγοί είναι προλετάριοι, ανταλλάσσουν µε µισθό 
την εργατική τους δύναµη, µεταφέρουν αξία και προσθέτουν υπεραξία στα αγαθά που πα-
ράγουν για τους καπιταλιστές. Τα αγαθά αυτά στην πραγµατικότητα είναι εµπορεύµατα, 
αφού περιέχουν την αξία που οι εργάτες τους έδωσαν».66 

Αλλά η εκδήλωση, η υλοποίηση της αξίας προϋποθέτει το χρήµα και τη χρηµατική κυ-
κλοφορία, ενώ για τον Μαρξ αφορούσε ειδικά τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, δη-
λαδή τη γενικευµένη εµπορευµατική παραγωγή. Ο Νταλ σηµειώνει επίσης το εξής: «Α-

                                                 
65  Λ. Τρότσκυ, «∆υο ∆οκίµια για τον Καρλ Μαρξ». 
66  Γ. Ντάλ, «Οι άλυτες αντιφάσεις του Τόνυ Κλιφ», 1985. 
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κόµη, παράγονται µε σκοπό την ανταλλαγή µεταξύ των διάφορων Σοβιετικών επιχειρήσε-
ων και διοικήσεων που συγκροτούν τη Σοβιετική εθνική οικονοµία».  
 
Αλλά η ανταλλαγή γενικά δεν αρκεί για να κατανοήσουµε σε βάθος τον σοβιετικό οικο-
νοµικό σχηµατισµό. Όπως αναφέραµε κι’ εµείς, ο Νταλ γράφει: «Το να πιστοποιείς την 
ύπαρξη της µισθωτής εργασίας ενώ αρνείσαι τη γενικευµένη παραγωγή προϊόντων είναι 
µια παλιά ιδέα που προέρχεται από το Στάλιν (Οικονοµικά προβλήµατα του Σοσιαλισµού 
στην ΕΣΣ∆) και απέκτησε θεωρητικό βάρος από τον Μαντέλ. Ο συνδυασµός αυτός δεν εί-
ναι αντιφατικός από µια αστική εµπειρική οπτική, που σηµειώνει (όπως ο Στάλιν και ο 
Μαντέλ) ότι η ύπαρξη µισθών είναι απλά ένα "γεγονός", όπως και η µη ανταλλαγή προϊό-
ντων µεταξύ των Σοβιετικών επιχειρήσεων». 
 
Ασφαλώς η ταυτόχρονη ύπαρξη µισθωτής εργασίας και µη γενικευµένης εµπορευµατι-
κής παραγωγής, είναι δυο «εµπειρικά γεγονότα», αλλά σίγουρα δεν πρόκειται µόνο γι’ 
αυτό. Ακριβώς στο σηµείο αυτό είναι που στηρίξαµε κι’ εµείς την ανάλυση του νόµου 
της αξίας στον σοβιετικό οικονοµικό σχηµατισµό, στο γραφειοκρατικά παραµορφωµένο 
εργατικό κράτος. Ο σοσιαλισµός είναι το προκαταρκτικό, το κατώτερο στάδιο του κοµ-
µουνισµού, και µε την έννοια αυτή η µισθωτή εργασία παραµένει, αν και στο µέτρο του 
δυνατού, η αµοιβή της εργασίας γίνεται σύµφωνα µε την εργασία, σύµφωνα µε τον κοι-
νωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας, στην ιδανική περίπτωση. Αυτή η ιδανική περίπτωση 
ασφαλώς δεν ήταν εκείνη της ΕΣΣ∆. Αρκεί ωστόσο η υπερεργασία, η υπεραξία, για να 
χαρακτηρίσουµε τις σχέσεις παραγωγής σαν εµπορευµατικές σχέσεις;  
 

Για να εκφρασθεί και να υλοποιηθεί η αξία καθαυτή χρειάζεται ένα σύστηµα ανταλ-
λαγής, είτε αυτό είναι το σύστηµα των εµπορευµατικών σχέσεων του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής, είτε είναι η άµεση ανταλλαγή ανάµεσα σε κρατικές επιχειρήσεις, 
είτε είναι η σχεδιοποιηµένη παροχή των µέσων παραγωγής, που υπόκειται και λαµβάνει 
υπόψη της ωστόσο τις «λογιστικές κατηγορίες» των λόγων ανταλλαγής. Τέτοιες «λογι-
στικές» ή «υπολογιστικές» κατηγορίες δεν οδηγούν φυσικά σε εµπορευµατικές σχέσεις, 
εφόσον η αγορά αντικαθίσταται από το Σχέδιο, αλλά το Σχέδιο πρέπει να λάβει υπόψη 
του τις σχετικές αναλογίες της ανταλλαγής. Με την έννοια αυτή, όπως έλεγε ο Λένιν, 
«το κρατικό προϊόν, το προϊόν του σοσιαλιστικού εργοστασίου, που ανταλλάσσεται µε α-
γροτικά είδη διατροφής, δεν είναι εµπόρευµα µε την έννοια της πολιτικής οικονοµίας, πά-
ντως δεν είναι µόνο εµπόρευµα, δεν είναι πια εµπόρευµα, παύει να είναι εµπόρευµα». 

Η αξία του εµπορεύµατος στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, ο κοινωνικός χρόνος, 
δεν µπορεί να ποσοτικοποιηθεί και εποµένως να υπάρξει καν, παρά µόνο στη διαδικασία 
της ανταλλαγής. Στο εργατικό κράτος, η ανταλλαγή αντικαθίσταται από τις συνειδητές 
αποφάσεις του Σχεδίου, και στην ιδεατή περίπτωση το Σχέδιο δεν είναι παρά το αποτέ-
λεσµα της συνειδητής, συλλογικής απόφασης όλων των εργαζοµένων, στα πλαίσια της 
δικτατορίας που ασκεί η εργατική τάξη. Όπως είδαµε, ο Τρότσκι έγραφε:  
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«Η κοινωνία έχει στη διάθεσή-της ένα ορισµένο απόθεµα ζωντανής εργατικής δύναµης. 
Επενεργώντας στη Φύση, η δύναµη αυτή παράγει τα απαραίτητα προϊόντα για την ικανο-
ποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Σαν συνέπεια του καταµερισµού της εργασίας ανάµεσα 
σε ανεξάρτητους παραγωγούς, τα προϊόντα παίρνουν τη µορφή εµπορευµάτων. Τα εµπο-
ρεύµατα ανταλλάσσονται το ένα µε το άλλο στη βάση µιας δοσµένης αναλογίας, πρώτα ά-
µεσα, και τελικά µε ενδιάµεσο το χρυσάφι ή το χρήµα». 
 
Στο εργατικό κράτος δεν έχουµε «καταµερισµό της εργασίας ανάµεσα σε ανεξάρτητους 
παραγωγούς» -εκτός φυσικά αν έχει επιβληθεί ένα σύστηµα «σοσιαλισµού της αγοράς», 
όπως στη Γιουγκοσλαβία ή τις µεταρρυθµίσεις τύπου Λίµπερµαν στην ΕΣΣ∆. Στο εργα-
τικό κράτος, τα προϊόντα (πχ τα µέσα παραγωγής, στα οποία κυρίως αναφερόµαστε εδώ) 
δεν ανταλλάσσονται αλλά κατανέµονται στις διαφορετικές επιχειρήσεις ή στους διαφο-
ρετικούς τοµείς της οικονοµίας, «στη βάση µιας δοσµένης αναλογίας» είτε µεσολαβεί το 
χρήµα είτε όχι. Η µυστικοποίηση του εµπορεύµατος, κι’ εποµένως του κεφαλαίου στον 
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, επιτείνεται από τις τιµές, το χρήµα, και την πίστωση, 
αλλά οφείλεται πρωταρχικά στον κοινωνικό χαρακτήρα της καπιταλιστικής παραγωγής 
ειδικά. Η παραγωγή στο εργατικό κράτος έχει προφανώς κι’ αυτή έναν κοινωνικό χαρα-
κτήρα, αλλά οι αξίες δεν υλοποιούνται πλέον στην ανταλλαγή και δεν έχουν υποχρεωτι-
κά χρηµατική µορφή, και εποµένως δεν υπάρχουν µε τη µορφή που υπάρχουν στον καπι-
ταλιστικό τρόπο παραγωγής. Ο ενσωµατωµένος χρόνος εργασίας είναι εξ’ αρχής κοινω-
νικός χρόνος, εφόσον δεν χρειάζεται η ανταλλαγή και η αγορά ώστε να εκφρασθεί και να 
υλοποιηθεί η αξία.  
 
Η µορφή και η ουσία της αξίας είναι σαφώς εκείνες που υπήρχαν στον καπιταλισµό, αλ-
λά το µέγεθος της αξίας δεν µπορεί να προσδιορισθεί όπως στον καπιταλισµό. Θα πρέπει 
να προσδιορισθεί στο τελικό στάδιο της σοσιαλιστικής παραγωγής, µε βάση τ’ αποτελέ-
σµατά της, δηλαδή θα πρέπει να ολοκληρωθεί ένα Πρόγραµµα Παραγωγής ώστε να δια-
πιστωθεί αν η αρχική κατανοµή της εργασίας και των µέσων παραγωγής είναι ορθή, απο-
τελεσµατική, και σύµφωνη µε τις αρχές των συλλογικών αποφάσεων της εργατικής δη-
µοκρατίας. Αλλά αυτή ακριβώς είναι η λειτουργία του νόµου της αξίας στον σοσιαλισµό: 
∆εν έχουµε ανταλλαγή σύµφωνα µε τον κοινωνικό χρόνο εργασίας, όπως στον καπιταλι-
στικό τρόπο παραγωγής, αλλά ο σχεδιασµός δεν µπορεί παρά να λάβει υπόψη του α) τον 
χρόνο εργασίας, και β) τον καθορισµό του σε κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας. 
 
Το ζήτηµα δεν είναι αυστηρά οικονοµικό αλλά αντίθετα πολιτικό, και αφορά άµεσα την 
εξουσία της εργατικής τάξης, και κατά συνέπεια τη διαµόρφωση του Σχεδίου. Από τη 
στιγµή που αποφασίζεται, στη βάση των αρχών της εργατικής δηµοκρατίας, η κατανοµή 
ορισµένων ωρών εργασίας σε συγκεκριµένες παραγωγικές δραστηριότητες, είναι αυτο-
νόητο ότι ο χρόνος αυτός είναι αυτόµατα κοινωνικός χρόνος (αν και αποµένει το ζήτηµα 
της τεχνικής αποτελεσµατικότητας). Από µια ορισµένη κατανοµή εργατικής δύναµης και 
µέσων παραγωγής στην αρχή της περιόδου, προκύπτει µια ορισµένη ποσότητα προϊό-
ντων στο τέλος της περιόδου, ανάµεσά τους µέσα παραγωγής και µέσα κατανάλωσης. 



 

 

- 219 -

 

Αλλά τώρα θα πρέπει η προσφορά και η ζήτηση κάθε προϊόντος να είναι προσεγγιστικά 
ίσες µεταξύ τους. Αν έχει παραχθεί µια πολύ µικρή ποσότητα µέσων κατανάλωσης και 
µια πληθώρα τρακτέρ ή ηλεκτρογεννητριών, τότε η αρχική κατανοµή δεν ήταν σωστή. 
Ωστόσο, το Σχέδιο µπορεί να λειτουργήσει αν είναι γνωστές οι τεχνικές της παραγωγής, 
δηλαδή το γεγονός ότι µια ορισµένη αρχική κατανοµή εργατικής δύναµης και µέσων πα-
ραγωγής οδηγεί σε µια συγκεκριµένη υλική παραγωγή των προϊόντων. Αν γνωρίζουµε 
την υλική παραγωγή των προϊόντων, τότε θα πρέπει να γνωρίζουµε και την απαραίτητη 
αρχική κατανοµή των µέσων παραγωγής και της εργατικής δύναµης. Εποµένως, το ζήτη-
µα της ισορροπίας της προσφοράς και της ζήτησης  λαµβάνεται υπόψη αυτόµατα στη 
διαδικασία του σχεδιασµού.  
 
Η ανταλλαγή έχει αντικατασταθεί από τη συνειδητή ρύθµιση της κατανοµής των µέσων πα-
ραγωγής και της εργατικής δύναµης στη διαδικασία της παραγωγής. Αλλά δεν έχει πάψει να 
ισχύει ο νόµος της Αξίας! Οι ποσότητες των προϊόντων που στον καπιταλισµό αποτελούν 
εµπορεύµατα οι δε αξίες υλοποιούνται µέσω της αγοράς και των τιµών, στο εργατικό 
κράτος οι ίδιες ποσότητες των προϊόντων, που δεν αποτελούν πλέον εµπορεύµατα, πρέ-
πει να καθορισθούν στο προτσές του Σχεδιασµού. Πως είναι δυνατόν να επικρατεί ο νό-
µος της Αξίας αλλά να µην υπάρχουν εµπορευµατικές σχέσεις; Κυρίαρχο είναι το γεγο-
νός ότι η εργατική δύναµη εξακολουθεί να είναι εµπόρευµα, να υπάρχει µισθωτή εργα-
σία και υπεραξία, εφόσον η εργασία είναι µια υποχρεωτική και όχι µια εθελοντική δρα-
στηριότητα (και εποµένως διατηρείται ο καταµερισµός της εργασίας). Το µέτρο της αξί-
ας εξακολουθεί, φυσικά, είναι ο κοινωνικός χρόνος εργασίας ο οποίος σε συνδυασµό µε 
την τεχνολογία της παραγωγής καθορίζει την κατανοµή των µέσων παραγωγής και της 
εργατικής δύναµης στις διάφορες δραστηριότητες. Η κοινωνία καθορίζει συνειδητά τ’ 
αποτελέσµατα της παραγωγής αλλά όχι και τα αναγκαία µέσα για την υλοποίησή τους. 
 
Φαινοµενικά, πρόκειται για ένα τεχνικό ζήτηµα στα πλαίσια της Ανάλυσης Εισροών – 
Εκροών. Με δεδοµένη την αξιακή µήτρα εισροών – εκροών, Α, αν λ είναι το διάνυσµα 
των αξιών των διαφόρων προϊόντων, και L είναι η άµεση εργασία, τότε έχουµε τη σχέση: 
λ=Aλ+L, ή λ=(I-A) -1L. Με δεδοµένες τις ποσότητες της άµεσης εργασίας κατά κλάδο, 
µπορούµε να προσδιορίσουµε τις τελικές αξίες, λ. Αντίστροφα, µε δεδοµένες τις αξίες, 
µπορούµε να γνωρίζουµε την αναγκαία εργασία, L=(I-A)λ. Εφόσον η αναγκαία εργασία 
είναι εκφρασµένη σε ώρες, τότε αν γνωρίζουµε την αξιακή µήτρα εισροών – εκροών, Α, 
ο σχεδιασµός καταλήγει σε µια πολιτική συζήτηση σχετικά µε τα κοινωνικά επιθυµητά 
επίπεδα παραγωγής, λ,  σε όρους αξίας, καθώς επίσης και τα επίπεδα της συσσώρευσης. 
Ο σχεδιασµός δεν πραγµατοποιείται, φυσικά, σε αξιακούς όρους αλλά σε όρους ποσοτή-
των των προϊόντων σε φυσικές µονάδες (πχ τόνοι χάλυβα, κιλά σιτάρι, κλπ) αλλά στο 
προτσές της παραγωγής δεν παύει να δηµιουργείται νέα αξία, λόγω της θεµελιώδους ι-
διότητας της άµεσης εργασίας. 
 
Αν οι αξίες µετατρέπονται σε ποσότητες σύµφωνα µε τη σχέση λ=Βx, όπου Β είναι µια 
διαγώνια µήτρα, και x είναι το διάνυσµα των ποσοτήτων παραγωγής σε κάθε κλάδο, τό-
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τε: x=B-1ABx+L ή x=Γx+L, όπου Γ=B-1AB είναι η τεχνολογική µήτρα εισροών – ε-
κροών. Η µετατροπή των αξιών σε ποσότητες γίνεται µε βάση τα στοιχεία της Β. Τα 
στοιχεία της διαγωνίου µας δίνουν την αξία που περιέχεται σε µια µονάδα του προϊόντος. 
Για παράδειγµα, αν ένα διαγώνιο στοιχείο είναι 10, αυτό σηµαίνει ότι σε µια µονάδα του 
προϊόντος περιέχονται 10 µονάδες αφηρηµένης, κοινωνικής εργασίας. Αντίστοιχα, µια 
µονάδα της αφηρηµένης, κοινωνικής εργασίας είναι ενσωµατωµένη σε 1/10 µονάδες του 
προϊόντος. 
 
Η αφηρηµένης, κοινωνική εργασία είναι, ασφαλώς, άρρηκτα συνδεδεµένη µε τον ιδιαί-
τερο τρόπο παραγωγής. Στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, είδαµε αναλυτικά ότι οι 
αξίες δεν µπορούν ν’ αποκτήσουν νόηµα και υλική υπόσταση, εποµένως το µέγεθός τους 
δεν µπορεί να προσδιορισθεί παρά µόνον στο προτσές της ανταλλαγής, και εποµένως (µε 
στρεβλωµένο τρόπο) µόνο µέσα από τις τιµές. Στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, 
εποµένως, δεν είναι σωστό να ξεκινάµε την ανάλυσή µας για την αξία µε βάση το µαθη-
µατικό σύστηµα: λ=Aλ+L. Για να παρατηρηθούν τα αποτελέσµατα της άµεσης εργασίας, 
πρέπει να µεσολαβήσει το προτσές της ανταλλαγής, και από τις τιµές, αν αυτό είναι δυ-
νατόν, να συνάγουµε τις αξίες, ή τουλάχιστον µε βάση τις αξίες να προσδιορισθούν οι 
τιµές. Η µετατροπή των αξιών σε ποσότητες γίνεται στο προτσές της παραγωγής, αλλά 
στο τέλος αυτού του προτσές παρατηρούµε µόνο τα x, δηλαδή τ’ αποτελέσµατα της άµε-
σης διαδικασίας παραγωγής. Ο νόµος της Αξίας, στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής 
αφορά τον προσδιορισµό των τιµών των εµπορευµάτων, µε βάση τις αξίες τους. Το διά-
νυσµα των τιµών, p, δεν είναι παρά: 
 

p=(1+r)(ΓΤp+wL), 
 
όπου r είναι το κοινό ποσοστό κέρδους, και w είναι το ωροµίσθιο. Ο προσδιορισµός των 
τιµών περιλαµβάνει τις αξίες µέσω του ειδικού τρόπου µε τον οποίο οι αξίες µετατρέπο-
νται σε ποσότητες, ώστε στη συνέχεια να µετατραπούν σε τιµές. Η µετατροπή των αξιών 
σε ποσότητες φαίνεται σαν ένα τεχνικό ζήτηµα, στο βαθµό που µια ορισµένη τεχνική 
παραγωγής (δηλαδή ένας ορισµένος συνδυασµός ζωντανής και νεκρής εργασίας) µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί τόσο σε µια καπιταλιστική επιχείρηση όσο και σ’ ένα εργοστάσιο του 
εργατικού κράτους. Φαίνεται σαν ένα τεχνικό ζήτηµα στο βαθµό που δεν αφορά παρά 
µόνο το προτσές της άµεσης παραγωγής. Ωστόσο, αν στο εργατικό κράτος οι τιµές δεν 
διαµεσολαβούν την παραγωγή και την κυκλοφορία, τότε η κοινωνία πρέπει ν’ αποφασί-
σει µε βάση το σύστηµα:  x=B-1ABx+L=Γx+L. Αλλά η πολιτική διαδικασία του σχεδια-
σµού τότε, µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε σε όρους αξιών είτε σε όρους ποσοτήτων και, 
φυσικά, αποµυθοποιούνται οι ίδιες οι αξίες που αποτελούν τώρα άµεσες κοινωνικές κα-
τηγορίες, άµεσες εκφράσεις κοινωνικών σχέσεων.  
 
Ωστόσο, όταν αναφερόµαστε µέσω του σχεδιασµού σε µια ορισµένη παραγωγή ποσοτή-
των, αναφερόµαστε µε άµεσο τρόπο σε κατανοµή αξιών. Ο σχεδιασµός εποµένως, όπως 
είναι γνωστό, παρακάµπτει την αγορά και τις τιµές. Αλλά δεν καταργεί τον νόµο της Α-
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ξίας, διότι η κατανοµή των αξιών δεν µπορεί να γίνει ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον 
οποίο δηµιουργούνται οι αξίες, σαν αποτέλεσµα της άµεσης εργασίας. Ο νόµος της Αξί-
ας έχει µια βαθύτερη διάσταση. Ενώ ρυθµίζει µέσω των τιµών την κατανοµή των πόρων, 
ταυτόχρονα αφορά την ίδια την αξία παραγωγή και τη δηµιουργία της Αξίας, πράγµα που 
περιλαµβάνει επίσης κοινωνικές σχέσεις και κατά συνέπεια δεν είναι µια τεχνική σχέση ή 
ένα «αντικείµενο» αλλά µια κοινωνική σχέση, επίσης.  
 
Ο νόµος της Αξίας λέει ότι τα εµπορεύµατα στον καπιταλισµό ανταλλάσσονται µε βάση 
τις αξίες του, οι οποίες δεν είναι παρά ενσωµατωµένος κοινωνικός χρόνος εργασίας. Η 
ενσωµάτωση αυτή πραγµατοποιείται στα πλαίσια του κεφαλαίου, του ειδικά καπιταλι-
στικού τρόπου παραγωγής, και δεν µπορεί παρά ν’ αποτελεί µια κοινωνική σχέση. Στο 
εργατικό κράτος, η ενσωµάτωση του κοινωνικού χρόνου στο προϊόν γίνεται µε βάση µια 
διαφορετική κοινωνική σχέση, δηλαδή την άµεση ενότητα των συνεταιρισµένων παρα-
γωγών, και τις συλλογικές τους αποφάσεις στη βάση της εργατικής δηµοκρατίας. Αλλά 
στην περίπτωση αυτή, η δηµιουργία της αξίας είναι δυο εντελώς διαφορετικές κατηγορί-
ες στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και στο εργατικό κράτος ή στον σοσιαλισµό.  
 
Εποµένως, αν και έχουµε την ισχύ του νόµου της Αξίας στον σοσιαλισµό, οι αξίες είναι δι-
αφορετικές κατηγορίες απ’ ότι είναι στον καπιταλισµό. Κατ’ αρχήν µπορούν να συνα-
χθούν µε άµεσο τρόπο, µέσα από το πολιτικό προτσές του σχεδιασµού, και δεν είναι τε-
χνικές κατηγορίες. Στον καπιταλισµό, επίσης δεν είναι τεχνικές κατηγορίες, και πρέπει 
να συναχθούν, να υλοποιηθούν στο προτσές της ανταλλαγής, και αναπόφευκτα µέσω των 
τιµών και του χρήµατος. 
 
Αυτή η αντίφαση θα συνεχίσει να υπάρχει αν δεν κατανοήσουµε ότι ο ενσωµατωµένος 
κοινωνικός χρόνος εργασίας λειτουργούν διαφορετικά στον καπιταλισµό και στον σοσι-
αλισµό. Η αντικατάσταση των διαδικασιών της αγοράς από τον πολιτικό συντονισµό των 
άµεσων παραγωγών, δεν αλλάζει κατ’ αρχήν τα τεχνικά δεδοµένα ή τις τεχνικές παραγω-
γής, αλλά µεταβάλλει δραστικά το ειδικό χαρακτηριστικό του καπιταλισµού, τη γενικευµένη 
εµπορευµατική παραγωγή. Η εργατική δύναµη εξακολουθεί να παραµένει εµπόρευµα, 
αλλά στην πραγµατικότητα πολλά άλλα προϊόντα, όπως τα µέσα παραγωγής, δεν αποτε-
λούν εµπορεύµατα. Η αλλαγή των σχέσεων ιδιοκτησίας και των κοινωνικών σχέσεων 
που βρίσκονται στη βάση της εµπορευµατικής παραγωγής, είναι που µεταβάλλει και τον 
ειδικό χαρακτήρα αυτών των σχέσεων σε µη εµπορευµατικές. Αλλά η δηµιουργία της 
ίδιας της αξίας, δεν είναι ένα τεχνικό ζήτηµα όπως υποθέσαµε όταν εκφράσαµε το µαθη-
µατικό σύστηµα: λ=Αλ+L. Το µόνο που έχουµε πραγµατικά στη διάθεσή µας, και µάλι-
στα όχι ολοκληρωµένα ούτε µε απόλυτη ή προσεγγιστική ορθότητα, είναι ένα σύστηµα 
της µορφής: x=Γx+L. Η δηµιουργία της αξίας, δηλαδή η ενσωµάτωση του κοινωνικού 
χρόνου στα προϊόντα, εξακολουθεί να παραµένει ένα ζήτηµα κεντρικό στον νόµο της Α-
ξίας, και δεν τον καταργεί. 
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Παραπέρα, υφίσταται ένα άλλο κεντρικό ζήτηµα. Ο νόµος της Αξίας συνεχίζει να υπάρχει 
και να λειτουργεί, γιατί στην πράξη δεν µπορεί να υπάρχει ούτε καν σε χονδρική προσέγγι-
ση µια τέλεια διαδικασία σχεδιασµού, τόσο δε σε περισσότερο στο γραφειοκρατικά παρα-
µορφωµένο εργατικό κράτος. Όταν ο σχεδιασµός αντικαθιστά τις αγορές, αυτό δεν γίνε-
ται για να πετύχουµε χειρότερα, αλλά σηµαντικά καλύτερα αποτελέσµατα από τον καπι-
ταλιστικό τρόπο παραγωγής. 
 
Όπως γράφει ο Ρούµπιν: 
 
“Until now we have considered value mainly from its quantitative aspect. We dealt with 
the magnitude of value as the regulator of the quantitative distribution of social labor 
among individual branches of production. In this analysis we were led to the concept of 
abstract labor which was also treated predominantly from its quantitative aspect, namely 
as socially necessary labor. Now we must briefly examine the qualitative aspect of value. 
According to Marx, value is not only a regulator of the distribution of social labor, but 
also an expression of the social production relations among people. From this point of 
view, value is a social form which is acquired by the products of labor in the context of 
determined production relations among people. From value seen as a quantitatively de-
termined magnitude, we must pass to value which we treat as a qualitatively determined 
social form. In other words, from the theory of the "magnitude of value" we must pass to 
the theory of the "form of value" (Wertform).”67 
 
Όπως γράφει διεισδυτικά: 
 
“Marx's theory of the "form of value" (i.e., of the social form which the product of labor 
assumes) is the result of a determined form of labor. This theory is the most specific and 
original part of Marx's theory of value. The view that labor creates value was known long 
before Marx's time, but in Marx's theory it acquired a completely different meaning. 
Marx carried through a precise distinction between the material-technical process of 
production and its social forms, between labor as the totality of technical methods (con-
crete labor) and labor seen from the standpoint of its social forms in the commodity-
capitalist society (abstract or human labor in general). The specific character of the com-
modity economy consists of the fact that the material-technical process of production is 
not directly regulated by society but is directed by individual commodity producers. Con-
crete labor is directly connected with the private labor of separate individuals. Private 
labor of separate commodity producers is connected with the labor of all other commodi-
ty producers and becomes social labor only if the product of one producer is equalized as 
a value with all other commodities. This equalization of all products as values is, at the 
same time (as we have shown) an equalization of all concrete forms of labor expended in 
the various spheres of the national economy. This means that the private labor of sepa-
rate individuals does not acquire the character of social labor in the concrete form in 

                                                 
67  I.I. Rubin, “Essays on Marx’s theory of value”, (1928), Black and Red, Detroit, 1972 ch. 8. 
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which it was expended in the process of production, but through exchange which repre-
sents an abstraction from the concrete properties of individual things and individual 
forms of labor. Actually, since commodity production is oriented to exchange already 
during the process of production, the commodity producer already in the process of di-
rect production, before the act of exchange, equalizes his product with a determined sum 
of value (money), and thus also his concrete labor with a determined quantity of abstract 
labor. But, first of all, this equalization of labor carries with it a preliminary character 
"represented in consciousness." The equalization must still be realized in the actual act 
of exchange. Secondly, even in its preliminary form, the equalization of labor, even 
though it precedes the act of exchange, is carried out through an equalization of things as 
values "represented in consciousness." However, since the equalization of labor through 
the equalization of things is a result of the social form of the commodity economy in 
which there is no direct social organization and equalization of labor, abstract labor is a 
social and historical concept. Abstract labor does not express a psychological equality of 
various forms of labor, but a social equalization of different forms of labor which is real-
ized in the specific form of equalization of the products of labor”. 
 
Σε µια επιστολή του ο Μαρξ είναι ξεκάθαρος πάνω στο θέµα της εργασιακής θεωρίας 
της αξίας. Όπως γράφει: 
 
“Every child knows that a nation which ceased to work, I will not say for a year, but even 
for a few weeks, would perish. Every child knows, too, that the masses of products corre-
sponding to the different needs require different and quantitatively determined masses of 
the total labor of society. That this necessity of the distribution of social labor in definite 
proportions cannot possibly be done away with by a particular form of social production 
but can only change the form in which it appears, is self-evident. No natural laws can be 
done away with. What can change, in historically different circumstances, is only the 
form in which these laws operate. And the form in which this proportional distribution of 
labor operates, in a state of society where the interconnection of social labor is manifest-
ed in the private exchange of the individual products of labor, is precisely the exchange 
value of these products”.68 
 
Όπως γράφει ο Μαρξ στον ΙΙΙ τόµο του Κεφαλαίου: 
 
“The distribution of this social labor and the mutual supplementing and interchanging of 
its products, the subordination under, and introduction into, the social mechanism, are 
left to the accidental and mutually nullifying motives of individual capitalists... Only as 
an inner law, vis-a-vis the individual agents, as a blind law of nature, does the law of 
value exert its influence here and maintain the social equilibrium of production amidst its 
accidental fluctuations” (Capital, III, p. 880).  

                                                 
68 Marx's letter to L. Kugelmann, July 11, 1868, in Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works in Two 
Volumes, Volume II, Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1962, p. 461 
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Εποµένως, µόνο σαν τυφλός νόµος της φύσης  είναι που ο νόµος της Αξίας, στον καπι-
ταλισµό, ασκεί την επίδρασή του και διατηρεί την κοινωνική ισορροπία της παραγωγής. 
Το ζήτηµα δεν είναι λοιπόν ν’ αντικατασταθεί ο νόµος της Αξίας µε τη σχεδιασµένη πα-
ραγωγή, αλλά η σχεδιασµένη παραγωγή ν’ αντικαταστήσει τη λειτουργία του νόµου της 
Αξίας ως ενός τυφλού νόµου, που δεν αντιλαµβάνονται και δεν κατανοούν οι παραγωγοί.  
 
Στον Ι τόµο του Κεφαλαίου, γράφει σχετικά:  
 
“The different spheres of production, it is true, constantly tend to an equilibrium: for, on 
the one hand, while each producer of a commodity is bound to produce a use-value, to 
satisfy a particular social want, and while the extent of these wants differs quantitatively, 
still there exists an inner relation which settles their proportions into a regular system, 
and that system one of spontaneous growth; and, on the other hand, the law of the value 
of commodities ultimately determines how much of its disposable working-time society 
can expend on each particular class of commodities. But this constant tendency to equi-
librium, of the various spheres of production, is exercised only in the shape of a reaction 
against the constant upsetting of this equilibrium. The a priori system on which the divi-
sion of labor, within the workshop, is regularly carried out, becomes in the division of 
labor within the society, an a posteriori, nature-imposed necessity, controlling the lawless 
caprice of the producers, and perceptible in the barometrical fluctuations of the market-
prices” (σελ. 335-336). 
 
Όπως έχει γράψει ο Rubin: 
 
“Marx's train of thought moves precisely in the opposite direction. In the commodity 
economy, the labor of individual commodity producers, which directly has the form of 
private labor, can acquire the character of social labor, i.e., can be subjected to the pro-
cess of mutual connection and coordination, only through the "value" of the products of 
labor. Labor as a social phenomenon can only be expressed in "value." The specific char-
acter of Marx's labor theory of value lies in the fact that Marx does not base his theory on 
the properties of value, i.e., on the acts of equalization and evaluation of things, but on 
the properties of labor in the commodity economy, i.e., on the analysis of the working 
structure and production relations of labor. Marx himself noted this specific character of 
his theory when he said: "Political Economy has indeed analyzed, however incompletely, 
value and its magnitude, and has discovered what lies beneath these forms. But it has 
never once asked the question why labor is represented by the value of its product and 
labor-time by the magnitude of that value" (C., I, p. 801 italics by I.R.). Starting with the 
working activity of people, Marx showed that in a commodity economy this activity inev-
itably has the form of the value of products of labor” (κεφ. 9). 
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∆ηλαδή, στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και τη γενικευµένη εµπορευµατική κυ-
κλοφορία, ο Μαρξ ανέλυσε την αξία µε βάση τη µετατροπή της ατοµικής ή ιδιωτικής ερ-
γασίας σε κοινωνική εργασία, και αυτό µπορεί να γίνει µόνο µε βάση τις ιδιότητες και 
τον χαρακτήρα που έχει η εργασία στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Είναι η αξία 
των προϊόντων της ανθρώπινης εργασίας εκείνη που αποτελεί το θεµελιακό χαρακτηρι-
στικό της ίδιας της ανταλλαγής, και του ποσοτικού ή αριθµητικού προσδιορισµού της 
αξίας. 
 
Όπως γράφει ο Μαρξ:  
 
“The progress of our investigation will show that exchange-value is the only form in 
which the value of commodities can manifest itself or be expressed. For the present, how-
ever, we have to consider the nature of value independently of this, its form” (I, p. 38).”  
 
Αλλά τότε όχι µόνο η αξία και η ανταλλακτική αξία είναι διαφορετικά πράγµατα αλλά 
και η αξία δεν µπορεί να εκφρασθεί ή να εκδηλωθεί παρά µόνο σαν ανταλλακτική αξία, 
στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Αν και η εργασία προσδιορίζει την αξία, η εργα-
σία δεν είναι αξία. Η αξία ενός προϊόντος δεν είναι η εργασία που είναι απαραίτητη για 
την κατασκευή του, αλλά η κοινωνική εργασία, η «κοινωνικά εξισωµένη εργασία γενικά». 
Η εργασία µπορεί να πάρει διαφορετικές κοινωνικές µορφές, όπως στη φεουδαρχία ή την 
αρχαία πατριαρχική κοινωνία, ενώ η εκδήλωση του κοινωνικού καταµερισµού της εργα-
σίας γίνεται µε τη µορφή της αξίας, όπως γράφει ο Μαρξ στην επιστολή του προς τον 
Κούγκελµαν. Η εργασία σαν περιεχόµενο της αξίας δεν διαφέρει από την εργασία που 
δηµιουργεί αξία, δηλαδή η µορφή προκύπτει διαλεκτικά από το περιεχόµενο, την ουσία. 
Για παράδειγµα, ο Μαρξ γράφει:  
 
“They (commodities) are related to abstract human labor as to their general social sub-
stance” (Kapital, I, 1867, p. 28).  
 
Αλλά αφηρηµένη και κοινωνική εργασία δεν είναι το ίδιο πράγµα. Το ζητούµενο του 
σχεδιασµού είναι να ενοποιήσει τις κατηγορίες της αφηρηµένης και κοινωνικής εργασί-
ας, και στο µέτρο που είναι επιτυχής στο ίδιο µέτρο έχει επιτύχει αυτή την ενοποίηση. Ο 
Μαρξ ενοποίησε θεωρητικά την αξία σαν υλική έκφραση των σχέσεων παραγωγής, και 
την αξία στον προσδιορισµό της από τον εργάσιµο χρόνο ή την εργασία. Όπως γράφει ο 
Rubin: 
 
“Analysis of the "form of value" is precisely what gives a sociological character and spe-
cific traits to the concept of value. This "form of value" brings together the ends of the 
chain: the development of productivity of labor, and market phenomena. Without the 
form of value, these ends separate and each of them is transformed into a one-sided theo-
ry. We acquire labor expenditures from the technical side, independent from the social 
form of the material process of production (labor value as the logical category), and rel-
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ative changes of prices on the market, a theory of prices which seeks to explain the fluc-
tuations of prices outside of the sphere of the labor process and cut off from the basic fact 
of the social economy, from the development of productive forces” (κεφ. 9).  
 
Όπως γράφει ο Μαρξ:  
 
“The decisive, crucial point consists of revealing the necessary internal connection be-
tween the form, substance and magnitude of value” (Kapital, I, 1867, p. 34)”.  
 
Εποµένως, η  µορφή, η ουσία ή το περιεχόµενο και το ποσοτικό µέγεθος της αξίας σχετί-
ζονται µεταξύ τους, και είναι κεντρικά στη θεωρία της Αξίας, αλλά επίσης και στη λει-
τουργία του νόµου της αξίας. “Now we know the substance of value. It is labor. We know 
the measure of its magnitude. It is labor-time. What still remains is its form, which trans-
forms value into exchange value” (Ibid., p. 6; Marx's italics). 
 
Ενώ ο Ρικάρντο είχε ανάγει τη µορφή (αξία) στο περιεχόµενο (εργασία), ο Μαρξ διερευ-
νά το κοινωνικό περιεχόµενο, τις κοινωνικές σχέσεις στο υπόστρωµα της αξίας, αλλά 
φυσικά όχι αποκλειστικά αυτές, εφόσον χωρίς τον ποσοτικό προσδιορισµό, η έννοια της 
αξίας θα παρέµενε κενή. Εξετάζει εποµένως τη «µορφή της Αξίας» (Wertform), δηλαδή 
την αξία ως την κοινωνική µορφή των προϊόντων της εργασίας. Όπως είδαµε ο Μαρξ 
γράφει:  
 
“Political Economy has indeed analyzed, however incompletely, value and its magnitude, 
and has discovered what lies beneath these forms. But it has never once asked the ques-
tion why labor is represented by the value of its product and labor-time by the magnitude 
of that value” (Capital, I, p. 80).” 
 
Στο κεντρικό ζήτηµα της µορφής της αξίας, το ερώτηµα για τον Μαρξ είναι για ποιον 
λόγο η εργασία αντιπροσωπεύεται από την αξία του προϊόντος της, και ο χρόνος εργασί-
ας από το µέγεθος αυτής της αξίας. Ο λόγος βρίσκεται ασφαλώς στις κοινωνικές σχέσεις 
της ανταλλαγής και της παραγωγής. «Η αξία είναι υλική έκφραση των συνθηκών της ερ-
γασίας και κοινωνική (αφηρηµένη) εργασία» (Rubin, κεφ. 12). Η µορφή της αξίας είναι 
«η κοινωνική µορφή του προϊόντος που δεν έχει ακόµη συγκεκριµενοποιηθεί σε ιδιαίτε-
ρα πράγµατα αλλά παριστάνει κάποια αφηρηµένη ιδιότητα των εµπορευµάτων». Εποµέ-
νως η κοινωνική µορφή του προϊόντος αποτελείται από δυο µέρη, την κοινωνική µορφή 
που δεν έχει ακόµη αποκτήσει συγκεκριµένη µορφή (δηλαδή τη «µορφή της Αξίας», 
Wertform) και την ανταλλακτική αξία (Tauschwert), η οποία έχει ανεξάρτητο και συγκε-
κριµένο περιεχόµενο. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο Rubin προσπαθεί, στηριζόµενος στον Μαρξ 
να αποµακρυνθεί από τη λανθασµένη ταυτοποίηση της αξίας και της εργασίας. Το περιε-
χόµενο της αξίας µπορεί να λάβει διάφορες κοινωνικές µορφές, αλλά αυτό δεν ισχύει για 
την αφηρηµένη εργασία, η οποία έχει ήδη µια συγκεκριµένη κοινωνική µορφή.  
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Για παράδειγµα, «η κοινωνικά εξισωµένη εργασία µπορεί να λάβει τη µορφή της εργασίας 
όπως είναι οργανωµένη σε µια εµπορευµατική κοινωνία, και τη µορφή της εργασίας όπως 
είναι οργανωµένη σε µια σοσιαλιστική κοινωνία». Αλλά αν «η αφηρηµένη εργασία υπάρχει 
µόνο σε µια εµπορευµατική οικονοµία», τότε το περιεχόµενο της αξίας στη σοσιαλιστική 
οικονοµία είναι η «µορφή της Αξίας», Wertform, και όχι η αφηρηµένη εργασία. Αν όπως 
δείξαµε η κοινωνική εργασία καθορίζεται πριν το στάδιο της υλικής παραγωγής σε µια 
σοσιαλιστική οικονοµία, τότε το πρόβληµα της αξίας έχει λυθεί στη σοσιαλιστική κοινω-
νία µέσω της πολιτικής διαδικασίας του σχεδιασµού και του συνασπισµού – συντονισµού 
των παραγωγών.  
 
Το πρόβληµα ανάγεται στο αν πραγµατικά «η αφηρηµένη εργασία υπάρχει µόνο σε µια 
εµπορευµατική οικονοµία». O Rubin γράφει: “Nezhdanov neglects the particular form 
which the equalization of labor acquires in a commodity economy; here it is not carried 
out directly in the process of production, but through exchange. The concept of abstract 
labor expresses the specific historical form of equalization of labor. It is not only a social, 
but also a historical concept” (κεφ. 14). Εποµένως η αφηρηµένη εργασία δεν είναι ένα 
τεχνικό ή φυσικό ζήτηµα, αλλά ένα κοινωνικό ζήτηµα, σε αντίθεση µε πολλές αντίθετες 
απόψεις (πχ του Κάουτσκυ). Ο Μαρξ έχει πραγµατικά θέσει τη βάση µιας τέτοιας αντι-
µετώπισης: 
 
“On the one hand all labor is, speaking physiologically, an expenditure of human labor-
power, and in its character of identical abstract human labor, it creates and forms the 
value of commodities. On the other hand, all labor is the expenditure of human labor-
power in a special form and with a definite aim, and in this, its character of concrete use-
ful labor, it produces use-values” (Capital, I, σελ. 46). 
 
Όπως επισηµαίνει ο Rubin: 
 

“But this does not mean that we deny the obvious fact that in every so-
cial form of economy the working activity of people is carried out through 
the expenditure of physiological energy. Physiological labor is the pre-
supposition of abstract labor in the sense that one cannot speak of ab-
stract labor if there is no expenditure of physiological energy on the part 
of people. But this expenditure of physiological energy remains precisely 
a presupposition, and not the object of our analysis. In every social form 
of economy, human labor is at the same time material-technical and phys-
iological labor. The first quality is possessed by labor only to the extent 
that the labor is subjected to a definite technical plan and directed to the 
production of products necessary for the satisfaction of human needs; the 
second quality is possessed by labor only to the extent that labor repre-
sents an expenditure of physiological energy which is accumulated in the 
human organism and which must regularly be restored” (κεφ. 14). 
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Και κάνει επίσης την ακόλουθη σηµαντική παρατήρηση: 
 
“The concept of abstract labor presupposes that the process of impersonalization or 
equalization of labor is a unified process through which labor is "socialized," i.e., is in-
cluded in the total mass of social labor. This equalization of labor may take place, but 
only mentally and in anticipation, in the process of direct production, before the act of 
exchange. But in reality, it takes place through the act of exchange, through the equaliza-
tion (even though it is mental and anticipated) of the product of the given labor with a 
definite sum of money. If this equalization precedes exchange, it must yet be realized in 
the actual process of exchange”. 
 
Αλλά δεν ισχύει άραγε το ίδιο σε µια διαδικασία σχεδιασµού, στην οποία τ’ αποτελέσµα-
τα δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων, αλλά πρέπει να υλοποιηθούν;  
 
Όπως γράφει ο Μαρξ: 
 
“Let us take the services and payments in kind of the Middle Ages. It was the specific kind 
of labor performed by each individual in its natural form, the particular and not the uni-
versal  aspect of labor, that constituted then the social tie. Or, let us finally take labor 
carried on in common in its primitive natural form, as we find it at the dawn of history of 
all [cultures]. It is clear that in this case labor does not acquire its social character from 
the fact that the labor of the individual takes on the abstract form of universal labor or 
that his product assumes the form of a universal equivalent. The very nature of produc-
tion under a communal system makes it impossible for the labor of the individual to be 
private labor and his product to be a private product; on the contrary, it makes individu-
al labor appear as the direct function of a member of a social organism. On the contrary, 
labor, which is expressed in exchange value, at once appears as the labor of a separate 
individual. It becomes social labor only by taking on the form of its direct opposite, the 
form of abstract universal labor" (Critique …, pp. 29-30, υπογράµµιση δική µας).  
 
Το συµπέρασµα αυτό ενισχύει την άποψη που εκφράσαµε προηγούµενα, ότι δηλαδή σε 
µια σοσιαλιστική οικονοµία η ατοµική εργασία είναι ήδη κοινωνική εργασία, και δεν 
χρειάζεται να µεσολαβήσει η ανταλλαγή για να γίνει τέτοια. Αλλά αυτό προϋποθέτει µια 
ορθή λειτουργία του σχεδιασµού, δηλαδή ο αυτόµατος χαρακτήρας της εργασίας σαν 
κοινωνική εργασία στον σοσιαλισµό, δεν µπορεί να είναι ανεξάρτητος από τα αποτελέ-
σµατα της κοινωνικής εργασίας, που µένει επίσης ν’ αποδειχθεί σαν τέτοια.  
 
Ο Μαρξ αναφέρει ότι ο William Petty συγχέει τους δυο ορισµούς της αξίας. Την «αξία 
σαν τη µορφή της κοινωνικής εργασίας» και την «το µέγεθος της αξίας που προσδιορίζεται 
από τον ίσο χρόνο εργασίας, σύµφωνα µε τον οποίο [ορισµό] η εργασία είναι  η πηγή της 
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αξίας» (Θεωρίες για την Υπεραξία, Ι, σελ. 11). Ο Μαρξ, όπως είπαµε, ενοποίησε69 τους 
δυο αυτούς ορισµούς, και στην ενοποίηση αυτή έπαιξε κεντρικό ρόλο η διαλεκτική και η 
θεωρία του ιστορικού υλισµού, εφόσον είναι η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων σε 
συνδυασµό µε τις παραγωγικές σχέσεις εκείνη που θέτει σε κίνηση τον µηχανισµό της 
υλικής παραγωγής στη δυναµική του εξέλιξη.  
 
Σύµφωνα µε τον Rubin, η ενοποίηση αυτή έχει συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα: 
 
“Now when we consider value in terms of content and form, we relate value with the con-
cept which precedes it, abstract labor (and in the last analysis with the material process 
of production), the content. On the other hand, through the form of value we have already 
connected value with the concept which follows it, exchange value” (κεφ. 12).  
 
Εποµένως έχουµε τη λογική σειρά:  
 
Αφηρηµένη Εργασία →  Μορφή της Αξίας (Αξία)  →  Ανταλλακτική Αξία. 
 
Το συµπέρασµά του µπορεί να εκφρασθεί και διαφορετικά: 
 
“ In fact, once we have determined that value does not represent labor in general, but la-
bor which has the "form of exchangeability" of a product, then we must pass from value 
directly to exchange value. In this way, the concept of value is seen to be inseparable 
from the concept of labor on one hand, and from the concept of exchange value on the 
other”.  
 
Όταν «η ατοµική εργασία εµφανίζεται σαν άµεση συνάρτηση ενός µέλους του κοινωνικού 
οργανισµού», όπως στο πρωτόγονο κοινοτικό σύστηµα, τότε ο Μαρξ ξεκαθαρίζει ότι η 
ατοµική εργασία δεν µετατρέπεται στο αντίθετό της, την αφηρηµένη κοινωνική εργασία, 
και τα προϊόντα δεν λαµβάνουν τη µορφή ενός ισοδυνάµου εφόσον δεν υπάρχει ανταλ-
λαγή. Η εργασία είναι ήδη αφηρηµένη κοινωνική εργασία. 
 
Αλλά οι παραγωγικές δραστηριότητες στο πρωτόγονο κοινοτικό σύστηµα είναι λίγες και 
απλές, δεν έχουν τον σύνθετο χαρακτήρα που προέκυψε ιστορικά µε την κατάργηση αυ-
τού του συστήµατος και τη µετάβαση σε άλλους κοινωνικο – οικονοµικούς σχηµατι-
σµούς. Όταν ο Μαρξ γράφει “[o]n the other hand, all labor is the expenditure of human 
labor-power in a special form and with a definite aim”, εννοεί φυσικά ότι η εργασία δεν 

                                                 
69  Είναι σηµαντικό να µην υπερτονισθεί καµιά από τις δυο πλευρές. Ο Μαρξ έχει προειδοποιήσει σχετικά 
µε τον υπερτονισµό της κοινωνικής σχέσης: “This led to the rise of a restored mercantile system (Ganilh, 
&c.), which sees in value nothing but a social form, or rather the unsubstantial ghost of that form” (Capital, 
I, σελ. 81). Για τον υπερτονισµό της ανταλλαγής γράφει: “imagines, with the Mercantilists, that the magni-
tude of value is itself the product of exchange, whereas in fact it is only the form of value or the form of 
commodity which the product receives through exchange” (Theories of Surplus Value, Moscow: Foreign 
Languages Publishing House, 1956, Part I, p. 200). 
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είναι µόνο «φυσική εργασία» που υπάρχει σε κάθε τρόπο παραγωγής, αλλά έχει υπόψη 
του αυτόν τον ειδικό τύπο εργασίας που δηµιουργεί αξίες χρήσης, στα πλαίσια ενός συ-
στήµατος στο οποίο η εργασία λαµβάνει συγκεκριµένες µορφές και έχει καθορισµένους 
σκοπούς, δηλαδή τη παραγωγή συγκεκριµένων αντικειµένων. Ο συνδυασµός της «φυσι-
κής εργασίας» (που είναι ανάλωση ανθρώπινης ενέργειας γενικά) και της κοινωνικής ερ-
γασίας είναι που δηµιουργεί αξίες χρήσης και αξία, σε έναν ορισµένο τρόπο παραγωγής.  
 
Αν επιχειρήσουµε να ανάγουµε το ζήτηµα της αξίας σε ζήτηµα «φυσικής εργασίας» α-
ποκλειστικά, τότε θα µπορούσαµε να συγκρίνουµε στην ίδια, κοινή βάση, την εργασία 
στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και στο πρωτόγονο κοινοτικό σύστηµα ή τη φεου-
δαρχία. Κάτι τέτοιο είναι σε πλήρη αντίθεση µε την ίδια την ανάλυση του Μαρξ. Η διά-
λυση του πρωτόγονου κοινοτικού συστήµατος ή της φεουδαρχίας πραγµατοποιήθηκε 
διότι οι σχέσεις παραγωγής εµπόδιζαν την αντικειµενική ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνάµεων και δεν επέτρεπαν στη φυσική εργασία να πάρει εκείνες τις κοινωνικές µορφές 
που ήταν απαραίτητες για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, σαν συνδυα-
σµού φυσικής και κοινωνικής. ∆ηλαδή δεν επέτρεπαν την αύξηση της παραγωγικότητας 
της αφηρηµένης εργασίας. Αλλά τότε η αφηρηµένη εργασία δεν µπορεί να αναχθεί απο-
κλειστικά στη φυσική εργασία, και έχει ένα κοινωνικό περιεχόµενο, δηλαδή ένα υπό-
στρωµα που ανάγεται στις κοινωνικές σχέσεις.  
 
Αλλά στην ανάλυση Εισροών – Εκροών, η έννοια της αξίας που χρησιµοποιείται είναι η 
κατηγορία της φυσικής εργασίας στη θέση της κοινωνικής αφηρηµένης εργασίας. Αυτό 
το σφάλµα δεν θα µας αφορούσε, αν η ανάλυση αυτή δεν εφαρµοζόταν στην πρακτική 
του σοσιαλιστικού σχεδιασµού. Ωστόσο στον σοσιαλισµό, η ατοµική εργασία δεν είναι 
ανάγκη να µετατραπεί σε αφηρηµένη εργασία µε κάποιον ορισµένο τρόπο, εφόσον είναι 
ήδη κοινωνική εργασία. Οι συνεπαγωγές αυτού του γεγονότος είναι πολύ σηµαντικές. Αν 
στα πλαίσια του πρωτόγονου κοινοτικού συστήµατος, δηλαδή σε µια ορισµένη βαθµίδα 
της κοινωνικής εξέλιξης της ανθρωπότητας, η ατοµική εργασία είναι εργασία του ίδιου 
του κοινωνικού οργανισµού, τότε η ίδια η έννοια του ανθρώπου σε σχέση µε την εργασί-
α, προκύπτει µόνο από την εµπορευµατική παραγωγή, και µε την κατάργησή της η εργα-
σία, και µαζί της ο άνθρωπος της εργασίας, µετατρέπονται στο αντίθετό τους, και χαρα-
κτηρίζονται πλέον από διαφορετικές µορφές που αντιστοιχούν στο διαφορετικό περιεχό-
µενο της εργασίας. Αν τα πράγµατα δεν ήταν έτσι, δεν θα είχε κανένα νόηµα η αναφορά 
στον κοµµουνισµό σαν την υψηλότερη και τελειότερη βαθµίδα εξέλιξης της ανθρωπότη-
τας.  
 
Στην κατώτερη φάση του κοµµουνισµού, τον σοσιαλισµό, τα πράγµατα είναι φυσικά δι-
αφορετικά, εφόσον συνδυάζονται στοιχεία τόσο του καπιταλισµού όσο και του κοµµου-
νισµού, στη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου. Στον σοσιαλισµό, αν αγνοήσουµε µορ-
φές της εµπορευµατικής παραγωγής που εξακολουθούν να υπάρχουν, ο κοινωνικός ορ-
γανισµός εργάζεται σαν σύνολο, αλλά η έννοια της αφηρηµένης εργασίας εξακολουθεί 
να υφίσταται, όχι µόνο «λογιστικά» αλλά και πραγµατικά. Αν και ο κοινωνικός οργανι-
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σµός εργάζεται σαν σύνολο, τα µέρη του αµείβονται στην καλύτερη δυνατή περίπτωση 
σύµφωνα µε την εργασία τους, η οποία δεν µπορεί παρά είναι αφηρηµένη, κοινωνική ερ-
γασία. Το γεγονός ότι αυτή αποµένει ν’ αποδειχθεί σαν τέτοια αντανακλάται στο γεγονός 
ότι η «αµοιβή σύµφωνα µε την εργασία» επηρεάζεται από τις συλλογικές αποφάσεις του 
κοινωνικού οργανισµού (που είναι πραγµατικά τέτοιες, και πάλι, στην καλύτερη δυνατή 
περίπτωση). Η µετατροπή της φυσικής εργασίας σε αφηρηµένη κοινωνική εργασία, έχει 
σχέση µε το πρόβληµα που διαπραγµατευτήκαµε παραπάνω σε πιο χονδρική µορφή, δη-
λαδή την µετατροπή των αξιών σε φυσικές ποσότητες των αγαθών.  
 
Η ανάλυσή µας πρέπει να λάβει υπόψη της τις διαφορές και τις σχέσεις ανάµεσα στην 
αφηρηµένη εργασία, και την κοινωνικά εξισωµένη εργασία. Η αφηρηµένη εργασία είναι 
µια κατηγορία που ανήκει στην εµπορευµατική παραγωγή. Η κοινωνική εργασία µένει ν’ 
αποδειχθεί ως τέτοια µέσω µιας ορισµένης διαδικασίας, και είναι µε µια ορισµένη έννοια 
λιγότερο γενική ή «κατώτερη» από την αφηρηµένη εργασία. Η αφηρηµένη εργασία, σαν 
διαλεκτική µορφή άρνησης του συγκεκριµένου χαρακτήρα της εργασίας, περιέχει τις 
κοινωνικές σχέσεις που βρίσκονται στο υπόστρωµα της κοινωνικής παραγωγής. Στον 
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής οι σχέσεις αυτές είναι κρυµµένες, µυστικοποιηµένες 
εφόσον µεσολαβεί η ανταλλαγή ενώ στο δουλοκτητικό σύστηµα είναι πιο ξεκάθαρες, και 
στον σοσιαλισµό θα πρέπει ν’ αρχίσουν να αποµυστικοποιούνται και πάλι, όπως στο 
πρωτόγονο κοινοτικό σύστηµα ή σε τρόπους παραγωγής και οικονοµικούς σχηµατισµούς 
στους οποίους η επικράτεια της εµπορευµατικής παραγωγής είναι σχετικά περιορισµένη.  
 
Για παράδειγµα, ο Rubin θέτει το ζήτηµα µε τον εξής διεισδυτικό τρόπο: 
 
“Thus Marx wrote: "only foreign trade, the development of the market into a world mar-
ket, transform money into world money and abstract labor into social labor. Abstract 
wealth, value, money - consequently abstract labor, are developed to the extent that con-
crete labor develops into the totality of the varied forms of labor encompassed by the 
world market" (Theorien uber den Mehrwert, III, p. 301; Marx's italics). When exchange 
is restricted within national boundaries, abstract labor does not yet exist in its most de-
veloped form. The abstract character of labor achieves its completion when international 
trade connects and unifies all countries, and when the product of national labor loses its 
specific concrete properties because it is delivered to the world market and equalized 
with the products of labor of the most varied national industries. This concept of abstract 
labor is indeed far from the concept of labor expenditures in a physiological sense, with-
out reference either to the qualitative properties of working activity or to the social forms 
of the organization of labor” (κεφ. 14). 
 
Όπως γράφει ο Μαρξ: 
 
“The equalization of the most different kinds of labor can be the result only of an abstrac-
tion from their inequalities, or of reducing them to their common denominator, viz., ex-
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penditure of human labor-power or human labor in the abstract, and70 only exchange 
brings about this reduction, opposing the products of different forms of labor with each 
other on the basis of equality” (French edition of Capital, 1875, p 29). 
 
Αυτό µας οδηγεί στη διάκριση ανάµεσα στην αφηρηµένη εργασία και τη φυσική εργασία 
από τη µια µεριά, αλλά επίσης και τη διάκριση ανάµεσα σε αφηρηµένη εργασία και κοι-
νωνικά εξισωµένη εργασία. Η δεύτερη διάκριση υποκρύπτεται από το προτσές της α-
νταλλαγής (και µάλιστα σε παγκόσµια κλίµακα, όπως έγραφε ο Μαρξ) και µόνο µέσω 
αυτής µπορεί να γίνει. Ασφαλώς, µπορεί να γίνει µόνο σε µια εµπορευµατική οικονοµία. 
Από την άλλη, στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής είναι σαφές ότι η ατοµική εργασία 
µόνο έµµεσα, όπως λέει ο Μαρξ, είναι κοινωνική εργασία, ή µένει ν’ αποδειχθεί σαν τέ-
τοια. Εποµένως η ατοµική εργασία παραµένει τέτοια, δηλαδή ατοµική και συγκεκριµένη, 
και δεν είναι ακόµα κοινωνική εργασία, ή µπορεί ν’ αποδειχτεί πως δεν είναι καν κοινω-
νική εργασία. Αλλά το ίδιο ισχύει και στο εργατικό κράτος, αν οι προβλέψεις του Σχεδίου 
δεν είναι σωστές, όπως ακριβώς και στην ιδιωτική καπιταλιστική παραγωγή µπορούν να 
παραχθούν θετικά ή αρνητικά αποτελέσµατα για τον καπιταλιστή.  
 
∆εν θα πρέπει ωστόσο να διαβάσουµε στον Μαρξ περισσότερα απ’ όσα ο ίδιος είχε την 
πρόθεση να γράψει. Ο Μαρξ έγραψε, όπως είδαµε: “The equalization of the most differ-
ent kinds of labor can be the result only of an abstraction from their inequalities, or of 
reducing them to their common denominator, viz., expenditure of human labor-power or 
human labor in the abstract”, και εποµένως ότι µόνο η ανταλλαγή µπορεί να επιφέρει 
αυτή την αναγωγή των διαφορετικών ειδών εργασίας σε κοινωνικά εξισωµένη εργασία. 
Σηµαίνει άραγε αυτό ότι χωρίς ανταλλαγή δεν µπορεί να υπάρξει αφηρηµένη εργασία 
(ακριβέστερα κοινωνικά εξισωµένη εργασία) και εποµένως δεν µπορεί να υπάρξει και 
αξία; Ο Rubin έχει πραγµατικά αυτή την άποψη: “Marx clearly says that without ex-
change there is neither abstract labor nor value. Labor acquires the character of abstract 
labor only to the extent that exchange develops” (κεφ. 14).  
 
Το συµπέρασµα αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό. Ο Μαρξ έγραψε, επίσης ξεκάθαρα, ότι η 
ατοµική, συγκεκριµένη εργασία στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, και εποµένως τη 
γενικευµένη εµπορευµατική παραγωγή, έµµεσα αποτελεί κοινωνική εργασία, δηλαδή 
αποτελεί τέτοια δυνάµει, και µένει ν’ αποδειχθεί και να υλοποιηθεί σαν τέτοια στο προ-
τσές της ανταλλαγής. Υπάρχει δυνάµει όχι µε την απόλυτη έννοια, αλλά µε την έννοια 
της προσµονής της διαδικασίας της ανταλλαγής. Από την άποψη αυτή, αξία δεν υπάρχει 
χωρίς την ανταλλαγή, στην εµπορευµατική παραγωγή. Στο πρωτόγονο κοινοτικό σύστηµα 
η έννοια της αξίας έχει ταυτισθεί µε την αξία χρήσης, έχει «µετατραπεί» στο αντίθετό 
της

71, είναι ήδη το αντίθετό της, εφόσον δεν υπάρχει ατοµική εργασία. Στην κοµµουνι-
στική κοινωνία ισχύει επίσης το ίδιο. Ωστόσο στη σοσιαλιστική κοινωνία τα πράγµατα 
είναι διαφορετικά. ∆εν υπάρχει γενικευµένη εµπορευµατική παραγωγή και δεν υπάρχει 

                                                 
70  O Μαρξ προσέθεσε τη διευκρίνιση αυτή στην πρώτη Γαλλική έκδοση του Κεφαλαίου (1875). 
71  Από τη σκοπιά του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και βλέποντας προς τα πίσω. 
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ανταλλαγή, αλλά τότε η κοινωνική εργασία σαν τέτοια πρέπει να προαποφασισθεί και να 
είναι επίσης συµβατή µε τα τελικά αποτελέσµατα του Πλάνου.  
 
Για κάποιον που θέλει αυθαίρετα να κάνει την υπόθεση ότι το Πλάνο λειτουργεί τέλεια ή 
σχεδόν τέλεια, το ζήτηµα της αφηρηµένης εργασίας και της κοινωνικά εξισωµένης εργα-
σίας δεν υφίσταται, αλλά η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Αν στη θέση της ανταλ-
λαγής βάλουµε την παντογνώστρια και πανταχού παρούσα Αρχή του Σχεδιασµού, τη 
Γκοσπλάν, και η Αρχή αυτή χρησιµοποιεί «λογιστικές κατηγορίες» όπως τιµή, κόστος, 
«κέρδος» ή πλεόνασµα κοκ, θα έχουµε αντικαταστήσει έναν οικονοµικό και κοινωνικό 
µηχανισµό µ’ έναν άλλον, που δίνει χειρότερα αποτελέσµατα κατά τεκµήριο, και σ’ αυτή 
τη βάση θα πρέπει να θεωρήσουµε λυµένο το πρόβληµα της αφηρηµένης και της κοινω-
νικά εξισωµένης εργασίας. Αλλά αυτό δεν είναι παρά ένα ξεκάθαρο λάθος που θα το 
βρούµε µπροστά µας στην υλική, πραγµατική, αντικειµενική και καθαρή µορφή των ανι-
σορροπιών ανάµεσα στην προσφορά και τη ζήτηση. Πέρα από τη Γκοσπλάν θα πρέπει να 
λειτουργεί η εργατική δηµοκρατία και ο πραγµατικός συνεταιρισµός των παραγωγών, 
και για να λειτουργήσει σωστά ο µηχανισµός αυτός είναι απαραίτητο να µάθει να λει-
τουργεί σωστά, πράγµα που µπορεί να γίνει µόνο στη διάρκεια µιας µεταβατικής περιό-
δου, που είναι ολόκληρη η περίοδος του σοσιαλισµού και της δικτατορίας του προλετα-
ριάτου. Κι’ αυτό σε παγκόσµια κλίµακα, όπως γράφει ο Μαρξ σχετικά µε τη λειτουργία 
της ανταλλαγής στην κοινωνικά εξισωµένη εργασία.  
 
Το ειδικό χαρακτηριστικό του εργατικού κράτους είναι ότι δεν µπορεί να χρησιµοποιεί την 
κατηγορία της κοινωνικά εξισωµένης εργασίας χωρίς τη δυνάµει, αναµενόµενη διαδικασία 
της εξίσωσης σε παγκόσµια κλίµακα, αλλά αυτό σχετίζεται µε τον πολιτικό του ρόλο στο 
προτσές της παγκόσµιας επανάστασης, και όχι την αναγωγή σε όρους της αφηρηµένης ερ-
γασίας στον καπιταλιστικό τοµέα της παγκόσµιας οικονοµίας. Αυτό το ειδικά πολιτικό 
χαρακτηριστικό του χαρακτήρα και της φύσης της κοινωνικής εργασίας, δεν έχει λάβει 
την κατάλληλη προσοχή.  
 
Φυσικά, θα πρέπει να είµαστε ρεαλιστές και να µην αρκεσθούµε στο γεγονός ότι η καπι-
ταλιστική παραγωγή είναι ήδη κοινωνική παραγωγή, ή ότι ισοδύναµα ότι τα προϊόντα 
της ατοµικής, συγκεκριµένης εργασίας είναι ήδη εµπορεύµατα και προϊόντα κοινωνικής 
εργασίας. Χωρίς τη µεσολάβηση της φάσης της ανταλλαγής, από το προτσές της παρα-
γωγής και µόνο, δεν µπορούµε να συνάγουµε τον κοινωνικό χαρακτήρα της εργασίας. 
∆ηλαδή, δεν µπορούµε να συνάγουµε τον κοινωνικό χαρακτήρα της εργασίας από το γε-
γονός και µόνο ότι η παραγωγή γίνεται στη βάση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγω-
γής. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της εργασίας πρέπει να συναχθεί από την ανταλλαγή, τις 
τιµές, και το χρήµα, στην εµπορευµατική παραγωγή. Στο εργατικό κράτος πρέπει να συνα-
χθεί από άλλα µέσα, ενώ στον κοµµουνισµό είναι ήδη τέτοια µε την πληρέστερη έννοια 
του όρου. 
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Από ποια µέσα πρέπει να συναχθεί άραγε η κοινωνική εργασία στο εργατικό κράτος. Ο 
Rubin γράφει: 
 
“ In order to grasp the possibility of the quantitative characterization of abstract labor,we 
must again resort to the comparison of abstract labor with the socially equalized labor 
which is found in a socialist community. We suppose that the organs of the socialist 
community equalize labor of different types and of different individuals. For example, one 
day of simple labor is taken as 1 unit, and a day of qualified labor as 3 units; a day of the 
labor of experienced worker A is taken as equal to two days of the labor of inexperienced 
worker B, and so on” (κεφ. 14). 
 
Αλλά αυτή δεν είναι µια λύση, είναι µια αυθαίρετη υπόθεση των «οργάνων της σοσιαλι-
στικής κοινότητας». Φυσικά, η κοινωνικά εξισωµένη εργασία είναι µια κοινωνική κατη-
γορία και η µονάδα της µέτρησής της είναι κι’ αυτή ένα καθαρά κοινωνικό µέγεθος (που 
δεν έχει σχέση µε τη φυσική εργασία) αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι µπορεί να προσδιορι-
σθεί τόσο απλά. Η αφηρηµένη εργασία στην εµπορευµατική οικονοµία παίζει τον ίδιο κι’ 
έχει την ίδια σηµασία που έχει η κοινωνικά εξισωµένη εργασία σε µια σοσιαλιστική κοι-
νωνία. Αλλά γι’ αυτόν ακριβώς τον ρόλο ο συνειδητός σχεδιασµός της σοσιαλιστικής 
οικονοµίας δεν µπορεί να είναι αυθαίρετος, ούτε τόσο απλός όσο αφήνεται να εννοηθεί 
από τον Rubin. Όπως γράφει σε σχέση µε την εµπορευµατική παραγωγή: 
 
“Thus we assert that in a commodity economy, the social equality of two labor expendi-
tures or their equality in the form of abstract labor is established through the process of 
exchange. But this does not prevent us from ascertaining a series of quantitative proper-
ties which distinguish labor in terms of its material-technical and its physiological as-
pects, and which causally influence the quantitative determination of abstract labor be-
fore the act of exchange and independent of it. The most important of these properties 
are: 1) the length of labor expenditure, or the quantity of working time; 2) the intensity of 
labor; 3) the qualification of labor; and 4) the quantity of products produced in a unit of 
time” (κεφ. 14). 
 
Αλλά τότε, η διαδικασία της ανταλλαγής σε τι ακριβώς συνίσταται; Γιατί υπάρχει εφό-
σον µπορούµε να προσδιορίσουµε µια σειρά ποσοτικών ιδιοτήτων της εργασίας σε όρους 
της φυσικής και υλικο – τεχνικής της διάστασης, όπως η διάρκεια του εργάσιµου χρόνου, 
η έντασή του, η ποιότητα και ειδίκευση της εργασίας, η παραγωγή ανά µονάδα χρόνου 
κοκ; Θεωρητικά, η διαδικασία της ανταλλαγής εκφράζει έµµεσα όλους αυτούς τους υπο-
λογισµούς, δηλαδή την άλγεβρα της αξίας, και προσδιορίζει τις τιµές, σαν στρεβλωµένη 
µορφή ύπαρξης των αξιών. Εποµένως, αντίστροφα, µπορούµε να ποσοτικοποιήσουµε αυ-
τό το προτσές, δηλαδή ν’ ανακαλύψουµε την άλγεβρα της αξίας, όχι από τις τιµές αλλά 
στην αντικειµενική βάση του χρόνου εργασίας, την έντασής της κλπ, δηλαδή να επι-
στρέψουµε στη φυσική και υλικο – τεχνική διάσταση της εργασίας. Αλλά η αντιστροφή 
αυτή δεν είναι βέβαιο ότι µπορεί να γίνει, και αν επιχειρήσουµε να την κάνουµε τότε θα 
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είχαµε ολότελα ξεχάσει την κοινωνική φύση της εργασίας και θα είχαµε επικεντρωθεί 
στην ατοµική, συγκεκριµένη εργασία. Ο αφορισµός ότι δεν υπάρχει ατοµική, συγκεκρι-
µένη εργασία στον «κοινωνικό οργανισµό» του εργατικού κράτους, δεν είναι αρκετός για 
να ξεχάσουµε ολόκληρη τη διαλεκτική ανάλυση του Μαρξ που µας έφερε από τη φυσι-
κή, στην αφηρηµένη κι’ από εκεί στην κοινωνικά εξισωµένη εργασία.  
 
Η άλγεβρα αυτή µπορεί, ενδεχοµένως, να γίνει σε µια κατάσταση ισορροπίας της υλικής 
παραγωγής, αλλά µια τέτοια κατάσταση δεν υπάρχει ποτέ ούτε κατά προσέγγιση. Ο ίδιος 
ο Μαρξ, στην ανάλυσή του για την εµπορευµατική παραγωγή, έκανε ξεκάθαρα αυτή την 
υπόθεση, πχ στα σχήµατα της απλής και της διευρυµένης αναπαραγωγής. Ορισµένοι ά-
σκησαν δικαιολογηµένη κριτική στα σχήµατα αυτά εφόσον δεν αντιµετώπιζαν το ζήτηµα 
της υλοποίησης της υπεραξίας (όπως η Ρόζα Λούξεµπουργκ) αλλά δεν έλαβαν υπόψη 
τους ότι α) δεν µπορεί να γίνει καν µια τέτοια ανάλυση παρά µόνο αν λάβουµε υπόψη 
µας τις τιµές και τα χρηµατικά µεγέθη, και β) ότι η θεωρία της αξίας δεν µπορεί ν’ ανα-
πτυχθεί διαλεκτικά παρά µόνο κάτω από την προϋπόθεση της ισορροπίας της υλικής πα-
ραγωγής. Η ισορροπία αυτή είναι µια αναγκαία θεωρητική υπόθεση. ∆εν εννοούµε ότι η 
θεωρία της Αξίας έχει ισχύ µόνο κάτω από συνθήκες ισορροπίας. Η ίδια η αξία προσδιο-
ρίζει αυτή την ισορροπία (εφόσον οι τιµές καθορίζονται από τις αξίες ή οι αξίες αποτε-
λούν το «κέντρο βάρους» των τιµών όπως έλεγε αλλού ο Μαρξ). Εννοούµε ότι για την 
ανάλυση των κατηγοριών της αφηρηµένης εργασίας στην εµπορευµατική παραγωγή 
πρέπει ν’ αναλύσουµε την αφηρηµένη εργασία σαν τέτοια, και κάτι τέτοιο µπορεί να γί-
νει µόνο αν έχει αποδειχθεί ως τέτοια µέσω της ανταλλαγής κι’ εποµένως της ισορροπίας 
της υλικής παραγωγής, δηλαδή της προσφοράς και της ζήτησης.  
 
Γνωρίζουµε ότι οι τιµές διαφέρουν από τις αξίες και ότι αυτό αντανακλά το γεγονός πως 
αν λάβουµε υπόψη µας τις τιµές και τον χρηµατικό χαρακτήρα των εµπορευµατικών α-
νταλλαγών, τότε η συνολική χρηµατική υπεραξία αναδιανέµεται µεταξύ των καπιταλι-
στών ανάλογα µε τα µερίδιά τους στο συνολικό κεφάλαιο (τη χρηµατική αξία του σταθε-
ρού και µεταβλητού κεφαλαίου). Σαν συνέπεια οι καπιταλιστές δρουν σα µέλη µιας Α.Ε 
κατά την έκφραση του Μαρξ. Παρόµοια, στο προτσές της ανταλλαγής έχουµε ένα ορι-
σµένο προτσές κοινωνικής εξίσωσης της εργασίας (ή του χρόνου εργασίας σαν ποσοτι-
κού της µέτρου) αλλά η κοινωνική αυτή εξίσωση µέσω των τιµών είναι ένα προτσές, δεν 
περιλαµβάνει δηλαδή παρά µόνο συµπτωµατικά την πραγµατική, ίση ανταλλαγή των αξιών, 
όταν τα εµπορεύµατα ανταλλάσσονται στις τιµές τους. Αυτό είναι µια συνέπεια των κοι-
νωνικών και ιδιοκτησιακών σχέσεων που προκαθορίζουν την παραγωγή, και αποτελεί 
την υλική βάση της διάκρισης σε τάξεις. Αυτό που πρέπει να κατανεµηθεί ανάµεσα 
στους καπιταλιστές είναι η συνολική υπεραξία σε χρηµατικούς όρους, και όχι ένας ορι-
σµένος όγκος αξίας, υπεραξίας ή υλικής παραγωγής. Μάλιστα, η συνολική χρηµατική 
υπεραξία, το συνολικό κέρδος δηλαδή, δεν µπορεί να ορισθεί ανεξάρτητα από τη χρήση 
και την κατανοµή της, εφόσον εξαρτάται από το πώς θα διατεθεί από τους καπιταλιστές 
στο ίδιο το προτσές της ανταλλαγής, στο οποίο καθορίζονται οι τιµές των εµπορευµάτων 
τους.  
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Με τη σειρά του, αυτό προσδιορίζει τις τιµές των εµπορευµάτων. Εποµένως, ο «µετα-
σχηµατισµός των αξιών σε τιµές παραγωγής» περιλαµβάνει συγκεκριµένες κοινωνικές 
υποθέσεις σχετικά µε τη διάθεση της υπεραξίας στις διαφορετικές κατηγορίες της υλικής 
παραγωγής, δηλαδή τη συµπεριφορά των καπιταλιστών. Οι τιµές, εποµένως, εκφράζουν 
κοινωνικές σχέσεις σ’ ένα επίπεδο διαφορετικό από εκείνο στο οποίο οι αξίες εκφράζουν 
κοινωνικές σχέσεις: Ανάλογα µε τη χρήση του κέρδους και τη συµπεριφορά των καπιτα-
λιστών. Φυσικά, αυτό συντείνει στη µυστικοποποίηση των αξιών, στο βαθµό που δεν µπο-
ρούµε µε ακρίβεια να συνάγουµε ενδογενώς µια τέτοια συµπεριφορά. 
 
Όπως γράφει ο Rubin: “This private labor can become social only through its equaliza-
tion with all other forms of labor, through the equalization of their products (…). In other 
words, concrete labor does not become social because it has the form of concrete labor 
which produces concrete use values, for example shoes, but only if the shoes are equal-
ized as values with a given sum of money (and through the money with all other products 
as values). Thus the labor materialized in the shoes is equalized with all other forms of 
labor and, consequently, sheds its determined concrete form and becomes impersonal 
labor, a particle of the entire mass of homogeneous social labor” (κεφ. 14) και εποµένως 
η συγκεκριµένη εργασία µετατρέπεται σε κοινωνική εργασία µέσω του χρήµατος. Αλ-
λά στη διαδικασία αυτή, όπως είπαµε, δεν είναι αναγκαίο να ανταλλάσσονται, τελικά, 
ίσες αξίες, ούτε η ανταλλαγή είναι ανεξάρτητη από την κατανάλωση των κερδών. Η εξί-
σωση των διαφορετικών ειδών εργασίας γίνεται µέσω του χρήµατος, και στη βάση συ-
γκεκριµένων κοινωνικών σχέσεων. 
 
Τώρα, η αφηρηµένη εργασία πρέπει να θεωρηθεί σαν ένα υποσύνολο της κοινωνικής 
εργασίας (δηλαδή της κοινωνικά εξισωµένης)72. Κάθε αφηρηµένη εργασία είναι κοινω-
νική εργασία, αλλά το αντίστροφο δεν είναι σωστό. Η αφηρηµένη εργασία, κατά τον Ru-
bin, είναι ίδιον της εµπορευµατικής παραγωγής, αλλά η κοινωνική εργασία µπορεί να 
υπάρχει και σε µη - εµπορευµατικούς οικονοµικούς σχηµατισµούς, όπως ο σοσιαλισµός. 
Τι χρειάζεται ώστε η κοινωνική εργασία να µετατραπεί σε αφηρηµένη εργασία; 
 
 “1) the equality of different kinds of labor and of individuals expresses "the specific so-
cial character of private labor carried on independently" (…), i.e., that labor become so-
cial labor only as equal labor, and 2) that this equalization of labor take place in a mate-
rial form, i.e., "assumes in the product the form of value"”. 
 
Ο Rubin συνάγει αυτές τις συνθήκες από το εξής απόσπασµα του Μαρξ στο Κεφάλαιο: 
“ In the particular form of production with which we are dealing, viz., the production of 
commodities, the specific social character of private labor carried on independently, 

                                                 
72  Ο ίδιος ο Rubin σηµειώνει παρακάτω: “abstract labor is the result of social equalization of labor 
through the equalization of the products of labor” και εποµένως δεν είναι δυνατόν να έχει µια σνεκτική 
θεωρία της αφηρηµένης και της κοινωνικής εργασίας. 
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consists in the equality of every kind of that labor, by virtue of its being human labor, 
which character, therefore, assumes in the product the form of value …" (Capital, I, p. 
74). 
 
Αλλά το µόνο που γράφει εδώ ο Μαρξ, είναι ότι στην εµπορευµατική παραγωγή, ο κοινω-
νικός χαρακτήρας της ιδιωτικής εργασίας έγκειται στην ισότητα κάθε είδους εργασίας, 
λόγω του γεγονότος ότι αποτελούν ανθρώπινη εργασία, ο οποίος κοινωνικός αυτός χα-
ρακτήρας, εποµένως, υλοποιείται στη µορφή του προϊόντος της αξίας. Ο Μαρξ, εποµέ-
νως, αναφέρεται στον κοινωνικό χαρακτήρα της ιδιωτικής παραγωγής, στην εµπορευµα-
τική παραγωγή. Ποια εργασία τώρα δηµιουργεί την αξία; ∆εν µπορεί να είναι η φυσική 
εργασία (δηλαδή εργασία που ανάγεται σε ψυχολο – φυσιολογικούς όρους) αν και αυτή 
αποτελεί το υπόστρωµα  της εργασίας που δηµιουργεί αξία. Με τη σειρά της η κοινωνική 
εργασία εξαρτάται από την ανταλλαγή και εποµένως, στην εµπορευµατική παραγωγή, 
δεν δηµιουργεί αξία. Πρέπει, εποµένως, να είναι η αφηρηµένη εργασία. Αλλά αυτό δεν 
σηµαίνει ότι µπορούµε να εντάξουµε την αφηρηµένη εργασία στο αποκλειστικό πλαίσιο της 
εµπορευµατικής παραγωγής, απλώς και µόνο διότι ο Μαρξ ανέλυσε συστηµατικά µόνο τη 
γενικευµένη εµπορευµατική παραγωγή.  
 
Φυσικά, το πρόβληµα είναι σύνθετο: Τι είδους εργασία δηµιουργεί αξία (αν υπάρχει και 
δηµιουργείται) σε µια σοσιαλιστική οικονοµία; ∆εν µπορεί να είναι η φυσική εργασία 
κάθε είδους, εφόσον τέτοια εργασία µπορεί ν’ αποδειχθεί ότι δεν έχει τελικά υλική µορ-
φή, δηλαδή δεν αποκρυσταλλώνεται σε χρήσιµα προϊόντα. ∆εν µπορεί να είναι ούτε η 
αφηρηµένη εργασία, γιατί αυτή σύµφωνα µε τον Rubin, δεν υπάρχει στον σοσιαλισµό, 
και εποµένως είναι απευθείας η κοινωνική εργασία. Αλλά από το απόσπασµα του Μαρξ 
συνάγεται ότι η ιδιωτική εργασία γίνεται κοινωνική χωρίς να µεσολαβείται από την αφη-
ρηµένη εργασία: Κάθε είδος εργασίας, στην εµπορευµατική παραγωγή, εξισώνεται µε 
κάθε άλλο στη βάση του γεγονότος ότι αποτελεί ανθρώπινη εργασία, και εποµένως, απο-
κτά κοινωνικό χαρακτήρα στα υλικά προϊόντα της εργασίας, που πρέπει φυσικά ν’ α-
νταλλαγούν. Εποµένως, εδώ δεν έχει σηµασία η αφηρηµένη εργασία.  
 
Όπως έγραφε ο Μαρξ για την εµπορευµατική παραγωγή: “On the contrary, labor, which 
is expressed in exchange value, at once appears as the labor of a separate individual. It 
becomes social labor only by taking on the form of its direct opposite, the form of ab-
stract universal labor" (Critique, pp. 29-30). ∆ηλαδή στην τιµή (ανταλλακτική αξία) 
έχουµε την αποκρυστάλλωση µιας ορισµένης εργασίας, που από συγκεκριµένη µετα-
τρέπεται σε κοινωνική, λαµβάνοντας η συγκεκριµένη εργασία τη µορφή της αφηρηµέ-
νης εργασίας, δηλαδή του διαλεκτικού της αντίθετου. ∆εν µπορούµε να εκφράσουµε 
καλύτερα αυτή τη διαλεκτική σχέση της αποκρυστάλλωσης της ιδιωτικής ή συγκεκριµέ-
νης εργασίας στα τελικά προϊόντα, και τις τιµές τους, και τη µετατροπή, φυσικά της συ-
γκεκριµένης εργασίας σε κοινωνική εργασία. Στη µεσαιωνική κοινωνία ή το πρωτόγονο 
κοινοτικό σύστηµα, ο Μαρξ γράφει επίσης ξεκάθαρα ότι η εργασία είναι απευθείας κοι-
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νωνική εργασία (πχ Capital, I, 77), δηλαδή στη µεσαιωνική κοινωνία πχ, «η γενική αφη-
ρηµένη µορφή είναι η άµεση κοινωνική µορφή της εργασίας». 
 
Αλλά στην εµπορευµατική παραγωγή, η συγκεκριµένη εργασία λαµβάνει τη µορφή του δια-
λεκτικού της αντίθετου, που είναι η αφηρηµένη εργασία, και µόνο µε τον τρόπο αυτό µετα-
τρέπεται σε κοινωνική εργασία. Η αφηρηµένη εργασία, προϋποθέτει αφαίρεση από το συ-
γκεκριµένο περιεχόµενο και είδος της εργασίας που περιέχεται στα προϊόντα, και η α-
φαίρεση αυτή δεν οδηγεί στο κενό, αλλά στις συγκεκριµένες κοινωνικές σχέσεις που 
βρίσκονται στο υπόστρωµά της, όσο επίσης και στη φυσική εργασία που βρίσκεται κι’ αυ-
τή, «σαν ανθρώπινη ενέργεια γενικά», στο υπόστρωµα της παραγωγής των προϊόντων. Η 
φυσική εργασία δεν είναι αποκλειστικά η απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή του 
προϊόντος, αλλά βρίσκεται στο ίδιο το υπόστρωµα της αφηρηµένης εργασίας, αν θέλουµε 
να είµαστε τυπικά σωστοί. Μα ίσα – ίσα στη Μεσαιωνική κοινωνία, στην οποία η αφη-
ρηµένη εργασία είναι απευθείας κοινωνική, σε τι συνίσταται η κοινωνική φύση της ερ-
γασίας; Στο γεγονός ότι γίνεται στα πλαίσια ενός κοινωνικού οργανισµού, κατά διαταγή 
του φεουδάρχη ή των τοπικών αρχόντων. ∆εν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει εδώ αφηρηµένη 
εργασία, αλλά ότι αυτή είναι απευθείας κοινωνική εργασία:  
 
“Here the particular and natural form of labor, and not, as in a society based on produc-
tion of commodities, its general abstract form is the immediate social form of labor” 
(Capital, I, p. 77).  
 
Στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, αυτό φυσικά δεν είναι σωστό, αλλά είναι σωστό 
για τον φεουδαρχικό τρόπο παραγωγής. Μόνο στην ανταλλαγή, και εποµένως στην ε-
µπορευµατική παραγωγή, είναι που η συγκεκριµένη εργασία πρέπει να µετατραπεί σε 
αφηρηµένη, ώστε µε τον τρόπο αυτό να γίνει κοινωνική εργασία. Εφόσον λοιπόν µεσο-
λαβεί η ανταλλαγή, ο Rubin θεωρεί ότι αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα επιτευχθεί ο 
συντονισµός των ατοµικών, ανεξάρτητων, εµπορευµατοπαραγωγών (σωστά) και εποµέ-
νως ότι µόνο σ’ αυτόν τον τρόπο υπάρχει σαν τέτοια η αφηρηµένη εργασία (λάθος). Αλ-
λά η αφηρηµένη εργασία είναι εργασία από την οποία έχουµε κάνει αφαίρεση του ιδιαί-
τερου και συγκεκριµένου είδους της. Μπορούµε να συνάγουµε κάποιες κοινωνικές σχέ-
σεις από αυτή την αφαίρεση; Ασφαλώς δεν µπορούµε να συνάγουµε τις ιδιοκτησιακές 
σχέσεις, όπως δεν µπορούµε να το κάνουµε από µια µεµονωµένη εµπορευµατική ανταλ-
λαγή.  
 
Εποµένως χρειάζεται η ανταλλαγή αυτή να ενταχθεί σ’ ολόκληρο το γενικό της πλαίσιο 
που µπορεί να είναι εµπορευµατική παραγωγή, γενικευµένη ή µερική. Η αφηρηµένη ερ-
γασία παρόλα αυτά µπορεί να χαρακτηρισθεί από την κοινωνική σχέση ανάµεσα στους 
παραγωγούς, αυτό είναι το περιεχόµενο της εργασίας µετά την αφαίρεση την οποία 
πραγµατοποιούµε, και αυτό µαζί µε τη φυσική εργασία είναι το υλικό, κοινωνικό της πε-
ριεχόµενο. Αυτή είναι η σχέση που πρέπει να συναχθεί από ένα ιδιαίτερο είδος εργασίας, 
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αν αφαιρέσουµε τον συγκεκριµένο του χαρακτήρα (πχ εργασία για την κατασκευή πα-
πουτσιών, χάλυβα κλπ) 
 
Γιατί δεν θα έπρεπε να υπάρχει, τουλάχιστον σαν κατηγορία, στην ανάλυση της οικονο-
µίας του σοσιαλισµού; ∆εν υπάρχει, άραγε συγκεκριµένη εργασία στον σοσιαλισµό από 
την οποία αν πραγµατοποιήσουµε αφαίρεση ως προς την συγκεκριµένο της χαρακτήρα 
να ανακτήσουµε ή να συνάγουµε την ιδιαίτερη κοινωνική σχέση που υπάρχει ανάµεσα 
στους παραγωγούς; Ασφαλώς υπάρχει τότε αφηρηµένη εργασία, αλλά θα πρέπει ν’ ανα-
χθεί κατευθείαν σε κοινωνική εργασία, εφόσον σε πολλές περιπτώσεις (όσες δηλαδή α-
ποκλείουν την ανταλλαγή) η αφηρηµένη εργασία είναι απευθείας κοινωνική εργασία.  
 

Πρακτικά Προβλήµατα του Σοσιαλισµού και ο Νόµος 
της Αξίας 

 
∆εν θα υπήρχε πραγµατικά κανένα µεθοδολογικό πρόβληµα να ταυτίσουµε την αφηρη-
µένη εργασία µε την κοινωνική εργασία στον σοσιαλισµό ή καλύτερα να κρατήσουµε 
την κατηγορία της αφηρηµένης εργασίας για την πολιτική οικονοµία του καπιταλισµού. 
Αλλά ο Μαρξ αναφέρεται στην αφηρηµένη εργασία ακόµη και στην µεσαιωνική κοινω-
νία, ενώ δεν κάνει το ίδιο στην περίπτωση του πρωτόγονου κοινοτικού συστήµατος. Ε-
ποµένως στον σοσιαλισµό θα µιλούσαµε αποκλειστικά για κοινωνική εργασία, αλλά το 
πρόβληµα είναι ότι στην περίπτωση αυτή, η εργασία αυτή θα έπρεπε να βρίσκει αυτόµα-
τα µια υλική µορφή, πράγµα που δεν είναι πάντα σωστό. Εποµένως, στον σοσιαλισµό 
υπάρχει αφηρηµένη εργασία, που για να µετατραπεί σε κοινωνική εργασία θα πρέπει να 
τηρούνται όλες οι θεωρητικές αναλογίες του πλάνου ανάµεσα σε προϊόντα, επιχειρήσεις, 
κλάδους, διάφορα είδη ειδικευµένης εργασίας, εκπαίδευσης και σχέσης της µε την υλική 
παραγωγή, κλπ. Η µετατροπή αυτή της αφηρηµένης εργασίας σε κοινωνική εργασία, πρέπει 
να γίνει µε βάση τις συνειδητές αποφάσεις των παραγωγών, και δεν είναι αυτόµατη συνέ-
πεια του γεγονότος ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο, αλλά πρέπει να υπάρχει το σωστό σχέδιο.  
 
Ο Μαρξ γράφει:  
 
“ the exchange of products as commodities is a determined form of social labor or social 
production” (Theorien uber den Mehrwert, III, 1921, p. 153).  
 
Τότε η ανταλλαγή των προϊόντων όχι σαν εµπορευµάτων αλλά στη βάση των συνειδη-
τών αποφάσεων των συνεταιρισµένων παραγωγών, είναι προφανώς µια άλλη, διαφορετι-
κή µορφή της κοινωνικής εργασίας ή της κοινωνικής παραγωγής.  Ο Μαρξ γράφει ότι η 
αφηρηµένη εργασία δηµιουργείται από την ανταλλαγή ή ότι παράγεται στο προτσές της 
ανταλλαγής, αλλά ότι η αφηρηµένη εργασία είναι η µορφή εκείνη της συγκεκριµένης 
εργασίας µε την οποία µετατρέπεται σε κοινωνική εργασία, και εποµένως η ατοµική πα-
ραγωγή µετατρέπεται σε κοινωνική παραγωγή. Πολλοί φαντάζονται ότι στο εργατικό 
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κράτος, ή ακόµα χειρότερα στον σοσιαλισµό, η κοινωνική φύση της εργασίας προκύπτει 
απευθείας από τις εντολές του Σχεδίου.  
 
Ωστόσο, αν για µια πληθώρα λόγων, το Σχέδιο στηρίζεται σε λανθασµένες αναλογίες ή 
τα’ αποτελέσµατα είναι εντελώς διαφορετικά από τα προβλεπόµενα ή τα διατασσόµενα, 
δεν έχει προφανώς µετατραπεί ολόκληρη η αφηρηµένη εργασία σε κοινωνική. ∆εν είναι 
τότε η εργασία απλώς µέρος ή τµήµα του τρόπου λειτουργίας ενός κοινωνικού οργανι-
σµού, γιατί δεν έχει επιτευχθεί ακόµη ένας ορισµένος αναγκαίος βαθµός αυθορµητισµού 
που ν’ αντικαταστήσει την ανταλλαγή. Αν στον καπιταλισµό πρέπει ν’ αντιµετωπίσουµε 
την αφηρηµένη εργασία σαν την ενδιάµεση µορφή που λαµβάνει η συγκεκριµένη εργα-
σία για να µετατραπεί σε κοινωνική, και αν στον Σχεδιασµό το ζητούµενο είναι ακριβώς 
η κοινωνική παραγωγή και η κοινωνική λειτουργία, τότε αναγνωρίζοντας τις ατέλειες 
του σχεδιασµού, δεν µπορούµε παρά να δώσουµε έµφαση στην αφηρηµένη εργασία. Αν 
ο όρος δεν αρέσει, τότε πρέπει να δώσουµε έµφαση στο προτσές της κοινωνικοποίησης 
της εργασίας – ειδικά (δηλαδή της συγκεκριµένης εργασίας) και στην ποσοτικοποίηση 
των µέσων και των στόχων του σχεδίου σε όλα τα επίπεδα. 
 
∆εν διαφωνούµε ότι το είδος της εργασίας που παράγει αξία είναι η αφηρηµένη εργασία 
(το διαλεκτικό αντίθετο της συγκεκριµένης εργασίας) και ότι αυτό το είδος εργασίας εί-
ναι που περιλαµβάνεται στον καθορισµό των τιµών κατά το προτσές της ανταλλαγής, και 
εποµένως µετατρέπεται σε κοινωνική εργασία. Από τις τιµές και µόνο δεν είναι δυνατόν, 
φυσικά, να προχωρήσουµε προς τα πίσω και να ανακτήσουµε τις ποσότητες της αφηρη-
µένης ή της κοινωνικής εργασίας, αλλά αν ξεκινήσουµε από µια ορισµένη κατανοµή της 
εργασίας τότε υπάρχουν τιµές που είναι συµβατές µε µια ορισµένη κατάσταση της εµπο-
ρευµατικής παραγωγής, ή ένα ορισµένο πλάνο. Γι’ αυτό και πολλά πλάνα ή διαδικασίες 
σχεδιασµού στηρίχτηκαν σε «οιωνεί τιµές», «τιµές σαν λογιστικές κατηγορίες» κλπ, ώ-
στε να «επιτευχθούν» συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Αλλά η άλγεβρα της αξίας είναι ένα 
κοινωνικό ζήτηµα, δηλαδή ένα ζήτηµα κοινωνικών σχέσεων, και όχι ένα ζήτηµα που 
µπορεί να αναχθεί στον υπολογισµό της αφηρηµένης εργασίας σαν τέτοιας. Η αφηρηµένη 
εργασία έχει ασφαλώς ένα «φυσικό» ή τεχνικό υπόστρωµα, αλλά δεν µπορεί να υπάρχει 
πλήρης συµβατότητα ανάµεσα στην αγορά και την ανταλλαγή από τη µια µεριά, και διά-
φορους τεχνικο – φυσιολογικούς υπολογισµούς73 από την άλλη. Με την έννοια αυτή, οι 
κοινωνικές κατηγορίες όπως η αφηρηµένη και κοινωνική εργασία, λειτουργούν και υλο-
ποιούνται αποκλειστικά στα πλαίσια καθορισµένων κοινωνικών σχέσεων ανάµεσα στα 
διάφορα τµήµατα ενός κοινωνικού οργανισµού, και δεν µπορούν να εκτιµηθούν µε κά-
ποια λογική ακρίβεια στον συγκεντρωτικό σχεδιασµό.  
 
Ο Τρότσκι έγραφε σχετικά:  
 
«Εάν υπήρχε ο καθολικός νους, όπως τον περιέγραψε η επιστηµονική φαντασία του Λα-
πλάς, ένας εγκέφαλος που να κατέγραφε ταυτόχρονα όλες τις διαδικασίες στη φύση και 

                                                 
73  Τεχνικο – φυσιολογικούς µε την έννοια της τεχνικής της παραγωγής και της φυσικής εργασίας. 
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στην κοινωνία, που να µετράει τη δυναµική των κινήσεών τους, που να προβλέπει το απο-
τέλεσµα της δράσης τους, ένας τέτοιος εγκέφαλος θα µπορούσε προφανώς να καταστρώσει 
εκ των προτέρων ένα αλάθητο και εξαντλητικό σχέδιο, αρχίζοντας µε τις ακριβείς εκτάσεις 
που χρειάζονται για ζωοτροφές και φθάνοντας µέχρι το τελευταίο κουµπί για τα σακάκια. 
Στην πραγµατικότητα, η γραφειοκρατία συχνά φαντάζεται ότι διαθέτει έναν τέτοιον εγκέ-
φαλο: Για αυτό και αποδεσµεύεται τόσο εύκολα από τον έλεγχο της αγοράς και της σοβιε-
τικής δηµοκρατίας. Αλλά στην πραγµατικότητα, η γραφειοκρατία σφάλλει τροµερά στην 
εκτίµηση των διανοητικών της ικανοτήτων (...). Οι αναρίθµητοι συµµετέχοντες στην κρατι-
κή οικονοµία -συλλογικοί, ιδιωτικοί, ατοµικοί- εκδηλώνουν τις απαιτήσεις τους και τους 
συσχετισµούς δύναµης αναµεταξύ τους όχι µόνο µέσα από τις στατιστικές εκθέσεις των επι-
τροπών του σχεδίου, αλλά και µέσα από την αναπόφευκτη επίδραση της προσφοράς και 
ζήτησης. Το σχέδιο ελέγχεται και, ως ένα σηµαντικό βαθµό, πραγµατώνεται δια µέσου της 
αγοράς. Η ρύθµιση της ίδιας της αγοράς πρέπει να βασίζεται στις τάσεις που αναδύονται. 
Οι οργανισµοί που προαναφέραµε πρέπει να αποδείχνουν την οικονοµική τους κατανόηση 
µέσα από τους εµπορικούς υπολογισµούς».74  
 
Στην «Προδοµένη Επανάσταση» έγραφε: 
 
«Είναι δυνατό να χτιστούν γιγαντιαία εργοστάσια, σύµφωνα µε έτοιµα σχέδια και πρότυπα 
εισαγµένα από το εξωτερικό, µε οικονοµική καθοδήγηση -αν και µε κόστος, είναι αλήθεια, 
τριπλάσιο του κανονικού. Αλλά όσο πιο πολύ προχωρούµε τόσο περισσότερο θα προ-
σκρούουµε στα προβλήµατα της ποιότητας, που σαν σκιά ξεφεύγει από τα χέρια της γρα-
φειοκρατίας. Η σοβιετική παραγωγή είναι στιγµατισµένη µε την γκριζωπή σφραγίδα της 
αδιαφορίας. Στην εθνικοποιηµένη οικονοµία, η ποιότητα απαιτεί τη δηµοκρατία των παρα-
γωγών και των καταναλωτών, την ελευθερία κριτικής και πρωτοβουλία -όλα πράγµατα α-
συµβίβαστα µε το ολοκληρωτικό καθεστώς του φόβου, της ψευτιάς και της κολακείας»75. 
 
Γράφοντας ότι «µόνο ο συντονισµός ανάµεσα στον κρατικό σχεδιασµό, στην αγορά και στη 
σοβιετική δηµοκρατία µπορεί να εξασφαλίσει µια σωστή διαχείριση της οικονοµίας στη 
µεταβατική εποχή»76 είχε υπόψη του την οµαλή εξέλιξη της ίδιας της µεταβατικής επο-
χής, που ήταν µεταβατική όχι µόνο από την άποψη της µετάβασης από τον καπιταλισµό 
στον κοµµουνισµό σε µια µόνη χώρα όπως η ΕΣΣ∆, αλλά κυρίως µεταβατική από την 
άποψη της επιτυχίας της παγκόσµιας επανάστασης. Αν η πολιτική είναι συµπυκνωµέ-
νη οικονοµία, δεν ισχύει τίποτε λιγότερο για την οικονοµία σαν συµπυκνωµένη πολιτική, 
ειδικά σε µια κεντρικά σχεδιασµένη οικονοµία, µε κρατική ιδιοκτησία των µέσων παρα-
γωγής και του εξωτερικού εµπορίου. ∆εν είναι σωστό, παρόλα αυτά, ότι η αγορά και η 
εµπορευµατική παραγωγή σε περιορισµένη κλίµακα, ενέχουν τον κίνδυνο της παλινόρ-
θωσης του καπιταλισµού; ∆εν περιέχουν τον κίνδυνο τη αναβίωσης του νόµου της Αξίας; 
Φυσικά, όλα αυτά υπάρχουν αλλά είναι πολιτικό ζήτηµα της δικτατορίας του προλετα-
ριάτου να τα περιορίσει. ∆εν µπορούν, στον οικονοµικό τοµέα, να γίνουν όλα µε τη διοι-
κητική διαχείριση, τη γραφειοκρατία, και τις άνωθεν εντολές. 
                                                 
74  Λ. Τρότσκυ, «Η σοβιετική οικονοµία σε κίνδυνο», 1932. 
75  Λ.Τρότσκυ, «Προδοµένη Επανάσταση». 
76  Λ. Τρότσκυ, «Η σοβιετική οικονοµία σε κίνδυνο», 1932. 
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Αλλά µέρος του όλου προβλήµατος είναι, όπως τονίσαµε σε πολλές ευκαιρίες στα παρα-
πάνω, ότι ο νόµος της Αξίας συνεχίζει να ισχύει στη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου. 
Για τα µέσα κατανάλωσης και όσα προϊόντα αποτελούν εµπορεύµατα (πχ στέγαση µε 
ενοίκιο, µεταφορές κοκ) αυτό είναι προφανές. Από την άλλη µεριά υπάρχει φυσικά ο 
κρατικός τοµέας της οικονοµίας. Το αν τα µέσα παραγωγής υπόκεινται ή όχι στον νόµο 
της Αξίας εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται διαθέσιµα στα κρατικά εργο-
στάσια. Γίνονται διαθέσιµα µε ενδιάµεσες συνεννοήσεις και ανταλλαγές; Γίνονται δια-
θέσιµα απευθείας από το κράτος; Και µε ποιον τρόπο γίνονται διαθέσιµα από το κράτος; 
Στη βάση προκαθορισµένων στόχων που αντιστοιχούν σε κοινωνικές ανάγκες; Λαµβά-
νουν υπόψη της κάποιο είδος τιµών ή «λογιστικών» κατηγοριών; Συνδέονται αυτές οι 
«λογιστικές» κατηγορίες µε τα τελικά αποτελέσµατα των επιµέρους κρατικών επιχειρή-
σεων; Αν έτσι έχει η πραγµατικότητα, τότε οι «λογιστικές» κατηγορίες βρίσκουν την υ-
λική τους έκφραση στην κοινωνική παραγωγή, και µετατρέπονται στο αντίθετό τους, δη-
λαδή σε αγοραίες τιµές και ανταλλακτικές αξίες, χωρίς αγορές ή ανταλλαγή. Σ’ αυτή τη 
διαλεκτική µετατροπή, ο κοινωνικός χαρακτήρας της εργασίας δεν υπονοµεύεται µόνο από 
τον εµπορευµατικό χαρακτήρα της εργατικής δύναµης, αλλά και από το γεγονός ότι η συ-
γκεκριµένη εργασία µετατρέπεται σε κοινωνική εργασία, όχι στα πλαίσια των αποφάσεων 
των συνεταιρισµένων παραγωγών, αλλά στα γραφεία της Γκοσπλάν.  
 
∆εν µπορούµε, φυσικά, να υποθέσουµε όπως ορισµένοι ότι ο εµπορευµατικός χαρακτήρα 
της εργατικής δύναµης στην ΕΣΣ∆, αυτόµατα µετατρέπει το σύνολο της κοινωνικής πα-
ραγωγής σε εµπορευµατική παραγωγή. Θεωρητικά, υπάρχει ένα «αντίστοιχο» σύστηµα 
εµπορευµατικής παραγωγής που θα ήταν «παρόµοιο» µ’ εκείνο του γραφειοκρατικά εκ-
φυλισµένου εργατικού κράτους, ως προς τ’ αποτελέσµατα της υλικής παραγωγής (ποσό-
τητες προϊόντων, ρυθµοί της κατανάλωσης και συσσώρευσης, κλπ). Αλλά το θεωρητικό 
κατασκεύασµα δεν έχει καµιά σχέση µε τις κοινωνικές σχέσεις της παραγωγής, εποµένως 
τον ειδικό χαρακτήρα της κοινωνικά εξισωµένης εργασίας. Η εργατική δύναµη, κατά την 
άποψή µας διατήρησε πάντοτε στην ΕΣΣ∆ και τη Λ.∆ Κίνας τον εµπορευµατικό της χα-
ρακτήρα, και πολλές φορές πισωγύρισε σε ιστορικά προηγούµενες µορφές εκµετάλλευ-
σης µε τον σταχανοβισµό, την «προτεραιότητα στην πολιτική» της Μορφωτικής Επανά-
στασης, κλπ.  
 
Ακόµη κι’ αν αρνηθεί κανείς ωστόσο τον εµπορευµατικό χαρακτήρα της εργατικής δύ-
ναµης, δεν µπορεί ν’ αγνοήσει το γεγονός ότι η εργασία γίνεται κοινωνική εργασία µόνο 
στα πλαίσια ενός πλάνου που λειτουργεί σωστά, προβλέπει και πετυχαίνει τις ορθές ανα-
λογίες στην κατανοµή της εργασίας στους διάφορους τοµείς και επιχειρήσεις, δεν επι-
τρέπει µεγάλες αποκλίσεις ανάµεσα στην παραγωγή και την απορρόφηση (ζήτηση) κλπ. 
Αν όχι, τότε δεν έχουµε κοινωνική εργασία, αλλά κατά διαταγήν συγκεκριµένη εργασία 
που δεν έχει µετατραπεί στο διαλεκτικό της αντίθετο, την αφηρηµένη εργασία, ώστε µέ-
σω των υλικών αποτελεσµάτων του σχεδίου, να επιτυγχάνεται µε τον τρόπο αυτό η µετα-
τροπή της σε κοινωνική εργασία. 
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Όπως γράφει ο Ένγκελς: 
 
“ It is true that even then (in socialism) it will still be necessary for society to know how 
much labor each article of consumption requires for its production. It will have to ar-
range its plan of production in accordance with its means of production, which include, 
in particular, its labor forces. The useful effects of the various articles of consumption, 
compared with each other and with the quantity of labor required for their production, 
will in the last analysis determine the plan”.77 
 
Αλλά από εδώ προκύπτει ότι το πλάνο περιλαµβάνει συγκρίσεις σε όρους των τελικών 
αξιών χρήσης, σε όρους της ποσότητας της εργασίας που χρησιµοποιείται, των διαφορε-
τικών τεχνικών, των εναλλακτικών χρήσεων των ίδιων µέσων και των ίδιων ποσοτήτων 
εργασίας, και όλα αυτά σε τελική ανάλυση καθορίζουν ένα ορισµένο πλάνο. Συνοπτικά, 
εποµένως, λέµε ότι ο νόµος της Αξίας εξακολουθεί να ισχύει στο εργατικό κράτος και 
στον σοσιαλισµό, σαν κατώτερη φάση της κοµµουνιστικής κοινωνίας. 
 
Ορισµένοι σοβιετικοί οικονοµολόγοι θεώρησαν λανθασµένα ότι ο κεντρικός σχεδιασµός 
µπορεί να λύσει όλα τα προβλήµατα µόνο και µόνο επειδή είναι κεντρικός, επειδή η 
Κρατική Τράπεζα θα προωθήσει τις αναγκαίες πιστώσεις έτσι κι’ αλλιώς, κι’ επειδή τα 
µέσα παραγωγής παρέχονται απ’ το κράτος. Αλλά ποια είναι η υλική βάση της συσσώ-
ρευσης τότε; Πως θα εξασφαλισθεί ένας διευρυνόµενος ρυθµός ανάπτυξης της βιοµηχα-
νίας, και ειδικά των µέσων παραγωγής; Όπως έγραφε ο Στάλιν: 
 

“But that is not all. To it must be added the fact that owing to inefficient 
management the principles of business accounting are grossly violated in 
a large number of our factories and business organizations. It is a fact 
that a number of enterprises and business organizations have long ceased 
to keep proper accounts, to calculate, to draw up sound balance-sheets of 
income and expenditure. It is a fact that in a number of enterprises and 
business organizations such concepts as "regime of economy," "cutting 
down unproductive expenditure," "rationalization of production" have 
long gone out of fashion. Evidently they assume that the State Bank "will 
advance the necessary money anyway." It is a fact that production costs in 
a number of enterprises have recently begun to increase. They were given 
the assignment of reducing costs by 10 per cent and more, but instead they 
are increasing them. Yet what does a reduction in the cost of production 
mean? You know that reducing the cost of production by one per cent 
means an accumulation in industry of 150-200 million rubles. Obviously, 
to raise the cost of production under such circumstances means to deprive 
industry and the entire national economy of hundreds of millions of rubles 

                                                 
77 Frederick Engels, Anti-Duhring, New York: International Publishers,1966, p. 338. 
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(…)  Consequently, while reinforcing and expanding the old sources of 
accumulation, we must see to it that heavy industry -- and above all ma-
chine-building -- also provide accumulations.  That is the way out.  And 
what is needed for this? We must put an end to inefficiency, mobilize the 
internal resources of industry, introduce and reinforce business account-
ing in all our enterprises, systematically reduce production costs and in-
crease internal accumulations in every branch of industry without excep-
tion”.78 

Παρακάτω σηµειώνει: 

“Further, our economic executives must direct their enterprises not "in gen-
eral," not "in the abstract," but concretely, specifically; they must approach every 
question not from the standpoint of general phrases, but in a strictly business-like 
manner” (p. 558). 

Φυσικά, το έργο των οικονοµικών διευθυντών και µάνατζερς υποκαθιστά εκείνο του 
άµεσου εργατικού ελέγχου και του συνεταιρισµού των παραγωγών, που είναι η απαραί-
τητη συνθήκη για την ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία του σχεδιασµού. Από την 
άλλη µεριά υπάρχει το ζήτηµα της κλίµακας των µισθών, δηλαδή της διαφοροποίησης 
των µισθών ανάλογα µε την ειδίκευση, το είδος της εργασίας κλπ. Ο Στάλιν αναφέρεται 
εκτεταµένα στο ζήτηµα αυτό στο ίδιο έργο και τονίζει ότι πρέπει ν’ αποφευχθεί η ροή 
και η µετακίνηση των εργαζοµένων από το ένα εργοστάσιο στο άλλο, η συγκρότηση µι-
ας σταθερής βάσης εργαζοµένων, και η διαµόρφωση µιας κλίµακας µισθών που να µην 
αφήνουν «αδιάφορους» τους εργαζόµενους, αλλά αντίθετα να δίνει κίνητρα για την α-
πόκτηση ειδίκευσης κλπ. Από την ανάλυσή του αυτή δεν προκύπτει παρά ο εµπορευµα-
τικός χαρακτήρας της εργατικής δύναµης στην ΕΣΣ∆.  

Το αίτηµα του Στάλιν για τήρηση λογαριασµών («επιχειρηµατική λογιστική») στις ε-
πιχειρήσεις, «συµπεριφορά επιχειρηµατιών» από τους οικονοµικούς υπεύθυνους και δι-
ευθυντές των επιχειρήσεων και παραγωγή πλεονάσµατος («συσσώρευση» όπως την ο-
νοµάζει λανθασµένα) δεν αφορά παρά την ισχύ του νόµου της Αξίας στην ΕΣΣ∆ µε την 
εξής έννοια: Το σύστηµα του σχεδιασµού έχει αποτύχει τόσο οικτρά στην κατανοµή της 
εργασίας, στις αναλογίες του σχεδίου, στη συσσώρευση και στην πρακτική του εφαρµο-
γή, που απαιτείται µια αναδιάταξη του µηχανισµού της παραγωγής (πχ αποτελεσµατικό-
τητα, µάνατζµεντ κλπ). Η αποτυχία αυτή είναι συνέπεια των ανισορροπιών ανάµεσα 
στην προσφορά και τη ζήτηση, καθώς και των προβληµάτων στο προτσές της παραγω-
γής, τα προβλήµατα της ποιότητας κλπ.  

Ένα επιχείρηµα θα ήταν ότι ακριβώς επειδή δεν λειτουργεί ο νόµος της Αξίας υπάρ-
χουν τέτοια προβλήµατα στον σχεδιασµό και την παραγωγή, που θα πρέπει να ξεπερα-
σθούν σύντοµα. Αλλά στην οικονοµία της ΕΣΣ∆ είχαµε κυκλικές κρίσεις, µεγάλες ανα-
ποτελεσµατικότητες, χρόνια στασιµότητα των παραγωγικών δυνάµεων. Αποδίδοντας 
αυτά τα προβλήµατα στις ελλείψεις του σχεδιασµού κι’ αποκλειστικά σ’ αυτές χάνουµε 

                                                 
78  J.V. Stalin, “Problems of Leninism”, (1931), Foreign Languages Press, Peking , 1976, pp. 555-556. 



 

 

- 245 -

 

την ουσία του ζητήµατος, που είναι ακριβώς ότι η κοινωνική εργασία και εποµένως η 
κοινωνική παραγωγή πρέπει να γίνουν τέτοιες είτε µέσω της ανταλλαγής σε µια καπιτα-
λιστική οικονοµία, είτε να επιβληθούν σαν στόχοι από τον κεντρικό σχεδιασµό. Στη 
δεύτερη περίπτωση, ωστόσο, ο κοινωνικός χαρακτήρας της εργασίας πρέπει ν’ αποδει-
χθεί στην πράξη, κι’ αυτό δεν είναι παρά µια λειτουργία του νόµου της Αξίας, που λαν-
θασµένα ταυτίζεται µε τη διαµόρφωση των τιµών σε µια εµπορευµατική οικονοµία. Ο 
νόµος της Αξίας περιλαµβάνει τον µετασχηµατισµό της συγκεκριµένης εργασίας σε κοινω-
νική εργασία µέσω της µορφής της πρώτης ως αφηρηµένης εργασίας. Σε προηγούµενους 
οικονοµικούς σχηµατισµούς έχει µια απλή µορφή γιατί και ο κοινωνικός οργανισµός 
λειτουργεί µε έναν απλό τρόπο. Αλλά όταν πρέπει να κινητοποιηθεί ένας τεράστιος µη-
χανισµός παραγωγικών δυνάµεων, µαζί µε την εργασία, κάτω από τον κεντρικό σχεδια-
σµό, τότε η µόνη κοινωνική εργασία που µπορούµε ν’ αναγνωρίσουµε σαν τέτοια είναι 
εκείνη που προκύπτει από τον συντονισµό των παραγωγών µεταξύ τους στον διπλό τους 
ρόλο σαν παραγωγών και σαν καταναλωτών.  

Η εργασία που διατάσσεται από την Γκοσπλάν, αποµένει ν’ αποδειχτεί σαν κοινωνική 
από τα αποτελέσµατά της, τα οποία εδώ διαχωρίζονται από την άµεση διαδικασία παρα-
γωγής σε αντίθεση µε τους προκαπιταλιστικούς  οικονοµικούς σχηµατισµούς. Τα διαφο-
ρετικά στάδια της παραγωγής πρέπει να ρυθµισθούν µε λεπτοµέρεια. Αν αυτό δεν πραγ-
µατοποιηθεί σωστά κατά προσέγγιση, ο νόµος της Αξίας µεταφράζεται στο γεγονός ότι 
η κοινωνική παραγωγή και η κοινωνική κατανάλωση µπορεί να είναι πολύ διαφορετικές 
µεταξύ τους. Για να το πούµε διαφορετικά, στα πλαίσια του γραφειοκρατικά παραµορ-
φωµένου ή εκφυλισµένου εργατικού κράτους ενώ η εργατική δύναµη είναι εµπόρευµα, η 
εργασία δεν είναι καταρχήν κοινωνική εργασία, αλλά καταρχήν διατεταγµένη εργασία. Το 
κοινωνικό της υπόστρωµα, η κοινωνική σχέση που υποκρύπτει, αντιστοιχεί σε µια κοι-
νωνική σχέση διατεταγµένης δραστηριότητας. Από αυτό αποκτά τον κοινωνικό της χα-
ρακτήρα καταρχήν, αλλά αυτός είναι µόνο δυνάµει, δηλαδή κάτω από την προσδοκία 
και την υπόθεση ότι αντιστοιχεί σε αξίες χρήσης και σωστά µέσα παραγωγής, όπως κοι-
νωνικά απαιτούνται. Με τον ίδιο τρόπο µόνο δυνάµει κοινωνική είναι η ιδιωτική, συ-
γκεκριµένη εργασία στα πλαίσια της εµπορευµατικής παραγωγής. Η οιωνεί ή δυνάµει 
κοινωνική της φύση υλοποιείται σαν τέτοια, ποιοτικά και ποσοτικά, στο προτσές της 
ανταλλαγής.79 

Σχετικά µε τον σχεδιασµό, το βασικό ερώτηµα πρέπει να είναι γιατί σ’ ολόκληρη τη 
διάρκεια της ΕΣΣ∆, τα καταναλωτικά προϊόντα συνέχισαν ν’ αποτελούν εµπορεύµατα. 
Αυτά είναι χιλιάδες και απευθύνονται σε χιλιάδες αγορές ανάλογα µε την τοποθεσία, τις 
ιδιαιτερότητες της ζήτησης κοκ. Τι εµπόδισε την άµεση συνεννόηση των παραγωγών 
και των καταναλωτών, που τελικά δεν είναι παρά δυο πλευρές του ίδιου ανθρώπου; Α-
σφαλώς το προτσές του γραφειοκρατικού εκφυλισµού της ΕΣΣ∆ και της συγκέντρωσης 
της πολιτικής και οικονοµικής εξουσίας στα χέρια της κυρίαρχης κάστας. Η πλήρης α-
ποκέντρωση της οικονοµικής λειτουργίας δεν µπορεί παρά να σηµαίνει και πλήρη αποκέ-
ντρωση της πολιτικής εξουσίας, και το ένα είναι αδύνατο χωρίς το άλλο.  

Η κατάργηση του νόµου της Αξίας σαν ρυθµιστικού παράγοντα προϋποθέτει την ερ-
γατική, τη συµβουλιακή δηµοκρατία, που είναι οικονοµική και πολιτική δηµοκρατία, 
                                                 
79 Χωρίς να δηµιουργείται φυσικά απ’ αυτό το προτσές ή στη διάρκεια του προτσές. 
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όπως και τα συµβούλια είναι πολιτικά και οικονοµικά όργανα. Ο ρυθµιστικός ρόλος των 
τιµών και των αγορών σε µια καπιταλιστική οικονοµία, µπορεί ασφαλώς να καταργηθεί 
αλλά θα ήταν ανοησία να φανταστεί κανείς οτι αυτό µπορεί να γίνει µε διοικητικές πρά-
ξεις. Μπορεί να γίνει µόνο στο βαθµό που τα συµβούλια αναλάβουν τη ρύθµιση της κοι-
νωνικής παραγωγής, την καταγραφή των κοινωνικών αναγκών, την καταγραφή των τε-
χνικών και των απαιτήσεων της παραγωγής κοκ. Αν τα συµβούλια υποκατασταθούν από 
µια ανώτερη διοικητική αρχή, ο νόµος της Αξίας εισάγεται απ’ το παράθυρο.  

Στο βαθµό που αµοιβή γίνεται σύµφωνα µε την εργασία, η εργασία δεν αποτελεί υπο-
χρεωτικά εµπόρευµα και µπορεί κανείς να µιλά για «κοινωνική εργασία». Αλλά κοινω-
νική εργασία ήταν και η εργασία του σκλάβου ή του κολλήγου της µεσαιωνικής εργασί-
ας. Έπαψε να είναι απευθείας κοινωνική εργασία µόνο µε την εµπορευµατοποίηση της 
εργατικής δύναµης στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Σ’ ένα εκµεταλλευτικό σύ-
στηµα το ζήτηµα σχετικά µε τον εµπορευµατικό ή µη εµπορευµατικό χαρακτήρα της 
εργασίας είναι, ως ένα βαθµό, θεωρητικό. Ο σοσιαλισµός δεν είναι απόλυτα ένα εκµε-
ταλλευτικό σύστηµα, αλλά δεν είναι κοµµουνισµός. Στον σοσιαλισµό η εκµετάλλευση 
περιορίζεται στην υπεραξία που είναι αναγκαία για τη συσσώρευση, το συνταξιοδοτικό 
σύστηµα, το σύστηµα παιδείας – υγείας, απρόβλεπτες δαπάνες κλπ. Φυσικά, η αµοιβή 
που γίνεται σύµφωνα µε την εργασία, είναι ένα αστικό δικαίωµα, και εποµένως έχουµε 
αστικές σχέσεις παραγωγής στην έκταση αυτή. Με την έννοια αυτή λέµε οτι ο σοσιαλι-
σµός δεν είναι απόλυτα ένα εκµεταλλευτικό σύστηµα, και η πρόβλεψη είναι οτι οι δυνα-
τότητες συσσώρευσης που διανοίγει είναι τόσο µεγάλες ώστε ο βαθµός της εκµετάλλευ-
σης (που ανάγεται στον βαθµό κάλυψης των αναγκών για το συνταξιοδοτικό σύστηµα, 
το σύστηµα παιδείας – υγείας κλπ) να µειώνεται αποφασιστικά.  

Σ’ αυτές τις συνθήκες όπου η εργασία αµείβεται σύµφωνα µε το προϊόν της έχουµε 
κάποια λειτουργία του νόµου της Αξίας; Αν λειτουργεί η εργατική δηµοκρατία και οι 
συµβουλιακές αρχές στη ρύθµιση και την καταγραφή, τότε ο νόµος της Αξίας δεν µπο-
ρεί να λειτουργήσει, παρά µόνο στο βαθµό που οι συµβουλιακές αρχές λειτουργούν στη 
βάση ενός προτσές που παίρνει χρόνο, και απαιτεί διορθωτικές κινήσεις και νέους υπο-
λογισµούς, ενώ στη διάρκεια αυτού του χρόνου δεν σταµατά η παραγωγή και η κατανά-
λωση. Αλλά εφόσον οι τεχνικές παραγωγής µεταβάλλονται, οι παραγωγικές διαδικασίες 
και τα πρότυπα κατανάλωσης αλλάζουν κλπ ένα µέρος των λειτουργιών του νόµου της 
Αξίας παραµένει. Εξάλλου σ’ ένα τέτοιο µεταβαλλόµενο περιβάλλον, αναγκαστικά δη-
µιουργούνται αποταµιεύσεις ή ενδεχοµένως χρέη, που θα πρέπει να αποτιµηθούν σε 
χρήµα. Εποµένως δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί η µεσολάβηση του χρήµατος, εφό-
σον οι αποταµιεύσεις πρέπει να διοχετευθούν στη συσσώρευση και τα χρέη, σε ορισµέ-
να όρια, να συµψηφισθούν µε τις αποταµιεύσεις, πράγµα που δεν είναι απλό.  

Αλλά αν υπάρχει χρήµα είναι κρίσιµο η αποτίµηση να παραµένει σταθερή και να µην 
υπάρχουν πηγές πληθωρισµού, όπως πχ κρατικά ελλείµµατα. Αυτή ήταν µια βασική 
πρόταση της Αριστερής Αντιπολίτευσης και του ίδιου του Τρότσκι. Ωστόσο, τα µέσα 
παραγωγής όσο και τα µέσα κατανάλωσης έχουν καταγραφεί και προαποφασισθεί και 
στην πράξη δεν έχουµε παρά λογιστικό χρήµα που δεν υπάρχει καν σε απτή µορφή αλλά 
µόνο σαν λογαριασµός στην Κρατική Τράπεζα, και δεν εκφράζει παρά το πλεόνασµα 
των εργατών εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι καταναλωτικές τους ανάγκες µε την ευρύτε-
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ρη σηµασία του όρου. ∆εν µπορεί να προκύψει λογιστικό χρήµα από τις επιχειρήσεις 
εφόσον η συσσώρευση έχει ήδη πραγµατοποιηθεί και φυσικά τέτοιου είδους χρήµα δεν 
µπορεί να επηρεασθεί από τα κρατικά ελλείµµατα, και ακριβέστερα δεν υπάρχει η αντι-
κειµενική βάση για κρατικά ελλείµµατα, εφόσον αυτά δεν µπορούν να διοχετευθούν στο 
σύστηµα παρά µόνο είτε µέσω της συσσώρευσης είτε µέσω της κατανάλωσης. Αλλά η 
συσσώρευση δεν µπορεί να γίνει µε αγορά µέσων παραγωγής στη βάση του λογιστικού 
χρήµατος, αν αυτό δεν επιτραπεί από τα συµβούλια. Η διοχέτευση του πλεονάσµατος 
των εργατών µπορεί να γίνει φυσικά στην κατανάλωση, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει 
στην επόµενη περίοδο, εφόσον στην τρέχουσα περίοδο έχουν οριστικοποιηθεί οι απο-
φάσεις κατανάλωσης και παραγωγής, µε τη µορφή δικαιωµάτων που πρέπει να δηλω-
θούν και να καταγραφούν, και να περιλαµβάνουν ένα επιτόκιο για µια ελάχιστη χρονική 
περίοδο (πχ ένα πολλαπλάσιο της περιόδου που µεσολαβεί ανάµεσα σε δυο συνεδριά-
σεις των συµβουλίων). Το επιτόκιο φυσικά πρέπει να είναι ένα κλάσµα του ρυθµού της 
γενικής συσσώρευσης (πχ ½ ή ¾ κλπ).  

Το ζήτηµα των αποταµιεύσεων (ας τις ονοµάσουµε s κατά κεφαλήν, και ας υποθέ-
σουµε ότι n εργάτες έχουν θετική αποταµίευση) ανοίγει φυσικά το θέµα να χρησιµοποι-
ηθούν για τη συσσώρευση, είτε µέσω της «χρηµατοδότησης της συσσώρευσης», είτε 
των εισαγωγών από τις καπιταλιστικές οικονοµίες. Ενώ στο ζήτηµα των εισαγωγών δεν 
υφίσταται ειδικό πρόβληµα, στο µέτρο που µπορούν να γίνουν εµπορευµατικές εξαγω-
γές, η «χρηµατοδότηση της συσσώρευσης» παρουσιάζει ειδικά προβλήµατα.  

Με πλήρη απασχόληση, καµιά επιπλέον συσσώρευση δεν µπορεί να γίνει χωρίς πρό-
σθετη εργασία και πρόσθετα µέσα παραγωγής. Αν υποθέσουµε οτι ένα µέρος του πλη-
θυσµού θα δεχθεί να δουλέψει περισσότερο (µε αντάλλαγµα περισσότερα καταναλωτικά 
δικαιώµατα στην επόµενη περίοδο, ας τα ονοµάσουµε c κατά κεφαλήν και ότι n’ εργά-
τες δέχονται να δουλέψουν παραπάνω) τότε θα πρέπει να βρεθούν και τα ανάλογα µέσα 
παραγωγής, τα οποία στην πράξη σηµαίνουν µεγαλύτερη χρησιµοποίηση των υπαρχό-
ντων µέσων παραγωγής. Αλλά τότε στην επόµενη περίοδο αυτά θα πρέπει ν’ αντικατα-
σταθούν (σαν απόσβεση, ας την ονοµάσουµε d ανά εργάτη) στους τοµείς παραγωγής 
των µέσων παραγωγής πέρα απ’ τη συσσώρευση που θα προκαθορισθεί, για την περίοδο 
αυτή.  

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουµε: ns ≥ n’ (c + d). Αλλά επίσης πρέπει να λάβουµε 
υπόψη µας ότι n(1+r)s είναι τα επιπλέον καταναλωτικά δικαιώµατα που έχουν οι εργά-
τες που αποταµίευσαν την προηγούµενη περίοδο αν το επιτόκιο είναι r. Αυτά τα κατα-
ναλωτικά δικαιώµατα είναι τουλάχιστον (1+r)n’(c+d). Αν c+s=1, τότε η αναλογία 
n’/(n+n’) ≤ 1/(1+d). Αν η αναλογία της απόσβεσης ανά εργάτη είναι σχετικά µικρή, τότε 
το «σχήµα» αυτό µπορεί να λειτουργήσει πάντοτε. Για παράδειγµα αν 100 εργάτες έ-
χουν θετική αποταµίευση και 1000 είναι διατεθειµένοι να εργασθούν «διπλή βάρδια», 
τότε πρέπει d≤9. Αν µόνο 10 είναι διατεθειµένοι, τότε πρέπει d≤ 1/10.  

Όπως είπαµε, στην επόµενη περίοδο τα µέσα παραγωγής που αναλώθηκαν στη διπλή 
βάρδια θα πρέπει ν’ αντικατασταθούν στους σχετικούς τοµείς µέσων παραγωγής. Επο-
µένως η κοινωνία θα πρέπει να κατανείµει την εργασία κατάλληλα ώστε να γίνει εφικτή 
µια τέτοια αντικατάσταση / απόσβεση. Αυτό καταρχήν δεν είναι πρόβληµα εφόσον η 
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εργασία µπορεί να κατανεµηθεί στη βάση αυτής της κοινωνικής αναγκαιότητας. Αλλά 
θα πρέπει να είναι φανερό ότι η «χρηµατοδότηση της συσσώρευσης» έχει ορισµένα όρια 
τα οποία δεν υπάρχουν σε ένα καπιταλιστικό σύστηµα, εφόσον το κράτος µπορεί ν’ αυ-
ξήσει την προσφορά χρήµατος ή να κάνει δηµόσιες δαπάνες. Στο σοσιαλιστικό σύστη-
µα, η αύξηση του χρήµατος είναι αδιανόητη, µε βάση τον συγκεκριµένο χαρακτήρα που 
έχει το χρήµα όπως το περιγράψαµε, ενώ οι «δηµόσιες δαπάνες» αποτελούν κοινωνική 
επιλογή και πραγµατοποιούνται απευθείας µέσω της υλικής συσσώρευσης σ’ επιλεγµέ-
νους τοµείς µέσω των θεσµών της εργατικής δηµοκρατίας και της δικτατορίας του προ-
λεταριάτου.  

Ο ρόλος της αύξησης της προσφοράς χρήµατος σε µια σοσιαλιστική οικονοµία θα ι-
σοδυναµούσε µε την ανακοίνωση ότι στους λογαριασµούς όλων των εργαζοµένων στην 
Κεντρική Τράπεζα από αύριο το πρωί υπάρχει αυτόµατα µια ορισµένη ποσότητα κατα-
ναλωτικών δικαιωµάτων. Αν αυτό το δικαίωµα εξαργυρωθεί, τότε δεν θα επαρκούσε η 
κοινωνική παραγωγή που έχει προαποφασισθεί και συµφωνηθεί από τα εργατικά συµ-
βούλια. Αναγκαστικά, όλες οι σχετικές συναλλαγές θα έπρεπε να σταµατήσουν. Σε µια 
καπιταλιστική οικονοµία απλώς θ’ ανέβαινε το επίπεδο των τιµών. Στη σοσιαλιστική 
οικονοµία µια τέτοια «νοµισµατική πολιτική» δεν θα περνούσε ούτε από το πρώτο σκα-
λοπάτι των συµβουλίων, ενώ σε µια καπιταλιστική οικονοµία θα περνούσε µέσα από τον 
µηχανισµό της προσφοράς και της ζήτησης, σαν προσωρινό ρυθµιστή των τιµών όπως 
προβλέπει ο νόµος της Αξίας. 

Στην µια καπιταλιστική οικονοµία, η δηµοσιονοµική πολιτική όπως γνωρίζουµε από 
την κεϋνσιανή θεωρία, λειτουργεί πιο έµµεσα και έχει έναν πολλαπλασιαστή της τάξης 
1/(1-β) όπου β είναι η «οριακή ροπή για κατανάλωση». Χονδρικά αν καταναλώνεται το 
90% του εισοδήµατος, τότε η αύξηση των δηµοσίων δαπανών κατά 1 δις. ευρώ αυξάνει 
το τελικό εθνικό εισόδηµα 10 δις. ευρώ! Ο λόγος είναι ότι το εθνικό εισόδηµα είναι 
Y=C+G, όπου Υ είναι το εθνικό εισόδηµα, C είναι η κατανάλωση, και G είναι η δηµό-
σια δαπάνη (αν υποθέσουµε ότι δεν γίνονται επενδύσεις και το εµπορικό ισοζύγιο είναι 
σε ισορροπία). Τότε η αρχική δαπάνη του 1 δις θα προκαλέσει αύξηση της κατανάλωσης 
κατά 900 εκ. ευρώ (αφού όπως είπαµε καταναλώνεται το 90% του εισοδήµατος). Τότε 
το εισόδηµα γίνεται 1,9 δις. Αλλά η κατανάλωση που αντιστοιχεί σε αυτό είναι 1.71 δις 
και το εισόδηµα γίνεται 2.71 δις, 3.44 δις κλπ, µέχρι να φτάσουµε στην τελική αύξηση 
των 10 δις. Στις πρώτες πέντε περιόδους έχουµε σχεδόν το 50% της αύξησης (4.7 δις). 
Θεωρητικά, λοιπόν, αν καταναλώνεται το 99% του εισοδήµατος αντί για το 90% τότε η 
αύξηση των δηµοσίων δαπανών κατά 1 δις. ευρώ αυξάνει το τελικό εθνικό εισόδηµα 
100 δις. ευρώ. Ο «λόγος» είναι ότι εφόσον β=0.99 τότε 1/(1-β) µας κάνει 1/(1-0.99) = 
1/0.01 = 100! 

Αλλά στην πραγµατικότητα καµιά καπιταλιστική οικονοµία δεν στηρίχτηκε ποτέ στον 
«πολλαπλασιαστή» για να πετύχει τέτοια αποτελέσµατα. Ο λόγος δεν είναι ότι «το β δεν 
είναι 0.99 αλλά µόνο 0.8» εφόσον και πάλι θα είχαµε έναν πολλαπλασιαστή της τάξης 
του 1/(1-0.8) = 1/0.2 = 5. Αν µια καπιταλιστική οικονοµία είχε 40 δις να ξοδέψει σε δη-
µόσιες δαπάνες τότε θα έπρεπε να είχε καταλήξει µε 200 δις µακροχρόνια και οπωσδή-
ποτε µε 83 δις περίπου µέσα σε εφτά χρόνια80. Με την Ολυµπιάδα του 2004 η Ελληνική 
                                                 
80 Αυτό είναι αποτέλεσµα της γεωµετρικής προόδου 1+β+β2+β3+… 
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οικονοµία µάλλον είχε την ευκαιρία της και την απεµπόλησε! Αλλά µια τέτοια «θεωρία» 
είναι όχι απλά παράλογη στην πράξη (µιας και αντί για 83 δις η κυβέρνηση υπέγραψε το 
Μνηµόνιο µε το ∆ΝΤ για 20 δις σε δόσεις) αλλά και στη θεωρία.  

Υπάρχει άραγε ένας πολλαπλασιαστής της σοσιαλιστικής οικονοµίας; Αν η από-
σβεση κατά κεφαλή (d) είναι αµελητέα τότε η αποταµίευση κατά κεφαλή (s) είναι 
s=n’/(n+n’) µε βάση όσα είπαµε παραπάνω. Αν αποταµιεύουν µόνο 10 εργαζόµενοι και 
είναι διατεθειµένοι άλλοι 10 να δουλέψουν διπλή βάρδια (µε εγγυηµένα καταναλωτικά 
δικαιώµατα στην επόµενη περίοδο και ένα ορισµένο επιτόκιο για όσους αποταµιεύουν) 
τότε s= ½ .  Αυτός ο λόγος µπορεί να γίνει 4/5 αν αποταµιεύουν µόνο 10 εργαζόµενοι 
και είναι διατεθειµένοι άλλοι 40 να δουλέψουν διπλή βάρδια, χωρίς να υπάρχει κανένας 
περιορισµός πάνω στο συνολικό µέγεθος n+n’, εκτός από το ότι πρέπει να είναι πολύ 
µικρότερος από τον πληθυσµό! Αλλά µε ποσοστά αποταµίευσης 4/5 ή 80%  σε έναν σχε-
τικά µεγάλο πληθυσµό η σοσιαλιστική οικονοµία δεν µπορεί να έχει κανένα πρόβληµα 
στη «χρηµατοδότηση της συσσώρευσης». 

Η ιδιοµορφία του «χρήµατος» σε µια σοσιαλιστική οικονοµία, µε περιορισµένη εµπο-
ρευµατική παραγωγή, σε αντίθεση µε ότι πιστεύεται και έχει γενικά γραφτεί, είναι ότι το 
χρήµα αντανακλά αφενός την αξία των συναλλαγών στον εµπορευµατικό τοµέα προς 
την ταχύτητα κυκλοφορίας του στον τοµέα αυτό, και αφετέρου τις αποταµιεύσεις. Οι 
αποταµιεύσεις αντανακλούν και αναφέρονται σε εµπράγµατα δικαιώµατα πάνω στην 
παραγωγή µέσων κατανάλωσης της επόµενης περιόδου, µαζί µε µια ορισµένη αποζηµί-
ωση (επιτόκιο) που αντανακλά την προσωρινή εκχώρηση των καταναλωτικών δικαιω-
µάτων στην κοινωνία.  

Συµβολικά Μ=Ε/V+S, όπου Ε είναι η αξία των συναλλαγών στον εµπορευµατικό το-
µέα, V είναι η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήµατος81 στον τοµέα αυτό, και S είναι οι 
αποταµιεύσεις σε χρηµατικούς όρους. Αλλά στην περίπτωση αυτή ανακύπτουν ορισµένα 
προβλήµατα. Ο περιορισµένος εµπορευµατικός τοµέας µας έχει αναγκάσει να εκφρά-
σουµε το σύνολο των καταναλωτικών δικαιωµάτων που εκπροσωπούν οι αποταµιεύσεις 
(και είναι ns) σε όρους του χρήµατος γενικά (Μ) παρόλο που το χρήµα σε κυκλοφορία 
δεν είναι παρά Ε/V, ώστε να εξυπηρετεί αποκλειστικά τον εµπορευµατικό τοµέα. Έµµε-
σα έχει καθορισθεί ότι S=Πns, όπου Π είναι µια ορισµένη «τιµή» που µετατρέπει τα κα-
ταναλωτικά δικαιώµατα που εκπροσωπούν οι αποταµιεύσεις, σε χρηµατικούς όρους. Η 
«τιµή» αυτή δεν υπάρχει, στο βαθµό που τα καταναλωτικά δικαιώµατα δεν µπορούν να 
εµπορευµατοποιηθούν και εποµένως να υπόκεινται σε αγορά και πώληση σαν ανώνυµοι 
τίτλοι.  Η σχέση Μ=Ε/V+S περιέχει µια σύγχυση του λογιστικού χρήµατος που αντανα-
κλά τις αποταµιεύσεις και του χρήµατος στον εµπορευµατικό τοµέα. Αν παρόλα αυτά 
διατηρήσουµε την καθαρά αλγεβρική σχέση Μ=Ε/V+Πns, τότε τα E/V και Πns είναι 
συγκρίσιµα µεταξύ τους.  

Έστω ότι ο εµπορευµατικός τοµέας αποτελεί, για παράδειγµα, µόνο το 1% της συνο-
λικής δραστηριότητας της σοσιαλιστικής οικονοµίας, µε την έννοια ότι η συνολική πα-
ραγωγή του είναι το 1% της παραγωγής της σοσιαλιστικής οικονοµίας. Τότε το χαρτο-
νόµισµα σε κυκλοφορία αποκλειστικά για τις ανάγκες του εµπορευµατικού τοµέα είναι 
                                                 
81 Όχι φυσικά του λογιστικού χρήµατος. 
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Μ=Ε/V, όπου Ε είναι η συνολική χρηµατική αξία της παραγωγής και των ανταλλαγών 
στον εµπορευµατικό τοµέα (υποθέτοντας ισορροπία των ανταλλαγών στον τοµέα αυτό). 
Αν ο τοµέας παράγει ένα µόνο αγαθό σε ποσότητα Q µε τιµή P, τότε E=PQ. Αν για την 
παραγωγή µιας µονάδας προϊόντος χρειάζεται ένας εργαζόµενος, η δε συνολική του πα-
ραγωγή είναι Q=λΝ, όπου Ν ο συνολικός εργατικός πληθυσµός.  

Έστω ότι δ και σ είναι οι αναλογίες στον συνολικό εργατικό πληθυσµό (Ν) όσων δια-
τίθενται να δουλέψουν παραπάνω (n’=δΝ) και όσων αποταµιεύουν (n=σΝ). Τότε έχου-
µε:  

Μ/Ν = λ (P/V) + Π σδ/(σ+δ), 

µε την υπόθεση ότι η ποσότητα χρήµατος µπορεί να µεταβληθεί ώστε να συµπεριλά-
βει τα δικαιώµατα σε κατανάλωση των αποταµιευτών. 

Αν Π=0 τότε δεν θα υπάρχει καµιά «τιµή» στην οποία οι αποταµιεύσεις να µπορούν 
να µετατραπούν σε χρήµα, και εποµένως δεν θα µπορούν να υπάρχουν µετασχηµατισµοί 
σε χρήµα των εµπράγµατων δικαιωµάτων σε κατανάλωση. Αυτό απαιτεί να έχουµε Μ/Ν 
= λ (P/V)  ή λ=MV/(PN). Σε µεγάλους πληθυσµούς η απαίτηση είναι απλώς ο εµπορευ-
µατικός τοµέας να µην είναι πολύ σηµαντικός. Αλλά ακόµη και σε µεγάλους πληθυ-
σµούς (καθώς Ν→∞), η σοσιαλιστική οικονοµία µπορεί να προκαθορίσει την προσφορά 
χρήµατος (Μ), τις τιµές (P) και ακόµη ως ένα βαθµό την ταχύτητα κυκλοφορίας (V) ώ-
στε να καταστήσει ασύµφορη τη γενικευµένη χρηµατική κυκλοφορία.  

Το πρόβληµα εδώ είναι ότι εφόσον πρέπει να υπάρχει χρηµατική κυκλοφορία στον 
εµπορευµατικό τοµέα, η κυκλοφορία του χρήµατος µπορεί να γενικευθεί αν µε τον ένα ή 
άλλον τρόπο τα δικαιώµατα κατανάλωσης γίνουν εµπορεύσιµα. Επί της αρχής αυτό δεν 
µπορεί να γίνει αλλά είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν συναλλαγές πρόσθετης εργα-
σίας («διπλής βάρδιας») µε βάση τις χρηµατικές ανταλλαγές. Από εδώ προκύπτει ότι η 
εµπορευµατική παραγωγή σε έναν µικρό τοµέα της σοσιαλιστικής οικονοµίας µπορεί να 
οδηγήσει σε διάχυση των χρηµατικών συναλλαγών και εποµένως των εµπορευµατικών 
ανταλλαγών επί της ουσίας. 

Ο αποφασιστικός παράγοντας σε τέτοιες «ενδιάµεσες συναλλαγές» είναι η τιµή ή αξία 
του χρήµατος, που δεν έχουµε λάβει υπόψη µας, και που µπορεί ασφαλώς να είναι ένα 
καπιταλιστικό χρήµα υπερτιµηµένο σε σηµαντικό βαθµό στις «συναλλαγές» της σοσια-
λιστικής οικονοµίας. Μ’ άλλα λόγια µια µαύρη αγορά του καπιταλιστικού χρήµατος σε 
πραγµατική ισοτιµία πολλαπλάσια από εκείνη που προσδιορίζεται στις διεθνείς αγορές 
συναλλάγµατος. Αλλά η λειτουργία αυτή εξαρτάται από τον γενικότερο χρηµατικό χα-
ρακτήρα της λειτουργίας της σοσιαλιστικής οικονοµίας, πράγµα που αποτελεί συνάρτη-
ση του βαθµού απονέκρωσης των χρηµατικών λειτουργιών και του τρόπου µε τον οποίο 
λειτουργεί η Κεντρική Τράπεζα και η πιστωτική λειτουργία σε µια σοσιαλιστική οικο-
νοµία. Ο «γενικότερος χρηµατικός χαρακτήρας της λειτουργίας της σοσιαλιστικής οικο-
νοµίας» συνδέεται άµεσα µε τον βαθµό εµπορευµατοποίησης της εργατικής δύναµης:  
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Στο βαθµό που ο εµπορευµατικός χαρακτήρας της εργατικής δύναµης διατηρείται και 
διατηρείται επίσης ο ρόλος των τιµών και των αγορών των καταναλωτικών ή πολιτιστι-
κών αγαθών, στο βαθµό που η εργατική δύναµη αµείβεται στη βάση του χρήµατος, στο 
βαθµό που δεν έχει ολοκληρωθεί η λειτουργία της εργατικής – συµβουλιακής δηµοκρατίας 
σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής και οικονοµικής εξουσίας του εργατικού κράτους, και 
στον βαθµό που δεν ολοκληρώνεται η παγκόσµια επανάσταση, τότε στον ίδιο βαθµό οι 
χρηµατικές λειτουργίες και οι λειτουργίες του νόµου της Αξίας θα υποσκάψουν τα θεµέλια 
της δικτατορίας του προλεταριάτου, διαβρώνοντας και υποσκάπτοντας τις οικονοµικές 
λειτουργίες του εργατικού κράτους.  

Η ∆ικτατορία του Προλεταριάτου είναι µια κατεξοχήν πολιτική κατηγορία. Προϋπο-
θέτει τη δικτατορία της εργατικής τάξης πάνω στις παλιές εκµεταλλευτικές τάξεις, και 
περιέχει την απελευθέρωση της εργατικής τάξης σαν έργο της ίδιας. Η απελευθέρωση 
της εργατικής τάξης προϋποθέτει επίσης το προτσές οικοδόµησης µιας νέας Συµβουλια-
κής (Σοβιετικής) και δηµοκρατικής πρακτικής στην οποία η ίδια η εργατική τάξη ανα-
λαµβάνει όλες τις οικονοµικές λειτουργίες, πράγµα που σε τελική ανάλυση δεν είναι πα-
ρά η πολιτική πράξη της απελευθέρωσής της, µέσα από τον συνεταιρισµό των παραγω-
γών / καταναλωτών / πολιτών. Η ∆ικτατορία του Προλεταριάτου είναι η µεταβατική πε-
ρίοδος της Ανθρωπότητας προς τον Κοµµουνισµό, και στο ένα ή άλλο µέτρο δεν µπορεί 
παρά να γίνει σε παγκόσµια κλίµακα.  

Η ιστορική εµπειρία δεν ανέδειξε τόσο πολύ την ανωριµότητα των παραγωγικών δυ-
νάµεων για τη µετάβαση στη σοσιαλιστική κοινωνία, όσο την αδυναµία της εργατικής 
τάξης να διατηρήσει την πολιτική εξουσία που κατέκτησε στη Ρωσία, την Κίνα, κλπ. Α-
ντικειµενικοί παράγοντες είναι ασφαλώς υπεύθυνοι για µια τέτοια εξέλιξη, και µαζί µ’ 
αυτούς ενδεχοµένως και η ίδια η κατάσταση των παραγωγικών δυνάµεων. Αλλά µε το 
ενδεχόµενο αυτό συµπλέκεται αξεδιάλυτα η ικανότητα της εργατικής τάξης να διατηρή-
σει την εξουσία. Στην Κίνα, το τεράστιο βάρος της αγροτιάς συνετέλεσε αποφασιστικά 
στον γραφειοκρατικό εκφυλισµό. Στην ΕΣΣ∆, η σκιά του Σταλινισµού έπεσε ευθύς µετά 
τον θάνατο του Λένιν πάνω στον οικονοµικό σχεδιασµό και τη λειτουργία των Σοβιέτ, 
σε συνάρτηση µε την ιµπεριαλιστική περικύκλωση, τη συνειδητή αποµόνωση της ΕΣΣ∆ 
από την παγκόσµια επανάσταση σαν στρατηγική επιλογή του Στάλιν, και τις τεράστιες 
απώλειες του σοβιετικού προλεταριάτου τόσο στον Εµφύλιο πόλεµο όσο και κατά τη 
διάρκεια του Σταλινικού Θερµιδώρ που θριάµβευσε τυπικά µε τις δίκες της Μόσχας.  

Η ιστορική εµπειρία ανέδειξε φυσικά και επιλογές όπως η ΝΕΠ ή ο «κρατικός καπι-
ταλισµός» του Λένιν. Αυτά δεν υπήρξαν στρατηγικές επιλογές αλλά τακτικές επιλογές. 
Όπως η πολιτική είναι συµπυκνωµένη οικονοµία, το ίδιο και η οικονοµία του εργατικού 
κράτους δεν είναι παρά συµπυκνωµένη πολιτική. Σ’ ένα ορισµένο στάδιο ή σε µια ορι-
σµένη φάση της εξέλιξης, η οικονοµία έχει, εποµένως, οικονοµικούς αλλά και πολιτι-
κούς προκαθορισµούς. Θα κατηγορούσε κανείς τον Λένιν για τη ΝΕΠ όσο θα κατηγο-
ρούσε και τον πνιγµένο που πιάνεται απ’ τα µαλλιά. Θα κατηγορούσε κανείς τον Τρό-
τσκι όταν έγραφε ότι «µόνο ο συντονισµός ανάµεσα στον κρατικό σχεδιασµό, στην αγορά 
και στη σοβιετική δηµοκρατία µπορεί να εξασφαλίσει µια σωστή διαχείριση της οικονοµί-
ας στη µεταβατική εποχή»82, µόνο αν δεν είχε την παραµικρή ιδέα σχετικά µε τις αποτυ-
                                                 
82  Λ. Τρότσκυ, «Η σοβιετική οικονοµία σε κίνδυνο», 1932. 
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χίες του Σοβιετικού σχεδιασµού, και τον πραγµατικό, υλικό κίνδυνο που αντιπροσώπευ-
αν για την παγκόσµια επανάσταση.  

Όπως ο Λένιν, έτσι και ο Τρότσκι έγραφαν από τη σκοπιά της επιβίωσης της ΕΣΣ∆ σε 
δύσκολες συνθήκες για την παγκόσµια επανάσταση. Ο Στάλιν και οι επίγονοι θεωρώ-
ντας δεδοµένη (και έχοντας εξασφαλισµένη) την επιβίωση της ΕΣΣ∆ στον παγκόσµιο 
καπιταλισµό, άσκησαν κάθε είδους κρατικο-καπιταλιστική πολιτική µε κορυφαίο επί-
τευγµα τα «Ζητήµατα Λενινισµού» του Στάλιν, στα οποία αναφερθήκαµε. Με αυτόν 
τον τρόπο, φυσικά, η ΕΣΣ∆ κατέρρευσε. Στηριγµένοι στα «Ζητήµατα Λενινισµού» του 
Στάλιν, οι σοβιετικοί οικονοµολόγοι παρήγαγαν αληθινά τερατουργήµατα στη θεωρία 
και την πράξη τόσο του Οικονοµικού Σχεδιασµού όσο και της Μαρξιστικής Πολιτικής 
Οικονοµίας, η οποία πρακτικά σταµάτησε ν’ αναπτύσσεται µετά τα τέλη του 1920. Ο 
Στάλιν, έχοντας εξασφαλίσει την επιβίωση της ΕΣΣ∆, µε τις ήττες της Κινέζικης και Ι-
σπανικής επανάστασης, µπορούσε µε ασφάλεια ν’ ασκήσει κάθε κρατικο-καπιταλιστική 
πολιτική, από την εισαγωγή της «εταιρικής λογιστικής» µέχρι την «επιχειρηµατική / 
business – like» συµπεριφορά των διευθυντών των κρατικών επιχειρήσεων83. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 J.V. Stalin, “Problems of Leninism”, (1931), Foreign Languages Press, Peking , 1976, pp. 555-556. 
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