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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 
Το 1921 ο Λένιν έγραψε µια κριτική ενάντια στους Τρότσκι και Μπουχάριν σχετικά 
µε το ζήτηµα των συνδικάτων στην ΕΣΣ∆. Το σχετικό άρθρο είναι: «Άλλη µια φορά 
για τα Συνδικάτα: Η τωρινή κατάσταση και τα σφάλµατα των Τρότσκι και Μπουχάριν», 
25/1/1921, Lenin’s Collected Works, 1st English Edition, Progress Publishers, 
Moscow, 1965, Volume 32, pp.  70-107). Είχε προηγηθεί το άρθρο του Λένιν «Τα 
Συνδικάτα, η τωρινή κατάσταση και τα σφάλµατα του Τρότσκι», 30/12/1920, Lenin’s 
Collected Works, 1st English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 
32, pp.  19-42). Στο άρθρο αυτό διερευνούµε την ουσία της κριτικής του Λένιν, που 
συγκεντρώνεται σε φιλοσοφικά, πολιτικά και οικονοµικά ζητήµατα, καθώς και τις 
θέσεις των Τρότσκι και Μπουχάριν σε σχέση µε την κριτική αυτή. Μέχρι το XI 
Συνέδριο του Κόµµατος των Μπολσεβίκων οι αντιπαράθεση ανάµεσα στον Λένιν και 
τον Τρότσκι είχε λάβει τέλος. ∆ιερευνούµε τη φιλοσοφική, πολιτική και οικονοµική 
βάση αυτής της εξέλιξης, δίνοντας έµφαση στα φιλοσοφικά επιχειρήµατα του Λένιν 
και τη διαλεκτική του πολιτικού και οικονοµικού στον Λένιν. Παράλληλα, η 
συνεισφορά του Λένιν στη σχετική συζήτηση του Κόµµατος το 1921 αποτελεί µια 
πολύτιµη και µοναδική εφαρµογή του διαλεκτικού τρόπου σκέψης, ισάξια των 
διατυπώσεων του Λένιν στα «Φιλοσοφικά Τετράδια» και το «Υλισµός και 
Εµπειριοκριτικισµός».  
 
 

* 
** 

 

Όπως γράφει ο Λένιν: 
 
 
«Ο Μπουχάριν δεν βλέπει -αυτό είναι το πιο καταπληκτικό του λάθος, και είναι καθαρά 
θεωρητικό -ότι κανένα δασµολογικό καθεστώς δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατικό 
στην εποχή του ιµπεριαλισµού, όταν υπάρχουν τερατώδεις αντιθέσεις µεταξύ των 
φτωχών και πάρα πολύ πλούσιων χωρών. Αρκετές φορές ο Μπουχάριν αναφέρει τους 
δασµολογικούς φραγµούς, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει ότι υπό τις περιστάσεις 
που αναφέρονται κάποια από τις πλούσιες βιοµηχανικές χώρες µπορεί να καταργήσει 
τελείως τους δασµολογικούς φραγµούς. Για να γίνει αυτό θα αρκεί να εισαγάγει µια 
επιδότηση των εξαγωγών για την προώθηση των εξαγωγών προς τη Ρωσία, προϊόντων 



για τα οποία έχουµε επιβάλει υψηλούς εισαγωγικούς δασµούς. Όλες οι βιοµηχανικές 
χώρες έχουν περισσότερα από αρκετά χρήµατα για τον σκοπό αυτό, και µε τη βοήθεια 
ενός τέτοιου µέτρου οποιαδήποτε από αυτές θα µπορούσε να καταστρέψει εύκολα τη 
βιοµηχανία µας. Συνεπώς, όλα τα επιχειρήµατα του Μπουχάριν για το δασµολογικό 
σύστηµα, στην πράξη θα αφήσουν τη ρωσική βιοµηχανία παντελώς απροστάτευτη και 
θα οδηγήσουν στην υιοθέτηση των κανόνων του ελεύθερου εµπορίου κάτω από ένα 
πολύ διάφανο πέπλο. Πρέπει να αντιταχθούµε σε αυτό µε όλες τις δυνάµεις µας και να 
ασκήσουµε το δικαίωµα της αντίθεσής µας σε ένα συνέδριο του κόµµατος, εφόσον στη 
σηµερινή εποχή του ιµπεριαλισµού το µοναδικό σύστηµα προστασίας άξιο προσοχής 
είναι το µονοπώλιο του εξωτερικού εµπορίου» (Λένιν, «Σχετικά µε το µονοπώλιο του 
εξωτερικού εµπορίου», 13/12/1922, Lenin’s Collected Works, 2nd English Edition, 
Progress Publishers, Moscow, 1965, vol. 33, pp. 455-459). 
 
Η άποψη του Λένιν ήταν η διατήρηση του µονοπωλίου του εξωτερικού εµπορίου, 
αλλά και η δηµιουργία µικτών επιχειρήσεων, κατανοώντας ότι το δασµολογικό 
σύστηµα στην εποχή του ιµπεριαλισµού δεν µπορεί πραγµατικά να προστατέψει 
καµιά χώρα, και φυσικά ούτε την ΕΣΣ∆. Σύµφωνα µε τον Λένιν η πραγµατική 
προστασία για τη ρώσικη βιοµηχανία βρισκόταν στις µικτές επιχειρήσεις και όχι στο 
«πέπλο» προστασίας που δηµιουργούν οι δασµοί, που άλλωστε µπορεί να σπάσει 
εύκολα όχι µόνο µε την επιδότηση των εξαγωγών από µια καπιταλιστική χώρα αλλά, 
κυρίως, µε την καλύτερη επίδοσή της σε όρους παραγωγικότητας της εργασίας. 
 
«Στην πράξη, ο Μπουχάριν ενεργεί ως συνήγορος του κερδοσκόπου, του µικροαστού 
και των ανώτερων στρωµάτων της αγροτιάς σε αντίθεση µε το βιοµηχανικό 
προλεταριάτο, το οποίο θα είναι εντελώς ανίκανος να δηµιουργήσει τη δική του 
βιοµηχανία και να κάνει τη Ρωσία βιοµηχανική χώρα εκτός αν έχει την προστασία, όχι 
των δασµών, αλλά του µονοπωλίου του εξωτερικού εµπορίου. Λαµβανοµένων υπόψη 
των συνθηκών που επικρατούν σήµερα στη Ρωσία, οποιαδήποτε άλλη µορφή 
προστασίας θα ήταν απολύτως πλασµατική. Θα ήταν απλώς χάρτινη προστασία, από 
την οποία το προλεταριάτο θα δεν έχει κανένα όφελος. Ως εκ τούτου, από την άποψη 
του προλεταριάτου και της βιοµηχανίας του, η παρούσα µάχη µαίνεται γύρω από τις 
θεµελιώδεις αρχές. Το σύστηµα των µεικτών εταιρειών είναι το µόνο σύστηµα που 
µπορεί να είναι πραγµατικά αποτελεσµατικό για τη βελτίωση του ελαττωµατικού 
µηχανισµού της Επιτροπάτου του Εξωτερικού Εµπορίου» (όπ.π). 
 
Ο Λένιν γνωρίζει πολύ καλά πως η δασµολογική προστασία και η «προστατευτική 
πολιτική» στην εποχή του ιµπεριαλισµού, θα προστάτευε φαινοµενικά ορισµένες 
βιοµηχανίες αλλά στην πραγµατικότητα, δεν θα επέτρεπε την ανάπτυξη της 
βιοµηχανικής βάσης, που ήταν το κύριο ζητούµενο της πολιτικής του εργατικού 
κράτους. Η δασµολογική προστασία είναι ένα σύστηµα φαινοµενικά επιθυµητό αλλά 
στην πράξη, δεν επιτρέπει να εκδηλωθεί η πραγµατική ανταγωνιστικότητα της 
βιοµηχανίας στην παγκόσµια αγορά, και εποµένως δεν επιτρέπει τη σωστή ανάπτυξη 
της βιοµηχανίας. 
 
Όπως έγραφε ο Ένγκελς: 
 

«Αλλά καµία χώρα δε θα µπορέσει πια να περάσει από την Προστασία στο Ελεύθερο 
Εµπόριο σε µια εποχή όπου όλοι, ή σχεδόν όλοι, οι βιοµηχανικοί της κλάδοι µπορούν 
να αψηφήσουν τον ξένο ανταγωνισµό στην ανοικτή αγορά. Η ανάγκη για την αλλαγή θα 



έρθει πολύ πριν να µπορέσει να υπάρξει ακόµα και ελπίδα για µια τέτια ευτυχισµένη 
κατάσταση. Αυτή η ανάγκη θα γίνει φανερή στους διαφορετικούς κλάδους σε 
διαφορετικές εποχές, και από τα συγκρουόµενα συµφέροντα των κλάδων αυτών θα 
προκύψουν οι πιο κατατοπιστικές συγκρούσεις, µηχανορραφίες των παρασκηνιακά 
οργανωµένων συµφερόντων (lobby), και κοινοβουλευτικές συνοµωσίες. Ο παραγωγός 
µηχανών, ο µηχανικός και ο ναυπηγός µπορούν να βρουν ότι η προστασία που 
παρέχεται στον σιδηρουργό αυξάνει την τιµή των αγαθών του τόσο ώστε µε αυτό τον 
τρόπο και µόνο µε αυτό τον τρόπο το εξαγωγικό του εµπόριο εµποδίζεται. Ο 
παραγωγός βαµβακερών υφασµάτων θα µπορούσε να είχε βρει τον τρόπο να διώξει τα 
αγγλικά υφάσµατα από τις κινέζικες και ινδικές αγορές, αν δεν υπήρχε η υψηλή τιµή 
που αναγκάζεται να πληρώσει για το νήµα, εξ αιτίας της προστασίας των νηµατουργών 
κ.ο.κ.» (Πρόλογος στο Κ. Μαρξ: «Για το ζήτηµα του ελεύθερου εµπορίου», Marx - 
Engels Collected Works volume 26 (Engels: 1882-1889) των εκδόσεων Progress, 
Μόσχα 1990). 

Το ζήτηµα είναι ακριβώς ότι οι 
διάφοροι κλάδοι «θα µπορούσε να είχαν βρει τον τρόπο» να συναγωνιστούν µε τις 
εξαγωγές των καπιταλιστικών χωρών, αν δεν υπήρχαν οι προστατευτικοί δασµοί και 
εποµένως αν λειτουργούσε ελεύθερα ο νόµος της αξίας στο επίπεδο των παγκόσµιων 
ανταλλαγών, δηλαδή αν οι ανταλλαγές ήταν τέτοιες ώστε να υπάρχει ένα λίγο – πολύ 
αντικειµενικό µέτρο της παραγωγικότητας της εργασίας και της αξίας. Φυσικά, από 
την άποψη της Σοβιετικής Ρωσίας η πλήρης απελευθέρωση του εµπορίου θα έθετε τα 
συναλλαγµατικά διαθέσιµα σε κίνδυνο, ειδικά τα αποθέµατα σε πολύτιµα µέταλλα αν 
οι ξένοι εξαγωγείς επέµεναν να πληρώνονται µ’ αυτόν τον τρόπο. Στην πράξη 
εποµένως, οι µικτές επιχειρήσεις (µε ξένα κράτη) θα µπορούσαν να είναι «ο 
µοναδικός τρόπος για την αποκατάσταση της βιοµηχανίας µας».  

Στο ζήτηµα των πετρελαίων είναι επίσης γνωστό ότι ο Λένιν είχε εισηγηθεί µια 
πολιτική παραχωρήσεων των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης (concessions) (βλ. πχ. 
Λένιν, «Προσχέδιο για τα δικαιώµατα παραχώρησης στα πετρέλαια», 12/1/1921, 
Lenin’s Collected Works, 1st English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, 
Volume 32, pp. 134-136). Οι βασικές του ιδέες για τον οικονοµικό σχεδιασµό στην 
πράξη περιέχονται στο άρθρο του µε τίτλο «Ολοκληρωµένο Οικονοµικό Πλάνο» 
(Πράβδα, 22/2/1921, Lenin’s Collected Works, 1st English Edition, Progress 
Publishers, Moscow, 1965, Volume 32, pp. 137-145) στο οποίο ο Λένιν κάνει 
ορισµένες σηµαντικές παρατηρήσεις. Η φιλοσοφία του είναι ν’ αποδώσει σηµαντικά 
αποτελέσµατα ο σχεδιασµός, ο εξηλεκτρισµός και η εκβιοµηχάνιση της χώρας. Όπως 



γράφει ο Λένιν, για πρώτη φορά τον ∆εκέµβρη του 1920 υποβλήθηκε το Πλάνο για 
τον Εξηλεκτρισµό από την GOELRO (Κρατική Επιτροπή για τον Εξηλεκτρισµό  της 
Ρωσίας) στο VIII Συνέδριο των Σοβιέτ, επεξεργασµένο από µια µεγάλη οµάδα 180 
τεχνοκρατών («τα καλύτερα µυαλά της ∆ηµοκρατίας» όπως λέει ο Λένιν) που 
ξεκίνησαν να εργάζονται πάνω σ’ αυτό απ’ τα τέλη του 1919. Το Πλάνο περιλάµβανε 
200 αντικείµενα και ήταν δεκάχρονο. Πως αντιµετωπίστηκε αυτό το Πλάνο; 

«Οι γραφειοκράτες και διανοουµενιστές […] αντί να κάνουν διαφήµιση του Σχεδίου, οι 
µορφωµένοι µας αυτοί παράγουν διατριβές για το πώς να αρχίσουν να εργάζονται 
πάνω σ’ ένα σχέδιο. Οι µεγιστάνες, µε καθαρά γραφειοκρατικό τρόπο, δίνουν έµφαση 
στην ανάγκη να "εγκριθεί" το σχέδιο, µε το οποίο δεν εννοούν συγκεκριµένες αναθέσεις 
(οι ηµεροµηνίες για την κατασκευή των διαφόρων εγκαταστάσεων, η αγορά των 
διαφόρων ειδών στο εξωτερικό, κ.λπ.), αλλά κάποια συγκεχυµένη ιδέα, όπως την 
επεξεργασία ενός νέου σχεδίου. Η παρεξήγηση που δηµιουργείται είναι τερατώδης, και 
γίνεται λόγος για µερική αποκατάσταση του παλιού πριν ξεκινήσουµε µε το νέο. 
Εξηλεκτρισµός, λέγεται, είναι κάτι σαν "εξηλεκτροφαντασία" Γιατί όχι αεριοποίηση, 
µας ρωτάνε. Η GOELRO, λένε, είναι γεµάτη από αστούς ειδικούς, µε µόνο µια χούφτα 
κοµµουνιστές […] Είναι καιρός να µάθουµε να εκτιµάµε την επιστήµη και να 
ξεµπερδεύουµε µε την «κοµµουνιστική» αλαζονεία των γραφειοκρατών. Είναι καιρός 
να µάθουµε να δουλεύουµε συστηµατικά, χρησιµοποιώντας την εµπειρία µας και την 
πραχτική […] Έχουµε πολλούς τέτοιους Κοµµουνιστές ανάµεσά µας κι’ ευχαρίστως θα 
άλλαζα ντουζίνες από δαύτους για έναν ευσυνείδητο εξειδικευµένο αστό τεχνοκράτη». 
 

Η νοοτροπία που έχει υπόψη του ο Λένιν είναι ο τρόπος σκέψης ορισµένων 
κοµµουνιστών διαχειριστών που περιορίζονται στην έκδοση διαταγών και την 
κατασκευή συνθηµάτων. Η διαχείριση της εφαρµογής του Πλάνου αναγκαστικά 
περνούσε µέσα από τέτοιους διαχειριστές, και ο ίδιος ο Λένιν πρότεινε (στο άρθρο 
που εξετάζουµε) µια ορισµένη σύνδεση των επιτροπών που ελέγχουν οι διαχειριστές, 
οριζόντια και κάθετα ώστε να γίνει περισσότερο αποδοτική η δουλειά σχετικά µε το 
Πλάνο. Η έπαρση, ωστόσο, αυτών των «κοµµουνιστών διαχειριστών» πρέπει να 
περιορισθεί και να καταπολεµηθεί. 

«Η έρευνα είναι δουλειά του επιστήµονα, και για να το ξαναπούµε, επειδή δεν 
ασχολούµαστε πλέον µε τις γενικές αρχές, αλλά µε την πρακτική εµπειρία, θεωρούµε ότι 
µπορούµε να επιτύχουµε πολύ περισσότερα οφέλη έναν «ειδικό στην επιστήµη και την 
τεχνολογία», ακόµη και αν είναι  αστός, παρά από τον υπερφίαλο Κοµµουνιστή ο 
οποίος είναι έτοιµος, σε οποιαδήποτε στιγµή να γράψει «διατριβές», να βγάλει 
«συνθήµατα» και να παράγει αφαιρέσεις δίχως νόηµα. Αυτό που χρειαζόµαστε είναι 
περισσότερη γνώση των πραγµάτων και λιγότερες συζητήσεις για δήθεν κοµµουνιστικές 
αρχές» (Λένιν, όπ.π.). 
 
Ο Λένιν θέτει εδώ ορισµένα πραγµατιστικά κριτήρια στην ανάπτυξη της έρευνας, της 
τεχνικής και της ίδιας της εκβιοµηχάνισης, καθώς και της διαδικασίας του 
Σχεδιασµού. Είναι φανερό από την έµφαση του άρθρου αυτού, ότι ο Λένιν θεωρούσε 
πως υπάρχει µια ορισµένη αυτονοµία ανάµεσα στην πολιτική εξουσία της 
δικτατορίας του προλεταριάτου από τη µια, και την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της 
εκβιοµηχάνισης της ΕΣΣ∆ από την άλλη. Σε µια καθυστερηµένη χώρα στην οποία το 
ζητούµενο είναι οι ταχείς ρυθµοί εκβιοµηχάνισης, τα πράγµατα δεν µπορεί να είναι 
διαφορετικά: Αν µετατρέψουµε την τεχνολογία σε πολιτικό ζήτηµα, δεν θα βρούµε 



µπροστά µας παρά αδιέξοδα, και ο Λένιν το κατανοούσε πολύ καλά, σε αντίθεση µε 
τις υπερβολές, για παράδειγµα, της κινέζικης Μορφωτικής και Πολιτικής 
Επανάστασης. «Αυτό που χρειαζόµαστε είναι περισσότερη γνώση των πραγµάτων και 
λιγότερες συζητήσεις για δήθεν κοµµουνιστικές αρχές», όταν ο κοµµουνισµός είναι 
πολύ µακριά στο µέλλον και µπροστά µας βρίσκεται το καθήκον της οικοδόµησης 
της βιοµηχανικής βάσης του εργατικού κράτους, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες 
συνθήκες.  
 

 

Από αυτή την άποψη ο Λένιν έβλεπε τον «κρατικό καπιταλισµό» σαν απείρως 
καλύτερο από την οικονοµική κατάσταση της ΕΣΣ∆ το 1921. Πίστευε ότι η 
οικονοµική ανάπτυξη έχει πρωταρχική σηµασία για να επιβιώσει το σοβιετικό 
καθεστώς, ότι αυτό µπορεί να γίνει µε ορισµένες υποχωρήσεις απέναντι στον 
καπιταλισµό, αρκεί τα πράγµατα να είναι υπό τον έλεγχο του κράτους και της 
σοβιετικής εξουσίας. Την ανάπτυξη της γραφειοκρατίας την έβλεπε σαν ένα 
αυτόνοµο φαινόµενο που έχει τη βάση του στην αλαζονεία και την έπαρση των 
ηγετικών κοµµατικών στελεχών. 
 
«Για να κάνουµε τα πράγµατα ακόµη πιο σαφή, ας πάρουµε πρώτα απ’ όλα το πιο 
συγκεκριµένο παράδειγµα κρατικού καπιταλισµού. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτό το 
παράδειγµα είναι η Γερµανία. Εδώ έχουµε "την τελευταία λέξη" της σύγχρονης µεγάλης 
κλίµακας καπιταλιστικής µηχανικής και προγραµµατισµένης οργάνωσης, υποταγµένης 
στον ιµπεριαλισµό των Junker και αστών. ∆ιαγράψτε τα λόγια µε υπογράµµιση, και στη 
θέση του µιλιταριστικού,  αστικού, ιµπεριαλιστικού κράτους των Junker βάλετε επίσης 
ένα κράτος, αλλά διαφορετικoύ κοινωνικού τύπου, µε διαφορετικό περιεχόµενο –ένα  
σοβιετικό κράτος, δηλαδή, ένα προλεταριακό κράτος, και θα έχετε το συνολικό 
άθροισµα των αναγκαίων προϋποθέσεων για το σοσιαλισµό» (Λένιν, «Ο φόρος σε 
είδος: Η σηµασία της Νέας Πολιτικής και οι προϋποθέσεις της», 21/4/1921, Lenin’s 
Collected Works, 1st English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 
32, pp. 329-365). 
 
∆εν είναι αυτές οι διαπιστώσεις σε αντίθεση µε τις διαπιστώσεις των Μαρξ και 
Ένγκελς ότι όταν το προλεταριάτο κατακτά την εξουσία πρέπει να τσακίσει την 
αστική κρατική µηχανή και ν’ αρχίσει να απονεκρώνεται το κράτος; Καταρχήν ο 
Λένιν είναι εδώ προσεκτικός και γράφει ότι έχουµε «επίσης ένα κράτος, αλλά 
διαφορετικoύ κοινωνικού τύπου», δηλαδή ένα εργατικό κράτος. Αυτός ο τύπος 
κράτους είναι που πρέπει ν’ αρχίσει ν’ απονεκρώνεται και όχι το αστικό κράτος. 
Αυτό το κράτος συνεχίζει να υπάρχει αλλά δεν είναι πια ένα αστικό, γραφειοκρατικό 
κράτος όπως ταιριάζει στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. 
 



Για παράδειγµα ο Λένιν γράφει: 
 

«Μα εδώ ίσα-ίσα βρίσκεται όλη η ουσία, ότι αυτό το «ένα είδος 
κοινοβουλίου» δ ε ν  θα είναι κοινοβούλιο µε την έννοια των 
κοινοβουλευτικών θεσµών. Εδώ ίσα - ίσα βρίσκεται όλη η ουσία ότι 
αυτό το «ένα είδος κοινοβουλίου» δ ε ν  πρόκειται µονάχα «να 
καθορίζει τον κανονισµό και να επιβλέπει τη διαχείριση του 
γραφειοκρατικού µηχανισµού», όπως φαντάζεται ο Κάουτσκι, που η 
σκέψη του δεν ξεπερνάει τα πλαίσια του αστικού κοινοβουλευτισµού. 
Φυσικά, στη σοσιαλιστική κοινωνία «ένα είδος κοινοβουλίου» από 
εργάτες βουλευτές «θα καθορίζει» «τον κανονισµό και θα επιβλέπει τη 
διαχείριση» του «µηχανισµού», α λ λ ά  τούτος εδώ ο µηχανισµός δ ε ν  
θα είναι «γραφειοκρατικός». Οι εργάτες υστέρα από την κατάχτηση της 
πολιτικής εξουσίας θα συντρίψουν τον παλιό γραφειοκρατικό 
µηχανισµό, θα τον τσακίσουν συθέµελα, δεν θ’ αφήσουν απ’ αυτόν 
πέτρα πάνω στην πέτρα, θα τον αντικαταστήσουν µε ένα νέο µηχανισµό, 
που θ’ αποτελείται από τους ίδιους τους εργάτες και τους υπαλλήλους, 
και για να µ η  µεταβληθούν σε γραφειοκράτες, θα παρθούν αµέσως τα 
µέτρα που ανάλυσαν λεπτοµερειακά ο Μαρξ και ο Έγκελς: 1) δεν θα 
είναι µόνο αιρετοί, αλλά και ανακλητοί σε οποιαδήποτε στιγµή· 2) η 
αµοιβή τους δεν θα είναι µεγαλύτερη από το µισθό ενός εργάτη· 3) θα 
συντελεστεί το άµεσο πέρασµα στο σύστηµα όπου ό λ ο ι  θα εκτελούν 
χρέη ελέγχου και εποπτείας, ό λ ο ι  για ένα διάστηµα θα γίνουν 
«γραφειοκράτες» και γι’ αυτό κ α ν έ ν α ς  δεν θα µπορεί να γίνει 
«γραφειοκράτης»» (Λένιν, «Κράτος και Επανάσταση», κεφ. VI). 

Επίσης:  

 
«Τέλος, µόνο ο κοµµουνισµός κάνει ολότελα περιττό το κράτος, γιατί δεν έχει π ο ι ό ν  
να καθυποτάξει –«ποιόν» µε την έννοια της τ ά ξ η ς , µε την έννοια της συστηµατικής 
καταπολέµησης ορισµένης µερίδας του πληθυσµού. ∆εν είµαστε ουτοπιστές και δεν 
αρνούµαστε διόλου ότι είναι πιθανό και αναπόφευκτο να παρουσιάζονται έκτροπα από 
ο ρ ι σ µ έ ν α  ά τ ο µ α , καθώς και ότι είναι ανάγκη να καταπνίγονται π α ρ ό µ ο ι α  
έκτροπα. Πρώτα, όµως, γι’ αυτό δεν χρειάζεται ιδιαίτερη µηχανή, ιδιαίτερος 
µηχανισµός καταπίεσης, αυτό θα το κάνει µόνος του ο ένοπλος λαός µε την ίδια 
απλότητα και ευκολία, µε την οποία µια οποιαδήποτε οµάδα πολιτισµένων ανθρώπων 
ακόµα και στη σηµερινή κοινωνία χωρίζει αυτούς που δέρνονται ή δεν επιτρέπει τη 
χρησιµοποίηση βίας ενάντια σε µια γυναίκα. Και δεύτερο, ξέρουµε πως η ριζική 
κοινωνική αίτια των εκτρόπων, που αποτελούν παράβαση των κανόνων συµβίωσης, 
είναι η εκµετάλλευση των µαζών, η φτώχια και η αθλιότητά τους. Με την εξάλειψη αυτή 
της βασικής αιτίας τα έκτροπα θ’ αρχίσουν αναπόφευχτα «ν ’  α π ο ν ε κ ρώ ν ο ν τ α ι ». 
∆εν ξέρουµε πόσο γρήγορα και µε ποια σειρά θα γίνεται αυτό, µα ξέρουµε ότι θ’ 
απονεκρώνονται. Και µε την απονέκρωση τους θ ’  α π ο ν ε κ ρω θ ε ί  και το κράτος» 
(Λένιν, «Κράτος και Επανάσταση», κεφ. V, µέρος 2). 
 
Και όπως λέει, πολύ σωστά: 
 



«Η έκφραση «το κράτος α π ο ν ε κ ρώ ν ε τ α ι » έχει διαλεχτεί πολύ πετυχηµένα, γιατί 
δείχνει και το βαθµιαίο και τον αυθόρµητο χαρακτήρα του προτσές. Μόνον η συνήθεια 
µπορεί ν’ ασκήσει και θα ασκήσει αναµφίβολα µια τέτοια επίδραση, γιατί βλέπουµε 
γύρω µας εκατοµµύρια φορές πόσο εύκολα οι άνθρωποι συνηθίζουν να τηρούν τους 
κανόνες συµβίωσης που τους είναι απαραίτητοι, όταν δεν υπάρχει εκµετάλλευση, όταν 
δεν υπάρχει τίποτα που να τους κάνει ν’ αγαναχτούν, που να προκαλεί τη διαµαρτυρία 
και το ξεσήκωµά τους, που να δηµιουργεί την ανάγκη της κ α τ α σ τ ο λ ή ς » (Λένιν, 
«Κράτος και Επανάσταση», κεφ. V, µέρος 2). 
 
Στη µεταβατική περίοδο, το κράτος συνεχίζει να υπάρχει και ν’ ασκεί τον πιο 
αυστηρό έλεγχο πάνω στην παραγωγή και τη διανοµή. Πειραµατίζεται µε διάφορες 
µορφές και τύπους ελέγχου προκειµένου ν’ ανακαλύψει τις σωστές µορφές. 
 
«Στο π έ ρ α σ µ α  από τον καπιταλισµό στον κοµµουνισµό είναι α κ ό µ α  αναγκαία η 
καθυπόταξη, αλλά πρόκειται πια για καθυπόταξη της µειοψηφίας των εκµεταλλευτών 
από την πλειοψηφία των εκµεταλλευοµένων. Ο ιδιαίτερος µηχανισµός, η ιδιαίτερη 
µηχανή καταπίεσης, το «κράτος», είναι α κ ό µ α  αναγκαίο, αλλά πρόκειται πια για 
κράτος µεταβατικό, δεν είναι πια στην κυριολεξία του κράτος, γιατί η καθυπόταξη της 
µειοψηφίας των εκµεταλλευτών από την πλειοψηφία των χ τ ε σ ι νώ ν  µισθωτών 
δούλων είναι ένα σχετικά τόσο εύκολο, απλό και φυσικό έργο, που θα στοιχίζει πολύ 
λιγότερο αίµα απ’ όσο η κατάπνιξη των εξεγέρσεων των δούλων, των δουλοπάροικων, 
των µισθωτών εργατών, που θα στοιχίσει πολύ φτηνότερα στην ανθρωπότητα. Και 
συµβιβάζεται µε το πλάτεµα της δηµοκρατίας σε µια τόσο συντριπτική πλειοψηφία του 
πληθυσµού, που αρχίζει να εξαφανίζεται η ανάγκη µιας ι δ ι α ί τ ε ρ η ς  µ η χ α ν ή ς  
καταπίεσης. Είναι φυσικό οι εκµεταλλευτές να µην είναι σε θέση να καθυποτάξουν το 
λαό χωρίς µια πολυσύνθετη µηχανή για την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος, όµως ο 
λαός µπορεί να καθυποτάξει τους εκµεταλλευτές και µε µια πολύ απλή «µηχανή», 
σχεδόν δίχως «µηχανή», δίχως ειδικό µηχανισµό, µε την απλή ο ρ γ ά νω σ η  τ ω ν  
ε ν ό π λω ν  µ α ζώ ν  (σαν τα Σοβιέτ των εργατών και στρατιωτών βουλευτών –
σηµειώνουµε προτρέχοντας από τα γεγονότα).» (Λένιν, «Κράτος και Επανάσταση», 
κεφ. V, µέρος 2). 
 
Και παρακάτω: 
 
«Καταγραφή και έλεγχος –να ποιο είναι τ ο  κ ύ ρ ι ο  που χρειάζεται για το «στρώσιµο», 
για τη σωστή λειτουργία της π ρώ τ η ς  φ ά σ η ς  της κοµµουνιστικής κοινωνίας. Όλ ο ι  
οι πολίτες γίνονται υπάλληλοι και εργάτες ε ν ό ς  παλλαϊκού κρατικού «συνδικάτου». 
Όλο το ζήτηµα είναι να εργάζονται εξίσου, να τηρούν σωστά το µέτρο στη δουλειά και 
να έχουν ίσες απολαβές. Ο καπιταλισµός έχει α π λ ο π ο ι ή σ ε ι  σ’ εξαιρετικό βαθµό 
αυτή την καταγραφή και τον έλεγχο, τα έχει αναγάγει σε εντελώς απλές πράξεις 
εποπτείας και καταχώρησης, προσιτές στον κάθε άνθρωπο που ξέρει ανάγνωση και 
γραφή, φτάνει να ξέρει τις τέσσερες πράξεις της αριθµητικής και να κόβει τις σχετικές 
αποδείξεις. Όταν η π λ ε ι ο ψ η φ ί α  του λαού αρχίσει να κάνει µόνη της και παντού 
αυτή την καταγραφή, αυτό τον έλεγχο στους κεφαλαιοκράτες (που θάχουν τώρα 
µεταβληθεί σε υπαλλήλους) και στους κυρίους διανοούµενους, που εξακολουθούν να 
διατηρούν τα κεφαλαιοκρατικά φερσίµατα, ο έλεγχος αυτός θα γίνει τότε πραγµατικά 
καθολικός, γενικός, παλλαϊκός, τότε κανείς δεν θα µπορεί να ξεφύγει απ’ αυτόν, «δεν 
θάχει που να κρυφτεί».Όλη η κοινωνία θα είναι ένα γραφείο κι ένα εργοστάσιο µε ίση 
δουλειά και ίση πληρωµή» (Λένιν, «Κράτος και Επανάσταση», κεφ. V, µέρος 2). 
 



 

Ασφαλώς, ο καπιταλισµός έχει πραγµατικά «α π λ ο π ο ι ή σ ε ι  σ’ εξαιρετικό βαθµό 
αυτή την καταγραφή και τον έλεγχο, τα έχει αναγάγει σε εντελώς απλές πράξεις 
εποπτείας και καταχώρησης, προσιτές στον κάθε άνθρωπο», µε αποτέλεσµα η 
καταγραφή και ο έλεγχος να είναι σήµερα λίγο – πολύ δυνατόν να γίνει σε επίπεδο 
«καθολικό, γενικό, παλλαϊκό». Πιθανότατα, αποµένει ακόµα να κατανοηθεί ο τρόπος 
λειτουργίας της οικονοµίας, η πολιτική οικονοµία, από τις ευρύτερες µάζες, και να 
συγκεκριµενοποιηθεί η γενική, αφηρηµένη λειτουργία της οικονοµίας στον ιδιαίτερο 
επαγγελµατικό χώρο του καθενός και της καθεµιάς, αλλά η εκπαίδευση µπορεί να 
βοηθήσει σε µια τέτοια κατεύθυνση.  
 
 
Εποµένως, το εργατικό κράτος είναι, ασφαλώς, µια µορφή κράτους, στη µεταβατική 
περίοδο αλλά δεν είναι ένας αστικός τύπος κράτους, και δεν είναι ένα γραφειοκρατικό 
κράτος, εφόσον «όλοι» ασκούν τις διοικητικές λειτουργίες. Η αναγκαία προϋπόθεση 
είναι φυσικά τα γνωστά «µέτρα της Κοµµούνας», η ανακλητότητα, η αµοιβή 
σύµφωνα µε τον µέσο εργατικό µισθό, η λογοδοσία, η αντικατάσταση του τακτικού 
στρατού από την ένοπλη λαϊκή πολιτοφυλακή. Αυτά τα µέτρα αποτελούν τη βάση της 
πολιτικής εξουσίας της δικτατορίας του προλεταριάτου. Αλλά ο Σχεδιασµός, απαιτεί 
επίσης την κατασκευή ενός επιστηµονικού προτύπου της οικονοµίας, και απαιτεί 
επιστηµονική έρευνα από τους οικονοµολόγους, τους στατιστικολόγους και τους 
άλλους επιστήµονες, στο έργο των οποίων δεν έχει κανένα νόηµα να παρέµβει ο κάθε 
«υπερφίαλος κοµµουνιστής» µε συνθηµατολογίες και «διατριβές» της στιγµής. 
Υπάρχει σαφώς εδώ ένας καταµερισµός της δουλειάς, όπως έγραφε ο Λένιν το 1921 
σε σχέση µε διάφορα οικονοµικά ζητήµατα, όπως είδαµε. 
 
Το κρίσιµο σε όλη την περίπλοκη αυτή σχέση είναι η διατήρηση της πολιτικής 
εξουσίας της εργατικής τάξης. Στο εργατικό κράτος, το προλεταριάτο µπορεί ν’ 
αναλάβει κατευθείαν τα διοικητικά ζητήµατα εφαρµόζοντας τα «µέτρα της 
Κοµµούνας», αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα όταν αναθέτει ορισµένα τεχνικά 
και επιστηµονικά ζητήµατα στους ειδικούς. Οι ειδικοί αυτοί οφείλουν να είναι 
υπάλληλοι του εργατικού κράτους, κι’ αυτό είναι σαφές. Αλλά τούτο δεν σηµαίνει ότι 



πρέπει να συµµορφώνονται µε κάθε παράλογη ντιρεκτίβα των «υπερφίαλων 
κοµµουνιστών»: Τα εργατικά συµβούλια ξέρουν καλά ή πρέπει να µάθουν να ξέρουν 
καλά που σταµατά η πολιτική εξουσία και που αρχίζει η ειδίκευση και η βαρύνουσα 
άποψη των τεχνοκρατών και των επιστηµόνων, καθώς κι’ ότι φυσικά η δεύτερη είναι 
υποταγµένη στην πρώτη, αρκεί η πρώτη ν’ ασκείται σωστά.  
 
Ο Λένιν είχε µια σαφή αντίληψη του πολιτικού και του οικονοµικού στην οικοδόµηση 
του εργατικού κράτους. 
 
«Φυσικά, πάντα έλεγα, και θα συνεχίσω να λέω, ότι χρειαζόµαστε περισσότερη 
οικονοµία και λιγότερη πολιτική, αλλά για να το έχουµε θα πρέπει σαφώς να 
απαλλαγούµε από πολιτικούς κινδύνους και πολιτικά σφάλµατα» (Λένιν, «Άλλη µια 
φορά για τα Συνδικάτα: Η τωρινή κατάσταση και τα σφάλµατα των Τρότσκι και 
Μπουχάριν», 25/1/1921, Lenin’s Collected Works, 1st English Edition, Progress 
Publishers, Moscow, 1965, Volume 32, pp.  70-107). 
 
Και παρακάτω: 
 
«… ο σύντροφος Μπουχάριν τείνει να µετατοπίσει την αντιπαράθεση στο θεωρητικό 
πεδίο, αρχίζοντας από τις 30 ∆εκεµβρίου, αν όχι νωρίτερα. Στην οµιλία του κατά την 
ηµέρα εκείνη είπε: «Πως ούτε τον πολιτικό ούτε τον οικονοµικό παράγοντα µπορούµε 
να αγνοήσουµε είναι, πιστεύω, απολύτως αναµφισβήτητο  […] " (σ. 47). Η ουσία του 
θεωρητικού λάθους του στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι η αντικατάσταση του 
εκλεκτικισµού αντί για τη διαλεκτική αλληλεπίδραση της πολιτικής και της οικονοµίας 
(που βρίσκουµε στο µαρξισµό). Η θεωρητική στάση του είναι: «από τη µία πλευρά, και 
από την άλλη», «το ένα και το άλλο». Αυτός είναι ο εκλεκτικισµός. Η ∆ιαλεκτική 
απαιτεί µια σφαιρική εξέταση των σχέσεων στη συγκεκριµένη ανάπτυξή τους, αλλά όχι 
ένα συνονθύλευµα κοµµατιών. Έχω δείξει ότι κάτι τέτοιο έγινε µε το παράδειγµα της 
πολιτικής και οικονοµίας» (Λένιν, όπ.π.). 
 
Πιο συγκεκριµένα: 
 
«Ο Μπουχάριν και η "οµάδα" του ή "φράξια" κάνουν την  ίδια επιχειρηµατολογία στην 
θέση τους 6: «Από τη µια πλευρά, αυτοί [οι συνδικαλιστικές οργανώσεις] είναι ένα 
σχολείο του κοµµουνισµού. . . και από την άλλη, είναι-όλο και περισσότερο συνιστώσα 
του οικονοµικού apparatus και της δηµόσιας διοίκησης γενικότερα »(« Πράβντα », 16 
Ιανουαρίου). Εδώ είναι όπου βρίσκουµε ένα θεµελιώδες θεωρητικό λάθος του 
συντρόφου Μπουχάριν, που είναι η χρήση του εκλεκτικισµού (ιδιαίτερα δηµοφιλής µε 
τους συντάκτες των διαφόρων της «µόδας» και των αντιδραστικών φιλοσοφικών 
συστηµάτων) αντί για τη µαρξιστική διαλεκτική» (Λένιν, όπ.π.). 
 
Στο κείµενο αυτό ο Λένιν µας αφήνει µια µοναδική παρακαταθήκη διαλεκτικής 
σκέψης σε ότι αφορά το πολιτικό και το οικονοµικό στο εργατικό κράτος, ασκώντας 
κριτική τόσο στον Μπουχάριν όσο και στον Τρότσκι µε αφορµή το ζήτηµα των 
Συνδικάτων. Η µαρξιστική διαλεκτική απαιτεί να εξετάσουµε τα φαινόµενα σαν 
πλευρές ενός συνόλου, σαν ιδιαίτερες εκφράσεις του και ν’ ανακαλύψουµε τη σχέση 
µεταξύ τους, την αντιφατική τους εξάρτηση και την αµοιβαία τους διείσδυση. ∆εν 
έχει κάποια χρησιµότητα να πούµε ότι τα Συνδικάτα έχουν γραφειοκρατικοποιηθεί 
και η ηγεσία τους έχει γίνει µέρος του apparatus από τη µια µεριά, ενώ τα Συνδικάτα 



είναι κοµµουνιστικά σχολειά της εργατικής τάξης, από την άλλη. Τέτοιος τρόπος 
σκέψης δεν είναι διαλεκτικός. 
 
Στο ίδιο κείµενο ο Λένιν γράφει: 
 
“Dialectical logic demands that we should go further. Firstly, if we are to have a true 
knowledge of an object we must look at and examine all its facets, its connections and 
“mediacies”. That is something we cannot ever hope to achieve completely, but the 
rule of comprehensiveness is a safeguard against mistakes and rigidity. Secondly, 
dialectical logic requires that an object should be taken in development, in change, in 
“self-movement” (as Hegel sometimes puts it). This is not immediately obvious in 
respect of such an object as a tumbler, but it, too, is in flux, and this holds especially 
true for its purpose, use and connection with the surrounding world. Thirdly, a full 
“definition” of an object must include the whole of human experience, both as a 
criterion of truth and a practical indicator of its connection with human wants. 
Fourthly, dialectical logic holds that “truth is always concrete, never abstract”, as 
the late Plekhanov liked to say after Hegel.” (όπ. π.). 

Σε σχέση µε ένα συγκεκριµένο πολιτικό πρόβληµα, ο Λένιν χρησιµοποιεί εδώ 
τη διαλεκτική µε µοναδικό τρόπο. Ένας ορισµός πρέπει να περιλαµβάνει το 
σύνολο της ανθρώπινης εµπειρίας (τουλάχιστον σαν καθοδηγητική αρχή αφού 
κάτι τέτοιο δεν είναι αντικειµενικά εφικτό). Επίσης πρέπει να εξετάσουµε 
όλες τις πλευρές ή «µεσολαβήσεις» ενός φαινοµένου, πρέπει να εξετάζουµε 
τα πράγµατα στην εξέλιξή τους ή στην «αυτό – κίνησή τους» κατά τη 
διατύπωση του Χέγκελ, και επίσης στη σχέση του µε ολόκληρη την ύλη. Ο 
Λένιν δεν σταµάτησε την εφαρµογή της διαλεκτικής µε τα «Φιλοσοφικά 
Τετράδια» ή το έργο του «Υλισµός και Εµπειριοκριτικισµός» αλλά την 
εφάρµοσε στην ίδια την αντιπαράθεση των απόψεων µέσα στο µπολσεβίκικο 
κόµµα. 

Ο Μπουχάριν θεωρούσε τα συνδικάτα, σχολείο «από τη µια» και «apparatus» 
«από την άλλη». Το λάθος του Τρότσκι, σύµφωνα µε τον Λένιν, έγκειται 
στην «ανεπαρκή υποστήριξη της ιδέας του σχολείου του κοµµουνισµού», ενώ 
ο Ζηνόβιεφ «κάνει λάθος όντας αδιάφορος σχετικά µε τον “παράγοντα” του 
“apparatus”. 

Για τον Λένιν το σφάλµα του Μπουχάριν είναι ότι δεν εξετάζει καν το 
συγκεκριµένο ζήτηµα αλλά είναι εκλεκτικιστής παίρνοντας διάφορα σηµεία 
από τον Τρότσκι και τον Ζηνόβιεφ –εποµένως, δεν είναι καν διαλεκτικός στη 
συγκεκριµένη ανάλυση του συγκεκριµένου ζητήµατος, δεδοµένου ότι η 
αλήθεια είναι πάντα συγκεκριµένη. Πχ τα Συνδικάτα είναι επίσης οργανώσεις 
της εργατικής τάξης, οργανώσεις κατά κλάδο κλπ αλλά ο Μπουχάριν δεν το 
λαµβάνει αυτό υπόψη του. «Ο µοναδικός τρόπος για να δούµε αυτό το 
ερώτηµα σωστά, είναι να κατέβουµε από τις άδειες αφαιρέσεις στο 
συγκεκριµένο», γράφει ο Λένιν. Επίσης, ο Λένιν καταλήγει: 

“The only way to view this question in the right light is to descend 
from empty abstractions to the concrete, that is, the present issue. 
Whether you take it in the form it assumed at the Fifth All-Russia 
Conference of Trade Unions, or as it was presented and slanted by 



Trotsky himself in his platform pamphlet of December 25, you will find 
that his whole approach is quite wrong and that he has gone off at a 
tangent. He has failed to understand that the trade unions can and 
must be viewed as a school both when raising the question of “Soviet 
trade-unionism”, and when speaking of production propaganda in 
general, and even when considering “coalescence” and trade union 
participation in industrial management, as Trotsky does. On this last 
point, as it is presented in Trotsky’s platform pamphlet, the mistake 
lies in his failure to grasp that the trade unions are a school of 
technical and administrative management of production. In the context 
of the controversy, you can not say: “a school, on the one hand, and 
something else on the other"; given Trotsky’s approach, the trade 
unions, whichever way you look at them, are a school. They are a 
school of unity, solidarity, management and administration, where you 
learn how to protect your interests. Instead of making an effort to 
comprehend and correct Comrade Trotsky’s fundamental mistake, 
Comrade Bukharin has produced a funny little amendment: “On the 
one hand, and on the other.” 

Ενώ ο Τρότσκι έκανε ένα σφάλµα, που µπορεί να διορθωθεί µε τη χρήση της 
διαλεκτικής, ο Μπουχάριν όπως γράφει ο Λένιν έριξε όλο το εγχείρηµα πίσω, 
στην τυπική λογική του τύπου άσπρο – µαύρο, «από τη µια µεριά», και «από 
την άλλη µεριά».  

«Ο Τρότσκι και ο Μπουχάριν δηµιούργησαν ένα συνονθύλευµα από πολιτικά σφάλµατα 
[…] Είναι πλέον σαφές, που βρίσκεται η «θεωρητική» πηγή του σφάλµατος, […]. Το 
θεωρητικό -στην προκειµένη περίπτωση, γνωσιολογικό- λάθος του Μπουχάριν έγκειται 
στη χρήση του εκλεκτικισµού αντί για τη διαλεκτική. Η εκλεκτική του προσέγγιση του 
του έχει προκαλέσει σύγχυση και τον έχει προσγειώσει στο συνδικαλισµό. Το λάθος του 
Τρότσκι είναι ότι σκέφτεται σε µια κατεύθυνση και µόνο, η ορµητικότητα, η υπερβολή 
και το πείσµα του». 
 
Το σφάλµα του Τρότσκι, όπως γράφει ο Λένιν, ήταν ότι θεώρησε τα συνδικάτα 
υπεύθυνα για την «οργάνωση της παραγωγής», ενώ το Πρόγραµµα του Κόµµατος δεν 
προέβλεπε καν κάτι τέτοιο καθώς και ότι λανθασµένα θεωρήθηκε ότι ο Λένιν 
υποστήριξε ποτέ µια πρόταση του τύπου «προτεραιότητα στην παραγωγή και ισότητα 
στην κατανάλωση». Φυσικά, όπως τελειώνει ο Λένιν, οι διαφωνίες στο Κόµµα είναι 
αναπόφευκτες αλλά δεν µπορούν να βλάψουν τη δικτατορία του προλεταριάτου. 
 
Ο Λένιν έχει, φυσικά, απόλυτο δίκιο όταν εφαρµόζει την υλιστική διαλεκτική στο 
συγκεκριµένο ζήτηµα. Πραγµατικά, σε όλα τα ζητήµατα δεν µπορεί να υπάρξει 
κάποιος διαφορετικός τρόπος διαπραγµάτευσης, εφόσον πρέπει «να κατέβουµε από 
τις άδειες αφαιρέσεις στο συγκεκριµένο». 
 
«Είναι αλήθεια ότι το κόµµα µας καθοδηγεί τα συνδικάτα και τα Σοβιέτ. ‘Ηταν πάντα 
έτσι; Οχι, το κόµµα έχει κερδίσει την ηγετική του θέση σε µια αέναη πάλη ενάντια στην 
µικροαστικά κόµµατα, τους Μενσεβίκους και τους Σοσιαλ-Επαναστάτες και κατά των 
µη-κοµµατικών, δηλαδή των καθυστερηµένων ή ασυνείδητων στοιχείων. Βέβαια οι 
Μενσεβίκοι τους οποίο βάλαµε στη γραµµή, λένε πως κερδίσαµε την πλειοψηφία µας 
πάνω τους µέσω της «βίας» […] Τα τελευταία χρόνια η ρωσική εργατική τάξη έχει 



υποστεί µια τεράστια εµπειρία και είχε την ευκαιρία να ελέγξει στην πράξη τις πολιτικές 
των διαφόρων οµάδων, κοµµάτων και κλικών, µετρώντας τα λόγια τους µε τις πράξεις 
τους και έτσι έρχονται , σε τελική ανάλυση, στο συµπέρασµα ότι το µόνο κόµµα το 
οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν αληθινό, σε κάθε στιγµή της επανάστασης, σε περιόδους 
αποτυχίας και σε περιόδους θριάµβου ήταν, και παραµένει, το Κοµµουνιστικό Κόµµα. 
Είναι απολύτως φυσικό, στη συνέχεια, αν κάθε εκλογική συνεδρίαση των εργαζόµενων 
ανδρών και γυναικών, κάθε συνδιάσκεψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων επιλέγει 
κοµµουνιστές στις πιο σηµαντικές θέσεις. Είναι αυτό που καθορίζει τον ηγετικό ρόλο 
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος» (Τρότσκι, «Γράµµα σε ένα Γάλλο συνδικαλιστή 
σχετικά µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα», 1920, “The first five years of the Communist 
International”, τόµος 1, New Park, London 1973). 
 

 

Όπως συµπληρώνει ο Τρότσκι: 
 
«Ο πραγµατικός επαναστάτης συνδικαλιστής όπως επίσης και ο πραγµατικός 
επαναστάτης σοσιαλιστής πρέπει να είναι ενωµένοι στο Κοµµουνιστικό Κόµµα. Πρέπει 
να πάψουν να είναι η αντιπολίτευση σε ξένες οργανώσεις. Είναι καθήκον τους να 
σταθούν ως ανεξάρτητος οργανισµός κάτω από το έµβληµα της Τρίτης ∆ιεθνούς και 
πρόσωπο µε πρόσωπο µε τις πλατιές µάζες να δώσουν σαφείς και διαυγείς απαντήσεις 
σε όλα τα ερωτήµατά τους και να τους οδηγήσουν στον αγώνα, κατευθύνοντας τους 
στον δρόµο της κοµµουνιστικής επανάστασης. Συνδικαλιστικές, συνεταιριστικές και 
πολιτικές οργανώσεις, ο Τύπος, οι παράνοµοι κύκλοι στο στρατό, το βήµα του 



κοινοβουλίου, τα συµβούλια της πόλης, κλπ., κλπ. είναι όλα απλώς διαφορετικές 
οργανωτικές µορφές, πρακτικές µέθοδοι και διαφορετικά σηµεία στήριξης. Ο αγώνας 
θα παραµείνει ένας και δεν έχει σηµασία σε τι πεδίο επεκτείνεται. Η εργατική τάξη 
αποτελεί το όχηµα αυτού του αγώνα. Ηγετική πρωτοπορία της είναι το Κοµµουνιστικό 
Κόµµα στο οποίο οι επαναστάτες συνδικαλιστές πρέπει να λάβουν τη θέση που τους 
αξίζει» (Τρότσκυ, όπ.π). 

Σε µια εποχή επαναστατικής ανόδου που είχε δηµιουργήσει η Οκτωβριανή 
επανάσταση, σε συνδυασµό µε την αναµενόµενη ευρωπαϊκή επανάσταση, 
απαραίτητη για την επιβίωση της ΕΣΣ∆, ο συνδικαλιστικός και ο πολιτικός 
αγώνας δεν µπορούν ν’ αντιµετωπισθούν ξεχωριστά, αλλά σαν µια ενότητα 
στα πλαίσια του κοµµουνιστικού κόµµατος. Η συνδικαλιστική δράση, όπως 
και άλλες δράσεις, δεν είναι παρά «διαφορετικές οργανωτικές µορφές» και 
«διαφορετικές πρακτικές µέθοδοι», από τη σκοπιά της ενότητας που δίνει 
στον αγώνα αυτό η ίδια η εργατική τάξη που πρωτοπορία της είναι το 
κοµµουνιστικό κόµµα. Αυτή είναι το 1920 η κεντρική θέση του Τρότσκι, και 
δεν έχουµε στοιχεία για να υποστηρίξουµε ότι την άλλαξε µέχρι τη δολοφονία 
του το 1940. Σ’ ένα ηµιτελές του άρθρο του 1940 µε τίτλο “Trade Unions in 
the Epoch of Imperialist Decay” [«Τα συνδικάτα στην εποχή της 
ιµπεριαλιστικής παρακµής»] γράφει: 

«Από όσα ειπώθηκαν προκύπτει σαφώς ότι, παρά τον προοδευτικό εκφυλισµό των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και την ανάπτυξή τους µαζί µε το ιµπεριαλιστικό κράτος, 
η δουλειά µέσα στα συνδικάτα όχι µόνο δεν χάνει τη σηµασία της, αλλά παραµένει 
όπως και πριν και γίνεται κατά κάποιο τρόπο ακόµη πιο σηµαντικό έργο από κάθε άλλη 
φορά για κάθε επαναστατικό κόµµα. Το επίµαχο ζήτηµα είναι ουσιαστικά ο αγώνας για 
επιρροή στην εργατική τάξη. Κάθε οργανισµός, κάθε κόµµα, κάθε παράταξη που 
επιτρέπει η ίδια µια ουλτιµατιστική [µαξιµαλιστική, σ.σ.] θέση σε σχέση µε το 
συνδικάτο, που δηλαδή, στην ουσία γυρίζει την πλάτη της προς την εργατική τάξη, µόνο 
λόγω της δυσαρέσκειας µε τις οργανώσεις της, κάθε τέτοιος οργανισµός προορίζεται να 
καταστραφεί. Και πρέπει να πούµε ότι αξίζει να χαθεί» (Fourth International [New 
York], Vol.2 No.2, February 1941, pp.40-43.) 
 

Η δουλειά στα συνδικάτα εξακολουθεί να είναι «ουσιαστικά ο αγώνας για 
επιρροή στην εργατική τάξη», όπως πάντοτε. Η «ανεξαρτησία» των 
συνδικάτων έχει τελειώσει, για τον Τρότσκι, µαζί µε την εποχή του ελεύθερου 
ανταγωνισµού. Ειδικά ο µονοπωλιακός καπιταλισµός τερµατίζει αυτή την 
ανεξαρτησία µε άδοξο τρόπο, απαιτώντας από τη συνδικαλιστική 
γραφειοκρατία και την εργατική αριστοκρατία να γίνουν άµεσο πολιτικό του 
εξάρτηµα κι’ εποµένως να µετατραπούν σε «σοσιαλιµπεριαλιστικούς» 
οργανισµούς. Αλλά µε βάση τη διατύπωση του Τρότσκι το 1920 ότι «ηγετική 
πρωτοπορία της [εργατικής τάξης] είναι το Κοµµουνιστικό Κόµµα στο οποίο οι 
επαναστάτες συνδικαλιστές πρέπει να λάβουν τη θέση που τους αξίζει» 
µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το 1920 η άποψη του Τρότσκι ήταν ότι στο 
εργατικό κράτος ο ειδικά συνδικαλιστικός και ειδικά διεκδικητικός ρόλος των 
συνδικάτων δεν υφίσταται και πρέπει ν’ ασχοληθούν µε τα καθήκοντα της 
«οργάνωσης της παραγωγής». Από µια τέτοια διατύπωση θα πρέπει να 
συµπεράνουµε, πιθανότατα, τη δυσλειτουργία των συµβουλίων στη 
µεταβατική περίοδο από τον πολεµικό κοµµουνισµό στη ΝΕΠ. 



Στη διάθεσή µας έχουµε τον λόγο του Τρότσκι στο XI Συνέδριο του 
κόµµατος το 1922 µε βάση στενογραφηµένα πρακτικά. Ο Τρότσκι στην 
αρχή του λόγου του επισηµαίνει ότι, σε σχέση µε τις αποφάσεις του Χ 
Συνεδρίου: 

«Το τµήµα που χαρακτηρίζει το γενικό ιστορικό ρόλο των συνδικάτων ως «σχολείων 
του κοµµουνισµού» κατά τις διάφορες φάσεις της ιστορικής εξέλιξης, αρχής γενοµένης 
από την αστική κοινωνία και την επέκταση µέσω των διαφόρων µεταβατικών µορφών 
της δικτατορίας του προλεταριάτου στο δρόµο προς τον κοµµουνισµό. Το µέρος αυτό 
διατηρείται. Αλλά το τµήµα που ασχολήθηκε συγκεκριµένα µε την παρούσα µορφή της 
οικονοµικής ζωής και χαρακτήρισε την αλληλεπίδραση µεταξύ των συνδικάτων και των 
οικονοµικών οργάνων, και ως εκ τούτου, του σοβιετικού κράτους, χρειάζεται ριζική 
αναθεώρηση» (Inprecor, 31/3/1977). 
 
Το ερώτηµα είναι αν αυτή είναι υποχρεωτικά µια αντιδιαλεκτική τοποθέτηση. Από τη 
µια έχουµε τον ρόλο των συνδικάτων σαν «σχολείων του κοµµουνισµού», αλλά από 



την άλλη µεριά το ζήτηµα είναι η σχέση τους µε τα οικονοµικά όργανα του νέου 
σοβιετικού κράτους. Φυσικά, τα συνδικάτα αποτελούν µαζικές οργανώσεις της 
εργατικής τάξης, και «φυσικές» οργανώσεις της κατά το ότι στηρίζονται στους 
τόπους δουλειάς. Με την έννοια αυτή θα µπορούσαν να είναι όργανα του νέου 
σοβιετικού κράτους στην οικονοµική του πολιτική. Τα σοβιέτ, τα συµβούλια (σοβιέτ) 
στο επίπεδο της επιχείρησης ή του εργοστάσιου κι’ από κει στα ανώτερα επίπεδα, 
στηρίζονται στην εργατική τάξη, αλλά αυτή είναι οργανωµένη στα συνδικάτα της, 
όσο είναι οργανωµένη και στο κοµµουνιστικό κόµµα, κι’ ανάµεσα στα δυο υπάρχει 
µια επικάλυψη που φανερώνει, σε µια ορισµένη χρονική περίοδο, ακριβώς, τη 
διάθεση της προλεταριακής πρωτοπορίας να οργανωθεί στο κοµµουνιστικό κόµµα. 
Από την άποψη της συµµετοχής, λοιπόν, τα πρωτοπόρα στοιχεία είναι οργανωµένα 
τόσο στο κοµµουνιστικό κόµµα όσο και στα συνδικάτα, αλλά και στα σοβιέτ, και 
βρίσκονται επίσης στην πρωτοπορία της δουλειάς στους χώρους εργασίας. Η 
διαλεκτική ανάµεσά τους καθορίζεται αναγκαστικά, λοιπόν, από τη µαζική κοινή 
παρουσία των ίδιων εργαζόµενων, ως ένα βαθµό.  
 
Όπως είπε ο Τρότσκι, κατά τη συζήτηση εκφράστηκαν δυο απόψεις, ανάµεσα στις 
οποίες πρέπει να διαλέξει το κόµµα «όχι µόνο για τους δικούς µας σκοπούς αλλά και 
για την Ευρώπη επίσης, εφόσον οι εµπειρίες µας είναι διδακτικές για την Ευρώπη». Η 
µια άποψη, του Λοζόφσκι, ήταν ότι έγινε µια αλλαγή στην οικονοµική πολιτική που 
απαιτεί µια δραστική αλλαγή στην πολιτική απέναντι στα συνδικάτα. Η δεύτερη 
άποψη, του Ρυαζάνωφ, ήταν ότι πρόκειται απλώς για επιστροφή στις απόψεις που 
είχε το κόµµα το 1917 και 1918 «ενάντια στις ψευδαισθήσεις ορισµένων και τους 
αδαείς». Ο Τρότσκι συµφώνησε αµέσως µε την άποψη του Λοζόφσκι. Η κατάργηση 
της αγοράς, του εµπορίου κλπ οδήγησε «στην αντικατάστασή τους µε το Ανώτατο 
Συµβούλιο της Εθνικής Οικονοµίας (Vesenha) αλλά τίποτε δεν λειτούργησε όπως 
έπρεπε γιατί όπως είπε και ο Λένιν το πολιτιστικό µας επίπεδό µας ήταν πολύ 
χαµηλό». Από κει προέκυψε και η διάσταση ανάµεσα στα συνδικάτα και το κράτος. 
Η διάσταση ανάµεσα στα συνδικάτα και τα οικονοµικά όργανα του κράτους δεν θα 
µπορούσε να προκύψει αν υπήρχε µια άλλη εργατική τάξη µε ανώτερο πολιτιστικό 
επίπεδο που θα µπορούσε να κατασκευάσει και να ολοκληρώσει ένα γενικό Πλάνο 
και να συνεχίσει την κρατική πίεση πάνω στις αγορές, τον ανταγωνισµό, τον 
εµπορικό υπολογισµό κλπ. 
 
Πάνω στα ζητήµατα αυτά ο Τρότσκι πήρε µια ξεκάθαρη θέση: 
 
«Που ήταν εποµένως το λάθος µας; Μιλώντας από την οικονοµική άποψη -και χθες 
προσπάθησα να δείξω ότι αυτό ήταν ένα επαναστατικό αναπόφευκτο, γενικά και ειδικά- 
αλλά κοιτώντας µόνο την οικονοµική πλευρά του ζητήµατος, τότε το σφάλµα ήταν ότι 
το προλεταριάτο προσπάθησε να φτάσει πέρα από τις δυνάµεις του όσον αφορά την 
οικονοµική ανασυγκρότηση. Κάτω από τις υφιστάµενες συνθήκες της χώρας, και 
δεδοµένης της τωρινής σας κατάστασης των πολιτιστικών, τεχνικών, παραγωγικών και 
οργανωτικών ικανοτήτων του, η εργατική τάξη δεν ήταν σε θέση να οικοδοµήσει το 
σοσιαλισµό µε συγκεντρωτικό [centralized] τρόπο. Αλλά αν το είχε πράξει, αν είχε 
προχωρήσει σε αυτό το δρόµο, τότε ακόµη και σήµερα δεν βλέπω προσωπικά άλλο 
δρόµο εκτός από την κρατικοποίηση των συνδικάτων. Το ένα πράγµα απορρέει από το 
άλλο. Το σφάλµα δεν ήταν στην ανάγκη για κρατικοποίηση, αλλά στην οικονοµική 
πολιτική, η οποία δεν ανταποκρίνονταν στις συνθήκες που επικρατούσαν». 
 



Το επιχείρηµα του Τρότσκι ήταν ότι η οικονοµική πολιτική µεταβλήθηκε, εποµένως η 
πολιτική του κόµµατος απέναντι στα συνδικάτα δεν µπορούσε παρά να µεταβληθεί 
κι’ αυτή, δεν µπορούσε να παραµένει δογµατικά πιστή σε µια «ορθοδοξία» όταν είχε 
αλλάξει η οικονοµία. Τον Φλεβάρη του 1920 ο Τρότσκι είχε προτείνει την κατάργηση 
του δελτίου στα τρόφιµα και την εισαγωγή της χρηµατικής λογιστικής  αλλά πήρε 
µόνο 4 θετικές ψήφους και 11 αρνητικές στην Κεντρική Επιτροπή. Σαν αποτέλεσµα 
της καταψήφισης θεώρησε σωστό να προτείνει την κρατικοποίηση των συνδικάτων 
ώστε να µην υπάρχει «δυαδισµός στην οικονοµία». Αυτό σ’ αντίθεση µε τη 
δογµατική ορθοδοξία του Ρυαζάνωφ. Η  ΝΕΠ αποφασίστηκε στη διάρκεια του Χ 
Συνέδριου (8-16 Μάρτη 1921) και κοινοποιήθηκε επίσηµα µε διάταγµα στις 21 
Μάρτη 1921. Αλλά ο Τρότσκι είχε προηγηθεί µε παρόµοιες προτάσεις έναν χρόνο πιο 
πριν. 
 
Τον Αύγουστο του 1921, µε δεδοµένη τη ΝΕΠ, δεν υπήρχε πια η ανάγκη για την 
κρατικοποίηση των συνδικάτων, ανέφερε ο Τρότσκι και αυτή η θέση του 
απορρίφθηκε από την Κεντρική Επιτροπή. Η λογική της θέσης του Τρότσκι ήταν ότι 
«το τραστ, το εργοστάσιο, το επαρχιακό sovnarkoz θα προσανατολισθούν από µόνα 
τους: Θα µυρίσουν, θα δουν τι υπάρχει στο σοβιετικό κράτος, θ’ αγοράσουν, όσοι 
µπορούν ν’ αγοράσουν θα είναι οι δυνατότεροι». Εφόσον λοιπόν η αγορά και ο 
χρηµατικός υπολογισµός σε αντίθεση µε τον κεντρικό υπολογισµό αποκτούν σηµασία 
µε τη ΝΕΠ, ο ρόλος των συνδικάτων σαν οικονοµικών οργάνων απλώς δεν 
υφίσταται. Η ουσία του προβλήµατος ήταν, για τον Τρότσκι, ότι ενώ είναι ακόµα 
δυνατόν οι θεσµοί και η κοινή γνώµη της εργατικής τάξης ν’ ασκήσουν έναν 
ορισµένο έλεγχο, ο καθηµερινός έλεγχος αναλαµβάνεται υποχρεωτικά από την 
αγορά, γιατί τέτοια ήταν η αναγκαιότητα της ΝΕΠ, δηλαδή της µεταβατικής 
περιόδου. 
 
Ο Τρότσκι, επίσης, δεν παραγνώρισε τη σηµασία των «ειδικών», όπως ακριβώς δεν 
το έκανε και ο Λένιν. Στην οµιλία του ο Τρότσκι αναγνωρίζοντας ότι άλλαξε η 
οικονοµική πολιτική, σε µια κατεύθυνση που ο ίδιος είχε προτείνει αλλά µειοψήφησε 
στην Κεντρική Επιτροπή ένα χρόνο πριν, προτείνει την απαγκίστρωση από την 
κρατικοποίηση των συνδικάτων και τον ρόλο τους στην οικονοµική πραγµατικότητα. 
Στα πρώτα στάδια της εισαγωγής της ΝΕΠ, ο Τρότσκι είχε ασφαλώς δίκιο διότι δεν 
ήταν ξεκάθαρο µέχρι που θα έφτανε ο ρόλος της αγοράς, του κέρδους, των τιµών κλπ. 
Είχε δίκιο γενικότερα στη διατήρηση των συνδικάτων έξω από την «κρατική 
λειτουργία» και τη λειτουργία της οικονοµίας; Από την άποψη της ανεξαρτησίας των 
συνδικάτων στο σοβιετικό κράτος δεν είχε, ασφαλώς, άδικο. Εκεί που ενδεχόµενα 
υπήρχε ένα πρόβληµα ήταν στη σχέση των συνδικάτων µε τα σοβιέτ και φυσικά στη 
γενικότερη λειτουργία των σοβιέτ στο εργατικό κράτος.  
 
Η θέση αυτή του Τρότσκι επέβαλλε αναγκαστικά µια σύγκρουση µε τη λεγόµενη 
«Εργατική Αντιπολίτευση» της οποίας ηγούνταν η Α. Κολλοντάι και ο Σλιάπνικοφ (ο 
δεύτερος, µέλος της Κεντρικής Επιτροπής). Στη φάση του «πολεµικού 
κοµµουνισµού» η οργάνωση της παραγωγής και του κράτους στη βάση των 
συνδικάτων ήταν µια λογική πρόταση, αλλά ακόµη και το 1921 η άποψη της 
Κολλοντάι ήταν ότι ο Λένιν, ο Τρότσκι, ο Μπουχάριν και ο Ζηνόβιεφ υποστήριζαν 
την οργάνωση και τον έλεγχο της παραγωγής από ένα «γραφειοκρατικό σύστηµα 
κληρονοµηµένο από το παρελθόν» και όχι τους ίδιους τους εργάτες. 
 
Όπως γράφει η Κολλοντάι: 



 

«Το πρόβληµα είναι ότι οι Λένιν, Τρότσκι, Μπουχάριν κ.ά. θεωρούν 
τις λειτουργίες των συνδικάτων όχι σαν έλεγχο πάνω στην παραγωγή ή 
σαν  το πάρσιµο των βιοµηχανιών αλλά απλώς σαν  σχολείο για την 
ανάπτυξη των µαζών. Κατά τη συζήτηση φάνηκε σε µερικούς 
συντρόφους µας ότι η θέση του Τρότσκι ήταν για βαθµιαία 
‘απορρόφηση των σωµατείων από το κράτος’ –όχι ξαφνικά, αλλά 
σταδιακά, και ότι ήθελε να τους επιφυλάξει το δικαίωµα του τελικού 
ελέγχου στην παραγωγή, όπως εκφράζεται στο πρόγραµµά µας. Αυτό το 
επιχείρηµα, φάνηκε στην αρχή, ότι έφερνε τον Τρότσκι σε συµφωνία µε 
την Αντιπολίτευση σε µια εποχή όπου η οµάδα που εκπροσωπούσαν οι 
Λένιν και Ζηνόβιεφ, όντας αντιτιθέµενοι στην ‘απορρόφηση του 
κράτους’, έβλεπε το αντικείµενο της δραστηριότητας των σωµατείων 
και το πρόβληµά τους σαν ‘εκπαίδευση για τον Κοµµουνισµό’. ‘Τα 
σωµατεία’, φωνάζουν οι Τρότσκι και Ζηνόβιεφ, ‘είναι αναγκαία για τη 
σκληρή δουλειά’ (σελ. 22 του ραπόρτου, 30 ∆εκ.). Ο ίδιος ο Τρότσκι, 
φαινόταν να αντιλαµβάνεται το καθήκον κάπως διαφορετικά Κατά την 
άποψή του, η πιο σηµαντική δουλειά των σωµατείων είναι η οργάνωση 
της παραγωγής. Σ’ αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Έχει επίσης δίκιο όταν λέει, 
‘στην έκταση που τα σωµατεία είναι σχολεία του Κοµµουνισµού, είναι 
τέτοια σχολεία όχι για να κάνουν γενική προπαγάνδα (γιατί τότε µ’ αυτή 
τη δραστηριότητά τους θα έπαιζαν τον ρόλο των κλάµπ), όχι στο να 
κινητοποιήσουν τα µέλη τους για στρατιωτική δουλειά ή για να 
συλλέξουν τον φόρο σε είδος, αλλά για τον σκοπό της ολόπλευρης 
εκπαίδευσης των µελών τους στη βάση της συµµετοχής τους στην 
παραγωγή’ (ραπόρτο Τρότσκι, 30 ∆εκ.). Όλα αυτά είναι σωστά, αλλά 
υπάρχει µια σηµαντικότατη παράλειψη: Τα σωµατεία δεν είναι µόνο 
σχολεία του Κοµµουνισµού, αλλά είναι επίσης και οι δηµιουργοί του» 
(A. Collontai, “Trade Unions: Their role & problems”, 1921). 

Απ’ αυτό το απόσπασµα της Κολλοντάι φαίνεται ότι ο Τρότσκι είχε υπόψη του να 
χρησιµοποιηθούν τα συνδικάτα ώστε να οργανωθεί η εργασία, πράγµα εντελώς 
απαραίτητο στην ίδια την οργάνωση της παραγωγής. Η αντίρρηση της Κολλοντάι 
ήταν ότι τα συνδικάτα είναι, επίσης, οι δηµιουργοί του Κοµµουνισµού, και εποµένως 
έπρεπε µε βάση τα συνδικάτα ή τα σωµατεία να οργανωθεί το εργατικό κράτος. 
Αρχικά, η οργάνωση της παραγωγής από τα συνδικάτα φάνηκε πως «έφερνε τον 
Τρότσκι σε συµφωνία µε την [Εργατική] Αντιπολίτευση» σε αντίθεση µε τους Λένιν, 
Ζηνόβιεφ κλπ, αλλά η πρόταση του Τρότσκι για έλεγχο της παραγωγής από τα 
συνδικάτα ήταν µάλλον «τεχνική» και αφορούσε στην ίδια την οργάνωση της 
εργασίας. Με την έννοια αυτή η κριτική του Λένιν ότι ο Τρότσκι δεν κατανόησε τη 
διαχειριστική φύση της δουλειάς των συνδικάτων, είναι µάλλον υπερβολική. Ο 
Τρότσκι, σύµφωνα µε την κριτική της Κολλοντάι, φαίνεται ότι κατανοούσε πολύ καλά 
το συγκεκριµένο ζήτηµα. Αλλά ο Μπουχάριν προσπάθησε να κατανοήσει τις 
διατυπώσεις του Τρότσκι µανιχαιστικά: Τα συνδικάτα «από τη µια µεριά» είναι 
σχολειά του κοµµουνισµού και «από την άλλη µεριά» συµµετέχουν στην οργάνωση 
της παραγωγής του πολεµικού κοµµουνισµού, εποµένως είναι τµήµα του apparatus. 
 



 

Ο Τρότσκι κατανόησε το πρόβληµα στην καρδιά του, ότι δηλαδή τα συνδικάτα όντας 
τµήµα της παραγωγής του σοβιετικού κράτους στην περίοδο του πολεµικού 
κοµµουνισµού, δεν αναιρούν αλλά ενισχύουν σε νέα υλική βάση τον χαρακτήρα τους 
σαν σχολείων του κοµµουνισµού. Αυτό γίνεται πια σε µια συγκεκριµένη βάση και µε 
συγκεκριµένο προσανατολισµό εποµένως δεν έχουµε εδώ µια αφηρηµένη διατύπωση, 
αλλά την ανάβαση από το αφηρηµένο στο συγκεκριµένο και τη σωστή, συγκεκριµένη 
τοποθέτηση του ζητήµατος (της αλήθειας). Γι’ αυτό ο Λένιν στράφηκε κυρίως 
εναντίον του Μπουχάριν τόσο στο φιλοσοφικό όσο και στο οικονοµικό και πολιτικό 
επίπεδο: Ο Μπουχάριν επέλεγε εκλεκτικιστικά από τον Τρότσκι ότι του φαινόταν 
καλό χωρίς να σκέφτεται βαθύτερα, ενώ ο Τρότσκι κατανοούσε βαθιά τις ανάγκες της 
πολιτικής του σοβιετικού κράτους και σκεφτόταν διαλεκτικά. 
 
Φυσικά, η αντιπαράθεση ανάµεσα στον Λένιν και στον Τρότσκι ξεπεράστηκε µε την 
υιοθέτηση της ΝΕΠ, οπότε και το θέµα τέθηκε αναγκαστικά σε νέα βάση. Στη βάση 
της πράξης καταχτήθηκε ένα νέο επίπεδο της θεωρίας, που είναι πολύτιµο για την 
ανάπτυξη της διαλεκτικής θεωρίας και της επαναστατικής πολιτικής. 
 
Αλλά ο Τρότσκι δεν έπαψε ποτέ να εκφράζει µια πραγµατιστική, ρεαλιστική άποψη 
σε σχέση µε την οικοδόµηση των νέων οικονοµικών σχέσεων στο εργατικό κράτος. 
Με βάση την οµιλία του Τρότσκι στο XI Συνέδριο του κόµµατος το 1922, προκύπτει 
ότι το ζήτηµα είχε πλέον ξεπερασθεί στην πράξη. Έχουµε ωστόσο στοιχεία ότι η 
οµιλία του αγνοεί τη διαλεκτική και αντίθετα συγκεντρώνεται σ’ εκείνη την ιδιαίτερη 
διαχωριστική τυπική λογική στην οποία το 1921 ο Λένιν άσκησε κριτική; (δηλαδή τη 
λογική του Μπουχάριν «από τη µια µεριά» - «από την άλλη µεριά»). 
 
Σίγουρα ο Τρότσκι άσκησε δριµεία κριτική στην δογµατική και αναλλοίωτη 
ορθοδοξία του Ρυαζάνωφ, αλλά η κριτική στο δόγµα δεν είναι µεταφυσική και 
µανιχαιστική. Είναι στιγµή και ευκαιρία ανάπτυξης της διαλεκτικής σκέψης καθώς 
σπάζει τα δεσµά της από τις παραδεδεγµένες αρχές και τις υποτιθέµενες 
υπεριστορικές αλήθειες (όπως πχ ότι η θέση του Κόµµατος για τα συνδικάτα του 
1918 συνιστά µια τέτοια αλήθεια).  
 

* 
** 

 



Ο Τρότσκι, κατά τη διάρκεια της περιόδου του πολεµικού κοµµουνισµού 
προσανατολίσθηκε στη λύση της ενσωµάτωσης των συνδικάτων στο εργατικό κράτος. 
Από την άποψη αυτή δεν εξέφρασε µια «κρατικιστική» θέση µε την έννοια της 
ταύτισης του κρατισµού και του γραφειοκρατισµού. Ο ίδιος ο Λένιν στο «Κράτος και 
Επανάσταση» είχε καταστήσει τη διάκριση σαφή: Η δικτατορία του προλεταριάτου 
δηµιουργεί ένα νέο κράτος που δεν είναι γραφειοκρατικό, όπως το αστικό κράτος, 
αλλά ένας «νέος κοινωνικός τύπος κράτους». Ήδη από τον Φλεβάρη του 1920 ο 
Τρότσκι είχε προτείνει µέτρα που ένα χρόνο αργότερα υιοθετήθηκαν και έγιναν 
γνωστά σαν ΝΕΠ. Ο Τρότσκι είχε εκφράσει επίσηµα την αναγκαιότητα αυτών των 
µέτρων στην Κεντρική Επιτροπή και µειοψήφησε µε αναλογία 4:11. Όταν η ΝΕΠ 
διακηρύχτηκε επίσηµα, αλλά και ασφαλώς ανάµεσα στο 1920 και 1921, είχε δει την 
αναγκαιότητα του επαναπροσανατολισµού του ρόλου των συνδικάτων στην ΕΣΣ∆. 
 
Ο Λένιν στην κριτική του Τρότσκι της 30ης ∆εκέµβρη 1920 γράφει ότι η δικτατορία 
του προλεταριάτου στη Ρωσία αναγκαστικά πρέπει να γίνει µέσα από την 
οργανωµένη πρωτοπορία σαν «αλυσίδα µεταφοράς» από τις µάζες, οι οποίες ωστόσο 
είναι στη µεγάλη τους πλειοψηφία αγροτικές. Εποµένως δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µέσα από «µαζικές οργανώσεις» όπως τα συνδικάτα, κατά τον 
Τρότσκι, ο οποίος βρίσκεται σε «ιδεολογική σύγχυση». Ενώ ο Τρότσκι µιλούσε «επί 
της αρχής» για το ζήτηµα των συνδικάτων, ο Λένιν θεωρούσε ότι αυτή η συζήτηση 
πισωγύριζε το Κόµµα στο 1917 όταν τέτοια ζητήµατα είχαν διευθετηθεί, και τώρα 
πλέον οι µπολσεβίκοι έπρεπε να καταπιαστούν µε τα συγκεκριµένα πρακτικά 
καθήκοντα.  
 
Για τον Λένιν δεν ήταν αποδεκτό ο Τρότσκι να ζητά την «απορρόφηση» των 
συνδικάτων από το «εργατικό κράτος». Η ΕΣΣ∆ δεν ήταν, σύµφωνα µε τον Λένιν, 
ένα «κράτος των εργατών» ούτε ένα «κράτος των εργατών και αγροτών» αλλά ένα 
«εργατικό κράτος µε µια γραφειοκρατική στρέβλωση». Εποµένως, τα συνδικάτα πρέπει 
να υπερασπίσουν τα εργατικά δικαιώµατα και έχουν έναν ρόλο σ’ ένα τέτοιο κράτος, 
παρά τα όσα έλεγε ο Τρότσκι. Ο Λένιν κρίνοντας τη θέση του Τρότσκι σχετικά µε 
την «απορρόφηση» των συνδικάτων, τη θεώρησε γραφειοκρατική εφόσον µια από τις 
προτάσεις των Τρότσκι και Κρεστίνσκι αφορούσε τον διορισµό νέων «λειτουργών» 
στα συνδικάτα. Αµέσως µετά ο Λένιν είπε ότι το θέµα µπορούσε να είχε λυθεί 
διαφορετικά, µε µια συνηθισµένη συζήτηση [business- like discussion] χωρίς να γίνει 
αναγκαίο να έρθει στο Κόµµα και στο Συνέδριο (σελ. 41). Ο Λένιν καταλήγει 
λέγοντας ότι:  
 
«Το καθαρό αποτέλεσµα είναι ότι υπάρχει ένας αριθµός θεωρητικών σφαλµάτων στις 
θέσεις των Τρότσκι και Μπουχάριν: Περιέχουν έναν αριθµό πραγµάτων που είναι 
εσφαλµένα σε θέµατα αρχών. Πολιτικά, η όλη προσέγγιση στο θέµα είναι εντελώς χωρίς 
τακτ. Οι ‘θέσεις’ του συντρόφου Τρότσκι είναι πολιτικά επιζήµιες. Το άθροισµα και η 
ουσία της πολιτικής του είναι γραφειοκρατική παρενόχληση των συνδικάτων. Το 
Συνέδριο του Κόµµατός µας, είµαι βέβαιος ότι θα το καταδικάσει και θα το απορρίψει» 
(σελ. 41). 
 
Παρά τον αυστηρό τόνο του Λένιν είναι σαφές ότι αν ο Τρότσκι ήθελε να διευθετήσει 
τα ζητήµατα «µε µια συνηθισµένη συζήτηση», αντί να κυκλοφορήσει τη µπροσούρα 
“The Role and Tasks of the Trade Unions” [«Ο Ρόλος και τα Καθήκοντα των 
Συνδικάτων»], το θέµα θα είχε λήξει εκεί. Αλλά προφανώς ο Τρότσκι ήθελε να 
προκαλέσει µια συζήτηση µέσα στο Κόµµα και στο Συνέδριο. Σαν αποτέλεσµα ο 



Λένιν διατύπωσε την πανίσχυρη φόρµουλα του «εργατικού κράτους µε 
γραφειοκρατική στρέβλωση», στην οποία αναµφίβολα ο Τρότσκι στηρίχθηκε 
αργότερα για να αναλύσει το σταλινικό φαινόµενο και τον γραφειοκρατισµό στην 
ΕΣΣ∆. Από αυτή την άποψη, το VIII Συνέδριο των Σοβιέτ (στο οποίο ο Λένιν 
εκφώνησε την οµιλία για την οποία συζητάµε) ήταν ιδιαίτερα παραγωγικό. Επίσης το 
επόµενο σχετικό κείµενο του Λένιν («Άλλη µια φορά για τα Συνδικάτα: Η τωρινή 
κατάσταση και τα σφάλµατα των Τρότσκι και Μπουχάριν», 25/1/1921) απευθύνεται 
κυρίως στα φιλοσοφικά σφάλµατα του εκλεκτικισµού του Μπουχάριν και λιγότερο 
στον Τρότσκι (στον οποίο δεν προσάπτει καµιά φιλοσοφική κατηγορία).  
 
Ο Τρότσκι ήδη από τον Φλεβάρη του 1920 είχε προτείνει µια πολιτική ανάλογη µε τη 
ΝΕΠ, που υιοθετήθηκε αργότερα –δηλαδή µια πρακτική πολιτική επιβίωσης του 
σοβιετικού κράτους. Αυτή η θέση του καταψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή, 
αλλά δεν έχουµε λόγους να υποθέσουµε ότι ο Τρότσκι πείσθηκε πως ήταν 
λανθασµένη. Επίσης το 1922 δεν ήταν πια υπέρ του να συµπεριληφθούν τα 
συνδικάτα στα οικονοµικά όργανα του σοβιετικού κράτους, και εποµένως δεν ήταν 
υπέρ της «κρατικοποίησης των συνδικάτων». Παραδόξως, ούτε ο ίδιος ο Λένιν 
µπόρεσε να βρει µια φόρµουλα που να συνδέει τα συνδικάτα («κατάλοιπο του 
καπιταλισµού») µε τα σοβιέτ και το κράτος στην οµιλία του της 30/12/1920 ή στις 
25/1/1921. Το ζήτηµα ήταν ασφαλώς περίπλοκο όπως οµολόγησε ο Λένιν στις 
30/12/1920.  
 

 

Αλλά το σηµαντικό ερώτηµα είναι τούτο: Με δεδοµένο ότι ο Τρότσκι είχε εισηγηθεί 
µια µορφή της ΝΕΠ ήδη από τον Φλεβάρη του 1920 γιατί δεν διευθέτησε το ζήτηµα 
των συνδικάτων µε τον Λένιν στα πλαίσια µιας φιλικής συζήτησης και προτίµησε να 
κυκλοφορήσει το κείµενό του «Ο Ρόλος και τα Καθήκοντα των Συνδικάτων» και να 
έρθει το ζήτηµα στο Συνέδριο; Η ΝΕΠ υιοθετήθηκε µόνον ένα χρόνο αργότερα, όπως 
είπαµε. Στο VIII Συνέδριο των Σοβιέτ (τέλος του 1920) στο οποίο ο Λένιν εκφώνησε 
την οµιλία µε τίτλο «Τα Συνδικάτα, η τωρινή κατάσταση και τα σφάλµατα του 
Τρότσκι», ο Λένιν µπορεί να είχε αποφασίσει ή όχι να προχωρήσει στη ΝΕΠ (που 
αποφασίστηκε στη διάρκεια του Χ Συνέδριου [8-16 Μάρτη 1921]). Είναι πιθανόν ο 
Λένιν να σκεφτόταν τις αρχές και λεπτοµέρειες της ΝΕΠ ήδη πριν τα τέλη του 1920 
και τις αρχές του 1921. 
 
Στις 4/2/1921 ο Λένιν έγραφε: 



 
“ … every member must now concentrate most attention on the practical tasks of 
production and economic construction now before us. The trade unions now unite 
nearly all the industrial workers; they unite the class that has borne the brunt of the 
burden of the past three years. In Russia, the working class is exercising its 
dictatorship; it is the ruling class in a country where workers are in a minority […] 
And that is why our trade unions are not only associations of working people, not only 
the builders of our economy—that is their main task—but also a political force 
building a new state without landowners and capitalists. Although a minority, they 
can and will build a new communist society, because we are assured of the support of 
the millions upon millions of those who have always lived by their own labour.” 
(Λένιν, «Οµιλία στο IV Πανρωσικό Συνέδριο των Εργατών Ένδυσης», Lenin’s 
Collected Works, 1st English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 
32, pp. 112-119). 
 
Εποµένως, τον Φλεβάρη του 1921 ο Λένιν θεωρούσε τα συνδικάτα «όχι µόνο 
οικοδόµους της οικονοµίας (που είναι το κύριο καθήκον τους) αλλά επίσης µια 
πολιτική δύναµη που οικοδοµεί ένα νέο κράτος χωρίς γαιοκτήµονες και 
καπιταλιστές». 
 
Στις 28/2/1921 ο Λένιν έλεγε: 
 
“The fact is that we had miscalculated. When the plan for surplus-food appropriation 
was drawn up, we thought we could improve on our success. The people had gone 
hungry for so long that their condition had to he improved at all costs. It was 
essential not only to help, but to improve things. We had failed to see that if we 
improved things then, we should be hard pressed later on, and it was due to this 
mistake that we now face a food crisis. We have made the same mistake elsewhere: in 
the Polish war, and in fuel. The procurement of food and fuel—coal, oil, fire-wood—
are all different types of work, but in all three we have made identical mistakes. At the 
time of the severest hardships, we overestimated our resources and failed to take 
stock of them properly. We failed to realise that we were using up our resources all 
at once, we failed to estimate our reserves, and we put nothing by for a rainy day.” 
(Λένιν, «Οµιλία στην Ολοµέλεια του Σοβιέτ των Αντιπροσώπων των Εργατών και 
Αγροτών της Μόσχας»,  Pravda No. 46, March 2, 1921, Lenin’s Collected Works, 1st 
English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 32, pages 147-159). 
 
Επίσης έλεγε: 
 
“We have come to the conclusion that there exists discontent of a general nature. This 
discontent has to be caught from below, directly through the Party apparatus if it 
cannot be caught quickly through the administrative apparatus […] In addition to 
signs of bureaucratism, there are mistakes in the plan. The plan should be checked 
when it is drawn up by being discussed in the press and at meetings. We are obliged 
to stop enterprises and thereby upset the work of factories which do have fuel. What is 
the matter? Clearly, besides mistakes, the plan contains material for legal 
proceedings. Proletarian elements should be sent into the offices” (Lenin, “Speech at 
a meeting of Moscow Party activists”, 24/2/1921, Lenin Collected Works, 3nd English 
Printing, Progress Publishers, 1977, Moscow, Volume 42, pages 272
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Εποµένως, ο Λένιν προετοιµαζόταν για την υιοθέτηση της ΝΕΠ την άνοιξη του 1921 
αλλά ταυτόχρονα θεωρούσε τα συνδικάτα σαν µια πολιτική δύναµη στα πλαίσια του 
νέου εργατικού κράτους –αν και το κύριο καθήκον τους ήταν η οικοδόµηση της 
οικονοµίας. Με ποια έννοια τα συνδικάτα θα µπορούσαν να είναι µια τέτοια πολιτική 
δύναµη στα πλαίσια ενός εργατικού κράτους που είχε κάνει παραχωρήσεις προς την 
αγορά και επέβαλλε στις κρατικές επιχειρήσεις να λειτουργούν µε βάση το κέρδος; 
Με την έννοια ότι τα συνδικάτα θα έπρεπε να είναι µεσολαβητές ανάµεσα στην 
εργατική τάξη και την διοίκηση των επιχειρήσεων και τα κρατικά όργανα: 
 
“The only correct, sound and expedient method of removing friction and of settling 
disputes between individual contingents of the working class and the organs of the 
workers’ state is for the trade unions to act as mediators, and through their competent 
bodies either to enter into negotiations with the competent business organisations on 
the basis of precise demands and proposals formulated by both sides, or appeal to 
higher state bodies” (Lenin, “Role and functions of the trade unions under the new 
economic policy”, 12/1/1922, Decision of the CC, RCP [b]: 28/12/1921, Lenin’s 
Collected Works, 2nd English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 
33, pp. 188-196). 

Ο Τρότσκι είχε προτείνει την 
‘ενσωµάτωση’ των συνδικάτων στον κρατικό µηχανισµό ενόσω ήταν 
υπεύθυνος της Tsektran, δηλαδή των σοβιετικών σιδηροδρόµων. Στο IX 
Συνέδριο ο Τρότσκι φέρεται να είχε πει: 

“such a regime under which each worker feels himself to be a soldier of labor 
who cannot freely dispose of himself; if he is ordered transferred, he must 



execute that order; if he does not do so, he will be a deserter who should be 
punished. Who will execute this? The trade union. It will create a new regime. 
That is the militarization of the working class”. 

Ο Λένιν έγραφε: 

“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 
communism)—first the workers and then the peasants—to enable them 
eventually to concentrate in their hands the administration 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.” (Lenin, “The Party Crisis”, Pravda No. 13, January 21, 
1921, Lenin’s Collected Works, 1st English Edition, Progress 
Publishers, Moscow, 1965, Volume 32, pp. 43-53). 

Στο κείµενο αυτό, είναι σαφές ότι ο Λένιν θεωρεί σαν ενδεδειγµένη πολιτική 
την προετοιµασία των εργατών από το Κοµµουνιστικό Κόµµα ώστε τελικά ν’ 
αναλάβουν τη διαχείριση της οικονοµίας, πράγµα που σηµαίνει ότι στη 
δεδοµένη κατάσταση δεν ήταν έτοιµοι για κάτι τέτοιο στο βαθµό που ήταν 
διαχωρισµένοι ανάλογα µε τη βιοµηχανία στην οποία εργάζονταν. Ο Τρότσκι, 
ασφαλώς είχε κατανοήσει την κατάσταση. Για παράδειγµα, στις 5 Ιούλη 1921 
έλεγε στο III Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς: 

“A good deal of friction arose over this among us. The Central Committee 
committed not a few errors, and our military organization was upset on more 
than one occasion. We were told: “You are placing alien technical forces (the 
reference here was to the officers) in the service of the proletariat.” Yet it 
later became obvious that had we based ourselves solely on the energy and 
self-sacrifice of our comrades, who were all sublimely fulfilling their duty, and 
had we been unable to utilize military forces alien to us, we could not have 
long survived in this world. This is absolutely clear. The Russian working 
class with its abilities and its capacity for selfsacrifice gave everything it had. 
It likewise evinced a great initiative in this, that after the seizure of power it 
proved capable, although it was backward and was living in a peasant 
country, to draw into its service officers, by employing sometimes force and 
sometimes propaganda” (Trotsky, “The first five years …”, vol. 1). 

Είναι σαφές ότι µια ‘ενσωµάτωση’ των συνδικάτων στον κρατικό µηχανισµό 
δεν θα µπορούσε να είχε διατηρήσει τα συνδικάτα σαν µεσολαβητές ανάµεσα 
στο κράτος ή τις κρατικές επιχειρήσεις από τη µια, και την εργατική τάξη από 
την άλλη. Πχ στη περίπτωση µιας απεργίας ο ρόλος των συνδικάτων, κατά 
τον Λένιν, ήταν να καθοδηγήσει πολιτικά τις µάζες και «να κάνουν βήµατα 
ώστε να διορθωθούν οι πραγµατικές αδικίες και ακαταστασίες»: 



“ In cases where wrong actions of business organisations, the backwardness of 
certain sections of workers, the provocations of counter-revolutionary 
elements or, lastly, lack of foresight on the part of the trade union 
organisations themselves lead to open disputes in the form of strikes in state 
enterprises, and so forth, the task of the trade unions is to bring-about the 
speediest settlement of a dispute by taking measures in conformity with the 
general nature of trade union activities, that is, by taking steps to remove the 
real injustices and irregularities and to satisfy the lawful and practicable 
demands of the masses, by exercising political influence on the masses, and so 
forth” (Lenin, “Role and functions …”). 

Σ’ ένα εργατικό κράτος ο µόνος λόγος για τον οποίο θα µπορούσαν να γίνουν 
απεργίες, σηµείωνε ο Λένιν, ήταν η γραφειοκρατικοποίηση, η έλλειψη της 
επαφής µε την εργατική τάξη και τις µάζες.  

“One of the most important and infallible tests of the correctness and success 
of the activities of the trade unions is the degree to which they succeed in 
averting mass disputes in state enterprises by pursuing a far-sighted policy 
with a view to effectively protecting the interests of the masses of the workers 
in all respects and to removing in time all causes of dispute” (Lenin, “Role 
and functions …”). 

Ο πολιτικός χαρακτήρας των συνδικάτων συνδέεται εποµένως άµεσα µε την 
εναρµόνιση των συµφερόντων της εργατικής τάξης µε το εργατικό κράτος, 
χωρίς να εµποδίζεται η αποτελεσµατική λειτουργία των επιχειρήσεων: 

“… it is absolutely essential that all authority in the factories should 
be concentrated in the hands of the management. The factory 
management, usually built up on the principle of one-man 
responsibility, must have authority independently to fix and pay out 
wages, and also distribute rations, working clothes, and all other 
supplies on the basis and within the limits of collective agreements 
concluded with the trade unions; it must enjoy the utmost freedom to 
manoeuvre, exercise strict control of the actual successes achieved in 
increasing production, in making the factory pay its way and in 
increasing profits, and carefully select the most talented and capable 
administrative personnel, etc. Under these circumstances, all direct 
interference by the trade unions in the management of factories 
must be regarded as positively harmful and impermissible” (Lenin, 
“Role and functions …”). 

Ταυτόχρονα ο Λένιν πίστευε ότι σταδιακά τα συνδικάτα µπορούν ν’ 
ασχοληθούν µε τις οικονοµικές λειτουργίες της επιχείρησης: “Being a school 
of communism in general, the trade unions must, in particular, be a school for 
training the whole mass of workers, and eventually all working people, in the 
art of managing socialist industry (and gradually also agriculture).” Οι κύριοι 
ρόλοι των συνδικάτων θα έπρεπε να είναι: 1) Η ανάδειξη ενός µεγάλου 
αριθµού εργοστασιακών manager, 2) η συµµετοχή τους στα κρατικά όργανα 
µε σκοπό τον σχεδιασµό και τη ρύθµιση της ιδιωτικής καπιταλιστικής 
παραγωγής (αλλά όχι άµεσα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις), 3) ο σχεδιασµός της 



κλίµακας των µισθών. Τα συνδικάτα, επίσης, θα αναλάµβαναν τον ρόλο της 
σύνδεσης του Κόµµατος µε τις µάζες, εφόσον τα συνδικάτα αναγκαστικά 
περιλαµβάνουν µεγάλο µέρος της εργατικής τάξης που δεν είναι οργανωµένη 
στο Κόµµα. Αλλά στο επίπεδο αυτό, τα συνδικάτα θα πρέπει επίσης να 
καταπολεµήσουν όλες τις µικροαστικές, Εσσέρικες και µενσεβίκικες 
αντιλήψεις και να κάνουν σοβαρή πολιτική δουλειά µέσα στις µάζες. 

Στην ηγεσία των συνδικάτων βρίσκονταν ακριβώς τέτοια στοιχεία, πράγµα 
που ανάγκασε τον Λένιν να θεωρήσει ξανά τον επαναπροσανατολισµό τους 
και την ηγεσία τους: 

“Not for publication: The Politbureau directs the Orgbureau to set up under 
the Orgbureau of the Central Committee a special commission to check and 
replace some of the leading officials (and if possible all communist 
functionaries) in the trade union movement for the purpose of intensifying the 
struggle against petty-bourgeois, S.R., Menshevik and anarchist influences 
and deviations. This commission to complete its work (or most of it) by the 
next, Eleventh, congress of the R.C.P. and submit its report to the Party 
congress” (Lenin, Draft Theses on the Role and Functions …, December 30, 
1921—January 4, 1922). 

Ο Τρότσκι έχει περιγράψει την διαµάχη µε τον Λένιν ως εξής: 

“But the working masses, who had gone through three years of civil war, were 
more and more disinclined to submit to the ways of military rule. With his 
unerring political instinct, Lenin sensed that the critical moment had arrived. 
Whereas I was trying to get an ever more intensive effort from the trades-
unions, taking my stand on purely economic considerations on the basis of 
war communism, Lenin, guided by political considerations, was moving 
toward an easing of the military pressure. On the eve of the tenth congress, 
our lines crossed antagonistically. A discussion flared up in the party; it was 
actually beside the point. The party was considering the rate at which the 
trades-unions were to be converted into a part of the state mechanism, where 
as the question at issue was really one of daily bread, of fuel, of raw material 
for the industries. The party was arguing feverishly about “the school of 
communism,” whereas the thing that really mattered was the economic 
catastrophe hanging over the country. The uprisings at Kronstadt and in the 
province of Tambov broke into the discussion as the last warning. Lenin 
shaped the first and very guarded theses on the change to the New Economic 
Policy. I subscribed to them at once. For me, they were merely a renewal of 
the proposals which I had introduced a year before. The dispute about the 
trades-unions instantly lost all significance. At the congress, Lenin took no 
part in that dispute, and left Zinoviev to amuse himself with the shell of an 
exploded cartridge. During the debate at the congress, I gave warning that the 
resolution on trades-unions adopted by the majority would not live until the 
next congress, because the new economic orientation would demand a 
complete revision of the trades-union strategy. And it was only a few months 
later that Lenin formulated entirely new principles on the role and purpose of 
trades-unions, based on the new economic policy. I expressed my unreserved 
approval of his resolution. Our solid front was restored. Lenin was afraid that 



as a result of the discussion, which had lasted two months, permanent factions 
would be established in the party, embittering relationships and making the 
work much more difficult” (Trotsky, “My Life”, ch. XXXVIII). 

Εποµένως, η ουσία του ζητήµατος ήταν ότι α) στην περίοδο του πολεµικού 
κοµµουνισµού κανένα άλλο µέτρο εκτός από την «στρατιωτικοποίηση της 
εργασίας» δεν ήταν δυνατό να κινητοποιήσει τον παραγωγικό µηχανισµό, και 
β) κάτω από τη ΝΕΠ, η αναπόφευκτη µεταβολή στο ρόλο και τη λειτουργία 
των συνδικάτων καθιστούσε άχρηστη όχι µόνο τη «στρατιωτικοποίηση της 
εργασίας», αλλά και την ενσωµάτωση των συνδικάτων στον κρατικό 
µηχανισµό. Σύµφωνα µε µια άποψη: 

“ In 1920-1921, Trotsky stood behind the forces of bureaucracy and 
the militarisation of labour against the Leninist on the central 
committee of theRCP(B). In the period of peaceful development, the 
contradiction between those who, like Trotsky, represented the view 
that coercion should be the primary means of mobilising the working 
class, and those, like Lenin and Stalin, who came down in favour of 
persuasion, was in fact, a conflict between the forces of bureaucracy 
and the forces of proletarian democracy. It is no wonder then that the 
controversy over the trade unions raised the issue of democracy in 
the working class” (Tony Clark, “Stalin and the trade union debate”, 
14/11/2001). 

Αυτή είναι µια τυπική κατηγορία ενάντια στον Τρότσκι, που ωστόσο δεν 
λαµβάνει υπόψη της το γεγονός ότι ο Τρότσκι είχε προτείνει µια πολιτική σαν 
την ΝΕΠ ένα χρόνο πριν καν υιοθετηθεί, και βλέποντας ότι δεν γίνεται 
αποδεκτή από την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής, συνέχισε να 
προτείνει την πολιτική της «ενσωµάτωσης» των συνδικάτων, σαν µηχανισµό 
κινητοποίησης της παραγωγής. Αν δεν κατανοηθεί αυτή η πλευρά της 
άποψης του Τρότσκι, κάτω από το φως της επερχόµενης ΝΕΠ, δεν είναι 
δυνατό να κατανοηθεί και η επιµονή του στο θέµα των συνδικάτων. Ο 
Λένιν, όπως γράφει ο Τρότσκι, επέµεινε στο θέµα της λιγότερης 
στρατιωτικοποίησης των συνδικάτων, επειδή ακριβώς ο πληθυσµός δεν 
µπορούσε πλέον να ανεχθεί τέτοια µέτρα. Επίσης το Κόµµα είχε ανοίξει µια 
συζήτηση σχετικά µε το ρυθµό στον οποίο τα συνδικάτα έπρεπε να 
ενσωµατωθούν στον κρατικό µηχανισµό, και στον ρόλο των συνδικάτων σαν 
«σχολείων του κοµµουνισµού» ενώ το ουσιαστικό ζήτηµα αφορούσε την 
καθηµερινή τροφή. Ο Τρότσκι αφήνει να εννοηθεί ότι η συζήτηση αυτή δεν 
άνοιξε από τον ίδιο, αλλά και ότι µε την υιοθέτηση της ΝΕΠ έγινε εντελώς 
άχρηστη.  

Αν και ο Τρότσκι είχε τις προσωπικές απόψεις του πάνω στο ζήτηµα των 
συνδικάτων, που ήταν ανταγωνιστικές µ’ εκείνες του Λένιν στις αρχές του Χ 
Συνέδριου. Η «ενσωµάτωση» των συνδικάτων στον κρατικό µηχανισµό 
θεωρήθηκε τότε ένα γραφειοκρατικό µέτρο, αλλά µε αφορµή την εισαγωγή 
της ΝΕΠ ο Λένιν αναφέρθηκε ξεκάθαρα στην ανάγκη να εκκαθαρισθεί η 
ηγεσία των συνδικάτων από τα µενσεβίκικα και εσσέρικα στοιχεία, και ν’ 
αντικατασταθούν από µέλη του Κόµµατος. Γιατί δεν ήταν αυτό ένα 



«γραφειοκρατικό» µέτρο; Αν ήταν το δεύτερο, θα έπρεπε να είναι και το 
πρώτο, εκείνο δηλαδή που πρότεινε ο Τρότσκι. Για τον Λένιν, τα καθήκοντα 
των συνδικάτων έχουν ως εξής: 

“They are, on the one hand, that the trade unions are a link between 
the vanguard and the masses, and by their daily work bring conviction 
to the masses, the masses of the class which alone is capable of taking 
us from capitalism to communism. On the other hand, the trade unions 
are a "reservoir" of the state power. This is what the trade unions are 
in the period of transition from capitalism to communism. In general, 
this transition cannot be achieved without the leadership of that class 
which is the only class capitalism has trained for large-scale 
production and which alone is divorced from the interests of the petty 
proprietor. But the dictatorship of the proletariat cannot be exercised 
through an organisation embracing the whole of that class, because 
in all capitalist countries (and not only over here, in one of the most 
backward) the proletariat is still so divided, so degraded, and so 
corrupted in parts (by imperialism in some countries) that an 
organisation taking in the whole proletariat cannot directly exercise 
proletarian dictatorship. It can be exercised only by a vanguard that 
has absorbed the revolutionary energy of the class” (Lenin, “The trade 
unions, the present situations and Trotsky’s mistakes”, V. I. Lenin, 
Collected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 
1965, Vol. 32, pp. 19-42). 

Η βασική αρχή του Λένιν ήταν ότι η δικτατορία του προλεταριάτου δεν 
µπορεί να ασκηθεί από έναν οργανισµό, όπως τα συνδικάτα, που 
περιλαµβάνει ολόκληρη την τάξη, αλλά από την πρωτοπορία της τάξης. Τα 
συνδικάτα, εποµένως, έπρεπε να είναι οι διαµεσολαβητές ανάµεσα στην 
κυβέρνηση και το Κόµµα. Το βασικό για τον Λένιν ήταν ότι:  

“On the one hand, the trade unions, which take in all industrial workers, are 
an organisation of the ruling, dominant, governing class, which has now set 
up a dictatorship and is exercising coercion through the state. But it is not a 
state organisation; nor is it one designed for coercion, but for education” 
(Lenin, “The trade unions, the present situations and Trotsky’s mistakes”, p. 
21). 

Ήταν επίσης βασικό για τα συνδικάτα να υπερασπίζουν τα συµφέροντα της 
εργατικής τάξης, να µετριάζουν τις τριβές και τις αντιθέσεις ανάµεσα στην 
εργατική τάξη και τη διοίκηση των επιχειρήσεων ή το κόµµα και το κράτος, 
καθώς και ότι µόνο ο γραφειοκρατισµός µπορούσε να δηµιουργήσει τέτοιου 
είδους αντιθέσεις και τριβές.  

“Where did Glavpolitput and Tsektran err? Certainly not in their use of 
coercion; that goes to their credit. Their mistake was that they failed to switch 
to normal trade union work at the right time and without conflict, as the Ninth 
Congress of the R.C.P. required; they failed to adapt themselves to the trade 
unions and help them by meeting them on an equal footing. Heroism, zeal, 
etc., are the positive side of military experience; red-tape and arrogance are 



the negative side of the experience of the worst military types. Trotsky's theses, 
whatever his intentions, do not tend to play up the best, but the worst in 
military experience. It must be borne in mind that a political leader is 
responsible not only for his own policy but also for the acts of those he leads” 
(Lenin, “The trade unions, the present situations and Trotsky’s mistakes”, p. 
21). 

Σύµφωνα µε τον Λένιν, η Tsektran και ο Τρότσκι δεν κατόρθωσαν µε 
επιτυχία να τερµατίσουν τον «πολεµικό κοµµουνισµό» και να κάνουν την 
Tsektran µέρος των συνδικάτων, όπως έπρεπε. Από πολιτική άποψη αυτό 
ήταν σωστό, αλλά η ιδιοµορφία της στιγµής ήταν ότι η κινητοποίηση της 
εργασίας έπρεπε να γίνει µε αποτελεσµατικά µέσα. Όπως είδαµε ο Τρότσκι 
έλεγε: 

“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 centralized 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 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 correspond to existing 
conditions” (Trotsky, “The trade unions and the soviet state”, speech to the 
11th Party Congress, 1922). 



Εποµένως το ζήτηµα δεν ήταν 
η ενσωµάτωση των συνδικάτων στο κράτος, αλλά η οικονοµική πολιτική που 
είχε ακολουθηθεί, και διορθώθηκε µε τη ΝΕΠ. Ακόµη κι’ αν η 
ανασυγκρότηση της οικονοµίας και η ανάπτυξή της είχαν γίνει µε 
µεγαλύτερους ρυθµούς, η κρατικοποίηση των συνδικάτων ήταν µια σωστή 
γραµµή, εφόσον η οικονοµική ανάπτυξη θα είχε ισχυροποιήσει τα θεµέλια του 
εργατικού κράτους, και µε την έννοια αυτή «το ένα προέρχεται από το άλλο». 
Το κεντρικό ζητούµενο ήταν η «οικοδόµηση του σοσιαλισµού µε 
συγκεντρωτικό τρόπο», κι’ αυτό φυσιολογικά προϋπέθετε για τον Τρότσκι, την 
κρατικοποίηση των συνδικάτων, δεδοµένου ότι δεν µπορούσε να υπάρχει 
«δυαδισµός στην οικονοµική ηγεσία», όπως είπε: “And this is why in 
February 1920, on the eve of the Ninth Congress, when I proposed moving 
from rationing to money accounts in consumption and to contractual relations 
in production, winning four votes against eleven on the Central Committee on 
this point, after my proposal had been defeated, I then concluded that it was 
necessary to make a turn toward abolishing the duality that existed in 
economic leadership, that is, to more energetically and rapidly statizing the 
unions” (Trotsky, “The trade unions and the soviet state”). 

Εποµένως, πραγµατικά ο Τρότσκι είχε θέσει το ζήτηµα του ρυθµού της 
ενσωµάτωσης των συνδικάτων στον κρατικό µηχανισµό, δεδοµένου ότι 
συνεχίζει να ασκείται η οικονοµική πολιτική του «πολεµικού κοµµουνισµού» 
(ο σωστός όρος είναι, ασφαλώς, «κοµµουνισµός της πολεµικής περιόδου»). 
Το ερώτηµα είναι: Είχαµε στην ΕΣΣ∆ µια περίοδο στην οποία δεν ασκούνταν 
η ΝΕΠ αλλά τα συνδικάτα είχαν αναλάβει τον ρόλο του µεσολαβητή ανάµεσα 
στο Κόµµα και την Κυβέρνηση; Άσκησαν ποτέ τα συνδικάτα αυτόν τον ρόλο 
στην περίοδο που δεν υπήρχε η ΝΕΠ; Η απάντηση είναι αρνητική, και ο 
λόγος είναι ότι η συζήτηση για τα συνδικάτα ακολουθήθηκε από την 
υιοθέτηση της ΝΕΠ την άνοιξη του 1921. Ωστόσο όπως είδαµε, ο Λένιν είδε 



την ίδια χρονική περίοδο την αναγκαιότητα ν’ αντικατασταθεί η ηγεσία των 
συνδικάτων, που αποτελούνται κυρίως από µενσεβίκικα και εσσέρικα 
στοιχεία. Εποµένως το αντικειµενικό πρόβληµα µε τα συνδικάτα υπήρχε, 
απλώς έπρεπε να διευθετηθεί µε τον ένα ή άλλον τρόπο. 

Όπως είπε ο Τρότσκι: 

“ I may remind you that I opposed the second theses of the August decision 
when it was submitted to the Central Committee. “Given that the new 
economic course consists of a return to commercial principles in a 
considerable number of enterprises and a reestablishment of the free market, 
within certain limits, the evolution of the trade unions toward statization must 
be not only halted but even reversed.” (August 8, 1921.) That is what I 
proposed. This was rejected by the CC” (Trotsky, “The trade unions and the 
soviet state”). 

Με την εφαρµογή της ΝΕΠ, εποµένως, ο Τρότσκι, πρότεινε να 
αντιστραφεί η τάση της κρατικοποίησης των συνδικάτων, και αυτή του η 
πρόταση δεν έγινε δεκτή από την Κεντρική Επιτροπή! Η άποψη του 
Τρότσκι ήταν ότι µε τη ΝΕΠ και την εισαγωγή της αγοράς, τα συνδικάτα δεν 
µπορούν πλέον να ανακατεύονται στην οικονοµική διαχείριση των 
επιχειρήσεων (ακόµη και των κρατικών) αλλά εφόσον ο κεντρικός έλεγχος 
είναι κρατικός, δεν είναι δυνατόν τα συνδικάτα να είναι πλέον τµήµα του 
κρατικού µηχανισµού. 

Όταν ο Λένιν εξέθετε τις απόψεις για τα συνδικάτα το 1920 (και πολύ 
περισσότερο στις αρχές του 1921) δεν ήταν δυνατόν να µη γνώριζε ότι 
σύντοµα θα υιοθετηθεί η ΝΕΠ. Όπως γράφει ο Λοζόφσκι: 

“During the discussion of 1920 there were two central issues at stake. The 
first was the question of the trade unions with the organs of state power, and 
the second was the question of whether the trade unions should engage in the 
protection of the workers’ interests. It was along these two lines that the 
division into platforms took place; the platform of “the ten,” Trotsky’s 
platform, the compromise platform, etc. In reading now what Lenin said and 
wrote during the discussion, one gets to see that Lenin was already aware of 
the approaching new turn implied in the discussion, that sharp turn in policy 
which the party was compelled to make at the beginning of 1921. For Lenin 
the discussion itself was a sign that some new elements had matured and 
began to make themselves felt in the economic and political fabric of the 
country, elements that were soon to take shape and come out into the open” 
(A. Lozovsky, “Lenin and the trade union question”, 1924, TUEL Labor 
Herald Library pamphlet, No. 14). 

Και συνεχίζει ο Λοζόφσκι: 

“On the question of the unions with the state organs, Lenin said: “As regards 
this, it will be best to say nothing and see how it appears in practice.” Why 
did Lenin approach so carefully, I would even say suspiciously, the question 
in 1920? Why did Lenin who directly after the October revolution, during the 



first trade union congress, advocated the speedy governmentalization of the 
unions, approach the same question with such caution as at the beginning of 
1920? Because he had already anticipated the approaching new turn which 
did not depend upon the good or bad will of the party, but upon the 
relationship of forces within our peasant country. For the rate of 
identification or integration of the welding together of the trade unions and 
the state, depended upon the building up of our national economy, upon the 
capture of agricultural industry by us, and, upon the development of the 
revolution in Western Europe Lenin saw that we were moving towards the 
new economic policy”. 

Ωστόσο, ένα χρόνο πριν την υιοθέτηση της ΝΕΠ, όταν δεν είχαν απορριφθεί 
οι σκέψεις για την αλλαγή στην οικονοµική πολιτική, δεν µπορεί να είναι 
σωστό όπως γράφει ο Λοζόφσκι ότι ο Λένιν είχε προβλέψει την επερχόµενη 
στροφή, εφόσον απορρίφθηκαν οι προτάσεις του Τρότσκι τον Φλεβάρη του 
1920. Αλλά µπορεί να είναι σωστό ότι ο Λένιν δεν θεώρησε κατάλληλη τη 
στιγµή για την υιοθέτηση της ΝΕΠ, δηλαδή ότι η ισορροπία των δυνάµεων µε 
την αγροτιά θα µπορούσε να διευθετηθεί στο πολιτικό και όχι στο οικονοµικό 
επίπεδο. Όπως γράφει ο Τρότσκι: 

“When the change to the market system was rejected, I demanded that the 
“war” methods be applied properly and with system, so that real economic 
improvements could be obtained. In the system of war communism in which 
all the resources are, at least in principle, nationalized and distributed by 
government order, I saw no independent role for trades-unions. If industry 
rests on the state’s insuring the supply of all the necessary products to the 
workers, the trades-unions must be included in the system of the state’s 
administration of industry and distribution of products. This was the real 
substance of the question of making the trades-unions part of the state 
organizations, a measure which flowed inexorably from the system of war 
communism, and it was in this sense that I defended it” (Trotsky, “My Life”, 
ch. XXXVIII). 

Στις 21/11/1922 ο Λένιν έκανε την ακόλουθη σηµαντική παρατήρηση: 

“ In December 1921, when I had to stop working altogether, it was the year’s 
end. We were effecting the transition to the New Economic Policy, and it 
turned out already then that, although we had embarked upon this transition 
in the beginning of 1921, it was quite a difficult, I would say a very difficult, 
transition. We have now been effecting this transition for more than eighteen 
months, and one would think that it was time the majority took up new places 
and disposed themselves according to the new conditions, particularly those 
of the New Economic Policy” (Lenin, “Speech at a plenary session of the 
Moscow Soviet”, 21/11/1922, Pravda No. 263,; November 21, 1922, Lenin’s 
Collected Works, 2nd English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, 
Volume 33, pp. 435-443). 

Εποµένως, από τις αρχές του 1921 ήταν κάτω από µελέτη η εισαγωγή της 
ΝΕΠ, αλλά η µετάβαση σ’ αυτή αποδείχτηκε «πολύ δύσκολη». Αυτό 
σηµαίνει ότι πραγµατικά η απόρριψη των προτάσεων του Τρότσκι ένα 



χρόνο πριν από την Κεντρική Επιτροπή, έγινε πραγµατικά γιατί δεν 
υπήρχαν παρόµοιες σκέψεις σχετικά µε µια νέα οικονοµική πολιτική το 
1920. 

Στις 31/10/1922 ο Λένιν έλεγε σχετικά µε τον κρατικό µηχανισµό: 

“We are convinced that our machinery of state, which suffers from many 
defects, is inflated to far more than twice the size we need, and often works not 
for us, but against us—we need not be afraid to admit this truth even from the 
rostrum of the supreme legislative body of our Republic —we are convinced 
that this machinery of state will be improved. Much effort and skill will be 
required to improve it. We have made a beginning in the serious study of the 
problem of how to improve it, but this is only a beginning—a few essays and 
material from local research. If we all leave this session determined to devote 
more attention to this problem than we have done up to now, determined to 
spend less time on bustle and fuss—and all too often we spend a vast amount 
of time on this—if we really make a thorough study of our machinery of state 
and work for a number of years to improve it, that will be a great asset and a 
guarantee of success. We must have the courage to say that up to now we have 
built up our machinery of state spontaneously. Our best workers undertook 
the most arduous duties in both the civil and military fields, and very often 
they went about them in the wrong way, but they learned to rectify their 
mistakes and get things done. The proportion of these, perhaps, scores of 
courageous men and women, relative to the hundreds of those who 
sabotaged—or half-sabotaged, floundering among their voluminous papers—
this proportion was very often such that our vital affairs became submerged in 
a deluge of paper. We have not been able to study this question up to now, but 
henceforth we must study it in the most comprehensive manner. This will take 
years and years; we shall have to study hard for years, for the cultural 
standard of our workers is low, they find it difficult to undertake the new tasks 
of production, but it is only on their sincerity and enthusiasm that we can rely. 
It will take us years and years to secure an improvement in our machinery of 
state, to raise it—not merely individuals, but as a whole—to a higher cultural 
level. I am sure that if we continue to devote our efforts to such work, we shall 
certainly and inevitably achieve better and better results” (Lenin, “Speech at 
the Fourth Session of the All-Russia Central Executive Committee, Lenin’s 
Collected Works, 2nd English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, 
Volume 33, pp. 390-395). 



Η έµφαση του Λένιν στα πρακτικά ζητήµατα είναι µια σηµαντική παράµετρος 
που δεν πρέπει να ξεφύγει της προσοχής µας. Για παράδειγµα, έλεγε 
χαρακτηριστικά: 

“… the “pivot” of Soviet policy is organisation, accounting and control, a 
slow, cautious and businesslike approach to practical tasks, to executive 
control and the study of our practical experience. I spoke about this at the 
Eleventh Congress of the R.C.P. a few weeks ago. The Congress accepted this 
’line”, as is evident from the resolution it passed on the report of the Central 
Committee, and from other resolutions. And I tried to sum up that line in my 
speech in closing the Eleventh Congress” (Lenin, “Preface to the pamphlet 
‘Old articles or almost new subjects’”, 28/4/1922, Lenin’s Collected Works, 
2nd English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 33, pages 
345-347). 

Από θεωρητική άποψη τα προβλήµατα ήταν φυσικά εντελώς καινούργια: 



“On the question of state capitalism, I think that generally our press and our 
Party make the mistake of dropping into intellectualism, into liberalism; we 
philosophise about how state capitalism is to be interpreted, and look into old 
books. But in those old books you will not find what we are discussing; they 
deal with the state capitalism that exists under capitalism. Not a single book 
has been written about state capitalism under communism. It did not occur 
even to Marx to write a word on this subject; and he died without leaving a 
single precise statement or definite instruction on it. That is why we must 
overcome the difficulty entirely by ourselves. And if we make a general mental 
survey of our press and see what has been written about state capitalism, as I 
tried to do when I was preparing this report, we shall be convinced that it is 
missing the target, that it is looking in an entirely wrong direction […] Our 
society is one which has left the rails of capitalism, but has not yet got on to 
new rails. The state in this society is not ruled by the bourgeoisie, but by the 
proletariat. We refuse to understand that when we say “state” we mean 
ourselves, the proletariat, the vanguard of the working class. State capitalism 
is capitalism which we shall be able to restrain, and the limits of which we 
shall be able to fix. This state capitalism is connected with the state, and the 
state is the workers, the advanced section of the workers, the vanguard. We 
are the state. State capitalism is capitalism that we must confine within certain 
bounds; but we have not yet learned to confine it within those bounds. That is 
the whole point” (Lenin, “Eleventh Congress of the RCP [b]”, 16/3/1922, 33, 
237-242). 

Και πιο κάτω υπογραµµίζει: 

“Stop philosophising and arguing about NEP. Let the poets write verses, that 
is what they are poets for. But you economists, you stop arguing about NEP 
and get more companies formed; check up on how many Communists we have 
who can organise successful competition with the capitalists […] When I 
spoke about communist competition, what I had in mind were not communist 
sympathies but the development of economic forms and social systems. This is 
not competition but, if not the last, then nearly the last, desperate, furious, 
life-and-death struggle between capitalism and communism”. 

Και πιο συγκεκριµένα: 

“We Communists shall be able to direct our economy if we succeed in 
utilising the hands of the bourgeoisie in building up this economy of ours 
and in the meantime learn from these bourgeoisie and guide them along the 
road we want them to travel. But when a Communist imagines that he knows 
everything, when he says: “I am a responsible Communist, I have beaten 
enemies far more formidable than any salesman. We have fought at the front 
and have beaten far more formidable enemies”—it is this prevailing mood 
that is doing us great harm”. 

 Μετά την εφαρµογή της ΝΕΠ, η κατάσταση ήταν τέτοια που είχε θέσει τα 
ίδια τα συνδικάτα και τα σχετικά ζητήµατα εκτός τόπου και χρόνου. Σηµασία 
είχαν τώρα πια οι κοοπερατίβες: 



“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 interest, 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” (Lenin, “On Cooperation”, 4 & 6/1923, Lenin’s Collected 
Works, 2nd English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 33, 
(pp. 467-75). 

Οι κοοπερατίβες, όντας αποδεκτές από τις τεράστιες αγροτικές µάζες της 
Ρωσίας, και µε δεδοµένο τον έλεγχο του εργατικού κράτους στα µέσα 
παραγωγής, θα καθιστούσε τη µετάβαση στον σοσιαλισµό ευκολότερη και πιο 
αποτελεσµατική –αυτή ήταν η κεντρική ιδέα της πολιτικής του Λένιν στο 
σχετικό ζήτηµα. Και πραγµατικά, το ζήτηµα δεν αφορούσε τόσο τα συνδικάτα 
σαν µέσα οργάνωσης της εργατικής τάξης -αυτό το ζήτηµα µπορούσε να 
παρακαµφθεί ώστε να λυθεί ένα µεγαλύτερο, εκείνο της σταθερότητας της 
πολιτικής συµµαχίας µε τις αγροτικές µάζες. Όπως έγραφε Λένιν: 

“ It is one thing to draw out fantastic plans for building socialism 
through all sorts of workers associations, and quite another to learn to 
build socialism in practice in such a way that every small peasant 
could take part in it. That is the very stage we have now reached. And 
there is no doubt that, having reached it, we are taking too little 
advantage of it.” 

Με την έννοια αυτή, το ζήτηµα των συνδικάτων πραγµατικά είχε τεθεί 
χωρίς να υπάρχει λόγος και είχε λάβει αδικαιολόγητες διαστάσεις, όταν το 
πραγµατικό πρόβληµα, ειδικά µετά την εισαγωγή της ΝΕΠ, ήταν η 
συµµετοχή των αγροτών στο εργατικό κράτος. 

“And given social ownership of the means of production, given the class 
victory of the proletariat over the bourgeoisie, the system of civilized 
cooperators is the system of socialism”. 

Τα καθήκοντα του εργατικού κράτους, αναλύθηκαν από τον Λένιν µε τον 
ακόλουθο τρόπο: 

“Two main tasks confront us, which constitute the epoch—to 
reorganize 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. Our second task is educational work among the peasants. And the 
economic object of this educational work among the peasants is to 
organize the latter in cooperative societies. If the whole of the 
peasantry had been organized in cooperatives, we would by now have 
been standing with both feet on the soil of socialism. 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.” 



Φυσικά, η έµφαση στην ιδέα των συνεταιρισµών δεν ήταν νέα. Ο Λένιν την 
είχε ήδη επισηµάνει τον Φλεβάρη του 1920 αλλά τότε, µόνο τ’ ανώτερα 
στρώµατα µπορούσαν να συµµετέχουν εφόσον µόνο αυτά µπορούσαν να 
πληρώνουν τις σχετικές συνδροµές. Η σχετική επισήµανση είχε γίνει στην Α΄ 
Πανρωσική Συνεδρίαση της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής στην οποία ο 
Λένιν επίσης είχε δώσει έµφαση στις στρατιωτικές µεθόδους για τη συλλογή 
των σιτηρών: 

“ If, up to the present, we were able to battle on, surrounded on all 
sides and cut off from the richest areas of grain and coal, now that we 
possess all this, now that it is possible to solve the problems of 
economic development jointly with the Ukraine, we can solve the main 
problem—to acquire large quantities of grain and foodstuffs, deliver 
them to the industrial centres so that industrial development can 
begin. We must concentrate all our efforts on this task. It is 
inadmissible to allow ourselves to be diverted from it to any other 
practical task. It has to be solved by military methods, with absolute 
ruthlessness and by the absolute suppression of all other interests. We 
know that a whole number of perfectly legitimate demands and 
interests will go by the board, but if it were not for these sacrifices, we 
should not have won the war. The situation now demands that we 
make a sharp and, swift turn towards the creation of a basis for 
peaceful economic development. This basis must be the acquisition of 
great stocks of food and their transportation to the central region; it is 
the task of the railways to deliver raw materials and provisions. From 
August 1917 to August 1918 we collected 30 million poods of grain, in 
the second year 110 million, and now in five months 90 million have 
been collected by our Commissariat of Food, collected by socialist, 
not capitalist methods, by compulsory delivery of grain by the 
peasants at fixed prices, and not by selling on the free market—and 
this means that we have found the way. We are certain that it is the 
correct way and that it will enable us to achieve results which will 
ensure tremendous economic development.” (Lenin, “Report on the 
work of the All-Russia CEC and the Council of People’s Commissars 
delivered at the First Session of the All-Russia CEC”, 2/2/1920, 
Collected Works, vol. 30, pp. 315-336). 

Φυσικά, ο τρόπος αυτός δεν αποδείχτηκε σωστός, αλλά ήταν µόνο ως προς 
τον τρόπο και την ταχτική που δεν αποδείχτηκε σωστή µια τέτοια πολιτική. 
Γιατί η ευρύτερη πολιτική ήταν η µετάβαση από την οικονοµία της πολεµικής 
περιόδου στη «δηµιουργία της βάσης για την ειρηνική οικονοµική ανάπτυξη». 
Στη δεδοµένη περίοδο, θεωρήθηκε ότι η µετάβαση αυτή µπορεί να γίνει µε 
στρατιωτικά µέσα, τόσο στην κινητοποίηση της εργασίας (που απέδωσε 
αποτελέσµατα) αλλά και στην κινητοποίηση της αγροτικής παραγωγής, 
πράγµα που δεν έγινε. 

“When, in the next few months, we have solved the basic problems of transport 
and food supplies, when we have solved the problem of labour conscription, 
on which problems we shall wholly concentrate all our energies, not allowing 
ourselves to be deflected from this by anything else for a few months—when 



we have accomplished this we shall prove that we can go on with 
developmental tasks that will last many years and put the whole of Russia on 
to an advanced technological footing, abolishing the division between town 
and country, and making it possible to conquer completely and decisively the 
backwardness of the countryside, its scattered economy and its ignorance, 
from which stem all the stagnation, all the backwardness, all the oppression 
that have existed up to now”. 

Το γεγονός ότι το κυρίαρχο ήταν η στάση της αγροτιάς, και η 
κατακερµατισµένη αγροτική οικονοµία οι µπολσεβίκοι το ήξεραν από την 
αρχή. Οι συγκεκριµένοι τρόποι µε τους οποίους θα µπορούσε να διατηρηθεί 
οικονοµικά η πολιτική συµµαχία του προλεταριάτου και της αγροτιάς δεν 
ήταν εντελώς σαφείς αλλά έπρεπε να διερευνηθούν στην πράξη: 

“And we are now faced with a second task, that of bringing moral 
influence to bear on the peasantry. Coercive methods towards the 
peasantry will help us little. It is the economic differentiation of the 
peasantry that is involved here. Since the overthrow of the capitalists, 
the struggle has drawn the workers close together; they have been 
cemented by two years of civil war. The peasantry, on the other hand, 
is splitting up more and more. The peasants cannot forget the 
landowners and capitalists; they remember them. Nevertheless, the 
peasantry of today are disunited; the interests of one section clash 
with those of another. The peasantry are not united. For one thing, not 
every peasant has food surpluses. There is no such equality. It is 
nonsense to say there is. To divide the peasantry and win over the non-
kulak elements will require a lot of time. It will involve a long struggle, 
in which we shall employ all our forces, every means at our disposal. 
But force alone cannot ensure victory; moral means must be employed 
too. And from this follow all the questions of dictatorial power and 
individual authority which too many, or to some at any rate, it may be 
safely said, appear to have arisen only out of our recent disputes. But 
that is a mistake. Compare the situation with that of 1918. There were 
no disputes then.” (Lenin, “Speech delivered at the Third All-Russia 
Trade Union Congress”, 7/4/1920, Collected Works 30, pp. 502-515). 

Στην ίδια οµιλία, ο Λένιν αναφέρθηκε στον νέο ρόλο των συνδικάτων και 
επισήµανε µια βασική τους διαφορά στο εργατικό κράτος απ’ ότι στον 
καπιταλισµό. Στον καπιταλισµό είναι όργανα επαγγελµατικού χαρακτήρα, 
ενώ στο εργατικό κράτος πρέπει να είναι ταξικά όργανα: “… difference in the 
historical role of the trade unions as an instrument of craft amalgamation 
under capitalism and the trade unions as an instrument of the class 
amalgamation of the workers after they have taken over the state power” . Και 
ο Λένιν επισήµανε επίσης τα ακόλουθα: 

“We need more discipline more individual authority and more dictatorship. 
Without that, we cannot even dream of a bigger victory. We have an organised 
army of three million members. The 600,000 Communists, the members of the 
Party, must act as its vanguard. But it must be realised that we have no other 
army with which to gain a victory than the 600,000 Communists and the 



three million trade union members. The acquisition of territories with a 
peasant-kulak population demands a new exertion of proletarian effort. We 
are faced with a new ratio of proletarian to non-proletarian masses, of their 
social and class interests. Nothing can be done here by force alone, 
organisation and moral authority are all that is needed. Hence our absolute 
conviction, which was expressed by our Party Congress and which I deem it 
my duty to uphold. Our chief slogan is—let us have more one-man 
management, let get closer to one-man management, let us have more 
labour discipline, let us pull ourselves together and work with military 
determination, staunchness and loyalty, brushing aside all group and craft 
interests, sacrificing all private interests. We cannot succeed otherwise. But if 
we carry out this decision of the Party, carry it out to a man among the three 
million workers, and then among the tens of millions of peasants, who will feel 
the moral authority and strength of the people who have sacrificed themselves 
for the victory of socialism, we shall be absolutely and completely invincible”. 

Η θεωρητική προσέγγιση του Λένιν σχετικά µε τα συνδικάτα στηριζόταν σε 
µια διαλεκτική της συγχώνευσης της εργατικής τάξης πέρα από ειδικές 
επαγγελµατικές διαφοροποιήσεις, ιδιαίτερα οικονοµικά συµφέροντα κλπ. 
Εποµένως τα συνδικάτα, ιστορικά, έπρεπε να είναι το «αµάλγαµα της τάξης» 
και όχι το αµάλγαµα ενός ιδιαίτερου επαγγελµατικού χαρακτηριστικού. 
Γενικά µιλώντας, τα συνδικάτα έπρεπε να προασπίζουν τα συµφέροντα της 
εργατικής τάξης, αλλά στο εργατικό κράτος η σύγκρουση των συµφερόντων 
της εργατικής τάξης και του κράτους µπορεί να προκύψει µόνο από 
γραφειοκρατικές στρεβλώσεις, δηλαδή µόνο από τις σχέσεις που µεσολαβούν 
ανάµεσα στην εργατική τάξη και το εργατικό κράτος. Αλλά τότε ένας 
ορισµένος βαθµός εκπροσώπησης των συνδικάτων στο κράτος, γιατί θα 
έπρεπε ν’ αποτελεί πρόβληµα; Αν επρόκειτο οι συνδικαλιστικές ενώσεις να 
είναι ανεξάρτητες οργανώσεις που ελαχιστοποιούν τις τριβές ανάµεσα στην 
κυβέρνηση και το Κόµµα, τότε ο ανεξάρτητος ρόλος των συνδικάτων στο 
εργατικό κράτος, δεν θα είχε ουσιαστική υπόσταση ακριβώς γι’ αυτόν τον 
λόγο, και στην οριακή του µορφή ο συλλογισµός αυτός θα µας οδηγούσε στο 
συµπέρασµα ότι τα συνδικάτα µπορούν να ενσωµατωθούν στο κράτος, να 
γίνουν όργανα του εργατικού κράτους.  

Πραγµατικά, στις αρχές του 1920 όπως είδαµε, ο Λένιν υπολόγιζε στην ενεργό 
δράση των 600.000 κοµµουνιστών και των τριών εκατοµµυρίων µελών των 
συνδικάτων ώστε τελικά να πραγµατοποιηθεί η µετάβαση από τον κοµµουνισµό 
της πολεµικής περιόδου στην ειρηνική οικονοµική ανάπτυξη. Φυσικά, ο ρόλος 
των συνδικαλιστών και των κοµµατικών µελών δεν είναι ο ίδιος, αλλά 
ενοποιείται αντικειµενικά µέσα από την κοινή δράση. Η αντίφαση εδώ είναι 
ότι παρόλο που η αντικειµενική, υλική βάση είναι κοινή δεν είναι 
αναγκαστικά κοινός και ο χαρακτήρας της πολιτικής δράσης, διαφορετικά θα 
µπορούσαµε να µιλάµε ακόµη και για ενσωµάτωση του Κόµµατος στο 
κράτος! Αλλά τα πράγµατα δεν είναι έτσι ακριβώς. Η διάκριση ανάµεσα στο 
Κόµµα και τα συνδικάτα είναι σαφής, όπως είναι επίσης σαφές ότι σταδιακά, 
ο ρόλος των συνδικάτων πρέπει να περιορίζεται στο εργατικό κράτος στο 
βαθµό που οι λειτουργίες τους αντικαθίστανται από τα εργατικά Συµβούλια. 
Αλλά αν τα Συµβούλια και τα συνδικάτα, στη διάρκεια της µεταβατικής 
περιόδου, αναγκαστικά αλληλοκαλύπτονται τόσο από τα µέλη τους όσο και 



από τον χαρακτήρα της δουλειάς τους όσο και από την ίδια την 
πραγµατικότητα στο εργοστάσιο και την παραγωγή, η διάκριση µεταξύ τους 
καταντά τυπική και φορµαλιστική, εφόσον τα συνδικάτα (σε αντίθεση µε τα 
Συµβούλια) κουβαλούν τις επιρροές της καπιταλιστικής εποχής, τον 
κατακερµατισµό της εργατικής τάξης κλπ. αυτό σηµαίνει ότι θεωρητικά, και 
σταδιακά, η ξεχωριστή ύπαρξη των συνδικάτων, τελικά, δεν µπορεί να έχει 
µέλλον σε µια σοσιαλιστική κοινωνία.  

Αυτός δεν είναι λόγος για να τα καταργήσει κανείς σήµερα, αλλά κανείς δεν 
µίλησε για την κατάργηση των συνδικάτων, µα ίσα – ίσα για την καλύτερη 
οργάνωση της «στρατιωτικοποίησης» της εργασίας, µε την έννοια της 
πειθαρχίας, της σταδιακής απόκτησης ταξικής (όπως αντιδιαστέλλεται από 
την επαγγελµατική) συνείδησης, τη συνειδητή δουλειά µε στόχο την 
οικοδόµηση του σοσιαλισµού. Είτε τα συνδικάτα πρέπει να είναι «ελεύθερα», 
είτε µπορούν δυνητικά να ενσωµατωθούν σταδιακά στον κρατικό µηχανισµό 
του εργατικού κράτους.  

Από τη στιγµή που η ιδέα ενός «πανρωσικού συµβουλίου των παραγωγών» 
(Σλιάπνικοφ, Κολλοντάϊ κλπ) σωστά απορρίφθηκε από το Κόµµα, αυτό 
σηµαίνει ότι παράλληλα µε τη µετάβαση στην οικοδόµηση της ειρηνικής 
περιόδου, υπάρχει µια αντανάκλαση αυτού του προτσές και στον ρόλο των 
συνδικάτων και των σοβιέτ (συµβουλίων). Ποιες µορφές παίρνει αυτό το 
προτσές; Θεωρητικά, τα συνδικάτα αλληλεπιδρούν µε τα συµβούλια, 
ανεβαίνει αργά το επίπεδο της εργατικής τάξης σαν σύνολο, αλλά τα 
συνδικάτα παρόλο που δεν µετέχουν άµεσα στις αποφάσεις για την παραγωγή 
(στα πλαίσια του «κρατικού καπιταλισµού») µετέχουν άµεσα στο οργανικό 
προτσές της µείωσης των τριβών που δηµιουργεί η γραφειοκρατία, και 
αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα µε την οποία υλοποιούνται οι κεντρικές 
αποφάσεις καθώς και οι αποφάσεις των διαχειριστικών αρχών των 
επιχειρήσεων.  

Μ’ άλλα λόγια κάποιος πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις και οι συναινέσεις υλοποιούνται µε 
αποτελεσµατικό τρόπο, κι’ αυτός δεν µπορεί να είναι άλλος από τις µαζικές 
οργανώσεις της εργατικής τάξης. Το Κόµµα είναι η πρωτοπορία αυτής της 
τάξης, αλλά αυτό δεν επαρκεί για να υλοποιούνται τα πλάνα της παραγωγής, 
αυτά είναι πρακτικά, καθηµερινά ζητήµατα µε τα οποία πρέπει αναγκαστικά 
ν’ ασχοληθούν ενεργητικά οι µαζικές οργανώσεις, που δεν είναι άλλες από τα 
συνδικάτα (και τα σοβιέτ). 



Βαθµιαία και σταδιακά, αυτές οι µαζικές οργανώσεις δεν έχουν µέλλον σαν 
ανεξάρτητες οργανώσεις, αυτόνοµες από τα ίδια τα κύρια όργανα άσκησης 
της πολιτικής εξουσίας στο εργατικό κράτος καθώς αυτό µε τη σειρά του 
αναπτύσσεται πάνω στη βάση της ανάπτυξης των θεσµών και των 
παραγωγικών δυνάµεων. Ωστόσο, η αυτονοµία τους δεν υπάρχει καν ούτε στ’ 
αρχικά στάδια του εργατικού κράτους, αλλά ο ρόλος τους µετασχηµατίζεται 
συνεχώς στο βαθµό που αναπτύσσονται οι θεσµοί του εργατικού κράτους. 
Αυτή είναι µια γενική, θεωρητική αρχή, αλλά µε ποιους συγκεκριµένους 
τρόπους υλοποιείται στην πράξη; Αποτελεί λύση η ανεξάρτητη ύπαρξη των 
συνδικάτων µε ηγεσίες που ρυθµίζονται από το Κόµµα; Με ηγεσίες που 
ρυθµίζονται από το κράτος; Για να µπορέσουν τα συνδικάτα να είναι 
αποτελεσµατικά τόσο σαν «σχολεία του κοµµουνισµού» όσο και σαν 
µεσολαβητές των τριβών που προκαλεί η κρατική γραφειοκρατία ή οι 
διαχειριστικές αρχές, πρέπει να έχουν µια ορισµένη σχέση µε το Κόµµα και 
την κυβέρνηση. Λέγοντας ότι δρουν σαν µεσολαβητές, κατά κάποιον τρόπο, 
µεταξύ τους, δεν λύνουµε τα πρακτικά προβλήµατα. Αν η σχέση είναι άτυπη 
τότε είναι σαν να µην υπάρχει καθόλου, είναι σαν να ελαχιστοποιείται η 
σηµασία τους. Αν η σχέση είναι τυπική και καταγεγραµµένη µέχρι την 
τελευταία λεπτοµέρεια, τότε επαναφέρουµε όλα τα γραφειοκρατικά 
προβλήµατα που ο διαµεσολαβητικός ρόλος των συνδικάτων πρέπει ακριβώς 
να λύσει.  

Θα πρέπει, εποµένως, να υπάρχει µια «ενδιάµεση» λύση, η οποία σαν 
πραχτικό πρόβληµα πρέπει ν’ αντιµετωπισθεί διαλεκτικά. Η «ενσωµάτωση», 
στην πραγµατικότητα, δεν αφορούσε τα συνδικάτα σαν σύνολο αλλά µάλλον 
την ηγεσία τους, κι’ αυτό σε µια προσπάθεια να συνδυασθούν τα διαφορετικά 
προτσές της ανάπτυξης του εργατικού κράτους, της κεντρικής οικονοµικής 
διαχείρισης, της συγκεντρωτικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, της 
παράλληλης µετάβασης των συνδικάτων σε  µια νέα κατάσταση που απηχεί 
τις νέες πραγµατικότητες, την ανάπτυξη της συνείδησης της εργατικής τάξης. 
Ανάµεσα στην ηγεσία των συνδικάτων, την κυβέρνηση, το κόµµα έπρεπε να 
υπάρχει ένας συντονισµός στην πολιτική δράση στη διάρκεια της µεταβατικής 
περιόδου, αλλά αυτός ο συντονισµός οδηγεί αναπόφευκτα στη σταδιακή τους 
συγχώνευση σαν διαλεκτικό προτσές. Η πρώτη σηµαντική παρατήρηση είναι 
ότι το προτσές θα είναι αναγκαστικά σταδιακό. Αλλά θα πρέπει να 
επιταχύνεται πολιτικά, όταν αυτό είναι δυνατό. Η δεύτερη σηµαντική 
παρατήρηση αφορά τη σχέση ανάµεσα στο κόµµα, την κυβέρνηση και την 
ηγεσία των συνδικάτων. Γιατί αναφερόµαστε ειδικά στην ηγεσία και όχι στα 
συνδικάτα σαν σύνολο; Η ηγεσία των συνδικάτων είναι πλατειά και 
εκτείνεται από το επίπεδο της επιχείρησης, του κλάδου, της περιοχής, και της 
περιφέρειας στο εθνικό επίπεδο. Τα ίδια τα συνδικάτα έχουν ή αναπτύσσουν 
έναν ορισµένο βαθµό και ορισµένες µορφές και τύπους 
γραφειοκρατικοποίησης. Η κρατική γραφειοκρατία και η συνδικαλιστική 
γραφειοκρατία δεν λειτουργούν µε τον ίδιο τρόπο, αλλά αναπτύσσονται πάνω 
στην ίδια υλική βάση. Είναι, εποµένως, πλευρές του ίδιου προτσές. Οι 
διαφορές, οι συναινέσεις, ο ορισµένος τρόπος ανάπτυξης του προτσές της 
γραφειοκρατικοποίησης, γίνονται πάνω στη βάση της ανάπτυξης του 
εργατικού κράτους. Ακριβέστερα, ο τρόπος ανάπτυξης των προτσές είναι που 
καθορίζει την ανάπτυξη του εργατικού κράτους. Γιατί αναφερόµαστε σε 
«κατ’ αρχήν» ανάλυση του φαινοµένου των συνδικαλιστικών ενώσεων; Όχι 



γιατί οι «γενικές αρχές» έρχονται σε αντίθεση µε την πραχτική δράση, µε την 
πραγµατικότητα, και εποµένως τα καθήκοντα του Κόµµατος στο ζήτηµα των 
συνδικάτων, αλλά επειδή ίσα – ίσα η τρέχουσα πραχτική δεν µπορεί να είναι 
ανεξάρτητη από τις «γενικές αρχές», που δεν είναι ακόµη εδώ παρούσες σε 
υλική µορφή, που δεν υπάρχουν ακόµα αλλά η µακροχρόνια τάση είναι 
ακριβώς προς τα κει. Αν δεν ήταν έτσι, τότε το πρόβληµα της παρουσίας 
πολλών µενσεβίκικων και εσσέρικων στοιχείων στην ηγεσία των συνδικάτων, 
δεν θ’ αποτελούσε πρόβληµα, αλλά είναι φανερό πως ακριβώς αυτό είναι 
µέρος του προβλήµατος. 

Τι δείχνει η παρουσία πολλών µενσεβίκικων και εσσέρικων στοιχείων; 
∆είχνει ότι κυριαρχεί µια µικροαστική τάξη, ότι τα συνδικάτα κάτω από τις 
δύσκολες οικονοµικές και διεθνείς συνθήκες για τη Ρωσία, δεν έχουν 
αναπτυχθεί αρκετά σαν «σχολεία του κοµµουνισµού», και σαν «µέσα 
οργάνωσης της τάξης», στη διαλεκτική τους αλληλεξάρτηση. Για να γίνει 
αυτό πρέπει να έχουν ρόλο στην παραγωγή, αλλά ο ρόλος τους δεν µπορεί να 
αντιφάσκει µε την µονοπρόσωπη, συγκεντρωτική διαχείριση, όταν η 
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων είναι µια απόλυτη προτεραιότητα. 
Πρέπει να οργανώσουν την εργατική τάξη, αλλά αυτό δεν µπορεί να 
αντιφάσκει µε τον µεσολαβητικό τους ρόλο και την πραχτική υλοποίηση της 
ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων. Πρέπει να είναι «ανεξάρτητα» µ’ 
εκείνο τον βαθµό ανεξαρτησίας που έχουν κληρονοµήσει από το 
καπιταλιστικό παρελθόν, αλλά αυτός ο βαθµός ούτε απόλυτος ήταν ούτε 
βοηθούσε, χωρίς την παρέµβαση της κοµµουνιστικής πρωτοπορίας, στη 
µείωση του κατακερµατισµού της εργατικής τάξης. 

Αλλά ακριβώς για όλα αυτά, κυριαρχεί στη περίοδο της µετάβασης η 
µικροαστική αντίληψη στα συνδικάτα. Είναι το καθήκον της ταξικής πάλης 
που οξύνεται στο εργατικό κράτος, ν’ ανατρέψει αυτή την αντίληψη και να 
ανυψώσει συνολικά την εργατική τάξη. Αυτός είναι ένας µακροχρόνιος 
στόχος, αλλά από την άποψη της τρέχουσας, πραχτικής δράσης είναι πιο 
δύσκολο να γίνει για τα συνδικάτα απ’ ότι είναι πχ για την αγροτιά µέσω των 
κοοπερατίβων, αν λειτουργούν µε τα κατάλληλα κίνητρα και στο σωστό 
θεσµικό πλαίσιο. Το κύριο πρόβληµα που είναι η ύπαρξη µιας 
κατακερµατισµένης αγροτικής οικονοµίας και µιας τεράστιας αγροτιάς µε 
ταξικές διαφοροποιήσεις µπορεί ευκολότερα να λυθεί µε τις κοοπερατίβες, τη 
βάση της οικοδόµησης του σοσιαλισµού στην ύπαιθρο, απ’ ότι µπορεί να 
λυθεί το πρόβληµα του κατακερµατισµού της εργατικής τάξης, που αποτελεί 
την πρωτοπορία στο εργατικό κράτος! 

Τι µας δείχνει αυτή η διαπίστωση; Ότι ο βαθµός συµµετοχής των εργατών 
στην παραγωγή θα καθορίσει και την αντικειµενική βάση πάνω στην οποία θα 
ξεπερασθούν οι στρεβλώσεις των συνδικάτων που είναι κληρονοµηµένες από 
την αστική εποχή, αλλά εξακολουθούν ν’ αναπτύσσονται πάνω στις 
γραφειοκρατικές  στρεβλώσεις του εργατικού κράτους. Αλλά µια τέτοια 
συµµετοχή, κάτω από συνθήκες γενικευµένης καταστροφής, ιµπεριαλιστικής 
περικύκλωσης, καθυστέρησης της παγκόσµιας επανάστασης, και ανάγκης για 
συντονισµένη και απρόσκοπτη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων, είναι 
αδύνατη. Εποµένως, η ανάπτυξη των συνδικάτων θα εξακολουθεί να γίνεται 
κάτω από την αλληλεπίδραση των αστικών τους χαρακτηριστικών και των 



στρεβλώσεων της γραφειοκρατίας στη δικτατορία του προλεταριάτου. 
Μπορούν τέτοια συνδικάτα να παίξουν αποτελεσµατικά τον ρόλο του 
µεσολαβητή που επιδιώκει το Κόµµα; Είναι απλώς αδύνατον.  

Εποµένως, χρειάζεται ένα διαλεκτικό άλµα να γίνει στα ίδια τα συνδικάτα, µια 
µετατροπή της ποσότητας σε ποιότητα, σε όρους ταξικής συνείδησης της 
οργανωµένης σ’ αυτά εργατικής τάξης. Κι’ αυτό δεν µπορεί παρά να γίνει µε 
τη βοήθεια των πιο πρωτοπόρων τµηµάτων του προλεταριάτου, που είναι 
οργανωµένα στο Κόµµα, κι’ αυτά ακριβώς συνιστούν, απαρτίζουν, συνθέτουν 
και είναι, σε τελευταία ανάλυση, το εργατικό κράτος. Αλλά ποιο διαλεκτικό 
άλµα θα προκύψει αν τα συνδικάτα αφεθούν σ’ ελεύθερη πτώση; Σ’ ελεύθερη 
πτώση οδηγεί, µε σιγουριά, η αλληλεπίδραση ανάµεσα στα χαρακτηριστικά 
τους που είναι κληρονοµηµένα από τον καπιταλισµό, και στην 
γραφειοκρατικοποίηση του εργατικού κράτους. 

Γιατί τα 
συνδικάτα αποτέλεσαν κατ’ αρχήν ζήτηµα διαµάχης; Η υλική βάση του 
φαινοµένου βρίσκεται στα µικροαστικά στοιχεία που αναπτύσσονται, υπάρχουν 
και ενδεχόµενα να κυριαρχήσουν ως ένα βαθµό στα συνδικάτα, αν αφεθούν 
στην «ελεύθερη πτώση» που περιγράψαµε. Το σύνολο του εξωτερικού 
περιβάλλοντος συντείνει σ’ αυτό, όσο η Ρωσία δεν έχει ακόµα αναπτύξει τις 
παραγωγικές της δυνάµεις, όσο δεν αναπτύσσεται η παγκόσµια επανάσταση 
και όσο το εργατικό κράτος βρίσκεται κάτω από την στρατιωτική απειλή των 
ιµπεριαλιστών της ∆ύσης. Η ιδιότητα του «σχολείου του κοµµουνισµού» και 
της «οργάνωσης της εργατικής τάξης» είναι εξ’ ορισµού αντικείµενα που 
πρέπει ν’ αναπτυχθούν στα συνδικάτα, δεν είναι αντικείµενα που ήδη 
υπάρχουν κι’ αναπτύσσονται. Ταξική οργάνωση και κοµµουνιστικό σχολειό 
φυσικά δεν αντιφάσκουν µεταξύ τους, αλλά ταξική οργάνωση και οικονοµική 
διαχείριση, κάτω από συνθήκες γενικευµένης καταστροφής, αναγκαστικά 
αντιφάσκουν µεταξύ τους. ∆εν είναι ωστόσο ακριβώς κάτω από αντιθέσεις 
που κινούνται όλα τα προτσές; Αλλά η αντίθεση δεν είναι το ίδιο µε την 
αντίφαση. Η αντίφαση είναι προανάκρουσµα της διαλεκτικής µετατροπής της 



ποσότητας σε ποιότητα, µιας ποιοτικής αλλαγής στο ρόλο και τον χαρακτήρα 
των συνδικάτων, από την άποψη της πραχτικής. Η συγκροτηµένη, διαρκής 
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων απαιτεί συγκεντρωτισµό στις 
αποφάσεις και στο πλάνο, απαιτεί συγκεντρωτισµό ακόµη και στο επίπεδο 
του εργοστάσιου. Αν σαν αποτέλεσµα της µικροαστικής νοοτροπίας, οι 
εργάτες σ’ ένα εργοστάσιο δεν κατανοούν τη θέση που έχει στο πλάνο, ότι 
δηλαδή είναι διαλεκτικό µέρος ενός όλου, τότε πρέπει η κοµµουνιστική 
πρωτοπορία να το αναλύσει, να το αποδείξει µ’ επιχειρήµατα, να πείσει 
αυτούς τους εργάτες. Το συνδικάτο θα πρέπει κι’ αυτό να κάνει το ίδιο 
πράγµα. Που βρίσκεται, πραχτικά, η διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στον 
κοµµατικό εργάτη και τον εργάτη σαν µέλος του συνδικάτου, από την άποψη 
της πρωτοπορίας που συλλαµβάνει το όλο, και όχι αποκλειστικά το µέρος; 
Που βρίσκεται, πραχτικά, η διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στο κόµµα και τα 
συνδικάτα, από την ίδια άποψη;  

Μα ακριβώς στο γεγονός ότι δεν είναι όλοι οι εργάτες των συνδικάτων µέλη 
του κόµµατος, θ’ απαντήσει κανείς. Μ’ αυτό δεν λέµε τίποτε παραπάνω από 
το απλό γεγονός ότι δεν είναι στο σύνολό της η εργατική τάξη ισοδύναµη 
ακόµη µε την πρωτοπορία της. Για να γίνει, απαιτείται ένα µακρόχρονο 
προτσές και κανείς δεν έχει αυταπάτες σχετικά µ’ αυτό. Αλλά ακριβώς γι’ 
αυτόν τον λόγο, η εργατική, κοµµουνιστική πρωτοπορία πρέπει να γίνει 
πρωτοπορία των συνδικάτων. Αν είναι ήδη, τότε δεν έχει κανένα νόηµα η 
συζήτηση για τα συνδικάτα. Αν όµως δεν είναι, τότε δεν πρόκειται να λυθεί 
το πρόβληµα µε την κοµµουνιστική διαπαιδαγώγηση και την οργάνωση της 
εργατικής τάξης στα συνδικάτα όπως είναι σήµερα. Αυτά θα βοηθήσουν στο 
προτσές της µεταµόρφωσης όλης της εργατικής τάξης σε µια συνειδητή 
πρωτοπορία, αλλά απ’ τη στιγµή που υπάρχουν ζωτικά οικονοµικά καθήκοντα 
που πρέπει ν’ αντιµετωπισθούν συγκεντρωτικά και τεχνοκρατικά, χρειάζεται 
ένα άλµα στη συνείδηση και την οργάνωση της τάξης, µια παρέµβαση σ’ ένα 
προτσές που µπορεί να πάρει χρόνια ή και δεκαετίες ακόµα.  

Αυτή η παρέµβαση δεν είναι υποχρεωτικό να είναι γραφειοκρατική, και δεν 
µπορεί να είναι. Αν είναι, τότε δεν πρόκειται να είναι αποτελεσµατική κι’ 
αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Χρειάζεται µια στενότερη σχέση της 
κοµµουνιστικής πρωτοπορίας, του κόµµατος και των κοµµατικών εργατών, µε 
τα συνδικάτα. Χρειάζεται η σχέση αυτή να σφυρηλατηθεί µέσα στις 
συγκεκριµένες, πραχτικές συνθήκες της ενότητας, της πειθαρχίας και της 
οργάνωσης της τάξης στο σύνολό της. Αυτό µπορεί να γίνει αποτελεσµατικά 
µε το προτσές της ενσωµάτωσης των συνδικάτων στα όργανα του εργατικού 
κράτους; 

 Μα δεν υπάρχει ήδη αρκετή γραφειοκρατία; Είναι ανάγκη να 
δηµιουργήσουµε κι’ άλλη; Από πότε η ενσωµάτωση, η συµµετοχή των 
οργανώσεων της εργατικής τάξης στα όργανα του εργατικού κράτους είναι 
γραφειοκρατία; Με την ίδια έννοια είναι γραφειοκρατία ο δηµοκρατικός 
συγκεντρωτισµός και το ίδιο το κόµµα ή τα σοβιέτ. Το αν είναι ή δεν είναι 
γραφειοκρατία δεν εξαρτάται από το αν θα πραγµατοποιηθεί η ενσωµάτωση 
των συνδικάτων, αλλά από τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει. Κι’ αυτό µε τη 
σειρά του είναι επίσης ξεκάθαρο. ∆εν είναι άραγε αντίφαση η ενσωµάτωση 
των συνδικάτων όταν αυτά βρίσκονται κάτω από µικροαστικές και 



κληρονοµηµένες αστικές επιρροές; Θα µεταφέρει κανείς την ταξική πάλη στα 
όργανα του εργατικού κράτους; Μα το εργατικό κράτος είναι ένα όργανο 
ταξικής πάλης και η διεξαγωγή της µπορεί να γίνει καλύτερα, από την άποψη 
της εργατικής τάξης, αν ακριβώς τα συνδικάτα αρχίσουν να ενσωµατώνονται 
στα όργανα άσκησης της πολιτικής εξουσίας. Είναι φανερό ότι εδώ πρόκειται 
για ένα προτσές, το οποίο ωθούµε να ξεκινήσει προς την ορθή κατεύθυνση, 
όχι για µια αυθαίρετη γραφειοκρατική παρέµβαση στα συνδικάτα.  

Όπως γράφει ο Λένιν: 

«Και πριν απ’ όλα γεννιέται το ερώτηµα: πώς κρατιέται η πειθαρχία του 
επαναστατικού κόµµατος του προλεταριάτου; Πώς ελέγχεται; Πώς δυναµώνει; 
Πρώτο, µε τη συνειδητότητα της προλεταριακής πρωτοπορίας και την 
αφοσίωσή της στην επανάσταση, την αντοχή της, την αυτοθυσία της, τον 
ηρωισµό της. ∆εύτερο, µε την ικανότητά της να συνδέεται, να πλησιάζει, και ως 
ένα ορισµένο βαθµό, αν θέλετε, να συγχωνεύεται µε την πιο πλατιά µάζα των 
εργαζοµένων, πρώτα-πρώτα µε την προλεταριακή, µα ακόµη και µε τη µη 
προλεταριακή εργαζόµενη µάζα. Τρίτο, µε την ορθότητα της πολιτικής 
καθοδήγησης, που την πραγµατοποιεί αυτή η πρωτοπορία, µε την ορθότητα της 
πολιτικής στρατηγικής και τακτικής της, µε τον όρο ότι οι πιο πλατιές µάζες θα 
πείθονται από την ίδια τους την πείρα γι’ αυτή την ορθότητα» (Λένιν, 
«Αριστερισµός …»). 

Ο Λένιν αναφέρεται εδώ στο επαναστατικό κόµµα, αλλά οι σκέψεις του 
ισχύουν γενικότερα. Πρέπει, πραγµατικά, η εργατική πρωτοπορία να 
συγχωνεύεται µε την πιο πλατιά µάζα των εργαζοµένων, πρώτα µε την 
προλεταριακή αλλά ακόµη και την µη προλεταριακή µάζα των εργαζοµένων. 
Αλλά οι εργαζόµενοι είναι οργανωµένοι στα συνδικάτα τους, ή στο κόµµα της 
πρωτοπορίας, ή και στα δυο ή σε κανένα από τα δυο. Τι σηµαίνει τότε 
πραχτικά η ανάµιξη, η συγχώνευση σ’ ένα βαθµό µε τη µάζα των 
εργαζόµενων σαν σύνολο; ∆εν σηµαίνει µόνο να εκπαιδευθούν πολιτικά και 
δεν σηµαίνει µόνον να οργανωθούν σε ταξική βάση, αλλά να γίνουν αυτά τα 
δυο στη βάση της συµµετοχής τους στην άσκηση της δικτατορίας του 
προλεταριάτου. ∆εν ξεχνάµε φυσικά ότι η άσκηση της δικτατορίας του 
προλεταριάτου, δηλαδή της πολιτικής εξουσίας της εργατικής τάξης, γίνεται 
από την πρωτοπορία της, αλλά εδώ µιλάµε για τη συµµετοχή, και υπάρχουν 
βαθµοί συµµετοχής, όροι συµµετοχής, διαφορετικοί ρυθµοί µε τους 
µεταβάλλεται η συµµετοχή. 

∆εν µπορούµε να υποεκτιµήσουµε τη βασική θέση του Λένιν: 

«Στο εξωτερικό δεν ξέρουν ακόµη καλά ότι ο µπολσεβικισµός µεγάλωσε, 
διαµορφώθηκε και ατσαλώθηκε µέσα σ’ έναν µακρόχρονο αγώνα ενάντια στη 
µικροαστική επαναστατικότητα, που µοιάζει µε τον αναρχισµό ή κάτι 
δανείστηκε απ’ αυτόν και που σε καθετί το ουσιαστικό κάνει υποχωρήσεις από 
τους όρους και τις απαιτήσεις της συνεπούς προλεταριακής ταξικής πάλης» 
(Λένιν, «Αριστερισµός …», κεφ. IV). 

Αλλά ο µπολσεβικισµός συνέχισε ν’ αναπτύσσεται ενάντια σ’ αυτή τη 
µικροαστική επαναστατικότητα, που πήρε νέες µορφές στο εργατικό κράτος. Ο 



µικροαστισµός δεν έπαψε ποτέ να είναι εχθρός της επανάστασης όπως ακριβώς 
ο οπορτουνισµός και ο ρεφορµισµός. Χρειαζόταν, εποµένως, εδώ µια ιδιαίτερη 
θεωρητική και ιδεολογική πάλη, αλλά δεν υπάρχει καµιά πραγµατική 
ιδεολογική πάλη χωρίς να έχει υλικό υπόβαθρο, και το υπόβαθρο αυτό στην 
περίπτωση του εργατικού κράτους αφορούσε ακριβώς τις αναγκαιότητες και 
τις προτεραιότητες στην ανάπτυξή του. Όπως γράφει ο Λένιν: 

«Και µόνο ο τρόπος τοποθέτησης του ζητήµατος: «δικτατορία του κόµµατος ή 
δικτατορία της τάξης; ∆ικτατορία (κόµµα) των ηγετών ή δικτατορία (κόµµα) 
των µαζών;» – δείχνει την πιο απίστευτη και αθεράπευτη σύγχυση της σκέψης. 
Οι άνθρωποι αυτοί πασχίζουν να επινοήσουν κάτι το εντελώς πρωτότυπο και, 
µέ το ζήλο τους να κάνουν το σοφό, γίνονται γελοίοι. Όλοι ξέρουν ότι οι µάζες 
χωρίζονται σε τάξεις· ότι αντιπαράθεση των µαζών στις τάξεις µπορεί να γίνει 
µόνο σαν αντιπαράθεση της τεράστιας πλειοψηφίας γενικά – χωρίς χωρισµό της 
σύµφωνα µε τη θέση που κατέχει µέσα στο κοινωνικό σύστηµα της παραγωγής – 
στις κατηγορίες που κατέχουν ιδιαίτερη θέση µέσα στο κοινωνικό σύστηµα της 
παραγωγής· ότι τις τάξεις τις καθοδηγούν συνήθως και στις περισσότερες 
περιπτώσεις, τουλάχιστο στις σύγχρονες πολιτισµένες χώρες, πολιτικά κόµµατα· 
ότι τα πολιτικά κόµµατα, κατά γενικό κανόνα, τα διευθύνουν λίγο-πολύ 
σταθερές οµάδες προσώπων, που έχουν το µεγαλύτερο κύρος, τη µεγαλύτερη 
επιρροή και πείρα, εκλέγονται στις πιο υπεύθυνες θέσεις και ονοµάζονται 
αρχηγοί. Όλα αυτά είναι στοιχειώδη. Όλα αυτά είναι απλά και καθαρά» (Λένιν, 
«Αριστερισµός …», κεφ. V). 

Από τη στιγµή που έχει ξεκινήσει η οικοδόµηση του εργατικού κράτους, η 
διαλεκτική των πραγµάτων είναι τέτοια που οδηγεί από τις µάζες στην 
πρωτοπορία τους, κι’ από εκεί στο κόµµα και τα όργανα άσκησης της 
πολιτικής εξουσίας των µαζών; Έχουµε εδώ µια µονόπλευρη αιτιακή σχέση; 
Πολύ περισσότερο, έχουµε µια ταύτιση; Όχι, έχουµε µια διαλεκτική σχέση. 
Από τις µάζες στην πρωτοπορία τους, κι’ από κει στο κόµµα και στο εργατικό 
κράτος, σηµαίνει ότι διασφαλίζουµε την ανύψωση του πολιτικού επιπέδου 
των µαζών, την κατανόησή τους για τα συνολικά προτσές στην οικονοµία και 
την πολιτική του εργατικού κράτους, την εµπιστοσύνη των µαζών. Αυτό είναι 
πρώτα απ’ όλα ένα πραχτικό ζήτηµα, και πολύ λιγότερο ένα ζήτηµα 
µαρξιστικής εκπαίδευσης των µαζών.  

Απ’ τη στιγµή που επιτρέπουµε τους θεσµούς της αγοράς, είναι αναπόφευκτη 
η ενίσχυση της µικροαστικής τάξης και των καπιταλιστικών τάσεων γενικά. Ο 
Λένιν έχει δώσει τη φόρµουλα του «κρατικού καπιταλισµού» σαν 
καπιταλισµού στον οποίο µπορούν να τεθούν όρια στο εργατικό κράτος. Αλλά 
η ενίσχυση της µικροαστικής τάξης και εποµένως της διάχυσης των 
µικροαστικών και αστικών αντιλήψεων, θα είναι αναπόφευκτη. Λέµε τότε ότι 
είναι ζήτηµα θεωρητικής εκπαίδευσης των µαζών, και πολύ σωστά, αλλά δεν 
ξεχνάµε ότι αυτό πρώτα απ’ όλα ένα πραχτικό ζήτηµα.  

Όπως γράφει ο Λένιν: 

«Στη δουλειά του το Κόµµα στηρίζεται άµεσα στα συνδικάτα που έχουν 
σήµερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του τελευταίου συνεδρίου (Απρίλης 1920), 
πάνω από 4 εκατοµµύρια µέλη και τυπικά είναι εξωκοµµατικές οργανώσεις. 



Στην πραγµατικότητα όλα τα καθοδηγητικά όργανα της τεράστιας πλειοψηφίας 
των συνδικάτων και κατά πρώτο λόγο βέβαια το γενικό συνδικαλιστικό 
πανρωσικό κέντρο ή γραφείο (Πανρωσικό Κεντρικό Συµβούλιο των 
Συνδικάτων) αποτελούνται από κοµµουνιστές και εφαρµόζουν όλες τις οδηγίες 
του Κόµµατος. Κι έτσι έχουµε σε γενικές γραµµές έναν προλεταριακό µηχανισµό 
που τυπικά δεν είναι κοµµουνιστικός, έναν προλεταριακό µηχανισµό ευλύγιστο 
και σχετικά πλατύ και πολύ ισχυρό, που µέσω αυτού το Κόµµα συνδέεται στενά 
µε την τάξη και µε τη µάζα και µέσω αυτού, µε την καθοδήγηση του Κόµµατος, 
πραγµατοποιείται η δικτατορία της τάξης» (Λένιν, «Αριστερισµός …», κεφ. 
VΙ). 

Μα αν «έχουµε σε γενικές γραµµές έναν προλεταριακό µηχανισµό που τυπικά 
δεν είναι κοµµουνιστικός», γιατί δεν αρχίζει να ενσωµατώνεται αυτός ο 
µηχανισµός και ουσιαστικά στη λειτουργία των σοβιέτ; Γιατί δεν δείχνει από 
µόνος του σηµάδια «απονέκρωσης» και ενσωµάτωσης στο κράτος ή τα 
όργανα άσκησης της προλεταριακής εξουσίας; Ίσως επειδή, όπως λέει ο 
Λένιν: 

«Κάποια «αντιδραστικότητα» των συνδικάτων, µε την έννοια που αναφέραµε, 
είναι αναπόφευκτη στις συνθήκες της δικτατορίας του προλεταριάτου. Να µην 
το καταλαβαίνεις αυτό σηµαίνει ότι δεν καταλαβαίνεις τους βασικούς όρους του 
περάσµατος από τον καπιταλισµό στο σοσιαλισµό. Να φοβάσαι αυτή την 
«αντιδραστικότητα», να προσπαθείς να την αποφύγεις, να την υπερπηδήσεις 
είναι η πιο µεγάλη ανοησία, γιατί σηµαίνει πως φοβάσαι το ρόλο της 
προλεταριακής πρωτοπορίας, που συνίσταται στην εκπαίδευση, στη διαφώτιση, 
στη διαπαιδαγώγηση και στο τράβηγµα στην καινούργια ζωή των πιο 
καθυστερηµένων στρωµάτων και µαζών της εργατικής τάξης και της αγροτιάς» 
(Λένιν, «Αριστερισµός …», κεφ. VΙ). 

Αν το όλο ζήτηµα ήταν πραγµατικά µια κάποια αντιδραστικότητα, 
αναπόφευκτη µεν αλλά περιστασιακή, που οφείλεται στην έλλειψη 
εκπαίδευσης και ταξικής συνείδησης, στην περίπτωση αυτή οι διαφορές της 
πρωτοπορίας και των συνδικάτων δεν θα ήταν διαφορετικές από τις διαφωνίες 
και την πάλη των ιδεών στο κόµµα. Αν πάλι οι διαφορές δεν είναι 
περιστασιακές αλλά έχουν έναν πιο ριζικό και επίµονο χαρακτήρα, τότε 
πρέπει ν’ αναζητηθεί η ταξική τους βάση, κι’ αυτή δεν είναι άλλη από την 
ανάπτυξη των µικροαστικών και αστικών στοιχείων στην κοινωνία του 
εργατικού κράτους. Είχαν αναπτυχθεί αυτά τα στοιχεία, τον Απρίλη του 1920 
(που έγραψε ο Λένιν τον «Αριστερισµό» για το ΙΙ Συνέδριο της 
Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς) στον ίδιο βαθµό που άρχισαν ν’ αναπτύσσονται 
έναν χρόνο αργότερα σαν συνέπεια της ΝΕΠ; Ασφαλώς όχι. Φαινοµενικά, 
εποµένως, δεν υπήρχε η ανάγκη της ενσωµάτωσης των συνδικάτων ειδικά 
εφόσον «έχουµε σε γενικές γραµµές έναν προλεταριακό µηχανισµό που τυπικά 
δεν είναι κοµµουνιστικός». Αλλά αν µια τέτοια εκτίµηση ήταν σωστή για τη 
βιοµηχανία γενικά δεν ήταν σωστή για την ύπαιθρο. Όπως γράφει ο Λένιν: 

«Τη σύνδεση µε τις «µάζες» µέσω των συνδικάτων την θεωρούµε ανεπαρκή. 
Στην πορεία της επανάστασης µέσα στην πράξη δηµιουργήθηκε σε µας ένα 
όργανο, όπως είναι οι εξωκοµµατικές εργατικές και αγροτικές 
συνδιασκέψεις, για να παρακολουθούµε τις διαθέσεις των µαζών, να τις 



πλησιάζουµε, να ανταποκρινόµαστε στα αιτήµατα τους, να προωθούµε τα 
καλύτερα στοιχεία απ’ αυτές στις κρατικές υπηρεσίες κτλ. Κι αυτό το όργανο 
προσπαθούµε µε όλα τα µέσα να το υποστηρίξουµε, να το αναπτύξουµε και να 
το πλατύνουµε. Ένα από τα τελευταία διατάγµατα για τη µετατροπή του Λαϊκού 
Επιτροπάτου Κρατικού Ελέγχου σε «Εργατοαγροτική Επιθεώρηση» δίνει στις 
εξωκοµµατικές συνδιασκέψεις αυτού του είδους το δικαίωµα να εκλέγουν µέλη 
του Κρατικού Ελέγχου για διάφορες επιθεωρήσεις» (Λένιν, «Αριστερισµός 
…», κεφ. VΙ). 

Αλλά αυτό ίσα – ίσα σηµαίνει ότι ένα προτσές έχει αναπτυχθεί ανάµεσα στο 
εργατικό κράτος και την Εργατοαγροτική Επιθεώρηση, που ξεκίνησε από τις 
εξωκοµµατικές εργατικές και αγροτικές συνδιασκέψεις. Αλλά και το ζήτηµα 
των συνδικάτων, αν και πραχτικά αποδείχτηκε ολότελα ασήµαντο µπροστά 
στο ζήτηµα των σχέσεων µε την αγροτιά, ειδικά µετά τη ΝΕΠ και εξαιτίας της 
ΝΕΠ, δεν ήταν ασήµαντο την εποχή που τέθηκε. Αν θεωρήθηκε ότι οι σχέσεις 
µε την αγροτιά µπορούν να ρυθµισθούν στα πλαίσια της πολιτικής ηγεµονίας 
της εργατικής τάξης, αυτό ακριβώς ήταν το σηµαντικό ζήτηµα που 
κατέστησε, τελικά, αναγκαία τη στροφή της ΝΕΠ. Εδώ, ένα ζήτηµα της 
δικτατορίας λύθηκε µε οικονοµικά µέσα και την προσφυγή στις αγορές. Αλλά 
στην περίπτωση της εργατικής τάξης, το πρόβληµα δεν µπορούσε να λυθεί µε 
τέτοια µέσα αλλά µε τη συστηµατική εξέταση του ρυθµού µε τον οποίο και 
του βαθµού στον οποίο θα οργανωθεί µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα η 
εργασία. 

Τα πλεονεκτήµατα και η αποδοτικότητα των µεθόδων της 
στρατιωτικοποίησης της εργασίας ή του «Στρατού της Εργασίας», φαίνονταν 
ήδη πολύ σηµαντικά στον Τρότσκι. Όπως έγραφε σχετικά: 

“Since the Soviet state organises work in the interests of the workers 
themselves, compulsion is in no way opposed to the personal interests 
of the worker but, on the contrary, entirely coincides therewith – on 
condition, of course, that labour power is used intelligently and 
economically. This colossal task, the introduction and 
implementation of labour service, is still all in the future. We are, so 
far, in this connection, passing through a period of amateurism and 
rather clumsy experimenting. But all the facts testify that, in this 
fundamental matter, we shall emerge on to the high road, through 
increasingly precise organisation of labour service and increasingly 
accurate implementation of it, and, what is most important, through 
perfecting, simplifying and defining the relevant economic 
apparatuses.” (Trotsky, “On the Labour Army”, 23/3/1920, Pravda 
No. 63, “The Military Writings of Leon Trotsky”, vol. 3: 1920). 

∆εν θα ήταν παράλογο να υποθέσουµε ότι µαζί µε την εισαγωγή της ΝΕΠ κι’ 
έτσι το άνοιγµα των αγορών των αγροτικών προϊόντων, η βαθµιαία 
αποστρατιωτικοποίηση της εργασίας θα µπορούσε να οδηγήσει σε νέες 



µορφές της κοινωνικής εργασίας, στα πλαίσια της γενικότερης ανάπτυξης της 
τεχνικής και οικονοµικής βάσης του εργατικού κράτους. Ενώ οι µέθοδοι της 
στρατιωτικοποίησης της εργασίας απέδωσαν ειδικά σε ότι αφορά τη συλλογή 
του αγροτικού πλεονάσµατος και στον τοµέα των σιδηροδρόµων και των 
µεταφορών γενικά (Tsektran) η υποχρεωτική εργασία σε συνδυασµό µε τις 
προσωπικές κλίσεις και την ορθολογική της κατανοµή, θα είχε δηµιουργήσει 
στη βιοµηχανία ένα διαφορετικό πρότυπο κοινωνικής εργασίας λίγο – πολύ 
κοντά στα κοµµουνιστικά πρότυπα. Αλλά οι µορφές της κοινωνικής εργασίας 
δεν µπορεί ποτέ να είναι ανώτερες από εκείνες που δικαιολογούνται µε βάση 
τις δεδοµένες παραγωγικές δυνάµεις της εποχής. Κατά συνέπεια, η 
στρατιωτικοποίηση γρήγορα θα οδηγούσε τις µάζες σε κόπωση, όπως 
άλλωστε και έγινε. Αλλά το γεγονός αν και κατά πόσο το σύστηµα είχε 
ξεπεράσει τα όριά του δεν είναι απολύτως σαφές. Φυσικά, δεν ήταν πανάκεια: 

“The military apparatus, as such, is not, of course, adapted to guiding 
the labour-process. But we did not attempt to use it for that purpose. 
Control had to remain in the hands of the appropriate economic 
organs. The army supplied the necessary labour-power in the form of 
organised, compact units, suitable, in the mass, for carrying out very 
simple, homogeneous tasks: freeing roads from snow, procurement of 
timber, building work, organising cartage, and so on” (Trotsky, 
“About the organization of labor”, Report to the 3rd All-Russia 
Congress of Economic Councils, “The Military Writings of Leon 
Trotsky”, vol. 3: 1920). 

Εποµένως, η στρατιωτική οργάνωση της εργασίας, στα πρώτα χρόνια της 
επανάστασης δεν αφορούσε τον τρόπο οργάνωσης της οικονοµίας αλλά 
της εργατικής δύναµης της Ρωσίας. Τα οικονοµικά όργανα και εποµένως η 
οικονοµική πολιτική ήταν στην ευχέρεια του εργατικού κράτους να τ’ 
αποφασίσει, πάνω στη βάση της διαθεσιµότητας, της οργάνωσης και της 
αποτελεσµατικής εργασίας του προλεταριάτου. Όταν αργότερα τέθηκε το 
ζήτηµα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, έπρεπε να τεθεί ταυτόχρονα µε το 
ζήτηµα της µετάβασης σε µια ειρηνική περίοδο οικοδόµησης του 
σοσιαλισµού και το ζήτηµα της µετάβασης της εργατικής τάξης από την 
κατάσταση της στρατιωτικής οργάνωσης στην οργάνωσή της στα συνδικάτα, 
τα σοβιέτ, το κόµµα, τη σχέση του κόµµατος µε την κυβέρνηση και τη φύση 
αυτής της σχέσης µε την εργατική τάξη που βρισκόταν και η ίδια σε 
µετάβαση. Αυτό δεν ήταν ένα εύκολο πρόβληµα, δεδοµένου ότι τα συνδικάτα 
ήταν µεταβατικές οργανώσεις. Φυσικά, αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο για τη 
διαλεκτική σκέψη, δηλαδή όπως έλεγε ο Λένιν δεν υπάρχουν διαφορετικές 
πλευρές του ζητήµατος των συνδικάτων, αλλά αλληλοσυσχετιζόµενες 
κατηγορίες ενός φαινοµένου σε εξέλιξη. Η αντικειµενική, υλική βάση του 
προτσές ήταν ωστόσο η µετάβαση της εργατικής τάξης από τον Κόκκινο 
Στρατό στους τόπους δουλειάς. 

Αν τα συνδικάτα πραγµατικά είχαν αναπτύξει ή αν η πρωτοπορία είχε ωθήσει 
τα συνδικάτα ν’ αναπτύξουν ένα προτσές αντικειµενικής σύµφυσης µε το 
κόµµα και τα όργανα άσκησης της προλεταριακής δικτατορίας, τότε ο ρόλος 
των συνδικάτων θα ήταν καθορισµένος από αυτή την αλληλοσχέση. Ο βαθµός 
στον οποίο ένα τέτοιο προτσές είχε αναπτυχθεί ή ήταν κρίσιµο ν’ αναπτυχθεί, 



αποτελούσε φυσικά ζήτηµα εκτίµησης. Από αυτά τα ζητήµατα εκτίµησης 
πήγαζαν και οι διαφοροποιήσεις στο ζήτηµα των συνδικάτων που γρήγορα, 
όπως είπαµε, έγιναν ασήµαντες µπροστά στο ζήτηµα των κοοπερατίβων και 
της κοµµατικής δουλειάς στην ύπαιθρο, εξαιτίας της ΝΕΠ όπως είχε 
αποσαφηνίσει ο Λένιν. Όπως έγραφε ο Τρότσκι: 

“There are a large number of workers, not belonging to any party, 
who are keen on production and on technical skill and loyal to their 
factory; one cannot speak of them as “politically indifferent” except in 
a purely conventional sense. At the gravest and most difficult hours of 
the revolution they were with us. The vast majority of them were 
undismayed by the revolution; they were not deserters, they were not 
traitors. During the civil war many of them fought, while others 
worked their utmost on munitions. From this they passed straightaway 
to the labours of peace. One has, however, some reason for calling 
them “non-political,” because the interest of corporate production or 
of the family comprises for them, at least in normal times, their whole 
“political interest.” […] We cannot approach them on the political 
side, or at least we cannot in that way touch them very profoundly, but 
we can and we must reach them through production itself and through 
technical skill” (Trotsky, “Man does not live by politics alone”, 
November 1923). 

Αυτό απαιτεί µε τη σειρά του συστηµατική δουλειά κυρίως στην εργαζόµενη 
νεολαία, συνέχιζε ο Τρότσκι, καθώς επίσης και συστηµατική δουλειά πάνω 
στα πραχτικά ζητήµατα µε το σύνολο της εργατικής τάξης. Αυτό είναι ένα 
καθήκον του εργατικού κράτους κι’ εποµένως της κοµµουνιστικής 
πρωτοπορίας, αλλά ο τρόπος µε τον οποίο υλοποιείται πραχτικά έχει πολλές 
απαντήσεις και καµιά δεν είναι a priori σωστή αν δεν δοκιµασθεί και δεν 
ελεγχθεί στην πράξη. Μια πολιτική µπορεί να φαίνεται σωστή από την άποψη 
της θεωρίας και των αρχών, αλλά η αλήθεια είναι πάντα συγκεκριµένη. Τώρα, 
η πολιτική της βαθµιαίας ενσωµάτωσης των συνδικαλιστικών ενώσεων δεν 
δοκιµάστηκε ποτέ στην πράξη, όπως δεν δοκιµάστηκε και καµιά άλλη 
συγκεκριµένη πολιτική. 

Στην πράξη, είναι οι µικροαστικές αντιλήψεις και οι µικροαστικές 
πολιτικές απόψεις εκείνες που καθορίζουν τη βάση πάνω στην οποία 
προσδιορίζεται η ίδια η γραφειοκρατικοποίηση. Γι’ αυτό εντάθηκε η 
γραφειοκρατικοποίηση µε την εισαγωγή της ΝΕΠ, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 
δεν αναπτυσσόταν και πριν. Όπως γράφει ο Τρότσκι: 

“Yes, the dangers of state power exist under the regime of the 
dictatorship of the proletariat as well, but the substance of these 
dangers consists of the fact that power can actually return to the 
hands of the bourgeoisie. The best known and most obvious state 
danger is bureaucratism. But what is its essence? If the enlightened 
workers’ bureaucracy could lead society to socialism, that is, to the 
liquidation of the state, we would be reconciled to such a bureaucracy. 
But it has an entirely opposite character. By separating itself from the 
proletariat, by raising itself above it the bureaucracy falls under the 



influence of the petty bourgeois classes and can by that very fact 
facilitate the return of power into the hands of the bourgeoisie. In 
other words, the state dangers for the workers under the dictatorship 
of the proletariat are, in the final analysis, nothing but the danger of 
restoring the power to the bourgeoisie.” (Trotsky, “The errors in 
principle of syndicalism”, October 1923). 

Η 
εργατική εξουσία δεν δηµιουργεί από µόνη της τον κίνδυνο της 
γραφειοκρατικοποίησης. Η αντικειµενική βάση αυτού του φαινοµένου είναι 
εντελώς διαφορετική κι’ εξάλλου είναι µάλλον στη φύση των εργατικών 
ενώσεων και των συνδικάτων να γραφειοκρατικοποιούνται περισσότερο από 
κάθε άλλο οργανισµό. Όπως συνεχίζει ο Τρότσκι: 

“From the example of England, one sees very clearly how absurd it is to 
counterpose, as if it were a question of two different principles, the trade 
union organisation and the state organisation. In England, more than 
anywhere else, the state rests upon the back of the working class which 
constitutes the overwhelming majority of the population of the country. The 
mechanism is such that the bureaucracy is based directly on the workers, and 
the state indirectly, through the intermediary of the trade union bureaucracy”. 

Εποµένως αν τα συνδικάτα έχουν γραφειοκρατικοποιηθεί τότε ο 
µεσολαβητικός τους χαρακτήρας ανάµεσα στην εργατική τάξη και το αστικό 
κράτος είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί η κυριαρχία της 
αστικής τάξης πάνω στους εργαζόµενους. Ανεξάρτητα από το παράδειγµα της 
Αγγλίας, τα συνδικάτα είναι αναγκαστικά αποσπασµατικά, κατακερµατισµένα 
όπως και η «εργατική τάξη» στην οποία αναφέρονται: ∆εν αναφέρονται στην 
εργατική τάξη σαν σύνολο, αλλά στις ιδιαίτερες επαγγελµατικές της 
υποδιαιρέσεις. Ξεπερνούν αυτό τον στενό ορίζοντα µόνο µε τη συµµετοχή 
των πρωτοπόρων εργατών, στο εργατικό κράτος. Αλλά από ένα σηµείο κι’ 
έπειτα η ποσότητα µετατρέπεται σε ποιότητα αν οι συνθήκες είναι 



κατάλληλες, δηλαδή αν δεν έχει, και στην έκταση που δεν έχει 
γραφειοκρατικοποιηθεί το εργατικό κράτος. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Είναι ασφαλώς δεδοµένο ότι ο Τρότσκι κατηγορήθηκε για γραφειοκρατισµό 
εισηγούµενος τη βαθµιαία σύµφυση των συνδικάτων µε τα όργανα άσκησης 
της εργατικής εξουσίας. Το ζήτηµα ήταν, ωστόσο ο βαθµός ή ο ρυθµός της 
ενσωµάτωσης, και όχι η γραφειοκρατική επιβολή ενός τέτοιου µέτρου από το 
εργατικό κράτος. Αυτό το ζήτηµα είναι απολύτως αναγκαίο να κατανοηθεί. 
Επίσης, η βαθµιαία σύµφυση των συνδικάτων στηριζόταν στο γεγονός ότι µια 
απόλυτη διάσταση δεν µπορεί να υπάρξει ανάµεσα στα συνδικάτα και το 
κράτος, ούτε στον καπιταλισµό ούτε στο εργατικό κράτος. Φυσικά, η 
µακροχρόνια τάση των συνδικάτων και των εργατικών ενώσεων είναι να 
συµπέσουν απόλυτα µε τα όργανα της εργατικής εξουσίας, αλλά αυτή είναι 
µόνο µια µακροχρόνια προοπτική. Από την άποψη των πραχτικών 
καθηκόντων στο εργατικό κράτος, δεν µπορεί ν’ αµφισβητηθεί στα σοβαρά 
ότι οι εργατικές οργανώσεις υπόκεινται σε µια διαλεκτική µετατροπή καθώς η 
ποσότητα µετατρέπεται σε ποιότητα και αρχίζουν βαθµιαία ν’ αποχωρίζονται 
τα χαρακτηριστικά που έχουν κληρονοµήσει από τον καπιταλισµό, ειδικά τον 
κατακερµατισµό της εργατικής τάξης, τα στενά επαγγελµατικά συµφέροντα 
και τη στενά επαγγελµατικά προσανατολισµένη συνείδηση.  

Το πραχτικό ζήτηµα είναι ότι αν δεν έχει ξεπερασθεί η οικονοµική 
καθυστέρηση που δικαιολογεί τον κατακερµατισµό της τάξης και 
αντανακλάται στην ταξική της συνείδηση, χρειάζεται ένα ποιοτικό άλµα στη 
ταξική συνείδηση που πρέπει να βασίζεται σ’ ένα υλικό υπόστρωµα. Αυτό το 
υλικό υπόστρωµα δεν µπορεί να είναι άλλο από την οικονοµική ανάπτυξη του 
εργατικού κράτους και το βάθεµα της εργατικής δηµοκρατίας. Αλλά στη 
µεταβατική περίοδο, και ειδικά κάτω από αντίξοες συνθήκες γι’ αυτή την 
οικονοµική ανάπτυξη, χρειάζεται η υπέρβαση της διάστασης ανάµεσα στο 
κράτος και τα συνδικάτα µε τη µεσολάβηση της επαναστατικής πρωτοπορίας 
της εργατικής τάξης.  
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