


Πρόλογος στην Ελληνική Έκδοση

Κλείνουν σήμερα εκατό χρόνια από τη γέννηση του 
Λεόν Τρότσκι, του συναρχηγού του Λένιν στην 
Οκτωβριανή Επανάσταση, ιδρυτή και αρχηγού του 
Κόκκινου Στρατού και ιδρυτή της Τέταρτης 
Διεθνούς. Οι τροτσκιστές σ’ όλο τον κόσμο τιμούν 
τα Εκατοντάχρονα, που συμπέφτουν με την 62η 
Επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης, 
συνεχίζοντας την πάλη του Τρότσκι για την 
ανάπτυξη του Διαλεκτικού Υλισμού, τη διείσδυση 
στην εργατική τάξη και την οικοδόμηση μαζικών 
επαναστατικών προλεταριακών κομμάτων –την 
οικοδόμηση του Παγκόσμιου Κόμματος της 
Σοσιαλιστικής Επανάστασης σαν τον μόνο τρόπο 
για την πραγμάτωση του επαναστατικού ρόλου της 
παγκόσμιας εργατικής τάξης. 

Συμμετέχοντας σ’ αυτήν την πάλη, οι εκδόσεις 
«ΑΛΛΑΓΗ» και η ΕΔΕ προσφέρουν σήμερα στην 
εργατική τάξη και τη νεολαία τον πρώτο τόμο της 
Τρίτης Διεθνούς μετά τον Λένιν που για πρώτη 
φορά εκδίδεται στα ελληνικά. 

Η Τρίτη Διεθνής μετά τον Λένιν, όπως και τα άλλα 
δυο έργα που έχουμε εκδώσει, τιμώντας τη Χρονιά 
Τρότσκι (Μαρξισμός και Συνδικάτα και Τα 
Μαθήματα του Οκτώβρη) είναι αποφασιστικά όπλα 
στα χέρια της εργατικής τάξης και της πρωτοπορίας 
της, της Εργατικής Διεθνιστικής Ένωσης, στον 
σκληρό αγώνα που έχουν αναλάβει ενάντια στο 
σταλινισμό και τα ρεβιζιονιστικά δεκανίκια του για 
την οικοδόμηση μια μαζικής ΕΔΕ που θα 
καθοδηγήσει τον αγώνα για την ανατροπή της 
σάπιας και χρεοκοπημένης κυβέρνησης Καραμανλή 
και για την εγκαθίδρυση της εξουσίας της εργατικής 



τάξης. Η εκρηκτική πορεία της παγκόσμιας 
καπιταλιστικής κρίσης και η γοργή ανάπτυξη της 
παγκόσμιας επανάστασης, ιδιαίτερα μετά την 
επανάσταση στο Ιράν και τη Νικαράγουα, έχουν 
δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος. 

Η Τρίτη Διεθνής μετά τον Λένιν, που γράφτηκε από 
τον Τρότσκι το 1928 στην Άλμα Άτα, όπου τον είχε 
εξορίσει η ανερχόμενη γραφειοκρατική κάστα του 
Στάλιν, αποτελείται από τέσσερα μέρη («Το Σχέδιο 
Προγράμματος της Κομμουνιστικής Διεθνούς –
Κριτική των Βασικών Θέσεων». «Και Τώρα; –
Γράμμα στο Έκτο Συνέδριο της Κ.Δ.». «Το Κινέζικο 
Ζήτημα μετά το Έκτο Συνέδριο της Κ.Δ.». «Ποιοι 
Διευθύνουν Σήμερα την Κομμουνιστική Διεθνή») 
και είναι αφιερωμένο στα θεμελιώδη προβλήματα 
της Τρίτης Διεθνούς. «Αγκαλιάζει, όπως γράφει ο 
Τρότσκι, όλους τους τομείς της δραστηριότητάς 
της: το Πρόγραμμά της, τη στρατηγική και την 
τακτική της, τις μορφές οργάνωσης και τις 
προσωπικότητες που αποτελούν την ηγεσία της... 
Περιλαβαίνει επίσης μια εκτίμηση της εσωτερικής 
πολιτικής του Κομμουνιστικού Κόμματος της ΕΣΣΔ, 
για ολόκληρη την τελευταία περίοδο, αρχίζοντας 
από την αρρώστια και το θάνατο του Λένιν». 

Ο Τρότσκι μαζί με τον Λένιν ήταν οι πρωτεργάτες 
και οι θεμελιωτές της Κομμουνιστικής Διεθνούς –
αυτοί επεξεργάστηκαν τις αρχές και τον διεθνιστικό 
επαναστατικό προσανατολισμό της. Μετά το θάνατο 
του Λένιν ήταν ο Τρότσκι που ανέλαβε να 
υπερασπιστεί αυτές τις αρχές ενάντια στο σταλινικό 
εκφυλισμό που με τη μορφή της θεωρίας του 
«σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα» προσπαθούσε να 
φωλιάσει στην ηγεσία του Παγκόσμιου Κόμματος 



της Σοσιαλιστικής Επανάστασης για να το 
καταστρέψει. 

Αναλύοντας τη θεωρία και την πράξη των επιγόνων 
στην πενταετία 1923-1928, τη θεωρία και την 
πράξη του «Μεγάλου Οργανωτή των Ηττών», ο 
Λεόν Τρότσκι φωτίζει όλα τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η εργατική τάξη και η πρωτοπορία 
της στην πάλη της για εξουσία, μπροστά σε μια 
ηγεσία τυφλή, εμπειρική, υποταγμένη στις πιέσεις 
του παγκόσμιου ιμπεριαλισμού που την οδηγούν 
από ήττα σε ήττα. Ιδιαίτερα στέκεται στα μεγάλα 
γεγονότα της εποχής, τις τρεις μεγάλες ήττες του 
προλεταριάτου: στα γεγονότα της Γερμανίας το 
1923, στην Κινέζικη Επανάσταση το 1925-27, στη 
Γενική Απεργία των βρετανών εργατών το 1926, 
κάνοντας μια ανάλυση και μια τεράστια συνεισφορά 
στη μαρξιστική θεωρία σε ότι αφορά την 
ιμπεριαλιστική εποχή και το ρόλο της ηγεσίας του 
προλεταριάτου. 

Σ’ ολόκληρο το έργο διαγράφονται καθαρά οι δυο, 
διαμετρικά αντίθετες, πολιτικές γραμμές: η 
επαναστατική διεθνιστική γραμμή του Τρότσκι και η 
εθνικορεφορμιστική γραμμή των Στάλιν-
Μπουχάριν. 

«Η μια συνειδητή και συνεπής. Ήταν η προέκταση 
και η ανάπτυξη των στρατηγικών αρχών του 
λενινισμού εφαρμοσμένων στα προβλήματα της 
ΕΣΣΔ και της παγκόσμιας επανάστασης: αυτή ήταν 
η γραμμή της Αντιπολίτευσης. Και η άλλη, 
ασυνείδητη, αντιφατική, διστακτική, γραμμή που 
γλιστρούσε με ζιγκ ζαγκ και απομακρυνόταν από το 
λενινισμό κάτω από την πίεση εχθρικών ταξικών 
δυνάμεων στη διάρκεια μιας περιόδου πολιτικής 



αμπώτιδας στο διεθνή τομέα: αυτή ήταν η γραμμή 
της επίσημης ηγεσίας». 

Στη σοσιαλπατριωτική πολιτική του Στάλιν του 
«σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα», που απομόνωνε 
τη Σοβιετική Ρωσία από τον υπόλοιπο κόσμο και 
από την ιμπεριαλιστική εποχή και που τελικά 
οδήγησε στη διάλυση της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς, ο Λεόν Τρότσκι απαντούσε: 

«Στην εποχή του ιμπεριαλισμού δεν μπορεί κανείς 
να εξετάσει την τύχη μιας απομονωμένης χώρας 
παρά παίρνοντας σαν αφετηρία τις τάσεις της 
παγκόσμιας εξέλιξης ως ενιαίο σύνολο μέσα στο 
οποίο είναι ενσωματωμένη, με τις εθνικές της 
ιδιομορφίες, αυτή η χώρα και από το οποίο 
εξαρτάται...». «Μονάχα όταν ξεκινήσει κανείς από 
την παγκόσμια οικονομία που κυριαρχεί στα 
διάφορα μέρη της μπορεί να επεξεργαστεί το 
πρόγραμμα του διεθνιστικού κόμματος του 
προλεταριάτου». 

Ο αντεπαναστατικός σταλινισμός, έχοντας στην 
υπηρεσία του τις οικονομικές πηγές του πρώτου 
στον κόσμο εργατικού κράτους, κυριάρχησε στο 
Κ.Κ. της Σοβιετικής Ένωσης και στην 
Κομμουνιστική Διεθνή, καταστρέφοντάς την: το 
1943 τη διέλυσε και τυπικά μ’ ένα διάταγμά του ο 
Στάλιν, θυσιάζοντάς την στα παζάρια του με τους 
«συμμάχους» του ιμπεριαλιστές. Όμως, οι ιδρυτικές 
επαναστατικές αρχές της και ο διεθνιστικός της 
προσανατολισμός κληροδοτήθηκαν μέσα από τον 
Λεόν Τρότσκι και την Αριστερή Αντιπολίτευση στην 
Τέταρτη Διεθνή

* * * *



«Ζούμε σε μια ταξική κοινωνία, γράφει ο Τρότσκι, 
απαντώντας στις βρόμικες σταλινικές 
πλαστογραφίες και συκοφαντίες, που είναι αδύνατο 
να την συλλάβουμε χωρίς σκοταδισμό... πού 
ανταποκρίνεται σε ορισμένα συμφέροντα». Σε ποιά, 
όμως, συμφέροντα ανταποκρίνεται ο 
«σκοταδισμός» της λεγόμενης «Ενιαίας 
Γραμματείας» του κ. Μαντέλ και του ηγέτη της Πιερ 
Φρανκ, που επανεκδίδοντας το ιδιαίτερα σημαντικό 
αυτό έργο του Λεόν Τρότσκι στα γαλλικά το 
λογόκριναν περικόβοντας δεκάδες σελίδες; 
«Βρήκανε, δικαιολογούνται, ένα άλλο αντίτυπο στα 
αρχεία του Τρότσκι». Δεν είναι, βέβαια, δύσκολο να 
συγκρίνει κανείς τις δυο εκδόσεις. Η έρευνα της 
Διεθνούς Επιτροπής για «Τα Ζητήματα Ασφάλειας 
και η Τέταρτη Διεθνής» έχει πολλά ακόμα να 
αποκαλύψει! 

Ο Λεόν Τρότσκι που επιμελήθηκε τη γαλλική 
έκδοση του 1930 αισθάνθηκε την ανάγκη να 
τονίσει ενάντια στους ρεβιζιονιστές-σκοταδιστές: 
«Νομίζω πως είναι αναγκαίο να δηλώσω ότι αυτή η 
έκδοση είναι η μοναδική έκδοση του έργου για την 
οποία είμαι υπεύθυνος απέναντι στους 
αναγνώστες» (βλ. τον Πρόλογο του Τρότσκι στη 
σελίδα 12). 

Οι Τροτσκιστές, τα μέλη και οι οπαδοί της Διεθνούς 
Επιτροπής στην Ελλάδα, αισθάνθηκαν την ανάγκη 
να πάρουν στα σοβαρά την προειδοποίηση αυτή 
του Τρότσκι. Και να φροντίσουν μέσα στη σκληρή 
παρανομία της χουντοκρατούμενης Ελλάδας, να 
προμηθευτούν ένα αντίτυπο της έκδοσης του 1930 
και να το μπάσουν με τον παράνομο μηχανισμό 
τους –μαζί με πολλά άλλα μαρξιστικά έργα– στις 
φυλακές των στρατοκρατών για να το 



μεταφράσουν κάτω από ανήκουστες δυσκολίες οι 
ισοβίτες σύντροφοί τους. [Την επικίνδυνη αυτή 
αποστολή, την επαφή και τη συναλλαγή με τους 
ανθρωποφύλακες της χούντας –τώρα μπορούμε να 
το πούμε– την ανάλαβε και την έφερε σε πέρας 
ένας από τους παλαίμαχους τροτσκιστές: ο 
60χρονος τότε τσαγκάρης, σύντροφος ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ (ΚΑΡΑΚΟΣ)]. 

Είναι η μετάφραση αυτή που δίνουμε σήμερα, μέρα 
γέννησης του Λεόν Τρότσκι και της Πρώτης 
Προλεταριακής Δικτατορίας στον κόσμο, στην 
εργατική τάξη και τη νεολαία, και την αφιερώνουμε 
σε όλους εκείνους που έχουν αναλάβει τον σκληρό 
αγώνα για την ανάπτυξη της διαλεκτικής 
μαρξιστικής θεωρίας της γνώσης –τον αγώνα για 
την κατάκτηση μέσα από αισθητηριακή εκπαίδευση 
των νόμων που διέπουν τη Φύση και την κοινωνία 
για να καθοδηγήσουν νικηφόρα το προλεταριάτο, 
παγκόσμια και στην Ελλάδα, στην εξουσία. 

7/11/79       
Οι Μεταφραστές

---------------------------------------------------------
-----------------------

Πρόλογος στη Γαλλική Έκδοση του 1930

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από τέσσερα μέρη που 
το καθένα τους είναι γραμμένο ανεξάρτητα από το 
άλλο, μα που ωστόσο αποτελούν ένα αδιαχώριστο 
σύνολο. Είναι αφιερωμένο στα θεμελιώδη 
προβλήματα της Κομμουνιστικής Διεθνούς. 



Αγκαλιάζει όλους τους τομείς της δραστηριότητάς 
της: το πρόγραμμά της, τη στρατηγική και την 
ταχτική της, τις μορφές οργάνωσης και τις 
προσωπικότητες που αποτελούν την ηγεσία της. 
Δεδομένου όμως ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της 
ΕΣΣΔ, το κυβερνητικό Κόμμα της Σοβιετικής 
Ένωσης, είναι το κυριότερο Κόμμα της, εκείνο που 
σε όλους τους τομείς παίζει έναν αποφασιστικό 
ρόλο μέσα στην Κομμουνιστική Διεθνή, το βιβλίο 
αυτό περιλαβαίνει επίσης μια εκτίμηση της 
εσωτερικής πολιτικής του Κομμουνιστικού 
Κόμματος της ΕΣΣΔ για ολόκληρη την τελευταία 
περίοδο, αρχίζοντας από την αρρώστια και το 
θάνατο του Λένιν. Μ’ αυτή την έννοια αποτελεί, 
πιστεύω, ένα αρκετά πλήρες σύνολο. 

Το έργο μου αυτό δεν εκδόθηκε στα ρωσικά. 
Γράφτηκε το 1928, τότε που στη Σοβιετική 
Δημοκρατία τα μαρξιστικά έργα που 
πραγματεύονταν επίκαιρα θέματα είχαν γίνει η πιο 
απαγορευμένη μορφή της φιλολογίας. Για να 
εξασφαλίσω το λιγότερο μια ορισμένη κυκλοφορία 
στα χειρόγραφά μου, μετέτρεψα τα δυο πρώτα 
μέρη αυτού του βιβλίου σε επίσημα ντοκουμέντα 
και τα έστειλα στο Έκτο Συνέδριο της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς, που συνήρθε στη Μόσχα 
το καλοκαίρι του περασμένου χρόνου. Το τρίτο και 
το τέταρτο μέρος γράφτηκαν μετά το Συνέδριο και 
κυκλοφόρησαν σε χειρόγραφα χέρι με χέρι. Η 
κυκλοφορία τους τιμωρούνταν και τιμωρείται ακόμα 
με εξορία στα αχανή βάθη της Σιβηρίας, και τον 
τελευταίο καιρό μάλιστα με αυστηρή φυλάκιση στο 
κάτεργο του Τομπόλσκ.

Μονάχα το δεύτερο μέρος[1], δηλαδή η «Κριτική 
του Σχεδίου Προγράμματος», εκδόθηκε στα 



γερμανικά. Το βιβλίο ως όλο δεν κυκλοφόρησε 
μέχρι σήμερα παρά μόνο σαν χειρόγραφο, θα έλεγε 
κανείς πως έζησε μια ζωή προτού να γεννηθεί. 
Εκδίδεται για πρώτη φορά με τούτη δω τη μορφή 
στα γαλλικά. Δεδομένου όμως ότι τα χειρόγραφά 
μου βγήκανε από διαφορετικούς δρόμους, 
διασχίζοντας τα σύνορα της Δυτικής Κίνας, και 
κυκλοφόρησαν στις χώρες της Ευρώπης και της 
Αμερικής, νομίζω πως είναι αναγκαίο να δηλώσω 
ότι αυτή η έκδοση είναι η μοναδική έκδοση του 
έργου για την οποία είμαι υπεύθυνος απέναντι 
στους αναγνώστες. 

Με απόφαση του Έκτου Συνεδρίου, το Σχέδιο 
Προγράμματος που κριτικάρεται σε αυτό το βιβλίο 
έγινε το επίσημο Πρόγραμμα της Διεθνούς. Παρόλα 
αυτά η κριτική μου δεν έχασε τίποτε από την 
επικαιρότητά της. Συνέβη ακριβώς το αντίθετο: όλα 
τα ολέθρια σφάλματα του Σχεδίου παρέμειναν στη 
θέση τους, απλά και μόνο απόκτησαν νομική ισχύ 
και έγιναν αντικείμενο επαγγελματικής 
εκμετάλλευσης. Στη διάρκεια του Συνεδρίου η 
Επιτροπή Προγράμματος ρώτησε τι θα έπρεπε να 
κάνει με μια κριτική που ο συγγραφέας της όχι 
μονάχα είχε διαγραφεί από την Κομμουνιστική 
Διεθνή, μα και είχε εξοριστεί στην Κεντρική Ασία. 
Δειλές και μεμονωμένες φωνές ακούστηκαν να 
βεβαιώνουν πως θα μπορούσε κανείς να διδαχτεί 
ακόμα και από τους αντιπάλους του, και πως οι 
σωστές σκέψεις παραμένουν σωστές ανεξάρτητα 
από τον συγγραφέα τους. Νίκησε όμως, μια άλλη, 
πιο συμπαγής ομάδα, χωρίς σχεδόν να συναντήσει 
αντίσταση ή να παλέψει. Μια γηραιά σεβάσμια 
γυναίκα, που άλλοτε ήτανε η Κλάρα Τσέτκιν, 
δήλωσε πως δεν πρέπει να περιμένει κανείς σωστές 
ιδέες όταν αυτές πηγάζουν από τον Τρότσκι. Η 



Κλάρα Τσέτκιν δεν έκανε τίποτε άλλο από το να 
εκτελεί μια εντολή με την οποία είχε επιφορτιστεί 
στα παρασκήνια. Το να αναθέτει ανέντιμες 
αποστολές σε ανθρώπους όσο το δυνατό πιο τίμιους 
αυτό αποτελούσε μια από τις αρχές του συστήματος 
του Στάλιν. 

Η δειλή φωνή του δίκιου πνίγηκε αμέσως. Η 
Επιτροπή Προγράμματος πέρασε δίπλα από την 
«κριτική» μου, κλείνοντας τα μάτια για να μην την 
βλέπει. Έτσι, όλα εκείνα που έγραψα πάνω στο 
θέμα του Σχεδίου ισχύουν για το τωρινό επίσημο 
Πρόγραμμα. Δεν έχει καμιά θεωρητική συνοχή και 
είναι επιζήμιο από πολιτική άποψη. Πρέπει να 
τροποποιηθεί και θα τροποποιηθεί. 

Τα μέλη του Έκτου Συνεδρίου καταδικάσανε πάλι 
«ομόφωνα», όπως πάντα, τον «τροτσκισμό». 
Ουσιαστικά γι’ αυτό και μόνο καλέστηκαν στη 
Μόσχα. Η πλειοψηφία τους πήδηξε στην πολιτική 
αρένα χθες ή προχθές. Ούτε ένας τους δεν 
συμμετείχε στην ίδρυση της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς. Πολύ λίγοι είναι εκείνοι που 
παραβρέθηκαν σε ένα ή δυο από τα τέσσερα 
Συνέδρια που έγιναν κάτω από την ηγεσία του 
Λένιν. Όλοι είναι νεοσύλλεχτοι στη νέα πολιτική 
πορεία, άνθρωποι του καινούριου καθεστώτος 
οργάνωσης. Κατηγορώντας με, ή καλύτερα 
υπογράφοντας την κατηγορία που εκτοξεύτηκε 
ενάντιά μου ότι δήθεν καταπολεμώ τις λενινιστικές 
αρχές, οι αντιπρόσωποι του Έκτου Συνεδρίου 
έδωσαν μάλλον δείγματα της υποταγής τους παρά 
της θεωρητικής τους κατάρτισης και των γνώσεών 
τους πάνω στην ιστορία της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς. 



Πριν από το Έκτο Συνέδριο, η Διεθνής δεν είχε 
κωδικοποιημένο πρόγραμμα. Τα μανιφέστα και οι 
αποφάσεις αρχών καλύπτανε αυτό το χώρο. Το 
Πρώτο και το Δεύτερο Συνέδριο απευθύνανε 
εκκλήσεις στη διεθνή εργατική τάξη. Το 
«Μανιφέστο του Δευτέρου Συνεδρίου», ιδιαίτερα 
αναπτυγμένο, είχε από κάθε άποψη το χαρακτήρα 
ενός προγράμματος. Οι δυο αυτές εκκλήσεις 
γράφτηκαν από μένα, επικυρώθηκαν από την 
Κεντρική Επιτροπή μας χωρίς καμιά τροποποίηση, 
και υιοθετήθηκαν από τα δύο πρώτα Συνέδρια που 
είχαν μια ιδιαίτερη σπουδαιότητα μια και ήταν 
ιδρυτικές συνελεύσεις. 

Το Τρίτο Συνέδριο υιοθέτησε θέσεις 
προγραμματικές και τακτικής που αφορούσαν τα 
θεμελιώδη προβλήματα του παγκόσμιου εργατικού 
κινήματος. Στη διάρκεια του Τρίτου Συνεδρίου 
επενέβηκα για να υπερασπίσω αυτές τις θέσεις που 
εγώ ο ίδιος είχα επεξεργαστεί. Οι τροποποιήσεις 
που προτάθηκαν –κι όχι πάντα με καλή πρόθεση– 
στρέφονταν τόσο ενάντια στον Λένιν όσο κι 
εναντίον μου. Παλεύοντας αποφασιστικά ενάντια 
στην τοτινή Αντιπολίτευση, που εκπροσωπούνταν 
από τους Τέλμαν, Μπέλα Κουν, Πέπερ και άλλους 
κομφουζιονιστές, φτάσαμε ο Λένιν κι εγώ, στο να 
υιοθετηθούν οι θέσεις μου σχεδόν ομόφωνα από το 
Συνέδριο. 

Ο Λένιν μοιράστηκε μαζί μου την επεξεργασία της 
βασικής έκθεσης του Τετάρτου Συνεδρίου «Για την 
Κατάσταση στη Δημοκρατία των Σοβιέτ και τις 
Προοπτικές της Παγκόσμιας Επανάστασης». 
Επεμβαίναμε από κοινού. Εγώ είχα αναλάβει να 
μιλώ στο τέλος, κλείνοντας έτσι τη συζήτηση πάνω 
στις δύο αυτές εκθέσεις. Είναι περιττό να προσθέσω 



πως τα ντοκουμέντα που αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο της Κομμουνιστικής Διεθνούς και 
που επεξεργάστηκαν από μένα ή με τη συνεργασία 
μου εκθέτουν και αναλύουν τις ίδιες αυτές βάσεις 
του μαρξισμού, που οι νεοσύλλεκτοι της σταλινικής 
περιόδου καταδικάζουνε σήμερα σαν «τροτσκισμό». 

Δεν θα ήταν όμως ανώφελο να πούμε πως ο 
σημερινός ηγέτης αυτών των νεοσύλλεκτων δεν 
συμμετείχε καθόλου (ούτε άμεσα ούτε έμμεσα) στις 
εργασίες της Κομμουνιστικής Διεθνούς, τόσο στα 
Συνέδρια όσο και στις Επιτροπές, ακόμα ούτε και 
στις προπαρασκευαστικές εργασίες, που, όπως είναι 
φυσικό, το μεγαλύτερο μέρος τους έπεφτε στο 
ρωσικό Κόμμα. Δεν υπάρχει έστω κι ένα 
ντοκουμέντο που να μπορεί να αποδείξει όχι 
μονάχα μια δημιουργική συμμετοχή στο έργο των 
τεσσάρων πρώτων Συνεδρίων της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς, μα κι ένα σοβαρό ενδιαφέρον αυτού του 
ηγέτη για τις εργασίες τους. 

Το ζήτημα, άλλωστε, δεν περιορίζεται εκεί. Αν 
εξετάσει κανείς τις λίστες των αντιπροσώπων των 
τεσσάρων πρώτων Συνεδρίων, δηλαδή τις λίστες 
των πρώτων φίλων της Επανάστασης του 
Οκτώβρη, των πιο αφοσιωμένων, των ιδρυτών της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς, των άμεσων συνεργατών 
του Λένιν στον διεθνή τομέα, βρίσκει πως, με 
ελάχιστες εξαιρέσεις, όλοι αυτοί μετά το θάνατο του 
Λένιν, όχι μονάχα παραμερίστηκαν από την ηγεσία, 
μα και διαγράφτηκαν από την Κομμουνιστική 
Διεθνή. Αυτό είναι αλήθεια τόσο για τη Σοβιετική 
Ένωση όσο και για τη Γαλλία, τη Γερμανία, την 
Ιταλία, τις Σκανδιναβικές χώρες, την 
Τσεχοσλοβακία –αλήθεια τόσο για την Ευρώπη όσο 
και για την Αμερική. Έτσι, η γραμμή του Λένιν θα 



καταπολεμούνταν τάχα από εκείνους που την είχαν 
επεξεργαστεί μαζί του. Και θα την υπεράσπιζαν 
εκείνοι που την πολεμούσαν όσο ζούσε ο Λένιν, και 
που δεν προσχώρησαν στην Κομμουνιστική Διεθνή 
παρά τα τελευταία χρόνια, αγνοώντας αυτό που 
έγινε χτες και αδιαφορώντας για το τι θα γίνει 
αύριο. 

Τα αποτελέσματα της αλλαγής της πολιτικής και 
του ηγετικού δυναμικού είναι αρκετά γνωστά. Από 
το 1923 η Κομμουνιστική Διεθνής δεν καταγράφει 
παρά ήττες: στη Γερμανία και τη Βουλγαρία, στην 
Αγγλία και την Κίνα. Στις άλλες χώρες οι αποτυχίες, 
χωρίς να είναι τόσο τραγικές, ήτανε επίσης 
μεγάλες. Παντού, όμως, η βασική αιτία των 
αποτυχιών ήτανε η τύφλωση της ηγεσίας. Μα η πιο 
μεγάλη ήττα είναι αυτή που ο Στάλιν προετοιμάζει 
για τη Σοβιετική Δημοκρατία. Μας κάνει να 
πιστέψουμε πως έχει καθορίσει για στόχο του να 
γραφτεί στην Ιστορία με τον τίτλο του μεγάλου 
οργανωτή της ήττας. 

Στη Δημοκρατία των Σοβιέτ οι μαχητές της 
λενινιστικής Κομμουνιστικής Διεθνούς εξορίστηκαν, 
φυλακίστηκαν ή απομακρύνθηκαν. Δεν χρειάζεται 
να πούμε πως στη Γερμανία και τη Γαλλία τα 
πράγματα δεν έφτασαν ακόμα μέχρι την εξορία. Μα 
πραγματικά, αυτό δεν είναι από λάθος των Τέλμαν, 
ούτε των Κασέν. Οι «αρχηγοί» αυτοί απαιτούν από 
την καπιταλιστική αστυνομία να μη δείχνει καμιά 
ανοχή απέναντι στους συναγωνιστές του Λένιν στις 
αστικές δημοκρατίες. Το 1916 ο Κασέν 
δικαιολογούσε την απέλασή μου από τη Γαλλία 
προβάλλοντας επιχειρήματα λυσσασμένου 
σωβινιστή. Σήμερα απαιτεί να μη γίνω δεκτός στη 



Γαλλία. Ωστόσο, ο Κασέν συνεχίζει το έργο του, 
όπως κι εγώ το δικό μου. 

Είναι γνωστό πως στη διάρκεια των τεσσάρων 
πρώτων Συνεδρίων, απασχολήθηκε ιδιαίτερα με τις 
γαλλικές υποθέσεις. Συχνά είχα να εξετάσω μαζί με 
τον Λένιν τα προβλήματα του γαλλικού εργατικού 
κινήματος. Ο Λένιν, φαινομενικά 
μισοαστειευόμενος, μα στο βάθος πολύ σοβαρά, με 
ρωτούσε πότε πότε: «Με πολλή επιείκεια δεν 
αντιμετωπίζεις τις κοινοβουλευτικές ανεμοδούρες 
τύπου Κασέν;». Του απαντούσα πως οι Κασέν δεν 
αποτελούν παρά ένα προσωρινό γεφυράκι που 
οδηγεί στις γαλλικές εργατικές μάζες, όταν όμως 
γεννηθούν και σταθεροποιηθούν σοβαροί 
επαναστάτες, αυτοί θα σαρώσουν από το δρόμο 
τους τούς Κασέν και συντροφία. Για λόγους που 
εκθέτονται διεξοδικά σ’ αυτό εδώ το βιβλίο, τα 
πράγματα τράβηξαν σε μάκρος. Μα δεν αμφιβάλλω 
ούτε για μια στιγμή πως οι ανεμοδούρες θα έχουν 
την τύχη που τους αξίζει. Το προλεταριάτο 
χρειάζεται ατσάλινα εργαλεία, κι όχι τενεκεδένια. 

Το ενιαίο μέτωπο του Στάλιν, της αστικής 
αστυνομίας, του Τέλμαν και του Κασέν ενάντια 
στους συναγωνιστές του Λένιν είναι ένα γεγονός 
αναμφισβήτητο κι έχει μια σπουδαιότητα σχετικά 
μεγάλη στην πολιτική ζωή της σημερινής Ευρώπης. 

Ποιό είναι το γενικό συμπέρασμα που βγαίνει από 
αυτό το βιβλίο; Από διάφορες πλευρές προσπαθούν 
να μας αποδώσουν πως σχεδιάζουμε να ιδρύσουμε 
μια Τέταρτη Διεθνή. Αυτό είναι μια άποψη ολότελα 
λαθεμένη. Ο κομμουνισμός και ο δημοκρατικός 
«σοσιαλισμός» αποτελούν δυο βαθιές ιστορικές 
τάσεις που είναι γερά ριζωμένες στις σχέσεις των 



τάξεων. Η ύπαρξη και η πάλη της Δεύτερης και της 
Τρίτης Διεθνούς απαρτίζουν ένα μακρινό προτσές 
στενά δεμένο με την τύχη της καπιταλιστικής 
κοινωνίας. Οι ενδιάμεσες ή οι «κεντριστικές» τάσεις 
μπορούν για μια δοσμένη στιγμή να αποκτήσουν 
μια μεγάλη επίδραση, όχι όμως για πολύ καιρό. Η 
προσπάθεια του Φρειδερίκου Άντλερ και Σία να 
δημιουργήσει μια ενδιάμεση Διεθνή (Νο 2 1/2) 
φαινόταν να υπόσχεται πολλά στην αρχή, μα 
χρεοκόπησε πολύ γρήγορα. Η πολιτική του Στάλιν 
αν και έχει σαν αφετηρία άλλες βάσεις κι άλλες 
ιστορικές παραδόσεις, αποτελεί μια ποικιλία του 
ίδιου κεντρισμού. Ο Φρειδερίκος Άντλερ, με το 
χάρακα και το διαβήτη στο χέρι, προσπαθεί να 
τραβήξει μια πολιτική διαγώνιο ανάμεσα στον 
μπολσεβικισμό και τη σοσιαλδημοκρατία. Ο Στάλιν 
δεν ακολουθεί τόσο δογματικούς δρόμους. Η 
πολιτική του σχηματίζει μια γραμμή από εμπειρικά 
ζιγκ ζαγκ ανάμεσα στον Μαρξ και τον Φόλμαρ, 
ανάμεσα στον Λένιν και τον Τσιαγκ Κάι-σεκ, 
ανάμεσα στον μπολσεβικισμό και τον εθνικό 
σοσιαλισμό. Μα αν μετατρέψει κανείς το σύνολο 
αυτό των ζιγκ ζαγκ στη βασική τους έκφραση, 
βρίσκει το ίδιο αριθμητικό αποτέλεσμα: 2 1/2. 
Ύστερα από όλα τα λάθη που έκανε και τις σκληρές 
ήττες που στοίχισαν αυτά τα λάθη, ο σταλινικός 
κεντρισμός θα είχε συντριβεί πολιτικά από πολύ 
καιρό τώρα, αν δεν στηριζόταν πάνω στις υλικές 
και ιδεολογικές πηγές ενός κράτους που βγήκε από 
την Επανάσταση του Οκτώβρη. Μα και ο πιο 
ισχυρός μηχανισμός δεν μπορεί από μόνος του να 
σώσει μια απελπισμένη πολιτική. Ανάμεσα στο 
μαρξισμό και το σοσιαλπατριωτισμό δεν υπάρχει 
θέση παρά μόνο για το σταλινισμό. Η 
Κομμουνιστική Διεθνής αφού περάσει μια σειρά 



δοκιμασίες και κρίσεις θα απελευθερωθεί από το 
ζυγό μιας γραφειοκρατίας χωρίς ιδέες, ικανής 
μονάχα να καταφεύγει σε τυχοδιωκτισμούς, να 
διαγράφει ζιγκ ζαγκ, να παραδίδεται στην 
καταπίεση και να προετοιμάζει ήττες. Δεν υπάρχει 
καμιά ανάγκη να οικοδομήσουμε μια Τέταρτη 
Διεθνή. Συνεχίζουμε και αναπτύσσουμε τη γραμμή 
της Τρίτης Διεθνούς που προετοιμάσαμε στη 
διάρκεια του πολέμου, και που στην ίδρυσή της 
συμμετείχαμε μαζί με τον Λένιν ύστερα από την 
Επανάσταση του Οκτώβρη. Ούτε για μια στιγμή δεν 
αφήσαμε να μας ξεφύγει από τα χέρια το νήμα της 
διαδοχής στον τομέα των ιδεών. Οι κρίσεις και οι 
προβλέψεις μας επιβεβαιώθηκαν με γεγονότα μιας 
τεράστιας ιστορικής σημασίας. Ποτέ άλλοτε, ούτε 
στα χρόνια των διωγμών και των εξοριών, δεν 
είμαστε τόσο ακράδαντα πεπεισμένοι όσο σήμερα 
για την ορθότητα των ιδεών μας και για το 
αναπόφευκτο του θριάμβου τους. 

Κωνσταντινούπολη 15 του Απρίλη 1929
ΛΕΟΝ ΤΡΟΤΣΚΙ                    

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
————————

[1]. Να πληροφορήσουμε τον αναγνώστη ότι στη 
σειρά των κειμένων ακολουθούμε τη διάταξη της 
αγγλικής έκδοσης, δημοσιεύοντας πρώτα την 
«Κριτική του Σχεδίου Προγράμματος της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς» και μετά το «Και Τώρα;» 
–το «Γράμμα του Τρότσκι στο Έκτο Συνέδριο». Και 
να προσθέσουμε ότι ο Τζέιμς Κάνον, που 
συμμετείχε σ’ αυτό το Συνέδριο ως αντιπρόσωπος 



του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ενωμένων 
Πολιτειών Αμερικής, μας βεβαιώνει ότι τα 
ντοκουμέντα αυτά του Λεόν Τρότσκι όχι μόνο δεν 
συζητήθηκαν, αλλά ούτε καν μοιράστηκαν στο 
Συνέδριο. Δόθηκαν σε μια Επιτροπή απ’ όπου ο 
ίδιος μπόρεσε να πάρει ένα αντίτυπο και άρχισε να 
το δημοσιεύει αμέσως μετά τη διαγραφή του από 
τους σταλινικούς του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Αμερικής. Για τον Τζέιμς Κάνον, τον μετέπειτα 
ηγέτη του αμερικάνικου τροτσκισμού: «η έκδοση 
αυτού του αριστουργήματος της μπολσεβίκικης 
λογοτεχνίας, γραμμένη από τον νούμερο ένα ζώντα 
ηγέτη του παγκόσμιου κομμουνισμού στο ζενίθ της 
ισχύος του, είναι ένα επαναστατικό γεγονός 
ύψίστης σημασίας...». όπως έγραψε στην Εισαγωγή 
του στην πρώτη αγγλική έκδοση (1929) του έργου 
–(Σελ. 12)

Πρόλογος στη Γαλλική Έκδοση του 1930

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από τέσσερα μέρη που 
το καθένα τους είναι γραμμένο ανεξάρτητα από το 
άλλο, μα που ωστόσο αποτελούν ένα αδιαχώριστο 
σύνολο. Είναι αφιερωμένο στα θεμελιώδη 
προβλήματα της Κομμουνιστικής Διεθνούς. 
Αγκαλιάζει όλους τους τομείς της δραστηριότητάς 
της: το πρόγραμμά της, τη στρατηγική και την 
ταχτική της, τις μορφές οργάνωσης και τις 
προσωπικότητες που αποτελούν την ηγεσία της. 
Δεδομένου όμως ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της 
ΕΣΣΔ, το κυβερνητικό Κόμμα της Σοβιετικής 
Ένωσης, είναι το κυριότερο Κόμμα της, εκείνο που 
σε όλους τους τομείς παίζει έναν αποφασιστικό 
ρόλο μέσα στην Κομμουνιστική Διεθνή, το βιβλίο 
αυτό περιλαβαίνει επίσης μια εκτίμηση της 
εσωτερικής πολιτικής του Κομμουνιστικού 



Κόμματος της ΕΣΣΔ για ολόκληρη την τελευταία 
περίοδο, αρχίζοντας από την αρρώστια και το 
θάνατο του Λένιν. Μ’ αυτή την έννοια αποτελεί, 
πιστεύω, ένα αρκετά πλήρες σύνολο. 

Το έργο μου αυτό δεν εκδόθηκε στα ρωσικά. 
Γράφτηκε το 1928, τότε που στη Σοβιετική 
Δημοκρατία τα μαρξιστικά έργα που 
πραγματεύονταν επίκαιρα θέματα είχαν γίνει η πιο 
απαγορευμένη μορφή της φιλολογίας. Για να 
εξασφαλίσω το λιγότερο μια ορισμένη κυκλοφορία 
στα χειρόγραφά μου, μετέτρεψα τα δυο πρώτα 
μέρη αυτού του βιβλίου σε επίσημα ντοκουμέντα 
και τα έστειλα στο Έκτο Συνέδριο της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς, που συνήρθε στη Μόσχα 
το καλοκαίρι του περασμένου χρόνου. Το τρίτο και 
το τέταρτο μέρος γράφτηκαν μετά το Συνέδριο και 
κυκλοφόρησαν σε χειρόγραφα χέρι με χέρι. Η 
κυκλοφορία τους τιμωρούνταν και τιμωρείται ακόμα 
με εξορία στα αχανή βάθη της Σιβηρίας, και τον 
τελευταίο καιρό μάλιστα με αυστηρή φυλάκιση στο 
κάτεργο του Τομπόλσκ.

Μονάχα το δεύτερο μέρος[1], δηλαδή η «Κριτική 
του Σχεδίου Προγράμματος», εκδόθηκε στα 
γερμανικά. Το βιβλίο ως όλο δεν κυκλοφόρησε 
μέχρι σήμερα παρά μόνο σαν χειρόγραφο, θα έλεγε 
κανείς πως έζησε μια ζωή προτού να γεννηθεί. 
Εκδίδεται για πρώτη φορά με τούτη δω τη μορφή 
στα γαλλικά. Δεδομένου όμως ότι τα χειρόγραφά 
μου βγήκανε από διαφορετικούς δρόμους, 
διασχίζοντας τα σύνορα της Δυτικής Κίνας, και 
κυκλοφόρησαν στις χώρες της Ευρώπης και της 
Αμερικής, νομίζω πως είναι αναγκαίο να δηλώσω 
ότι αυτή η έκδοση είναι η μοναδική έκδοση του 



έργου για την οποία είμαι υπεύθυνος απέναντι 
στους αναγνώστες. 

Με απόφαση του Έκτου Συνεδρίου, το Σχέδιο 
Προγράμματος που κριτικάρεται σε αυτό το βιβλίο 
έγινε το επίσημο Πρόγραμμα της Διεθνούς. Παρόλα 
αυτά η κριτική μου δεν έχασε τίποτε από την 
επικαιρότητά της. Συνέβη ακριβώς το αντίθετο: όλα 
τα ολέθρια σφάλματα του Σχεδίου παρέμειναν στη 
θέση τους, απλά και μόνο απόκτησαν νομική ισχύ 
και έγιναν αντικείμενο επαγγελματικής 
εκμετάλλευσης. Στη διάρκεια του Συνεδρίου η 
Επιτροπή Προγράμματος ρώτησε τι θα έπρεπε να 
κάνει με μια κριτική που ο συγγραφέας της όχι 
μονάχα είχε διαγραφεί από την Κομμουνιστική 
Διεθνή, μα και είχε εξοριστεί στην Κεντρική Ασία. 
Δειλές και μεμονωμένες φωνές ακούστηκαν να 
βεβαιώνουν πως θα μπορούσε κανείς να διδαχτεί 
ακόμα και από τους αντιπάλους του, και πως οι 
σωστές σκέψεις παραμένουν σωστές ανεξάρτητα 
από τον συγγραφέα τους. Νίκησε όμως, μια άλλη, 
πιο συμπαγής ομάδα, χωρίς σχεδόν να συναντήσει 
αντίσταση ή να παλέψει. Μια γηραιά σεβάσμια 
γυναίκα, που άλλοτε ήτανε η Κλάρα Τσέτκιν, 
δήλωσε πως δεν πρέπει να περιμένει κανείς σωστές 
ιδέες όταν αυτές πηγάζουν από τον Τρότσκι. Η 
Κλάρα Τσέτκιν δεν έκανε τίποτε άλλο από το να 
εκτελεί μια εντολή με την οποία είχε επιφορτιστεί 
στα παρασκήνια. Το να αναθέτει ανέντιμες 
αποστολές σε ανθρώπους όσο το δυνατό πιο τίμιους 
αυτό αποτελούσε μια από τις αρχές του συστήματος 
του Στάλιν. 

Η δειλή φωνή του δίκιου πνίγηκε αμέσως. Η 
Επιτροπή Προγράμματος πέρασε δίπλα από την 
«κριτική» μου, κλείνοντας τα μάτια για να μην την 



βλέπει. Έτσι, όλα εκείνα που έγραψα πάνω στο 
θέμα του Σχεδίου ισχύουν για το τωρινό επίσημο 
Πρόγραμμα. Δεν έχει καμιά θεωρητική συνοχή και 
είναι επιζήμιο από πολιτική άποψη. Πρέπει να 
τροποποιηθεί και θα τροποποιηθεί. 

Τα μέλη του Έκτου Συνεδρίου καταδικάσανε πάλι 
«ομόφωνα», όπως πάντα, τον «τροτσκισμό». 
Ουσιαστικά γι’ αυτό και μόνο καλέστηκαν στη 
Μόσχα. Η πλειοψηφία τους πήδηξε στην πολιτική 
αρένα χθες ή προχθές. Ούτε ένας τους δεν 
συμμετείχε στην ίδρυση της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς. Πολύ λίγοι είναι εκείνοι που 
παραβρέθηκαν σε ένα ή δυο από τα τέσσερα 
Συνέδρια που έγιναν κάτω από την ηγεσία του 
Λένιν. Όλοι είναι νεοσύλλεχτοι στη νέα πολιτική 
πορεία, άνθρωποι του καινούριου καθεστώτος 
οργάνωσης. Κατηγορώντας με, ή καλύτερα 
υπογράφοντας την κατηγορία που εκτοξεύτηκε 
ενάντιά μου ότι δήθεν καταπολεμώ τις λενινιστικές 
αρχές, οι αντιπρόσωποι του Έκτου Συνεδρίου 
έδωσαν μάλλον δείγματα της υποταγής τους παρά 
της θεωρητικής τους κατάρτισης και των γνώσεών 
τους πάνω στην ιστορία της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς. 

Πριν από το Έκτο Συνέδριο, η Διεθνής δεν είχε 
κωδικοποιημένο πρόγραμμα. Τα μανιφέστα και οι 
αποφάσεις αρχών καλύπτανε αυτό το χώρο. Το 
Πρώτο και το Δεύτερο Συνέδριο απευθύνανε 
εκκλήσεις στη διεθνή εργατική τάξη. Το 
«Μανιφέστο του Δευτέρου Συνεδρίου», ιδιαίτερα 
αναπτυγμένο, είχε από κάθε άποψη το χαρακτήρα 
ενός προγράμματος. Οι δυο αυτές εκκλήσεις 
γράφτηκαν από μένα, επικυρώθηκαν από την 
Κεντρική Επιτροπή μας χωρίς καμιά τροποποίηση, 



και υιοθετήθηκαν από τα δύο πρώτα Συνέδρια που 
είχαν μια ιδιαίτερη σπουδαιότητα μια και ήταν 
ιδρυτικές συνελεύσεις. 

Το Τρίτο Συνέδριο υιοθέτησε θέσεις 
προγραμματικές και τακτικής που αφορούσαν τα 
θεμελιώδη προβλήματα του παγκόσμιου εργατικού 
κινήματος. Στη διάρκεια του Τρίτου Συνεδρίου 
επενέβηκα για να υπερασπίσω αυτές τις θέσεις που 
εγώ ο ίδιος είχα επεξεργαστεί. Οι τροποποιήσεις 
που προτάθηκαν –κι όχι πάντα με καλή πρόθεση– 
στρέφονταν τόσο ενάντια στον Λένιν όσο κι 
εναντίον μου. Παλεύοντας αποφασιστικά ενάντια 
στην τοτινή Αντιπολίτευση, που εκπροσωπούνταν 
από τους Τέλμαν, Μπέλα Κουν, Πέπερ και άλλους 
κομφουζιονιστές, φτάσαμε ο Λένιν κι εγώ, στο να 
υιοθετηθούν οι θέσεις μου σχεδόν ομόφωνα από το 
Συνέδριο. 

Ο Λένιν μοιράστηκε μαζί μου την επεξεργασία της 
βασικής έκθεσης του Τετάρτου Συνεδρίου «Για την 
Κατάσταση στη Δημοκρατία των Σοβιέτ και τις 
Προοπτικές της Παγκόσμιας Επανάστασης». 
Επεμβαίναμε από κοινού. Εγώ είχα αναλάβει να 
μιλώ στο τέλος, κλείνοντας έτσι τη συζήτηση πάνω 
στις δύο αυτές εκθέσεις. Είναι περιττό να προσθέσω 
πως τα ντοκουμέντα που αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο της Κομμουνιστικής Διεθνούς και 
που επεξεργάστηκαν από μένα ή με τη συνεργασία 
μου εκθέτουν και αναλύουν τις ίδιες αυτές βάσεις 
του μαρξισμού, που οι νεοσύλλεκτοι της σταλινικής 
περιόδου καταδικάζουνε σήμερα σαν «τροτσκισμό». 

Δεν θα ήταν όμως ανώφελο να πούμε πως ο 
σημερινός ηγέτης αυτών των νεοσύλλεκτων δεν 
συμμετείχε καθόλου (ούτε άμεσα ούτε έμμεσα) στις 



εργασίες της Κομμουνιστικής Διεθνούς, τόσο στα 
Συνέδρια όσο και στις Επιτροπές, ακόμα ούτε και 
στις προπαρασκευαστικές εργασίες, που, όπως είναι 
φυσικό, το μεγαλύτερο μέρος τους έπεφτε στο 
ρωσικό Κόμμα. Δεν υπάρχει έστω κι ένα 
ντοκουμέντο που να μπορεί να αποδείξει όχι 
μονάχα μια δημιουργική συμμετοχή στο έργο των 
τεσσάρων πρώτων Συνεδρίων της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς, μα κι ένα σοβαρό ενδιαφέρον αυτού του 
ηγέτη για τις εργασίες τους. 

Το ζήτημα, άλλωστε, δεν περιορίζεται εκεί. Αν 
εξετάσει κανείς τις λίστες των αντιπροσώπων των 
τεσσάρων πρώτων Συνεδρίων, δηλαδή τις λίστες 
των πρώτων φίλων της Επανάστασης του 
Οκτώβρη, των πιο αφοσιωμένων, των ιδρυτών της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς, των άμεσων συνεργατών 
του Λένιν στον διεθνή τομέα, βρίσκει πως, με 
ελάχιστες εξαιρέσεις, όλοι αυτοί μετά το θάνατο του 
Λένιν, όχι μονάχα παραμερίστηκαν από την ηγεσία, 
μα και διαγράφτηκαν από την Κομμουνιστική 
Διεθνή. Αυτό είναι αλήθεια τόσο για τη Σοβιετική 
Ένωση όσο και για τη Γαλλία, τη Γερμανία, την 
Ιταλία, τις Σκανδιναβικές χώρες, την 
Τσεχοσλοβακία –αλήθεια τόσο για την Ευρώπη όσο 
και για την Αμερική. Έτσι, η γραμμή του Λένιν θα 
καταπολεμούνταν τάχα από εκείνους που την είχαν 
επεξεργαστεί μαζί του. Και θα την υπεράσπιζαν 
εκείνοι που την πολεμούσαν όσο ζούσε ο Λένιν, και 
που δεν προσχώρησαν στην Κομμουνιστική Διεθνή 
παρά τα τελευταία χρόνια, αγνοώντας αυτό που 
έγινε χτες και αδιαφορώντας για το τι θα γίνει 
αύριο. 

Τα αποτελέσματα της αλλαγής της πολιτικής και 
του ηγετικού δυναμικού είναι αρκετά γνωστά. Από 



το 1923 η Κομμουνιστική Διεθνής δεν καταγράφει 
παρά ήττες: στη Γερμανία και τη Βουλγαρία, στην 
Αγγλία και την Κίνα. Στις άλλες χώρες οι αποτυχίες, 
χωρίς να είναι τόσο τραγικές, ήτανε επίσης 
μεγάλες. Παντού, όμως, η βασική αιτία των 
αποτυχιών ήτανε η τύφλωση της ηγεσίας. Μα η πιο 
μεγάλη ήττα είναι αυτή που ο Στάλιν προετοιμάζει 
για τη Σοβιετική Δημοκρατία. Μας κάνει να 
πιστέψουμε πως έχει καθορίσει για στόχο του να 
γραφτεί στην Ιστορία με τον τίτλο του μεγάλου 
οργανωτή της ήττας. 

Στη Δημοκρατία των Σοβιέτ οι μαχητές της 
λενινιστικής Κομμουνιστικής Διεθνούς εξορίστηκαν, 
φυλακίστηκαν ή απομακρύνθηκαν. Δεν χρειάζεται 
να πούμε πως στη Γερμανία και τη Γαλλία τα 
πράγματα δεν έφτασαν ακόμα μέχρι την εξορία. Μα 
πραγματικά, αυτό δεν είναι από λάθος των Τέλμαν, 
ούτε των Κασέν. Οι «αρχηγοί» αυτοί απαιτούν από 
την καπιταλιστική αστυνομία να μη δείχνει καμιά 
ανοχή απέναντι στους συναγωνιστές του Λένιν στις 
αστικές δημοκρατίες. Το 1916 ο Κασέν 
δικαιολογούσε την απέλασή μου από τη Γαλλία 
προβάλλοντας επιχειρήματα λυσσασμένου 
σωβινιστή. Σήμερα απαιτεί να μη γίνω δεκτός στη 
Γαλλία. Ωστόσο, ο Κασέν συνεχίζει το έργο του, 
όπως κι εγώ το δικό μου. 

Είναι γνωστό πως στη διάρκεια των τεσσάρων 
πρώτων Συνεδρίων, απασχολήθηκε ιδιαίτερα με τις 
γαλλικές υποθέσεις. Συχνά είχα να εξετάσω μαζί με 
τον Λένιν τα προβλήματα του γαλλικού εργατικού 
κινήματος. Ο Λένιν, φαινομενικά 
μισοαστειευόμενος, μα στο βάθος πολύ σοβαρά, με 
ρωτούσε πότε πότε: «Με πολλή επιείκεια δεν 
αντιμετωπίζεις τις κοινοβουλευτικές ανεμοδούρες 



τύπου Κασέν;». Του απαντούσα πως οι Κασέν δεν 
αποτελούν παρά ένα προσωρινό γεφυράκι που 
οδηγεί στις γαλλικές εργατικές μάζες, όταν όμως 
γεννηθούν και σταθεροποιηθούν σοβαροί 
επαναστάτες, αυτοί θα σαρώσουν από το δρόμο 
τους τούς Κασέν και συντροφία. Για λόγους που 
εκθέτονται διεξοδικά σ’ αυτό εδώ το βιβλίο, τα 
πράγματα τράβηξαν σε μάκρος. Μα δεν αμφιβάλλω 
ούτε για μια στιγμή πως οι ανεμοδούρες θα έχουν 
την τύχη που τους αξίζει. Το προλεταριάτο 
χρειάζεται ατσάλινα εργαλεία, κι όχι τενεκεδένια. 

Το ενιαίο μέτωπο του Στάλιν, της αστικής 
αστυνομίας, του Τέλμαν και του Κασέν ενάντια 
στους συναγωνιστές του Λένιν είναι ένα γεγονός 
αναμφισβήτητο κι έχει μια σπουδαιότητα σχετικά 
μεγάλη στην πολιτική ζωή της σημερινής Ευρώπης. 

Ποιό είναι το γενικό συμπέρασμα που βγαίνει από 
αυτό το βιβλίο; Από διάφορες πλευρές προσπαθούν 
να μας αποδώσουν πως σχεδιάζουμε να ιδρύσουμε 
μια Τέταρτη Διεθνή. Αυτό είναι μια άποψη ολότελα 
λαθεμένη. Ο κομμουνισμός και ο δημοκρατικός 
«σοσιαλισμός» αποτελούν δυο βαθιές ιστορικές 
τάσεις που είναι γερά ριζωμένες στις σχέσεις των 
τάξεων. Η ύπαρξη και η πάλη της Δεύτερης και της 
Τρίτης Διεθνούς απαρτίζουν ένα μακρινό προτσές 
στενά δεμένο με την τύχη της καπιταλιστικής 
κοινωνίας. Οι ενδιάμεσες ή οι «κεντριστικές» τάσεις 
μπορούν για μια δοσμένη στιγμή να αποκτήσουν 
μια μεγάλη επίδραση, όχι όμως για πολύ καιρό. Η 
προσπάθεια του Φρειδερίκου Άντλερ και Σία να 
δημιουργήσει μια ενδιάμεση Διεθνή (Νο 2 1/2) 
φαινόταν να υπόσχεται πολλά στην αρχή, μα 
χρεοκόπησε πολύ γρήγορα. Η πολιτική του Στάλιν 
αν και έχει σαν αφετηρία άλλες βάσεις κι άλλες 



ιστορικές παραδόσεις, αποτελεί μια ποικιλία του 
ίδιου κεντρισμού. Ο Φρειδερίκος Άντλερ, με το 
χάρακα και το διαβήτη στο χέρι, προσπαθεί να 
τραβήξει μια πολιτική διαγώνιο ανάμεσα στον 
μπολσεβικισμό και τη σοσιαλδημοκρατία. Ο Στάλιν 
δεν ακολουθεί τόσο δογματικούς δρόμους. Η 
πολιτική του σχηματίζει μια γραμμή από εμπειρικά 
ζιγκ ζαγκ ανάμεσα στον Μαρξ και τον Φόλμαρ, 
ανάμεσα στον Λένιν και τον Τσιαγκ Κάι-σεκ, 
ανάμεσα στον μπολσεβικισμό και τον εθνικό 
σοσιαλισμό. Μα αν μετατρέψει κανείς το σύνολο 
αυτό των ζιγκ ζαγκ στη βασική τους έκφραση, 
βρίσκει το ίδιο αριθμητικό αποτέλεσμα: 2 1/2. 
Ύστερα από όλα τα λάθη που έκανε και τις σκληρές 
ήττες που στοίχισαν αυτά τα λάθη, ο σταλινικός 
κεντρισμός θα είχε συντριβεί πολιτικά από πολύ 
καιρό τώρα, αν δεν στηριζόταν πάνω στις υλικές 
και ιδεολογικές πηγές ενός κράτους που βγήκε από 
την Επανάσταση του Οκτώβρη. Μα και ο πιο 
ισχυρός μηχανισμός δεν μπορεί από μόνος του να 
σώσει μια απελπισμένη πολιτική. Ανάμεσα στο 
μαρξισμό και το σοσιαλπατριωτισμό δεν υπάρχει 
θέση παρά μόνο για το σταλινισμό. Η 
Κομμουνιστική Διεθνής αφού περάσει μια σειρά 
δοκιμασίες και κρίσεις θα απελευθερωθεί από το 
ζυγό μιας γραφειοκρατίας χωρίς ιδέες, ικανής 
μονάχα να καταφεύγει σε τυχοδιωκτισμούς, να 
διαγράφει ζιγκ ζαγκ, να παραδίδεται στην 
καταπίεση και να προετοιμάζει ήττες. Δεν υπάρχει 
καμιά ανάγκη να οικοδομήσουμε μια Τέταρτη 
Διεθνή. Συνεχίζουμε και αναπτύσσουμε τη γραμμή 
της Τρίτης Διεθνούς που προετοιμάσαμε στη 
διάρκεια του πολέμου, και που στην ίδρυσή της 
συμμετείχαμε μαζί με τον Λένιν ύστερα από την 
Επανάσταση του Οκτώβρη. Ούτε για μια στιγμή δεν 



αφήσαμε να μας ξεφύγει από τα χέρια το νήμα της 
διαδοχής στον τομέα των ιδεών. Οι κρίσεις και οι 
προβλέψεις μας επιβεβαιώθηκαν με γεγονότα μιας 
τεράστιας ιστορικής σημασίας. Ποτέ άλλοτε, ούτε 
στα χρόνια των διωγμών και των εξοριών, δεν 
είμαστε τόσο ακράδαντα πεπεισμένοι όσο σήμερα 
για την ορθότητα των ιδεών μας και για το 
αναπόφευκτο του θριάμβου τους. 

Κωνσταντινούπολη 15 του Απρίλη 1929
ΛΕΟΝ ΤΡΟΤΣΚΙ         

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
————————

[1]. Να πληροφορήσουμε τον αναγνώστη ότι στη 
σειρά των κειμένων ακολουθούμε τη διάταξη της 
αγγλικής έκδοσης, δημοσιεύοντας πρώτα την 
«Κριτική του Σχεδίου Προγράμματος της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς» και μετά το «Και Τώρα;» 
–το «Γράμμα του Τρότσκι στο Έκτο Συνέδριο». Και 
να προσθέσουμε ότι ο Τζέιμς Κάνον, που 
συμμετείχε σ’ αυτό το Συνέδριο ως αντιπρόσωπος 
του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ενωμένων 
Πολιτειών Αμερικής, μας βεβαιώνει ότι τα 
ντοκουμέντα αυτά του Λεόν Τρότσκι όχι μόνο δεν 
συζητήθηκαν, αλλά ούτε καν μοιράστηκαν στο 
Συνέδριο. Δόθηκαν σε μια Επιτροπή απ’ όπου ο 
ίδιος μπόρεσε να πάρει ένα αντίτυπο και άρχισε να 
το δημοσιεύει αμέσως μετά τη διαγραφή του από 
τους σταλινικούς του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Αμερικής. Για τον Τζέιμς Κάνον, τον μετέπειτα 
ηγέτη του αμερικάνικου τροτσκισμού: «η έκδοση 
αυτού του αριστουργήματος της μπολσεβίκικης 
λογοτεχνίας, γραμμένη από τον νούμερο ένα ζώντα 
ηγέτη του παγκόσμιου κομμουνισμού στο ζενίθ της 



ισχύος του, είναι ένα επαναστατικό γεγονός 
ύψίστης σημασίας...». όπως έγραψε στην Εισαγωγή 
του στην πρώτη αγγλική έκδοση (1929) του έργου 
–(Σελ. 12)

Κεφάλαιο Πρώτο

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

(Κριτική των Βασικών Θέσεων)

Κεφάλαιο Πρώτο
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ 
(Κριτική των Βασικών Θέσεων)

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΜΟΥ
ΝΙΝΑ
ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ
ΣΤΟ ΠΟΣΤΟ ΤΗΣ
ΣΤΑ 26 ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ

Το Σχέδιο Προγράμματος, δηλαδή το ντοκουμέντο 
με την κεφαλαιώδη σημασία που πρέπει να 
καθορίσει ολόκληρη τη δραστηριότητα της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς για μια ολόκληρη σειρά 
χρόνων, δημοσιεύτηκε λίγες βδομάδες πριν από τη 
σύγκληση του Έκτου Συνεδρίου, που συνέρχεται 
τέσσερα χρόνια μετά το Πέμπτο Συνέδριο. Το 
γεγονός αυτό δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από το 
ότι το πρώτο Σχέδιο[1] έχει ήδη δημοσιευτεί πριν 
από το προηγούμενο Συνέδριο, ακριβώς γιατί 
πέρασαν πολλά χρόνια από τότε: το δεύτερο 
Σχέδιο, είναι σ’ ολόκληρη τη δομή του, διαφορετικό 
από το πρώτο και επιχειρεί να κάνει τον 
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απολογισμό της πορείας που διανύσαμε τα 
τελευταία χρόνια. Θα ήταν όμως πολύ μεγάλη 
απερισκεψία και αφροσύνη να υιοθετηθεί, στο Έκτο 
Συνέδριο, αυτό το Σχέδιο, που ολοφάνερα φέρνει 
τα σημάδια μιας εργασίας που έγινε όχι μόνο 
βιαστικά, μα και χωρίς επιμέλεια, χωρίς να υπάρξει 
προηγούμενα μια σοβαρή κριτική στον Τύπο, χωρίς 
να συζητηθεί πλατιά απ’ όλα τα τμήματα της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς. 

Στις λίγες μέρες που είχαμε στη διάθεσή μας από τη 
στιγμή που λάβαμε το Σχέδιο μέχρι τη στιγμή που 
αποστείλαμε αυτό το γράμμα, δεν μπορέσαμε να 
σταματήσουμε παρά σε ορισμένα μόνο βασικά 
ζητήματα που πραγματεύεται το Πρόγραμμα. 

Από έλλειψη χρόνου, κατά συνέπεια, αφήσαμε 
ουσιαστικά στην άκρη, χωρίς να τις εξετάσουμε, 
ολόκληρη μια σειρά από θέσεις πολύ μεγάλης 
σημασίας, που μπορεί σήμερα να μην είναι 
επίκαιρες, αλλά που αύριο μπορεί να αποκτήσουν 
μια εξαιρετική οξύτητα. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, 
πως η κριτική τους είναι λιγότερο αναγκαία από την 
κριτική των θέσεων του Σχεδίου στις οποίες είναι 
αφιερωμένο αυτό το έργο.

Σ’ αυτά πρέπει να προσθέσουμε πως 
αναγκαστήκαμε να δουλέψουμε πάνω στο 
καινούριο Σχέδιο κάτω από τέτοιες συνθήκες, που 
δεν μας επέτρεπαν να έχουμε στη διάθεσή μας ούτε 
τις πιο απαραίτητες πληροφορίες. Θα ήταν αρκετό 
να αναφέρουμε πως δεν μπορέσαμε ούτε καν να 
προμηθευτούμε το πρώτο Σχέδιο του 
Προγράμματος. Έτσι, αναγκαστήκαμε να 
εμπιστευτούμε τη μνήμη μας σ’ ότι αφορά το πρώτο 
Σχέδιο όπως και σε δυο ή τρία άλλα σημεία. Δεν 



χρειάζεται να πούμε πως όλα τα αποσπάσματα που 
παραθέτουμε είναι παρμένα από τα πρωτότυπα 
κείμενα και ελεγμένα με επιμέλεια. 

 

Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΗ 
ΧΩΡΑ;
(Μέρος Πρώτο)

Το πιο σπουδαίο ζήτημα της ημερήσιας διάταξης 
του Έκτου Συνεδρίου είναι η υιοθέτηση του 
Προγράμματος. Ο χαρακτήρας του Προγράμματος 
μπορεί να καθορίσει, και να σταθεροποιήσει για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, τη φυσιογνωμία της 
Διεθνούς. Η σπουδαιότητα ενός προγράμματος δεν 
συνίσταται τόσο στο γεγονός ότι διατυπώνει γενικές 
θεωρητικές θέσεις (αυτό, στο τέλος του 
λογαριασμού, περιορίζεται σε μια «κωδικοποίηση», 
δηλαδή σε μια σύντομη έκθεση αληθειών και 
γενικεύσεων που έχουν σταθερά και μια για πάντα 
κατακτηθεί). Βασικά, πρόκειται να κάνει τον 
απολογισμό της παγκόσμιας οικονομικής και 
πολιτικής εμπειρίας της τελευταίας περιόδου, 
ιδιαίτερα της επαναστατικής πάλης των πέντε 
τελευταίων χρόνων, που είναι τόσο πλούσια σε 
γεγονότα και σε λάθη. Από τον τρόπο με τον οποίο 
το Πρόγραμμα θα κατανοήσει και θα κρίνει αυτά τα 
γεγονότα, τα λάθη και τις διαφορές, εξαρτάται 
αποκλειστικά η τύχη της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
για μια ολόκληρη σειρά χρόνων που άμεσα θα 
ακολουθήσουν. 

1. Η Γενική Δομή του Προγράμματος
Στην εποχή μας, που είναι η εποχή του 
ιμπεριαλισμού, δηλαδή της παγκόσμιας οικονομίας 



και πολιτικής που κατευθύνονται από το 
χρηματιστικό κεφάλαιο, δεν υπάρχει ούτε ένα 
κομμουνιστικό κόμμα που θα μπορούσε να 
επεξεργαστεί το πρόγραμμά του, παίρνοντας 
μονάχα ή πρωταρχικά σαν αφετηρία τις συνθήκες ή 
τις τάσεις εξέλιξης της χώρας του. Αυτό ισχύει 
απόλυτα και για το Κόμμα που κατέχει την εξουσία 
μέσα στα όρια της ΕΣΣΔ. 

Ξεκινώντας απ’ αυτές τις σκέψεις, γράφαμε το 
Γενάρη αυτού του χρόνου: «Πρέπει να περάσουμε 
στην επεξεργασία του Προγράμματος της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς (το Πρόγραμμα του 
Μπουχάριν δεν είναι παρά ένα άθλιο πρόγραμμα 
ενός εθνικού τμήματος της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς κι όχι το Πρόγραμμα του Παγκόσμιου 
Κομμουνιστικού Κόμματος)», («Πράβντα», 15 του 
Γενάρη 1928). 

Δεν σταματήσαμε ούτε λεπτό να επιμένουμε πάνω 
στις ίδιες αυτές σκέψεις από το 1923-24, όταν το 
ζήτημα των Ενωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
ορθώθηκε σ’ όλο του το μέγεθος, τόσο σαν 
πρόβλημα της παγκόσμιας πολιτικής όσο και της 
ευρωπαϊκής πολιτικής, με την ουσιαστική έννοια 
αυτής της λέξης. 

Η ώρα της εξαφάνισης των εθνικών προγραμμάτων 
σήμανε οριστικά στις 4 του Αυγούστου 1914[2]. Τα 
επαναστατικά κόμματα του προλεταριάτου δεν 
μπορούν να βασίζονται παρά σ’ ένα διεθνιστικό 
πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στο χαρακτήρα της 
σημερινής εποχής, που είναι εποχή αποκορύφωσης 
και κατάρρευσης του καπιταλισμού. Ένα διεθνιστικό 
κομμουνιστικό πρόγραμμα δεν είναι καθόλου το 
άθροισμα των εθνικών προγραμμάτων ή ένα 



αμάλγαμα των κοινών χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων τους. Οφείλει άμεσα να πάρει για 
αφετηρία την ανάλυση των συνθηκών και των 
τάσεων της οικονομίας και της πολιτικής 
κατάστασης του κόσμου, και να τα πάρει ως ένα 
όλο, με τις σχέσεις και αντιφάσεις[3] τους, δηλαδή 
με την αμοιβαία εξάρτηση που αντιθέτει μεταξύ 
τους τα μέρη που συνθέτουν αυτό το σύνολο. Στη 
σημερινή εποχή, άπειρα πιο πολύ απ’ όσο στην 
προηγούμενη, η διεύθυνση προς την οποία 
κατευθύνεται το προλεταριάτο από εθνική άποψη, 
πρέπει να ξαναχαρακτεί και δεν μπορεί να 
ξαναχαρακτεί παρά προς τη διεύθυνση που έχει ήδη 
πάρει, δηλαδή προς το διεθνιστικό τομέα και όχι 
αντίστροφα. Σ’ αυτό συνίσταται η θεμελιώδης 
διαφορά που χωρίζει, από την αφετηρία τους 
ακόμα, τον διεθνιστικό κομμουνισμό από τις 
διάφορες ποικιλίες του εθνικού σοσιαλισμού. 

Συνηγορώντας υπέρ του καινούριου Σχεδίου η 
«Πράβντα» έγραφε πως το κομμουνιστικό 
πρόγραμμα: «διαφέρει ριζικά από το πρόγραμμα 
της διεθνούς σοσιαλδημοκρατίας, όχι μονάχα στην 
ουσία του, στις βασικές θέσεις του, μα και στα 
διεθνιστικά χαρακτηριστικά της δομής του», 
(«Πράβντα», 29 του Μάη 1928). 

Αυτή η διατύπωση, αν και κάπως ασαφής, εκφράζει 
προφανώς την ίδια ιδέα με εκείνη που εκθέσαμε πιο 
πάνω και που στο παρελθόν την απόκρουαν με 
πείσμα. Δεν μπορεί κανείς παρά να επιδοκιμάσει το 
γεγονός του σπασίματος με το πρώτο Σχέδιο που 
παρουσίασε ο Μπουχάριν και που δεν έδινε 
άλλωστε τη δυνατότητα για μια σοβαρή ανταλλαγή 
απόψεων. Δεν πρόσφερε μάλιστα ούτε ένα υλικό, 
αρκετό για να μπορέσει κανείς να προσδιορίσει 



αυτό που σκεπτόταν γι’ αυτό το Σχέδιο. Ενώ το 
πρώτο Σχέδιο παρουσίαζε μια άχαρη και σχηματική 
εικόνα μιας αφηρημένης χώρας που εξελίσσεται 
μόνη της προς το σοσιαλισμό, αντίθετα το 
καινούριο Σχέδιο επιχειρεί (δυστυχώς χωρίς 
επιτυχία και χωρίς συνέπεια, όπως θα δούμε 
παρακάτω) να πάρει σαν βάση την παγκόσμια 
οικονομία στο σύνολό της, για να καθορίσει την 
τύχη των διαφόρων μερών της. 

Συνδέοντας χώρες και ηπείρους, που έχουν φθάσει 
σε διαφορετικά επίπεδα εξέλιξης, μ’ ένα σύστημα 
εξαρτήσεων και αντιφάσεων, πλησιάζοντας τα 
διάφορα επίπεδα ανάπτυξής τους και 
απομακρύνοντάς τα αμέσως ύστερα, αντιθέτοντας 
ανελέητα όλες τις χώρες μεταξύ τους, η παγκόσμια 
οικονομία έχει γίνει μια δυναμική πραγματικότητα 
που κυριαρχεί πάνω στις διάφορες χώρες και 
ηπείρους. Το θεμελιώδες αυτό γεγονός, από μόνο 
του, δίνει στην ίδια την ιδέα του Παγκόσμιου 
Κομμουνιστικού Κόμματος τον πιο ρεαλιστικό 
χαρακτήρα. Οδηγώντας την παγκόσμια οικονομία 
χοντρικά στο ανώτατο σημείο ανάπτυξης που 
μπορεί να φτάσει βασισμένη στην ατομική 
ιδιοκτησία, ο ιμπεριαλισμός, όπως ακριβώς το λέει 
το Σχέδιο στην εισαγωγή του: «οξύνει, εντείνοντας 
στο έπακρο, την αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα 
στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων της 
παγκόσμιας οικονομίας και τα φράγματα που 
χωρίζουν έθνη και κράτη». 

Δεν είναι δυνατό να κάνει κανείς ούτε ένα μονάχα 
βήμα μπροστά, στη λύση των μεγάλων 
προβλημάτων της παγκόσμιας πολιτικής και της 
επαναστατικής πάλης, αν δεν αφομοιώσει αυτή τη 
θέση, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά σ’ όλο της 



το μεγαλείο στη διάρκεια του τελευταίου 
ιμπεριαλιστικού πολέμου. 

Η ριζική μετατόπιση του ίδιου του άξονα του 
Προγράμματος, που εγκαινιάζει το καινούριο Σχέδιο 
δεν θα μπορούσε παρά να επιδοκιμαστεί αν δεν είχε 
εισαγάγει στο Σχέδιο τις πιο ανιαρές αντιφάσεις, 
επιθυμώντας να συμβιβάσει την παραπάνω θέση, 
που είναι η μόνη σωστή, με τάσεις ολότελα 
αντίθετου χαρακτήρα, αφαιρώντας έτσι κάθε αρχή 
από τον καινούριο τρόπο αντιμετώπισης του 
ζητήματος. 

2. Οι Ενωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη
Για να χαρακτηρίσουμε το πρώτο Σχέδιο, που 
ευτυχώς εγκαταλείφτηκε από τότε, θα ήταν αρκετό 
να πούμε πως, όσο μπορούμε να θυμόμαστε, ούτε 
καν μνημόνευε τις Ενωμένες Πολιτείες της Βόρειας 
Αμερικής. Τα θεμελιώδη προβλήματα της 
ιμπεριαλιστικής εποχής, από τον ίδιο το χαρακτήρα 
της, δεν πρέπει να αντικρίζονται μονάχα μέσα από 
το πρίσμα της αφηρημένης έννοιας και της 
θεωρίας, μα και να εξετάζεται το υλικό και ιστορικό 
περιεχόμενό τους. Στο πρώτο Σχέδιο, λοιπόν, αυτά 
χάνονταν μέσα στο αναιμικό σχήμα μιας 
καπιταλιστικής χώρας υπολογίσιμης «γενικά». Το 
καινούριο Σχέδιο (και υπάρχει προφανώς εδώ ένα 
σοβαρό βήμα μπροστά) μιλάει κιόλας για τη 
«μετατόπιση του οικονομικού κέντρου του κόσμου 
προς τις Ενωμένες Πολιτείες της Αμερικής», για τη 
«μεταμόρφωση της δημοκρατίας του δολαρίου, που 
γίνεται ο παγκόσμιος εκμεταλλευτής», για το ότι οι 
Ενωμένες Πολιτείες «έχουν κιόλας κατακτήσει την 
ηγεμονία του κόσμου», και τέλος λέει πως ο 
ανταγωνισμός (το Σχέδιο χρησιμοποιεί την άστοχη 
έκφραση «διένεξη») που υπάρχει ανάμεσα στις 



Ενωμένες Πολιτείες και τον ευρωπαϊκό καπιταλισμό, 
με τον βρετανικό καπιταλισμό στην πρώτη γραμμή, 
«γίνεται ο άξονας των παγκόσμιων διενέξεων». Από 
τώρα έχει γίνει ολοφάνερο πως ένα πρόγραμμα που 
δεν καθορίζει καθαρά και με ακρίβεια τα βασικά 
αυτά γεγονότα και συντελεστές της παγκόσμιας 
κατάστασης δεν έχει τίποτε το κοινό με το 
Πρόγραμμα του Κόμματος της Παγκόσμιας 
Επανάστασης.

Δυστυχώς, τα γεγονότα και οι βασικές τάσεις της 
παγκόσμιας εξέλιξης που παρουσιάστηκαν στη 
διάρκεια της καινούριας εποχής, σημειώνονται 
μονάχα με το όνομά τους, θα έλεγε κανείς πως 
είναι καρφιτσωμένα πάνω στο κείμενο του Σχεδίου, 
και παραθέτονται με μια μέθοδο θεωρητικής 
υπεκφυγής, χωρίς να είναι αδιάσπαστα δεμένα με 
ολόκληρη τη δομή του Προγράμματος, χωρίς να 
οδηγούν σε συμπεράσματα από την άποψη των 
προοπτικών και της στρατηγικής. 

Ο καινούριος ρόλος που παίζει η Αμερική στην 
Ευρώπη από τότε που συνθηκολόγησε το 
γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα, καθώς και η ήττα 
του γερμανικού προλεταριάτου το 1923, δεν 
γίνονται αντικείμενα καμιάς εκτίμησης. Δεν έχει 
καθόλου εξηγηθεί ότι η περίοδος της 
«σταθεροποίησης», της «ομαλότητας» και της 
«ειρήνευσης» της Ευρώπης όπως και της 
«αναγέννησης» της σοσιαλδημοκρατίας, 
παρατάθηκε γιατί βρίσκεται σε άμεσο συσχετισμό, 
από υλική και πνευματική άποψη, με τα πρώτα 
βήματα της αμερικάνικης επέμβασης στις 
ευρωπαϊκές υποθέσεις. 



Κι ακόμα δεν αποδείχνεται ότι η εξέλιξη που 
αναπόφευκτα θα ακολουθήσει την αμερικάνικη 
επέκταση, τον περιορισμό των αγορών του 
ευρωπαϊκού κεφαλαίου, ακόμα και στην ίδια την 
Ευρώπη, θα φέρει μαζί της τόσο μεγάλες 
στρατιωτικές, οικονομικές και επαναστατικές 
αναταραχές, που όμοιές τους δεν έχουμε γνωρίσει 
ποτέ μέχρι σήμερα. 

Επίσης δεν προσδιορίζεται ότι αφού οι Ενωμένες 
Πολιτείες θα συνεχίσουν οπωσδήποτε να εξασκούν 
πίεση πάνω στην καπιταλιστική Ευρώπη, αυτή θα 
βλέπει να περιορίζεται ολοένα και περισσότερο η 
συμμετοχή της στην παγκόσμια οικονομία, πράγμα 
που προφανώς σημαίνει πως οι σχέσεις ανάμεσα 
στα ευρωπαϊκά κράτη όχι μονάχα δεν θα 
καλυτερέψουν, μα, αντίθετα, θα αποκτήσουν μια 
υπέρμετρη ένταση που θα συνοδεύεται από βίαιους 
παροξυσμούς που θα διαλύουν αυτά τα κράτη μέσα 
σε πολεμικές συγκρούσεις. Πραγματικά, τα κράτη, 
το ίδιο όπως και οι τάξεις, παλεύουν με μεγαλύτερη 
μανία όταν πρόκειται να αποσπάσουν μια ισχνή 
μερίδα που θα ελαττώνεται διαρκώς, παρά όταν 
είναι πλουσιοπάροχα εφοδιασμένα. 

Το Σχέδιο δεν εξηγεί ότι το εσωτερικό χάος, που 
οφείλεται στους ανταγωνισμούς ανάμεσα στα κράτη 
της Ευρώπης, αφαιρεί απ’ αυτά κάθε ελπίδα να 
αντισταθούν κάπως σοβαρά και με επιτυχία στη 
Δημοκρατία της Βόρειας Αμερικής, που η 
συγκεντροποίηση της μεγαλώνει ασταμάτητα. Να 
κυριαρχήσει πάνω στην ευρωπαϊκή σύγχυση με τις 
Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, να ποιο είναι το 
πρωταρχικό καθήκον της προλεταριακής 
επανάστασης, που είναι άπειρα πιο κοντά στην 
Ευρώπη παρά στην Αμερική[4](κι ένας από τους 



λόγους, κι όχι ο μικρότερος, είναι ακριβώς η 
ύπαρξη των συνόρων ανάμεσα στα κράτη). Η 
προλεταριακή επανάσταση θα έχει λοιπόν, 
πιθανότατα, να υπερασπίσει τον εαυτό της ενάντια 
στην μπουρζουαζία της Βόρειας Αμερικής. 

Από την άλλη μεριά, δεν σημειώθηκε (κι αυτό είναι 
μια όψη το ίδιο σπουδαία του ίδιου παγκόσμιου 
προβλήματος) πως ακριβώς η δύναμη των 
Ενωμένων Πολιτειών στον κόσμο και η 
ακαταμάχητη επέκταση που απορρέει απ’ αυτήν, τις 
αναγκάζει να συσσωρεύουν στα θεμέλια του 
οικοδομήματός τους τις μπαρουταποθήκες 
ολόκληρου του κόσμου: όλους τους ανταγωνισμούς 
της Δύσης και της Ανατολής, την πάλη των τάξεων 
της γέρικης Ευρώπης, τις εξεγέρσεις των 
αποικιακών λαών, όλους τους πολέμους και όλες 
τις επαναστάσεις. Από τη μια μεριά, αυτό κάνει τον 
καπιταλισμό της Βόρειας Αμερικής, στη διάρκεια της 
καινούριας εποχής, τη βασική δύναμη της 
αντεπανάστασης που ενδιαφέρεται ολοένα και 
περισσότερο να διατηρηθεί «η τάξη» σ’ όλες τις 
γωνιές της γήινης σφαίρας. Από την άλλη, είναι 
εκεί που προετοιμάζεται η τεράστια επαναστατική 
έκρηξη της παγκόσμιας αυτής ιμπεριαλιστικής 
δύναμης που κυριαρχεί ήδη και μεγαλώνει 
ασταμάτητα. Η λογική των σχέσεων που υπάρχουν 
στον κόσμο δείχνει πως αυτή η ανάφλεξη δεν θα 
μπορούσε να καθυστερήσει πολύ καιρό ύστερα από 
το ξέσπασμα της προλεταριακής επανάστασης στην 
Ευρώπη. 

Επειδή είχαμε προσδιορίσει τη διαλεκτική των 
αμοιβαίων σχέσεων που συνδέουν την Ευρώπη και 
την Αμερική, είδαμε να εκτοξεύονται ενάντιά μας οι 
πιο διαφορετικές κατηγορίες: η κατηγορία ότι 



αρνούμαστε, σαν πατσιφιστές, τις αντιφάσεις που 
υπάρχουν στην Ευρώπη, η κατηγορία ότι 
αποδεχόμαστε τη θεωρία του υπεριμπεριαλισμού 
του Κάουτσκι, και πολλές άλλες. Δεν υπάρχει 
κανείς λόγος να σταματήσουμε σ’ αυτές τις 
«κατηγορίες», που στην καλύτερη περίπτωση 
προέρχονται από μια πλήρη άγνοια των 
πραγματικών προτσές, όπως και της δικής μας 
στάσης απέναντι σ’ αυτά. Ωστόσο, είναι κανείς 
υποχρεωμένος να σημειώσει πως θα ήταν δύσκολο 
να καταναλωθούν περισσότερες δυνάμεις, για να 
μπερδευτεί και να θολώσει το παγκόσμιο αυτό 
πρόβλημα με την τεράστια σημασία, απ’ όσες 
κατανάλωσαν, ανάμεσα σ΄ άλλους, οι συγγραφείς 
του Σχεδίου Προγράμματος στη μικροπρεπή πάλη 
τους που στρεφόταν ενάντια στον τρόπο που 
θέταμε το ζήτημα. Βλέπουμε, όμως, πως αυτός 
επιβεβαιώνεται πέρα για πέρα από την πορεία των 
γεγονότων. 

Τον τελευταίο καιρό μάλιστα έγιναν προσπάθειες 
στα βασικά όργανα του κομμουνιστικού Τύπου να 
μειωθεί, στα χαρτιά βέβαια, η σπουδαιότητα της 
ηγεμονίας της Αμερικής. Έκαναν υπαινιγμούς για 
την εμπορική και βιομηχανική κρίση που 
αναγγελλόταν στις Ενωμένες Πολιτείες. Δεν 
μπορούμε να σταματήσουμε εδώ για να εξετάσουμε 
το ειδικό ζήτημα το σχετικό με τη διάρκεια της 
αμερικάνικης κρίσης και το βάθος που θα μπορούσε 
ίσως να πάρει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα συγκυρίας 
κι όχι προγράμματος. Είναι ολοφάνερο και δεν 
αμφιβάλλουμε καθόλου πως η κρίση είναι 
αναπόφευκτη. Δεν αρνιόμαστε καθόλου πως είναι 
δυνατόν η κρίση να είναι από τώρα κιόλας πολύ 
βαθιά και πολύ τραχιά, σε σχέση με την παγκόσμια 
έκταση που έχει αποκτήσει τώρα ο αμερικάνικος 



καπιταλισμός. Η προσπάθεια όμως που γίνεται να 
συμπεράνουν απ’ αυτό πως η ηγεμονία των 
Ενωμένων Πολιτειών περιορίζεται ή αδυνατίζει δεν 
ανταποκρίνεται καθόλου στην πραγματικότητα. 
Αυτό δεν μπορεί παρά να γεννήσει χοντροκομμένα 
σφάλματα στρατηγικής σημασίας, γιατί είναι 
ακριβώς το αντίθετο που αληθεύει. Στην εποχή της 
κρίσης η ηγεμονία των Ενωμένων Πολιτειών θα 
γίνει πιο αισθητή, πιο πλήρης, πιο καθαρή, πιο 
ανελέητη απ’ ότι ήταν στην περίοδο της ανάπτυξης. 
Η Αμερική θα κατανικήσει και θα ξεπεράσει τις 
δυσκολίες και τις αναταραχές της πριν απ’ όλα σε 
βάρος της Ευρώπης. Λίγο ενδιαφέρει αν αυτό γίνει 
στην Ασία, τον Καναδά, τη Λατινική Αμερική ή στην 
ίδια την Ευρώπη, αν αυτό γίνει με «ειρηνικό» ή 
στρατιωτικό τρόπο. 

Πρέπει να καταλάβουμε καθαρά πως αν η πρώτη 
περίοδος της αμερικάνικης επέμβασης έφερε στην 
Ευρώπη τη σταθεροποίηση και την ειρήνευση, που 
ως ένα μεγάλο βαθμό υπάρχουν ακόμα και τώρα 
και μπορούν μάλιστα επεισοδιακά να 
αναγεννιούνται και να ξαναδυναμώνουν, 
(προπαντός σε περιπτώσεις καινούριων ηττών του 
προλεταριάτου), αντίθετα η γενική γραμμή της 
αμερικάνικης πολιτικής, προπαντός αν η οικονομία 
της σκοντάψει σε δυσκολίες και σε κρίσεις, θα 
προκαλέσει στην Ευρώπη όπως και σ’ ολόκληρο τον 
κόσμο μεγάλους κλονισμούς. 

Απ’ αυτό βγαίνει το πολύ σπουδαίο συμπέρασμα 
πως οι επαναστατικές καταστάσεις δεν θα λείψουν 
στη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, όπως δεν 
έλειψαν από τη δεκαετία που πάει να κλείσει. Αυτό 
που ενδιαφέρει περισσότερο είναι να κατανοήσουμε 
τα βασικά αίτια του ξετυλίγματος των γεγονότων, 



για να μην μας αιφνιδιάσουν με το ξέσπασμά τους. 
Αν στη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας η βασική 
πηγή των επαναστατικών καταστάσεων ήταν τα 
άμεσα αποτελέσματα του ιμπεριαλιστικού πολέμου, 
αντίθετα, στη διάρκεια της καινούριας 
μεταπολεμικής δεκαετίας, τέτοιες καταστάσεις θα 
γεννηθούν κυρίως από τις αμοιβαίες σχέσεις 
Ευρώπης και Αμερικής. Μια μεγάλη κρίση στις 
Ενωμένες Πολιτείες θα σήμαινε ξανά το εγερτήριο 
σάλπισμα των πολέμων και των επαναστάσεων. Το 
επαναλαμβάνουμε: οι επαναστατικές καταστάσεις 
δεν θα λείψουν. Όλο το ζήτημα εξαρτάται από το 
διεθνιστικό κόμμα του προλεταριάτου, από την 
ωριμότητα και την ικανότητα για πάλη της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς, από την κατανόηση που 
αυτή θα δείξει στην επεξεργασία της τακτικής της. 

Ολόκληρη αυτή η σειρά των ιδεών δεν έχει 
καθόλου εκφραστεί στο Σχέδιο Προγράμματος της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς. Ένα τόσο σπουδαίο 
γεγονός όπως «η μετατόπιση του οικονομικού 
κέντρου του κόσμου προς τις Ενωμένες Πολιτείες» 
φαίνεται να σημειώθηκε ευκαιριακά, σαν μια 
δημοσιογραφική παρατήρηση, τίποτε παραπάνω. 
Είναι εντελώς αδύνατο να δικαιολογηθεί αυτό με το 
επιχείρημα της έλλειψης χώρου: πραγματικά, τα 
θεμελιώδη προβλήματα δεν είναι εκείνα ακριβώς 
που πρέπει να αναπτυχθούν σ’ ένα πρόγραμμα; Με 
την ευκαιρία πρέπει να σημειώσουμε πως το Σχέδιο 
επεκτείνεται πάρα πολύ σε προβλήματα δεύτερης 
και τρίτης σειράς, αν μάλιστα αφήσουμε στην άκρη 
το σκοτεινό του ύφος και τις πολυάριθμες 
επαναλήψεις του. Θα μπορούσε κανείς 
εξαλείφοντάς τες να περιορίσει το Πρόγραμμα το 
λιγότερο κατά το ένα του τρίτο. 



3. Το Σύνθημα των Ενωμένων Σοβιετικών 
Πολιτειών της Ευρώπης
Τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει την εξάλειψη, 
από το καινούριο Σχέδιο Προγράμματος, του 
συνθήματος των Ενωμένων Σοβιετικών Πολιτειών 
της Ευρώπης, που είχε ήδη υιοθετηθεί από την 
Κομμουνιστική Διεθνή το 1923, ύστερα από μια 
αρκετά μακρόχρονη εσωτερική πάλη[5]. Ή μήπως 
οι συγγραφείς θέλουν να «επανέλθουν» στη στάση 
που κράτησε ο Λένιν στα 1915 απέναντι σ’ αυτό το 
ζήτημα; Μα γι’ αυτό πρέπει να το καταλάβουμε 
καλά[6].

Όπως καθένας ξέρει, στην πρώτη περίοδο του 
πολέμου, ο Λένιν δίσταζε να χρησιμοποιήσει αυτό 
το σύνθημα. Αρχικά πέρασε στις θέσεις του 
«Σοσιαλδημοκράτη», (το κεντρικό όργανο του 
Κόμματος εκείνη την εποχή), σε συνέχεια ο Λένιν 
το απόρριψε. Αυτό μονάχα, δείχνει ότι δεν το 
απόκρουε γενικά για λόγους αρχής, μα θα έπρεπε 
να το κρίνει αυστηρά από την άποψη της τακτικής. 
Ότι ζύγιζε τις θετικές και τις αρνητικές πλευρές του 
αντικρίζοντας το από τη σκοπιά του δοσμένου 
σταδίου. Είναι περιττό να πούμε πως ο Λένιν δεν 
δεχόταν ότι οι καπιταλιστικές Ενωμένες Πολιτείες 
της Ευρώπης μπορούσαν να γίνουν 
πραγματικότητα. Κι εγώ αντιμετώπιζα τα πράγματα 
με τον ίδιο τρόπο, αφού προωθούσα το σύνθημα 
των Ενωμένων Πολιτειών αποκλειστικά σαν μορφή 
του μελλοντικού κράτους της δικτατορίας του 
προλεταριάτου στην Ευρώπη. 

Έγραφα:
«Η σχετικά πλήρης οικονομική ένωση της Ευρώπης 
από τα πάνω, που θα ήταν το αποτέλεσμα μιας 
συμμαχίας ανάμεσα στις καπιταλιστικές 



κυβερνήσεις, είναι μια ουτοπία. Έτσι τα πράγματα 
δεν μπορούν να πάνε πιο μακριά από επιμέρους 
συμβιβασμούς και ημίμετρα. Κατά συνέπεια η ίδια η 
οικονομική ένωση της Ευρώπης, που υπόσχεται 
τεράστια πλεονεκτήματα στους παραγωγούς και 
τους καταναλωτές, όπως και στην ανάπτυξη γενικά 
της κουλτούρας, γίνεται το επαναστατικό καθήκον 
του ευρωπαϊκού προλεταριάτου που παλεύει 
ενάντια στον ιμπεριαλιστικό προτεξιονισμό και το 
όργανό του το μιλιταρισμό», (Λεόν Τρότσκι: 
«Πρόγραμμα Ειρήνης», τόμ. 3ος, μέρ. Ι, σελ. 85). 

Και πιο κάτω: 
«Οι Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης αποτελούν 
πριν απ’ όλα μια μορφή, τη μοναδική μορφή που θα 
μπορούσε κανείς να κατανοήσει, της δικτατορίας 
του ευρωπαϊκού προλεταριάτου», (Λεόν Τρότσκι: 
«Πρόγραμμα Ειρήνης», τόμ. 3ος, μέρ. Ι, σελ. 92). 

Σ’ αυτήν όμως την περίοδο ο Λένιν έβλεπε 
ορισμένους κινδύνους ακόμα και σ’ αυτόν τον 
τρόπο παρουσίασης του ζητήματος. Δεδομένου ότι 
δεν είχε ακόμα αποκτηθεί η εμπειρία της 
δικτατορίας του προλεταριάτου σε μια μόνη χώρα, 
κι ότι έλλειπε η θεωρητική σαφήνεια σ’ ότι αφορά 
αυτό το ζήτημα, ακόμα και από την αριστερή 
πτέρυγα της τότε Σοσιαλδημοκρατίας, το σύνθημα 
των Ενωμένων Πολιτειών της Ευρώπης μπορούσε 
να γεννήσει μια αντίληψη σύμφωνα με την οποία η 
προλεταριακή επανάσταση θα έπρεπε να αρχίσει 
ταυτόχρονα το λιγότερο πάνω σ’ ολόκληρη την 
ευρωπαϊκή ήπειρο. Απέναντι σ’ αυτόν ακριβώς τον 
κίνδυνο ο Λένιν μας καθιστούσε προσεκτικούς. 
Πάνω όμως σ’ αυτό το ζήτημα δεν είχα ούτε μια 
σκιά διαφωνίας με τον Λένιν. 



Έγραφα από τότε: 
«Το ότι καμιά χώρα δεν πρέπει “να περιμένει” τις 
άλλες στην πάλη της, αυτό είναι μια στοιχειώδης 
σκέψη, που είναι χρήσιμο και αναγκαίο να την 
επαναλαβαίνουμε, για να μην μπορεί κανείς να 
αντικαταστήσει την ιδέα της παράλληλης 
διεθνιστικής δράσης με την ιδέα της διεθνιστικής 
αδράνειας μέσα στη συμμαχία. Χωρίς να 
περιμένουμε τους άλλους, αρχίζουμε και 
συνεχίζουμε την πάλη πάνω στο εθνικό έδαφος 
έχοντας την πλήρη βεβαιότητα ότι η πρωτοβουλία 
μας θα δώσει μιαν έξαρση στην πάλη των άλλων 
χωρών», (Λεόν Τρότσκι: Το 1917, τόμ. 3ος, μέρ. Ι, 
σελ. 90). 

Σε συνέχεια ακολουθούν εκείνα ακριβώς τα λόγια 
μου που ο Στάλιν παράθεσε στην Έβδομη 
Ολομέλεια της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς σαν την πιο επικίνδυνη 
έκφραση του «τροτσκισμού», δηλαδή της 
«δυσπιστίας» απέναντι στις εσωτερικές δυνάμεις 
της επανάστασης και στην ελπίδα μιας βοήθειας 
από το εξωτερικό. 

«Κι αν αυτό δεν γινόταν (δηλαδή, η επέκταση της 
επανάστασης στις άλλες χώρες Λ.Τ.), δεν υπήρχε 
καμιά ελπίδα που να μας κάνει να πιστεύουμε 
(όπως το μαρτυράει η ιστορική πείρα και οι 
θεωρητικοί υπολογισμοί) πως μια επαναστατική 
Ρωσία θα μπορούσε να αντισταθεί μπροστά σε μια 
συντηρητική Ευρώπη, ή πως μια σοσιαλιστική 
Γερμανία θα μπορούσε να επιζήσει απομονωμένη 
μέσα στον καπιταλιστικό κόσμο», (Λεόν Τρότσκι: 
Το 1917, τόμ. 3ος, μέρ. Ι, σελ. 90). 



Πάνω σ’ αυτό το τσιτάτο και σε δυο ή τρία άλλα του 
ίδιου είδους βασίστηκε η καταδίκη που 
απαγγέλθηκε από την Έβδομη Ολομέλεια ενάντια 
στον «τροτσκισμό», που κράτησε τάχα σ’ αυτό το 
«βασικό ζήτημα» μια στάση «που δεν έχει τίποτε το 
κοινό με το λενινισμό». Ας σταματήσουμε λοιπόν 
ένα λεπτό για να ακούσουμε τον ίδιο τον Λένιν. 

Στις 7 του Μάρτη 1918 έλεγε απ’ αφορμή την 
ειρήνη του Μπρεστ-Λιτόβσκ: 
«Αυτό είναι ένα μάθημα, γιατί είναι απόλυτα 
αληθινό πως χωρίς τη γερμανική επανάσταση θα 
συντριβούμε», (Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 15ος, σελ. 
132). 

Μια βδομάδα αργότερα:
«Ο παγκόσμιος ιμπεριαλισμός και δίπλα του η 
θριαμβευτική πορεία της σοσιαλιστικής 
επανάστασης δεν μπορούν να συνυπάρχουν», 
(Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 15ος, σελ. 175). 

Μερικές βδομάδες αργότερα, ο Λένιν έλεγε πάλι: 
«Το γεγονός ότι είμαστε καθυστερημένοι μας 
έσπρωξε μπροστά. Αν δεν ξέρουμε να κρατήσουμε 
μέχρι τη στιγμή που θα συναντήσουμε το δυναμικό 
στήριγμα των εξεγερμένων εργατών των άλλων 
χωρών, θα συντριβούμε», (Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 
15ος, σελ. 187, η υπογράμμιση είναι δική μας –
Λ.Τ.). 

Μήπως όμως όλα αυτά ειπώθηκαν κάτω από την 
ιδιαίτερη επίδραση της κρίσης του Μπρεστ-Λιτόβσκ: 
Όχι, το Μάρτη του 1919 ο Λένιν επαναλαμβάνει για 
άλλη μια φορά: 

«Ζούμε όχι μονάχα σε ένα κράτος, μα σ’ ένα 
σύστημα κρατών. Δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί 



ότι μια Σοβιετική Δημοκρατία υπάρχει για ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα δίπλα στα ιμπεριαλιστικά 
κράτη. Στο τέλος του λογαριασμού ο ένας από τους 
δύο θα νικήσει», (Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 16ος, σελ. 
102). 

Ένα χρόνο μετά, στις 7 του Απρίλη 1920, ο Λένιν 
υπενθύμιζε ακόμα:
«Ο καπιταλισμός, αν τον υπολογίσει κανείς σε 
παγκόσμια κλίμακα, συνεχίζει να είναι πιο ισχυρός 
από την εξουσία των Σοβιέτ, κι όχι μονάχα από 
στρατιωτική, μα κι από οικονομική άποψη. Από τη 
βασική αυτή θέση πρέπει πάντα να ξεκινάμε και να 
μην την ξεχνάμε ποτέ», (Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 
17ος, σελ. 102). 

Στις 27 του Νοέμβρη 1920, απ’ αφορμή το 
πρόβλημα των παραχωρήσεων, ο Λένιν έλεγε: 
«Για την ώρα περάσαμε από τον πόλεμο στην 
ειρήνη, δεν ξεχνούμε όμως πως ο πόλεμος θα 
ξανάρθει πάλι. Όσο καιρό επιζούν ο καπιταλισμός 
και ο σοσιαλισμός δεν μπορούμε να ζήσουμε 
ειρηνικά: στο τέλος του λογαριασμού, ο ένας από 
τους δυο θα νικήσει. Θα ψάλλει κανείς τη 
νεκρώσιμη ακολουθία είτε της Δημοκρατίας των 
Σοβιέτ, είτε του παγκόσμιου καπιταλισμού. Αυτό 
είναι μια αναβολή του πολέμου», (Λένιν: 
«Άπαντα», τομ. 17ος, σελ. 398). 

Μήπως όμως η κατοπινή ύπαρξη της Δημοκρατίας 
των Σοβιέτ ανάγκασε τον Λένιν «να αναγνωρίσει το 
λάθος του» και να απαρνηθεί «τη δυσπιστία του 
απέναντι στις εσωτερικές δυνάμεις» της 
Οκτωβριανής Επανάστασης; 



Ο Λένιν στο Τρίτο Συνέδριο της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς, δηλαδή τον Ιούλη του 1921, επανέλαβε 
ότι: 
«Έτσι δημιουργήθηκε μια ισορροπία εξαιρετικά 
επισφαλής, εξαιρετικά ασταθής, μα τελικά μια 
ισορροπία τέτοια που επιτρέπει στη Σοσιαλιστική 
Δημοκρατία να υπάρχει, βέβαια όχι για πολύ καιρό, 
μέσα σε μια καπιταλιστική περικύκλωση», (Λένιν: 
«Θέσεις Πάνω στην Τακτική του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Ρωσίας»). 

Κι όχι μόνο αυτό: στις 5 του Ιούλη 1921 ο Λένιν 
δήλωσε ανοιχτά στο Συνέδριο: 
«Για μας ήταν ξεκάθαρο πως χωρίς την υποστήριξη 
της παγκόσμιας διεθνιστικής επανάστασης ο 
θρίαμβος της προλεταριακής μας επανάστασης ήταν 
αδύνατος. Ήδη πριν από την επανάσταση, όπως κι 
ύστερα απ’ αυτήν, σκεπτόμασταν: στη συνέχεια ή 
το πολύ πολύ μέσα σ’ ένα πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα θα εκραγεί η επανάσταση στις 
καθυστερημένες χώρες και σ’ αυτές που είναι 
περισσότερο αναπτυγμένες από καπιταλιστική 
άποψη, ή σε αντίθετη περίπτωση θα συντριβούμε. 
Αν και είχαμε πλήρη συνείδηση αυτού του 
γεγονότος, κάναμε το παν, μέσα σ’ οποιεσδήποτε 
περιστάσεις, για να διατηρήσουμε με κάθε θυσία το 
σοβιετικό σύστημα, γιατί ξέραμε πως δουλεύουμε 
όχι μονάχα για τους εαυτούς μας, μα και για την 
παγκόσμια επανάσταση», (Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 
18ος, μέρ. Ι, σελ. 321). 

Πόσο αυτά τα λόγια, μεγάλα στην απλότητά τους, 
ολότελα διαποτισμένα από το διεθνιστικό πνεύμα, 
απέχουν από τα σημερινά ευρήματα των 
περιαυτολόγων επιγόνων! 



Όπως και νά ’χει, έχουμε το δικαίωμα να 
ρωτήσουμε: σε τί διαφέρουν όλες αυτές οι 
δηλώσεις του Λένιν από την πεποίθηση που 
έκφραζα το 1915, ότι η μελλοντική επαναστατική 
Ρωσία ή η σοσιαλιστική Γερμανία δεν θα μπορούσαν 
να επιζήσουν «απομονωμένες μέσα σ’ έναν 
καπιταλιστικό κόσμο»; Οι προθεσμίες 
παρουσιάζονται διαφορετικές από ότι είχαν 
προσδιοριστεί στις προβλέψεις, όχι μονάχα στις 
δικές μου, μα και στις προβλέψεις του Λένιν. Η 
βασική ιδέα, όμως, διατηρεί όλη της την αξία, και 
σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ. Αντί να την 
καταδικάζουμε, λοιπόν, όπως το έκανε η Έβδομη 
Ολομέλεια, βασισμένη σε μια έκθεση, που δεν είχε 
τέτοια δικαιοδοσία και της έλλειπε η καλή πίστη, 
είναι απαραίτητο να την εισάγουμε στο Πρόγραμμα 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς. 

Για να υπερασπίσουμε το σύνθημα των Ενωμένων 
Σοβιετικών Πολιτειών της Ευρώπης σημειώναμε στα 
1915 πως ο νόμος της ανισόμερης εξέλιξης δεν 
αποτελεί από μόνος του ένα επιχείρημα ενάντια σε 
αυτό το σύνθημα. Πραγματικά, η ανισότητα της 
ιστορικής ανάπτυξης είναι με τη σειρά της άνιση σε 
σχέση με τα διάφορα κράτη και ηπείρους: οι 
Ευρωπαϊκές χώρες αναπτύσσονται συγκριτικά άνισα 
η μια με την άλλη, ωστόσο μπορεί κανείς να πει με 
απόλυτη βεβαιότητα πως από ιστορική άποψη δεν 
υπάρχει προηγούμενο, τουλάχιστον στη διάρκεια 
της ιστορικής εποχής που μπορεί κανείς να 
εξετάσει, που μια απ’ αυτές τις χώρες, να ξεπέρασε 
τις άλλες τόσο, όσο η Αμερική ξεπέρασε την 
Ευρώπη. Υπάρχει μια κλίμακα ανισότητας για την 
Αμερική και μια άλλη για την Ευρώπη. Οι ιστορικές 
και γεωγραφικές συνθήκες καθόρισαν από τα πριν 
ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης μια οργανική 



συνάφεια τόσο ουσιώδη ώστε δεν μπορούν με 
κανέναν τρόπο να ξεφύγουν απ’ αυτήν. Οι 
σημερινές αστικές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
μοιάζουν με δολοφόνους δεμένους στο ίδιο άρμα. 
Όπως έχουμε κιόλας πει η επανάσταση στην 
Ευρώπη θα έχει σε τελευταία ανάλυση μια 
αποφασιστική σπουδαιότητα για την Αμερική. Μα 
άμεσα, με τον πιο κοντινό ιστορικό υπολογισμό, η 
επανάσταση στη Γερμανία θα έχει πολύ πιο μεγάλη 
σπουδαιότητα για τη Γαλλία παρά για τις Ενωμένες 
Πολιτείες της Βόρειας Αμερικής. Από αυτή τη σχέση 
που δημιούργησε η Ιστορία, βγαίνει η πολιτική 
ζωτικότητα του συνθήματος της Ομοσπονδίας των 
Σοβιέτ της Ευρώπης. Μιλάμε για ζωτικότητα 
σχετική γιατί από μόνο του βγαίνει πως αυτή η 
Ομοσπονδία θα απλωθεί διαμέσου της τεράστιας 
γέφυρας της Σοβιετικής Ένωσης προς την Ασία και 
θα μπει στη συνέχεια στην Ένωση των παγκόσμιων 
σοσιαλιστικών δημοκρατιών. Μα αυτή θα είναι πια η 
δεύτερη εποχή ή το δεύτερο κεφάλαιο που θα 
ακολουθήσει την ιμπεριαλιστική περίοδο. Όταν θα 
φτάσουμε εκεί θα βρούμε τις φόρμουλες που θα 
τους ταιριάζουν. 

Μπορεί να αποδειχτεί και με άλλα αποσπάσματα 
πως η διαφωνία του 1915 με τον Λένιν ανήκε 
αυστηρά στον τομέα της τακτικής και είχε από την 
ίδια τη φύση της έναν προσωρινό χαρακτήρα. Μα η 
πορεία που ακολούθησαν τα γεγονότα είναι η 
καλύτερη απόδειξη: το 1923, η Κομμουνιστική 
Διεθνής υιοθέτησε το αμφισβητούμενο σύνθημα. Αν 
το 1915 δεν γινόταν δεκτό για λόγους αρχής, όπως 
προσπαθούν να εξηγήσουν τώρα οι συγγραφείς του 
Σχεδίου Προγράμματος, η Κομμουνιστική Διεθνής 
δεν θα μπορούσε να το υιοθετήσει οκτώ χρόνια 
αργότερα. Πιστεύουμε πως ο νόμος της ανισόμερης 



εξέλιξης δεν έπαψε να λειτουργεί στο μικρό αυτό 
χρονικό διάστημα. 

Κάθε τρόπος τοποθέτησης του ζητήματος που 
σκιαγραφήθηκε πιο πάνω ξεκινάει από το 
δυναμισμό του επαναστατικού προτσές, 
αντικρισμένο στο σύνολό του. Η παγκόσμια 
επανάσταση υπολογίζεται ως μια διαδικασία που 
έχει το δικό της αυτοδυναμισμό, που δεν μπορεί να 
προβλεφθεί στο σύνολό της, καθορίζοντας από τα 
πριν τη διαδοχή όλων των φάσεών της, μα που τα 
γενικά ιστορικά χαρακτηριστικά της είναι ολότελα 
καθαρά. Αν αυτό δεν το κατανοήσουμε, είναι 
τελείως αδύνατο να προσανατολιστούμε σωστά 
στην πολιτική. 

Τα πράγματα όμως αλλάζουν ριζικά αν πάρει κανείς 
σαν αφετηρία την ιδέα της σοσιαλιστικής εξέλιξης 
που πραγματοποιείται κι ακόμα ολοκληρώνεται σε 
μια μόνη χώρα. Υπάρχει τώρα μια «θεωρία» που 
υποστηρίζει πως η πλήρης οικοδόμηση του 
σοσιαλισμού είναι τάχα δυνατή σε μια μόνη χώρα, 
και πως οι σχέσεις ανάμεσα σ’ αυτή τη χώρα και 
τον καπιταλιστικό κόσμο μπορούν να βασίζονται 
στην «ουδετεροποίηση» της παγκόσμιας 
μπουρζουαζίας (Στάλιν). Αν υιοθετήσει κανείς αυτή 
την άποψη, που στο βάθος είναι εθνικο-
ρεφορμιστική κι όχι επαναστατικο-διεθνιστική, η 
αναγκαιότητα του συνθήματος των Ενωμένων 
Πολιτειών της Ευρώπης εξαφανίζεται, ή το λιγότερο 
εξασθενίζει. Απεναντίας, μας φαίνεται σπουδαίο και 
αναγκαίο να επιζήσει, γιατί περιέχει την καταδίκη 
της ιδέας της σοσιαλιστικής εξέλιξης που 
περιορίζεται σε μια μόνη χώρα. Για το προλεταριάτο 
κάθε ευρωπαϊκής χώρας, σε πολύ πιο μεγάλο 
βαθμό απ’ όσο για την ΕΣΣΔ (εδώ όμως δεν 



υπάρχει παρά μια διαφορά βαθμού), η επέκταση 
της επανάστασης στις γειτονικές χώρες, η βοήθεια 
που θα του δοθεί μέσα σ’ αυτές τις χώρες με τη 
δύναμη των όπλων, είναι μια από τις πιο επείγουσες 
αναγκαιότητες. Κι αυτό βγαίνει όχι από 
υπολογισμούς μιας αφηρημένης διεθνιστικής 
αλληλεγγύης, που από μόνη της δεν είναι σε θέση 
να κινητοποιήσει τις τάξεις, μα από ένα επιχείρημα 
που διατυπώθηκε εκατοντάδες φορές από τον 
Λένιν: εμείς δεν θα μπορέσουμε να κρατηθούμε αν 
η παγκόσμια επανάσταση δεν μας βοηθήσει την 
κατάλληλη στιγμή. Το σύνθημα των Ενωμένων 
Σοβιετικών Πολιτειών ανταποκρίνεται σ’ αυτόν το 
δυναμισμό της προλεταριακής επανάστασης. Η 
προλεταριακή επανάσταση δεν ξεσπάει ταυτόχρονα 
σε όλες τις χώρες, μα απλώνει από τη μια χώρα 
στην άλλη, κι απαιτεί να υπάρχει ανάμεσα σ’ αυτές 
η πιο στενή σχέση, και πρώτα απ’ όλα πάνω στο 
ευρωπαϊκό έδαφος, τόσο για να υπερασπιστεί τον 
εαυτό της ενάντια στους ισχυρούς εξωτερικούς 
εχθρούς, όσο και για τις ανάγκες οργάνωσης της 
οικονομίας. 

Είναι αλήθεια πως θα μπορούσε κανείς να 
επιχειρήσει να αντιτάξει το γεγονός ότι ύστερα από 
την κρίση του Ρουρ, που ήταν η τελευταία ακριβώς 
ώθηση που συνέτεινε στην υιοθέτηση αυτού του 
συνθήματος, το σύνθημα αυτό δεν έπαιξε πια 
σπουδαίο ρόλο στην αγκιτάτσια των ευρωπαϊκών 
Κομμουνιστικών Κομμάτων και δεν μπόρεσε, κατά 
κάποιο τρόπο, να ριζώσει. Μα συμβαίνει ακριβώς το 
ίδιο με τα συνθήματα της Κυβέρνησης Εργατών, 
των Σοβιέτ, κλπ., με άλλα λόγια με όλα τα 
συνθήματα που πρέπει να προηγούνται άμεσα της 
επανάστασης. Αυτό βρίσκει την εξήγησή του στο 
γεγονός ότι, αντίθετα με τις εσφαλμένες από 



πολιτική άποψη εκτιμήσεις του Πέμπτου Συνεδρίου, 
το επαναστατικό κίνημα βρίσκεται σε παρακμή από 
το τέλος του 1923 στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Και γι’ 
αυτό ακριβώς θα ήτανε ολέθριο να επεξεργαστούμε 
ένα πρόγραμμα ή ορισμένα μέρη του επηρεασμένοι 
από αυτή την περίοδο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο 
που το σύνθημα των Ενωμένων Σοβιετικών 
Πολιτειών της Ευρώπης υιοθετήθηκε, ενάντια σ’ 
όλες τις προκαταλήψεις, ακριβώς το 1923, τότε που 
περιμέναμε το ξέσπασμα της επανάστασης στη 
Γερμανία και που τα προβλήματα των αμοιβαίων 
σχέσεων ανάμεσα στα κράτη της Ευρώπης είχαν 
αποκτήσει μια ιδιαίτερη τραχύτητα. Κάθε νέα 
επιδείνωση της εσωτερικής κρίσης της Ευρώπης, 
και για ένα λόγο παραπάνω της παγκόσμιας κρίσης, 
αν αυτή είναι αρκετά βαθιά για να θέσει ξανά τα 
θεμελιώδη προβλήματα της πολιτικής, θα 
δημιουργεί συνθήκες απόλυτα ευνοϊκές για την 
υιοθέτηση του συνθήματος των Ενωμένων 
Σοβιετικών Πολιτειών της Ευρώπης. Είναι επομένως 
ριζικό λάθος να το παρασιωπούμε στο Πρόγραμμα, 
χωρίς ωστόσο να το απορρίπτουμε, μ’ άλλα λόγια 
να το κρατάμε κατά κάποιο τρόπο σαν εφεδρεία, 
«για κάθε ενδεχόμενο» Στα ζητήματα αρχών η 
πολιτική της ρεζέρβας δεν αξίζει τίποτε. 

4. Το Κριτήριο του Διεθνισμού
Όπως ήδη γνωρίζουμε το Σχέδιο κάνει μια 
προσπάθεια που οπωσδήποτε αξίζει να επαινεθεί: 
την προσπάθεια να πάρει στη δομή του ως 
αφετηρία την παγκόσμια οικονομία και τις τάσεις 
που υπάρχουν στο εσωτερικό της. Η «Πράβντα» 
έχει ολότελα δίκιο όταν γράφει πως σ’ αυτό βασικά 
διαφέρουμε από την εθνικιστική και πατριωτική 
σοσιαλδημοκρατία. Μονάχα όταν ξεκινήσει κανείς 
από την παγκόσμια οικονομία που κυριαρχεί στα 



διάφορα μέρη της μπορεί να επεξεργαστεί το 
πρόγραμμα του διεθνιστικού κόμματος του 
προλεταριάτου. Μα ακριβώς κρίνοντας τις 
θεμελιώδεις τάσεις εξέλιξης του κόσμου, το Σχέδιο 
όχι μονάχα αποκαλύπτει τα κενά που το 
εξευτελίζουν, πράγμα που σημειώσαμε πιο πάνω, 
μα και καταντάει σε ορισμένα μέρη φοβερά 
μονόπλευρο, οδηγώντας έτσι σε χοντροκομμένα 
λάθη. 

Επανειλημμένα, κι όχι πάντα ευκαιριακά, το Σχέδιο 
αναφέρεται στο νόμο της ανισόμερης εξέλιξης του 
καπιταλισμού, παρουσιάζοντάς τον σαν θεμελιώδη 
νόμο του και καθοριστικό σχεδόν για όλα. Μια 
σειρά από λάθη του Σχεδίου, κι ανάμεσα σ’ αυτά 
ένα που είναι ουσιώδες από θεωρητική άποψη, 
βασίζονται πάνω στην εσφαλμένη και μονόπλευρη 
αντίληψη, ούτε μαρξιστική ούτε λενινιστική, του 
νόμου της ανισόμερης εξέλιξης. 

Στο πρώτο του κεφάλαιο το Σχέδιο γράφει: 
«Η ανισομέρεια της οικονομικής και πολιτικής 
εξέλιξης είναι ένας απόλυτος νόμος του 
καπιταλισμού. Η ανισομέρεια αυτή αυξάνει και 
εντείνεται ακόμα περισσότερο στην εποχή του 
ιμπεριαλισμού». 

Ακριβώς. Αυτή η διατύπωση καταδικάζει τον τρόπο 
με τον οποίο ο Στάλιν έθεσε τελευταία το ζήτημα, 
βεβαιώνοντας πως ο νόμος τάχα της ανισόμερης 
εξέλιξης ήταν άγνωστος για τον Μαρξ και τον 
Έγκελς, πως διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον 
Λένιν. Στις 15 του Σεπτέμβρη 1925 ο Στάλιν 
έγραφε πως ο Τρότσκι δεν κάνει καθόλου καλά που 
βασίζεται πάνω στον Έγκελς που έγραφε σε μια 
εποχή «όπου δεν μπορούσε ούτε καν να γίνει λόγος 



(!!!) για το νόμο της ανισόμερης εξέλιξης των 
καπιταλιστικών χωρών». Αν και αυτά τα λόγια 
φαίνονται απίθανα, ωστόσο ο Στάλιν, ένας από 
τους συγγραφείς του Σχεδίου, τα επανέλαβε 
περισσότερο από μια φορά. Το κείμενο του Σχεδίου 
κάνει σε αυτό το σημείο ένα βήμα μπροστά όπως 
βλέπουμε. Αν ωστόσο αφήσει κανείς στην άκρη 
αυτή την επανόρθωση που μπαλώνει ένα 
στοιχειώδες λάθος, αυτό που το Σχέδιο λέει για το 
νόμο της ανισόμερης εξέλιξης εμφανίζεται 
πραγματικά μονόπλευρο και ακρωτηριασμένο. 

Πρώτα πρώτα θα ήτανε πιο σωστό να πούμε πως 
ολόκληρη η ιστορία της ανθρωπότητας 
εκτυλίσσεται κάτω από το σχήμα της ανισόμερης 
εξέλιξης. Ο καπιταλισμός βρίσκει ήδη τα διάφορα 
μέρη της ανθρωπότητας σε διαφορετικούς βαθμούς 
εξέλιξης, που καθένα περιέχει βαθιές εσωτερικές 
αντιφάσεις. Η τεράστια ποικιλία των επιπέδων και η 
ασυνήθιστη ανισότητα του ρυθμού ανάπτυξης των 
διαφόρων μερών της ανθρωπότητας στη διάρκεια 
διαφορετικών περιόδων αποτελούν τη θέση 
αναχώρησης του καπιταλισμού. Ο καπιταλισμός 
μονάχα βαθμιαία κυριαρχεί πάνω στην ανισότητα 
που κληρονόμησε, την διαθλά και την τροποποιεί 
με τις δικές του μέθοδες και προχωρώντας στους 
δικούς του δρόμους. Διακρινόμενος σ’ αυτό από τα 
προηγούμενα οικονομικά συστήματα, ο 
καπιταλισμός έχει σαν ιδιότητα να τείνει συνεχώς 
προς την οικονομική επέκταση, να διεισδύει σε 
καινούριες περιοχές, να κατανικά τις οικονομικές 
διαφορές, να μεταμορφώνει τις περιφερειακές και 
εθνικές οικονομίες, που ήταν κλεισμένες στον 
εαυτό τους, σ’ ένα σύστημα συγκοινωνούντων 
δοχείων, να πλησιάζει έτσι, να εξισώνει τα 
οικονομικά και πολιτιστικά επίπεδα των πιο 



προχωρημένων και των πιο καθυστερημένων 
χωρών. Χωρίς το βασικό αυτό προτσές δεν μπορεί 
κανείς να κατανοήσει τη σχετική ισοπέδωση πρώτα 
της Ευρώπης και της Αγγλίας, σε συνέχεια της 
Αμερικής και της Ευρώπης, την εκβιομηχάνιση των 
αποικιών, που ελαττώνει την απόσταση που 
υπάρχει ανάμεσα στην Ινδία και τη Μεγάλη 
Βρετανία όπως κι όλες τις συνέπειες των 
διαδικασιών που απαριθμήσαμε και που πάνω τους 
βασίζεται όχι μονάχα το Πρόγραμμα, μα και η ίδια η 
ύπαρξη της Κομμουνιστικής Διεθνούς. 

Μα πλησιάζοντας τις χώρες και εξισώνοντας τα 
επίπεδα ανάπτυξής τους, ο καπιταλισμός ενεργεί με 
τις δικές του μέθοδες, δηλαδή με τις αναρχικές 
μέθοδες, που υποσκάπτουν συνεχώς την ίδια την 
εργασία του, αντιθέτοντας τη μια χώρα στην άλλη, 
τον ένα κλάδο παραγωγής στον άλλο, ευνοώντας 
την ανάπτυξη ορισμένων μερών της παγκόσμιας 
οικονομίας, φρενάροντας και ρίχνοντας πίσω άλλα 
μέρη της. Μονάχα ο συνδυασμός αυτών των δυο 
θεμελιακών τάσεων, κεντρόφυγων και 
κεντρομόλων, ισοπέδωσης και ανισότητας, που και 
οι δυο είναι αποτέλεσμα της ίδιας της φύσης του 
καπιταλισμού, μας εξηγεί τη ζωντανή περιπλοκή 
του ιστορικού προτσές. 

Εξαιτίας της καθολικότητας, της ευκινησίας, της 
διασποράς του χρηματιστικού κεφαλαίου, της 
ζωογόνας αυτής δύναμης του ιμπεριαλισμού, που 
διεισδύει παντού, ο ιμπεριαλισμός τονίζει ακόμα 
περισσότερο τις δυο αυτές τάσεις. Ξανασυνδέει με 
πολύ μεγάλη ταχύτητα και βάθος σε ένα και μόνο 
σύνολο τις διάφορες εθνικές και ηπειρωτικές 
δεξαμενές. Δημιουργεί ανάμεσά τους μια στενή 
εξάρτηση ζωτικής σημασίας. Πλησιάζει τις 



οικονομικές μέθοδές τους, τις κοινωνικές μορφές 
τους και τα επίπεδα εξέλιξής τους. Ταυτόχρονα 
επιδιώκει αυτό το «σκοπό» που είναι δικός του, με 
μέθοδες ολότελα ανταγωνιστικές, κάνοντας τέτοια 
άλματα, εξαπολύοντας τέτοιες επιδρομές στις 
καθυστερημένες χώρες και περιοχές, που η 
ενοποίηση και η ισοπέδωση της παγκόσμιας 
οικονομίας που πραγματοποιεί συγκλονίζονται από 
τον ίδιο με τόση βία και σπασμούς που όμοιό τους 
δεν έχει υπάρξει στη διάρκεια των προηγούμενων 
εποχών. Μονάχα η διαλεκτική αυτή αντίληψη, κι 
όχι η αφηρημένη και μηχανιστική, του νόμου της 
ανισόμερης εξέλιξης, επιτρέπει να αποφευχθούν τα 
ριζικά λάθη από τα οποία δεν μπόρεσε να ξεφύγει 
το Σχέδιο Προγράμματος που προτάθηκε για το 
Έκτο Συνέδριο. 

Αμέσως ύστερα από το χαρακτηρισμό αυτού του 
νόμου με το μονόπλευρο τρόπο που σημειώσαμε 
πιο πάνω, το Σχέδιο γράφει: 

«Απ’ αυτό βγαίνει πως η διεθνική επανάσταση του 
προλεταριάτου δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν 
μια πράξη που πραγματοποιείται ταυτόχρονα, την 
ίδια στιγμή παντού. Από αυτό προκύπτει πως ο 
θρίαμβος του σοσιαλισμού είναι δυνατός πρώτα σ’ 
ορισμένες χώρες, σε λίγες κι ακόμα σε μια μόνη 
καπιταλιστική χώρα, παρμένη χωριστά». 

Δεν χρειάζεται να πούμε πως δεν υπάρχει 
άνθρωπος που μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός 
ότι είναι αδύνατο η διεθνική επανάσταση του 
προλεταριάτου να γίνει με μια ταυτόχρονη πράξη. 
Προπαντός ύστερα από την πείρα της Επανάστασης 
του Οκτώβρη που πραγματοποίησε η εργατική τάξη 
μιας καθυστερημένης χώρας κάτω από την πίεση 



της ιστορικής αναγκαιότητας, χωρίς να περιμένει να 
«ανασυγκροτήσει το μέτωπό» του το προλεταριάτο 
των προχωρημένων χωρών. Είναι πέρα για πέρα 
σωστό και επίκαιρο να καταφεύγουμε στο νόμο της 
ανισόμερης εξέλιξης μέσα σ΄ αυτά τα όρια. Μα είναι 
εντελώς διαφορετικό πράγμα το δεύτερο μισό του 
συμπεράσματος, η αβάσιμη διαβεβαίωση, που 
εγγυάται πως ο θρίαμβος του σοσιαλισμού είναι 
δυνατός σε «μια μόνη καπιταλιστική χώρα, 
παρμένη χωριστά». Σαν απόδειξη το Σχέδιο λέει 
απλά: «Απ’ αυτό προκύπτει», με άλλα λόγια, αυτό 
βγαίνει δήθεν σαν συμπέρασμα από το νόμο της 
ανισόμερης εξέλιξης. Δεν είναι όμως καθόλου έτσι. 
«Από αυτό προκύπτει» ακριβώς το αντίθετο. Αν το 
ιστορικό προτσές συνίστατο στο ότι οι διάφορες 
χώρες εξελίσσονται όχι μονάχα άνισα, μα και 
ανεξάρτητα η μια από την άλλη, παραμένοντας 
απομονωμένες η μια από την άλλη, τότε θα έπρεπε 
χωρίς καμιά αμφιβολία να συμπεράνουμε από το 
νόμο της ανισόμερης εξέλιξης τη δυνατότητα 
οικοδόμησης του σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα, 
παρμένη χωριστά: πρώτα πρώτα στις πιο 
προχωρημένες χώρες, ύστερα στις πιο 
καθυστερημένες στο μέτρο που θα έφταναν σε μια 
ωριμότητα. Αυτή ήταν η συνηθισμένη, η κατά 
κάποιο τρόπο κοινή αντίληψη του περάσματος στο 
σοσιαλισμό, που υπήρχε στην πριν από τον πόλεμο 
σοσιαλδημοκρατία. Αυτή ακριβώς αποτελούσε τη 
θεωρητική πεμπτουσία του σοσιαλπατριωτισμού. Το 
Σχέδιο βέβαια δεν υιοθετεί αυτή την άποψη 
γλιστράει όμως προς τα κει. 

Το θεωρητικό λάθος που κάνει είναι ότι επιχειρεί να 
βγάλει από το νόμο της ανισόμερης εξέλιξης αυτό 
που ο νόμος δεν περιέχει και δεν μπορεί να 
περιέχει. Η ανισομέρεια, ή η σπασμωδική πορεία 



εξέλιξης των διαφόρων χωρών, υποσκάπτει 
συνεχώς τους δεσμούς και την αυξανόμενη 
οικονομική αλληλεξάρτησή τους. Μα δεν τα 
εξαλείφει καθόλου. Την επομένη ενός απαίσιου 
μακελειού που κράτησε τέσσερα χρόνια, αυτές οι 
χώρες βρέθηκαν υποχρεωμένες να ανταλλάξουν 
κάρβουνο, στάρι, πετρέλαιο, μπαρούτι και τιράντες. 
Πάνω στο βασικό αυτό θέμα το Σχέδιο παρουσιάζει 
τα πράγματα σαν η ιστορική εξέλιξη να 
πραγματώνονταν με άλματα, μα το οικονομικό 
πεδίο που τα προκαλεί και που πάνω του 
πραγματώνονται, χάνεται εντελώς από το οπτικό 
πεδίο των συγγραφέων του Σχεδίου ή εξαφανίζεται 
ταχυδακτυλουργικά από τους ίδιους. Κι ενεργούν 
έτσι μόνο και μόνο για να υπερασπίσουν την 
ανυπεράσπιστη θεωρία του σοσιαλισμού σε μια 
μόνη χώρα. 

Ύστερα απ’ όσα ειπώθηκαν, δεν είναι δύσκολο να 
καταλάβουμε πως ο μόνος σωστός τρόπος να τεθεί 
το ζήτημα θα ήταν ο παρακάτω: στην 
προϊμπεριαλιστική εποχή ο Μαρξ και ο Έγκελς είχαν 
ήδη φτάσει στο συμπέρασμα ότι από τη μια μεριά η 
ανωμαλία, δηλαδή οι σπασμοί της ιστορικής 
εξέλιξης προεκτείνουν την προλεταριακή 
επανάσταση, σε μια ολόκληρη εποχή που στη 
διάρκειά της τα έθνη θα μπουν στον επαναστατικό 
χείμαρρο το ένα ύστερα από το άλλο. Από την 
άλλη, όμως, η οργανική αλληλεξάρτηση των 
διαφόρων χωρών, που αναπτύχθηκε σε τέτοιο 
σημείο ώστε να γίνει ένας παγκόσμιος 
καταμερισμός της εργασίας, αποκλείει τη 
δυνατότητα οικοδόμησης του σοσιαλισμού σε μια 
μόνη χώρα. Επομένως για ένα λόγο παραπάνω 
σήμερα, στη διάρκεια της καινούριας εποχής, όπου 
ο ιμπεριαλισμός έχει επεκτείνει, βαθύνει και οξύνει 



τις δυο αυτές ανταγωνιστικές τάσεις, το σύστημα 
ιδεών του Μαρξ, που μας διδάσκει πως δεν μπορεί 
κανείς να αρχίσει τη σοσιαλιστική επανάσταση παρά 
πάνω σε εθνική βάση, μα που δεν μπορεί να 
οικοδομήσει τη σοσιαλιστική κοινωνία στα πλαίσια 
ενός έθνους, είναι δυο και τρεις φορές πιο αληθινό 
ακόμα. Σ’ αυτό το πρόβλημα ο Λένιν δεν έκανε 
τίποτε άλλο από το να επεκτείνει και να 
συγκεκριμενοποιεί τον τρόπο με τον οποίο ο Μαρξ 
έθεσε το πρόβλημα και τη λύση που του έδωσε. 

Το Πρόγραμμα του Κόμματός μας αποδέχεται 
ανεπιφύλαχτα σαν αφετηρία την ιδέα πως η 
Επανάσταση του Οκτώβρη και η οικοδόμηση του 
σοσιαλισμού έχουν καθοριστεί από την παγκόσμια 
κατάσταση. Για να το αποδείξουμε θα αρκούσε 
απλά και μόνο να αντιγράψουμε ολόκληρο το 
θεωρητικό μέρος του Προγράμματός μας. Εδώ θα 
σημειώσουμε μονάχα πως όταν στο Όγδοο 
Συνέδριο του Κόμματος ο αλησμόνητος 
Ποντμπιέλσκι υποπτευόταν ότι ορισμένες εκφράσεις 
του Προγράμματος είχαν σχέση μόνο με την 
επανάσταση στη Ρωσία, ο Λένιν του απάντησε στο 
κλείσιμο της συζήτησης πάνω σ’ αυτό το ζήτημα με 
τα παρακάτω λόγια, (19 του Μάρτη 1919): 

«Ο Ποντμπιέλσκι επιτέθηκε σε μια από τις 
παραγράφους που μιλούν για την κοινωνική 
επανάσταση που πλησιάζει... Είναι φανερό πως το 
επιχείρημά του δεν είναι θεμελιωμένο γιατί στο 
Πρόγραμμά μας μιλάμε για την παγκόσμια 
κοινωνική επανάσταση», (Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 
16ος, σελ. 131). 

Δεν είναι περιττό να υπενθυμίσουμε πως την ίδια 
περίπου εποχή ο Λένιν πρότεινε να αποκαλούμε το 



Κόμμα μας, όχι Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσίας, μα 
Κομμουνιστικό Κόμμα, για να υπογραμμιστεί ακόμα 
καλύτερα πως είναι το κόμμα της παγκόσμιας 
επανάστασης. Στην Κεντρική Επιτροπή, ο Λένιν δεν 
πήρε παρά μόνο τη δική μου ψήφο υπέρ της 
πρότασής του. Δεν έφερε ωστόσο το ζήτημα στο 
Συνέδριο, δεδομένου ότι εκείνη τη στιγμή 
οργανωνόταν η Τρίτη Διεθνής. Κάτω από τέτοιες 
συνθήκες ούτε η ίδια η ιδέα του σοσιαλισμού σε μια 
μόνη χώρα δεν μπορούσε να εμφανιστεί. Γι’ αυτό 
το λόγο, το πρόγραμμα του Κόμματος δεν 
καταδικάζει αυτή τη θεωρία, μα απλώς την 
αποκλείει. 

Το πρόγραμμα όμως της Κομμουνιστικής Νεολαίας 
που υιοθετήθηκε δυο χρόνια αργότερα, έπρεπε, για 
να διαπαιδαγωγεί διεθνιστικά τους νέους, να τους 
καλέσει σ’ επιφυλακή ενάντια στις εθνικιστικές 
αυταπάτες όπως κι ενάντια στην εθνικιστική 
στενοκεφαλιά απέναντι στα προβλήματα της 
προλεταριακής επανάστασης. Ωστόσο, θα 
ξαναμιλήσουμε γι’ αυτό το ζήτημα πιο κάτω. 

Το θέμα τίθεται πολύ διαφορετικά στο καινούριο 
Σχέδιο Προγράμματος της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς. Σύμφωνα με τη ρεβιζιονιστική[7] εξέλιξη 
στην οποία έχουν υποταγεί οι συγγραφείς του 
ύστερα από το 1924, το θέμα μπαίνει, όπως το 
βλέπουμε, σ’ ένα δρόμο ολότελα αντίθετο. Ωστόσο, 
η θετική ή η αρνητική απάντηση που θα δοθεί στο 
πρόβλημα του σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα, 
καθορίζει την αξία ολόκληρου του Σχεδίου, σαν 
μαρξιστικό ή ρεβιζιονιστικό ντοκουμέντο. 

Είναι ολοφάνερο πως το Σχέδιο με επιμέλεια, με 
επιμονή και επανειλημμένα, διασαφηνίζει, 



υπογραμμίζει, εξηγεί τις διαφορές που υπάρχουν 
ανάμεσα στον κομμουνιστικό και το ρεφορμιστικό 
τρόπο προβολής των ζητημάτων. Μα οι 
διαβεβαιώσεις αυτές δεν λύνουν το πρόβλημα. 
Είναι σαν ένα καράβι πολύ καλά αρματωμένο, με 
πολυάριθμες μαρξιστικές συσκευές και 
μηχανισμούς, που έχει ορθάνοιχτα τα πανιά του σ’ 
όλους τους ρεβιζιονιστικούς και ρεφορμιστικούς 
ανέμους. Εκείνος που έμαθε, χρησιμοποιώντας τη 
γόνιμη πείρα που αποχτήθηκε στη διάρκεια των 
τριών τελευταίων δεκαετιών και προπαντός τη 
θαυμάσια εμπειρία της Κίνας στα τελευταία χρόνια, 
να κατανοεί τη δυναμική διαλεκτική αλληλεξάρτηση 
που υπάρχει ανάμεσα στην πάλη των τάξεων και τα 
προγράμματα των κομμάτων, εκείνος μονάχα θα 
μας καταλάβει, όταν λέμε πως τα καινούρια 
ρεβιζιονιστικά πανιά μπορούν να σταματήσουν κάθε 
λειτουργία των μαρξιστικο-λενινιστικών συσκευών 
ασφαλείας και διάσωσης. Να, γιατί είμαστε 
υποχρεωμένοι να επεκταθούμε πιο λεπτομερειακά 
πάνω στο βασικό αυτό θέμα, που θα καθορίσει για 
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα την ανάπτυξη και την 
ίδια την τύχη της Κομμουνιστικής Διεθνούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
————————

[1]. Το πρώτο Σχέδιο Προγράμματος της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς υποβλήθηκε στο Τέταρτο 
Συνέδριο (Νοέμβρη-Δεκέμβρη 1922) από τον 
Μπουχάριν. Εκείνη την εποχή υποβλήθηκαν κι άλλα 
σχέδια: ένα υπόβαλε ο Ταλχάιμερ απομέρους του 
Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, που σαν 
ντοκουμέντο διέφερε από εκείνο του Μπουχάριν 
γιατί συνηγορούσε υπέρ της θεωρίας της 
συσσώρευσης του κεφαλαίου της Ρόζα 



Λούξεμπουργκ. Ένα άλλο υπόβαλε ο Καμπάτσκιεφ 
απομέρους του Βουλγάρικου Κομμουνιστικού 
Κόμματος. Και ένα κριτικό πρόγραμμα δράσης 
υποβλήθηκε από το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. 
Το Συνέδριο στις συνόδους του ψήφισε ενάντια 
στην αποδοχή ενός Προγράμματος και υπέρ της 
κατάθεσης όλων των Σχεδίων και των 
Ντοκουμέντων σε μια Επιτροπή Προγράμματος για 
επεξεργασία και μελέτη, με την προοπτική το 
Πέμπτο Συνέδριο να πάρει μια τελική απόφαση 
πάνω στο ζήτημα. Στο Πέμπτο Συνέδριο (Ιούνης 
1924) ψηφίστηκαν αποφάσεις πάνω στο 
προγραμματικό ραπόρτο του Μπουχάριν, που 
καλούσαν για την αποδοχή του Σχεδίου που είχε 
παρουσιάσει η Επιτροπή Προγράμματος, σαν βάση 
για παραπέρα συζήτηση στα Κόμματα, για τη 
συγκρότηση μιας Επιτροπής επιφορτισμένης με την 
τελική έκδοση του ντοκουμέντου, για τη 
συγκρότηση μιας μόνιμης Επιτροπής Προγράμματος 
που θα κοινοποιούσε το Σχέδιο και θα καθοδηγούσε 
τη διεθνή συζήτηση πάνω σ’ αυτό, και τέλος, για 
την τελική αποδοχή του Προγράμματος από το 
ερχόμενο Συνέδριο. Στο Έκτο Συνέδριο (Ιούλης-
Σεπτέμβρης του 1928) όλα τα παλιά σχέδια είχαν 
εξαφανιστεί και παρουσιάστηκε ένα καινούριο, που 
είχε γραφτεί κυρίως από τον Μπουχάριν και είχε 
υποβληθεί με το δικό του όνομα και το όνομα του 
Στάλιν και που τελικά έγινε δεκτό από το Συνέδριο, 
με μικρές μετατροπές, σαν το Πρόγραμμα της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς. Αυτό το Σχέδιο 
κριτικάρει ο Λεόν Τρότσκι σ’ αυτό εδώ το έργο του. 
Στα Ελληνικά, αυτό το ντοκουμέντο κυκλοφόρησε 
με τον τίτλο «Πρόγραμμα και Καταστατικό της Γ΄ 
Κομμουνιστικής Διεθνούς, β΄ έκδοση» στις αρχές 
της μεταπολίτευσης (1975;) από τις «Εκδόσεις 



Ειρήνη» (Σόλωνος 77 –Αθήνα). Οι εκδότες του, 
βέβαια, δεν μας δίνουν κανένα στοιχείο –πότε 
εκδόθηκε για πρώτη φορά, ποιος το μετάφρασε– 
δεν αναφέρουν ούτε καν τη χρονολογία της δικής 
τους έκδοσης! Ίσως (σκεπτόμαστε) να είναι 
ανατύπωση από κάποια παλιά έκδοση, της 
δεκαετίας του 1930, του ΚΚΕ. Ωστόσο, από έναν 
εσωτερικό τίτλο του μαθαίνουμε ότι το: 
«Πρόγραμμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
(Ψηφίστηκε στο VI παγκόσμιο Συνέδριο στην 46η 
συνεδρίαση την 1η του Σεπτέμβρη 1928 στη 
Μόσχα)». Όσο για το «Καταστατικό της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς», αυτό «(Ψηφίστηκε στην 
44η συνεδρίαση του VI Συνεδρίου της Κ.Δ., 29 
Αυγούστου 1928, Μόσχα)». Με την ίδια μέθοδο, και 
πιθανόν την ίδια περίοδο, (κι εδώ δεν δίνεται καμιά 
πληροφορία), έχει κάνει την εμφάνισή της μια 
«Ιστορία της Τρίτης Διεθνούς» –ένας ογκώδης 
τόμος της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ, που έχει 
μεταφραστεί από κάποιον Θ.Κ. και έχει εκδοθεί από 
τη «Σύγχρονη Εποχή». Από μια λακωνική 
υποσημείωση του μεταφραστή στη σελίδα 579 
μαθαίνουμε ότι το βιβλίο αυτό «δόθηκε για 
εκτύπωση (στα ρωσικά) τις παραμονές της 
Σύσκεψης της Μόσχας του 1969 που ήταν η τρίτη 
κατά σειρά σύσκεψη των κομμουνιστικών και 
εργατικών κομμάτων». Σύμφωνα με την 
πλαστογραφημένη αυτή «Ιστορία» ο Τρότσκι 
εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Κομμουνιστική 
Διεθνή τον Απρίλη του 1925 (!!!), μετά το Πέμπτο 
Συνέδριο, κι έτσι στη σελίδα 239 του έργου, όπου 
οι σταλινικοί αναλαμβάνουν την πάλη για τη 
συντριβή του Τροτσκισμού που αρνείται το «βασικό 
λενινιστικό συμπέρασμα για τη δυνατότητα της 
νίκης του σοσιαλισμού σε μια χώρα». Αργότερα, 



γράφουν στη σελίδα 297, «ο Τρότσκι, έστειλε στο 
(Έκτο) Συνέδριο το δικό του Σχέδιο Προγράμματος, 
στο οποίο τασσόταν ενάντια στη θέση για τη 
δυνατότητα της νίκης του σοσιαλισμού σε μια 
ξεχωριστή χώρα. Ο Τρότσκι αποκάλεσε το Σχέδιο 
Προγράμματος που επεξεργάστηκε η ΕΕ της ΚΔ 
“ρεβιζιονιστικό ντοκουμέντο” και πρότεινε να 
περιληφθεί στο Πρόγραμμα μια παράγραφος “για το 
αδύνατο της νίκης της προλεταριακής επανάστασης 
σε μια χώρα, χωρίς την υποστήριξη της παγκόσμιας 
επανάστασης”» –(Σελ. 19). 

[2]. Η 4η Αυγούστου του 1914 θεωρείται γενικά 
στους επαναστατικούς κύκλους ως η ημέρα που 
σημαδεύει την κατάρρευση της Δεύτερης Διεθνούς. 
Εκείνη τη μέρα η σοσιαλδημοκρατική φράξια μέσα 
στο γερμανικό Ράιχσταγ ψήφισε τα πολεμικά 
κονδύλια που ζήτησαν ο Κάιζερ και ο Καγκελάριος, 
δίνοντας μ’ αυτή της την πράξη υποστήριξη όχι 
μόνο στον πόλεμο της καπιταλιστικής πατρίδας, μα 
και στην εγκαθίδρυση της Burgfrieden (της ειρήνης 
των πολιτών). Το ίδιο ακριβώς πράγμα έκανε την 
ίδια μέρα η σοσιαλιστική ομάδα στη γαλλική βουλή, 
εγκαθιδρύοντας την Ιερή Ένωση με την κυρίαρχη 
τάξη. Τα Σοσιαλδημοκρατικά Κόμματα του Βελγίου, 
της Αυστροουγγαρίας, της Βρετανίας και εν μέρει 
της Ιταλίας, της Βουλγαρίας και της Ρωσίας, 
ακολούθησαν την ίδια πορεία. Το Διεθνές 
Σοσιαλιστικό Γραφείο, ανίκανο, φυσικά, να 
διευθετήσει τη διαμάχη, που αποφασίζονταν στο 
πεδίο της μάχης, έπαψε, από κάθε άποψη, να 
υπάρχει στη διάρκεια του πολέμου –(Σελ. 22).

[3]. Ακολουθώντας τη μέθοδο του «πατερούλη» 
Στάλιν, οι σταλινικοί του ΚΚΕ έχουν δημιουργήσει 
ένα πραγματικό κομφούζιο γύρω από τους όρους 



Αντίφαση (Contradiction) και Αντίθεση (Opposition) 
–και η πιο ολοκληρωμένη έκφραση αυτής της 
σύγχυσης φώλιασε στα «Άπαντα» του Λένιν και 
προπαντός στα Φιλοσοφικά Τετράδιά του. Η 
«παράδοση» αυτή εκφράστηκε και στη δική μας 
μετάφραση, οδηγώντας στη λαθεμένη απόδοση του 
όρου Contradiction (σαν Αντίθεση) σ’ ολόκληρο 
αυτό το βιβλίο. Αργότερα εγκαθιδρύσαμε ότι στη 
διαδικασία της Φύσης και της ανθρώπινης 
κοινωνίας όπως και στο προτσές της αντανάκλασης 
Contradiction είναι η Αντίφαση και Opposition η 
Αντίθεση που πολλές φορές στις κύριες ευρωπαϊκές 
γλώσσες εμφανίζεται με την ελληνική της 
παραλλαγή ως Antithesis (Αντί-θεση). Πρέπει, 
όμως, να είναι καθαρό ότι η Αντίθεση είναι μια μη 
αναπτυγμενη Αντίφαση –μια στιγμή, μια φάση στην 
αυτο-ανάπτυξη της Αντίφασης που ενυπάρχει ως 
έμβρυο σε κάθε Ταυτότητα του αντικειμενικού 
κόσμου και αναπτύσσεται σε Διαφορά και σε 
Αντίθεση πριν να ολοκληρωθεί σε καθαυτή 
Αντίφαση και να λυθεί. Είναι αυτό το προτσές που 
αντανακλάται και στη σκέψη του ανθρώπου. Γι’ 
αυτό ο αναγνώστης, διαβάζοντας τη νέα 
(φωτοτυπική) έκδοση του έργου, πρέπει να 
αντικαταστήσει τον όρο Αντίθεση με τον όρο 
Αντίφαση –(Σελ. 22).

[4]. Η άποψη ότι η σοσιαλιστική επανάσταση είναι 
«άπειρα πιο κοντά στην Ευρώπη απ’ ότι στην 
Αμερική», κατά κάποιο τρόπο προσδιορίστηκε από 
τον Τρότσκι και τροποποιήθηκε δυο χρόνια 
αργότερα. Το 1930, ο Τρότσκι έγραφε: «Στο έργο 
μου για τη Ρωσική Επανάσταση του 1905, έκανα 
ορισμένες παρατηρήσεις σ’ αυτό που ο Μαρξ είχε 
γράψει, για το ότι ο καπιταλισμός περνάει από τη 



φεουδαρχία μέσω του συντεχνιακού συστήματος 
στο εργοστάσιο. Στη Ρωσία, ωστόσο, δεν 
γνωρίσαμε ποτέ το συντεχνιακό σύστημα με 
εξαίρεση ίσως τους κουστάρι (χειροτέχνες). 
Επομένως, μπορεί κανείς να συγκρίνει την 
ανάπτυξη της εργατικής τάξης στην Αγγλία και τη 
Γερμανία, με την ανάπτυξη της εργατικής τάξης στη 
Ρωσία. Στις δυο πρώτες χώρες, το προλεταριάτο 
πέρασε μέσα από μια μακριά περίοδο 
κοινοβουλευτικής εμπειρίας. Στη Ρωσία, από την 
άλλη, το κοινοβουλευτικό σύστημα δεν έλεγε 
πολλά πράγματα για τους εργάτες. Αυτό σημαίνει 
ότι στη Ρωσία το προλεταριάτο έμαθε την 
κοινοβουλευτική του ιστορία από ένα συνοπτικό 
εγχειρίδιο. Από πολλές απόψεις, η ιστορία της 
ανάπτυξης των Ενωμένων Πολιτειών, συγγενεύει 
με κείνη της εργατικής τάξης της Ρωσίας. Δεν είναι 
πουθενά γραμμένο και δεν μπορεί να στηριχτεί 
θεωρητικά, ότι οι αμερικανοί εργάτες θα περάσουν 
αναγκαστικά, και για μια μεγάλη περίοδο, από το 
σχολείο του ρεφορμισμού. Ζουν και αναπτύσσονται 
σε μια άλλη περίοδο, ωριμάζουν κάτω από 
διαφορετικές συνθήκες, απ’ ότι η εργατική τάξη της 
Αγγλίας για παράδειγμα... Δεν είναι καθόλου 
σίγουρο ότι οι ΕΠΑ θα είναι οι τελευταίες στην 
επαναστατική σειρά, καταδικασμένες να φτάσουν 
στην προλεταριακή επανάσταση μετά από τις χώρες 
της Ευρώπης και της Ασίας. Είναι δυνατό να 
υπάρξει μια τέτια κατάσταση και ένας τέτοιος 
συσχετισμός των δυνάμεων, που η σειρά αυτή να 
αλλάξει και να επιταχυνθεί τρομερά ο ρυθμός 
ανάπτυξης στις Ενωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτό 
σημαίνει ότι είναι αναγκαίο να προετοιμαζόμαστε», 
(«Μίλιταντ», 10 του Μάη 1930) –(Σελ. 26).



[5]. Από το 1926 ακόμα, ο εκδοτικός οίκος της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς έβγαλε επίσημα ένα 
φυλλάδιο πάνω στις Ενωμένες Σοσιαλιστικές 
Πολιτείες της Ευρώπης, που έλεγε: «Είναι πολύ 
σημαντικό όχι μόνο να έχουμε μια κριτική στάση 
απέναντι στο αστικό-σοσιαλιστικό σύνθημα (“Πάν-
Ευρώπη”) συντρίβοντας το απατηλό πατσιφιστικό 
του περιεχόμενο, αλλά και να του αντιτάξουμε, 
ταυτόχρονα, ένα ενεργητικό σύνθημα που να 
μπορεί πραγματικά να είναι ένα περιεκτικό πολιτικό 
σύνθημα, για τα μεταβατικά μας αιτήματα. Την 
επόμενη περίοδο, το σύνθημα των Ενωμένων 
Σοσιαλιστικών Πολιτειών της Ευρώπης, πρέπει να 
χρησιμεύσει στα ευρωπαϊκά Κομμουνιστικά 
Κόμματα, σαν περιεκτικό πολιτικό σύνθημα», (Τζον 
Πέπερ: «Die Vereinigten Staaten des 
Sozialistischen Europa», σελ. 67, Αμβούργο, 
1926). Παρόλα αυτά, η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς και τα ευρωπαϊκά 
Κόμματα πρόβαλαν αυτό το σύνθημα όλο και πιο 
αραιά, και τελικά το απόρριψαν ολοκληρωτικά, 
όταν το απαίτησαν οι ανάγκες της φραξιονιστικής 
πάλης ενάντια στον κύριο υποστηρικτή του 
συνθήματος: τον Τρότσκι –(Σελ. 30).

[6]. Και για να το καταλάβει καλά ο αναγνώστης θα 
πρέπει να διαβάσει το άρθρο «ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ 
ΤΩΝ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» από 
τα «Άπαντα» του Λένιν [τόμ. 26, σελ. 359-363], 
απορρίπτοντας την κατά λέξη μετάφραση που 
παρουσιάζει ο σύντροφος Λεωνίδας στο «Ελληνικό 
Τμήμα του Αρχείου των Μαρξιστών στο Ιντερνέτ» 
στις 23/06/2003 –μια μετάφραση που μόνο 
σύγχυση (και οργή για την παραποίηση του Λένιν) 
μπορεί να προσφέρει στον αναγνώστη. Ας 
δώσουμε, όμως, ένα απόσπασμα του άρθρου, για 



να μην νομίσει κανείς ότι αδικούμε τον 
«μεταφραστή», που η απειρία του τον οδηγεί να 
υιοθετεί τις σταλινικές πλαστογραφίες (βλ., λόγου 
χάρη, την παράκληση του Λένιν και την «άρνηση» 
του Τρότσκι να υπερασπιστεί το Γεωργιανό ζήτημα 
ενάντια στους σταλινικούς!).

Στο τέλος, λοιπόν, της σελίδας 361, ο Λένιν 
γράφει:
«Το μοίρασμα δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά 
παρά “σύμφωνα με τη δύναμη”. Η δύναμη όμως 
αλλάζει με την πορεία της οικονομικής εξέλιξης. 
Ύστερα από το 1871 η Γερμανία δυνάμωσε 3-4 
φορές πιο γρήγορα από την Αγγλία και τη Γαλλία. 
Η Ιαπωνία δυνάμωσε δέκα φορές πιο γρήγορα από 
τη Ρωσία... Στις συνθήκες του καπιταλισμού είναι 
αδύνατη μια ισόμετρη οικονομική ανάπτυξη των 
διαφόρων οικονομιών και των διαφόρων κρατών... 
».

Να τώρα πώς ο σ. Λεωνίδας μεταφράζει (δηλαδή 
διαστρέφει) τα ...μεταφρασμένα:
«Καμιά μοιρασιά δεν μπορεί να επηρεαστεί 
ειδάλλως από την “αναλογία στην δύναμη”, και τις 
αλλαγές της δύναμης με την πορεία της 
οικονομικής ανάπτυξης. Μετά από το 1871, το 
ποσοστό της Γερμανίας σε άνοδο δύναμης ήταν 
τρεις ή τέσσερις φορές γρηγορότερο από αυτό της 
Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας, και της 
Ιαπωνίας και δέκα φορές τόσο γρήγορο όσο της 
Ρωσίας... Κάτω από τον καπιταλισμό η ομαλή 
οικονομική ανάπτυξις ατομικών επιχειρήσεων ή 
ατομικών κρατών είναι αδύνατη... »!!!

Αυτά με «τα ατομικά κράτη» στον καπιταλισμό. Κι 
εδώ δεν έχουμε μια εξαίρεση. Αυτό γίνεται 



συστηματικά σε όλα τα άρθρα ή και τα σχόλια που 
παρουσιάζει –δες, λόγου χάρη, «Το Γράμμα (του 
Λένιν) προς τον Στάλιν» της 15/12/1922 και 
σύγκρινε τα σχόλια του μεταφραστή με την 
υποσημείωση 206 στη σελ. 588-589 του τόμου 45 
των «Απάντων» του Λένιν. Και με την ευκαιρία 
πρέπει να πούμε, τελειώνοντας, ότι το γράμμα είναι 
«Για τα Μέλη της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ρωσίας (μπ.)» κι όχι 
«Για τα Μέλη του Κ.Κ., Ρ.Κ.Κ.» –(Σελ.30).

[7]. Ο ρεβιζιονισμός είναι η τάση μέσα στο 
σοσιαλιστικό κίνημα που για πρώτη φορά 
εμφανίστηκε και προωθήθηκε στα τέλη του 
περασμένου αιώνα. Το 1897 ο Έντουαρντ 
Μπέρνσταϊν, ένας από τους εξέχοντες ηγέτες του 
Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, στενός 
φίλος του Έγκελς μέχρι το θάνατό του, έγραψε μια 
σειρά άρθρα για τους «Νέους Καιρούς», το 
θεωρητικό όργανο του Κόμματος, όπου επιχειρούσε 
μια αναθεώρηση (revision, και από κει ρεβιζιονιστές 
και ρεβιζιονισμός) της μαρξιστικής θεωρίας. Στις 
θέσεις του Μπέρνσταϊν σύντομα αντεπιτέθηκαν 
διακεκριμένοι μαρξιστές όπως ο Πλεχάνοφ, ο 
Πάρβους, ο Κάουτσκι και η Λούξεμπουργκ, που 
υπεράσπισαν τη θέση του επαναστατικού 
σοσιαλισμού. Ο Μπέρνσταϊν, αφού στη συνέχεια 
απορρίφτηκαν τα άρθρα του από τον Κάουτσκι, τον 
εκδότη των «Νέων Καιρών», παρουσίασε τις 
απόψεις του, συστηματοποιημένες, το 1899 σ’ ένα 
βιβλίο του με τον τίτλο: Die Voraussetzungen des 
Sozialismus und die Aufgaben der 
Sozialdemokratie, (στα αγγλικά έχει κυκλοφορήσει 
με τον τίτλο: Εξελικτικός Σοσιαλισμός). Ο 
Μπέρνσταϊν αμφισβητούσε την αξία της μαρξιστικής 
«Θεωρίας της Κατάρρευσης» του καπιταλισμού, της 
συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του 



κεφαλαίου, του φθίνοντα ρόλου των μεσαίων 
τάξεων, της αυξανόμενης αθλιότητας του 
προλεταριάτου. Πρότεινε σαν υποκατάστατο της 
πολιτικής της ταξικής πάλης την ταξική συνεργασία 
του προλεταριάτου, το ειρηνικό πέρασμα στο 
σοσιαλισμό, μέσω της προοδευτικής διάβρωσης του 
εκδημοκρατισμένου καπιταλισμού. Απόρριψε το 
διαλεκτικό υλισμό και είχε μια έντονη κλίση προς 
τον νέο-καντιανό ιδεαλισμό. Η Συνδιάσκεψη του 
Γερμανικού Κόμματος στο Ανόβερο, τον Οκτώβρη 
του 1899, μετά το ειδικό ραπόρτο του Αυγούστου 
Μπέμπελ, που επιτέθηκε στις απόψεις του 
Μπέρνσταϊν (ο τελευταίος, που ζούσε στην Αγγλία 
λόγω των παλιών αντισοσιαλιστικών νόμων του 
Βίσμαρκ, παρουσίασε τις απόψεις του μέσω του 
Νταβίντ) αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία να 
απορρίψει τις θέσεις του Μπέρνσταϊν, 
διακηρύσσοντας ότι «η μέχρι τώρα ανάπτυξη της 
αστικής κοινωνίας, δεν αποτελεί αιτία για να 
αλλάξει το Κόμμα τις βασικές του απόψεις γι’ 
αυτήν», ότι δεν υπάρχει κανείς «λόγος να αλλάξει 
το Κόμμα ούτε τις αρχές και τα βασικά του 
αιτήματα ούτε το όνομά του, να γίνει δηλαδή 
Κόμμα της Σοσιαλιστικής Δημοκρατικής 
Μεταρρύθμισης, αντί Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα». 
Η Συνδιάσκεψη του Λούμπεκ το 1901, καταδίκασε 
επίσης το ρεβιζιονισμό του Μπέρνσταϊν, 
υιοθετώντας την απόφαση που είχαν παρουσιάσει ο 
Μπέμπελ και ο Κάουτσκι –απόφαση, ωστόσο, που 
ήταν τόσο μαλθακή ώστε να δικαιωθούν απόλυτα οι 
ανησυχίες της αδιάλλακτης αριστερής πτέρυγας, 
κάτω από την ηγεσία της Λούξεμπουργκ και του 
Πάρβους. Παρόλο που και η ίδια η Δεύτερη Διεθνής 
στο Συνέδριό της στο Άμστερνταμ, το 1904, 
καταδίκασε τον Μπερνσταϊνισμό, με το πέρασμα 



του χρόνου γινόταν όλο και πιο φανερό ότι οι 
θεωρίες και σε ακόμα μεγαλύτερη έκταση η πράξη 
του ρεβιζιονισμού, αναπτύσσονταν, στην 
πραγματικότητα, σε θεωρίες και πράξη των 
περισσότερων και των πιο σημαντικών 
Σοσιαλιστικών Κόμματων στον κόσμο. Αυτή η 
εξέλιξη αποκορυφώθηκε με την κατάρρευση της 
Δεύτερης Διεθνούς τη στιγμή που ξεσπούσε ο 
Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο ρεβιζιονισμός είναι 
τώρα η επίσημη θεωρία της Δεύτερης Διεθνούς, 
υπογραμμένος ακόμα κι από τον Κάουτσκι, έναν 
από τους πρώτους του αντίπαλους, που τυπικά 
διόρθωνε τον κύριο υποστηριχτή του, λίγο πριν 
πεθάνει –(Σελ. 41). 

Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΗ 
ΧΩΡΑ;
(Μέρος Δεύτερο)

5. Η Θεωρητική Παράδοση του Κόμματος
Στο απόσπασμα που παραθέσαμε πιο πάνω, το 
Σχέδιο Προγράμματος χρησιμοποιεί την έκφραση 
«θρίαμβος του σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα» με 
έκδηλη πρόθεση να φτάσει σε μια επιφανειακή 
ταύτιση, καθαρά βερμπαλιστική, με το κείμενο του 
άρθρου του Λένιν το 1915, που το μεταχειρίστηκαν 
μ’ έναν τρόπο ωμό, για να μην πούμε εγκληματικό, 
στη διάρκεια των συζητήσεων γύρω από την 
οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας σε μια 
μόνη χώρα. Το Σχέδιο καταφεύγει στην ίδια μέθοδο 
σε μια άλλη περίπτωση, όπου «υπαινίσσεται» τα 
λόγια του Λένιν για να στερεώσει τη θέση του. Να 
ποια είναι η επιστημονική «μεθοδολογία» του 
Σχεδίου.



Από ολόκληρη την πλούσια μαρξιστική φιλολογία, 
από το θησαυρό των εργασιών του Λένιν –
περνώντας πάνω απ’ όλα εκείνα που ο Λένιν 
έγραψε, είπε και έκανε, περνώντας πάνω από τα 
προγράμματα του Κόμματος και της 
Κομμουνιστικής Νεολαίας, αδιαφορώντας για κείνα 
που όλοι οι αγωνιστές ηγέτες του Κόμματος, χωρίς 
καμιά εξαίρεση, είχαν εκφράσει στην εποχή της 
Οκτωβριανής Επανάστασης, τότε που το ζήτημα 
τέθηκε καθαρά (και πόσο καθαρά!), περνώντας 
πάνω από εκείνα που οι ίδιοι οι συγγραφείς του 
Σχεδίου, Στάλιν και Μπουχάριν, έλεγαν μέχρι και το 
1924– δεν παρουσιάζουν τίποτε άλλο για να 
υπερασπίσουν τη θεωρία του εθνικού σοσιαλισμού, 
που γεννήθηκε στο τέλος του 1924 ή στις αρχές 
του 1925 από την ανάγκη της πάλης ενάντια στο 
λεγόμενο «τροτσκισμό», παρά δυο τσιτάτα του 
Λένιν: το ένα που είναι παρμένο από το άρθρο του 
για τις Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, που 
γράφτηκε το 1915, και το άλλο που έχει αντληθεί 
από τη μισοτελειωμένη εργασία του πάνω στο θέμα 
του συνεταιρισμού. Κάθετι που εναντιώνεται σ’ 
αυτά τα δυο τσιτάτα των λίγων γραμμών, 
ολόκληρος ο μαρξισμός, ολόκληρος ο λενινισμός, 
τέθηκαν απλά στην άκρη. Όσο για τα δυο τσιτάτα, 
που, τεχνητά, έχουν αποκοπεί από τα κείμενα και 
πού διερμηνεύοντάς τα οι επίγονοι πέφτουν σε 
χοντρά λάθη, αυτά αποτέλεσαν τη βάση μιας 
καινούριας θεωρίας, καθαρά ρεβιζιονιστικής, που 
οδηγεί σε αποτελέσματα που δεν μπορεί κανείς 
ακόμα να προβλέψει τις πολιτικές επιπτώσεις τους. 
Έτσι, επιχειρούν μπροστά στα μάτια μας, 
ανατρέχοντας σε σχολαστικές και σοφιστικές 
μέθοδες, να μπολιάσουν πάνω στο μαρξιστικό 
κορμό ένα κλαρί εντελώς διαφορετικού είδους: κι 



αν αυτό το μπόλι πιάσει, θα μολύνει και θα ξεράνει 
ολόκληρο το δέντρο.

Στην Έβδομη Ολομέλεια ο Στάλιν δήλωσε (κι όχι 
για πρώτη φορά):
«Το ζήτημα της οικοδόμησης της σοσιαλιστικής 
οικονομίας σε μια μόνη χώρα τέθηκε για πρώτη 
φορά στο Κόμμα από τον Λένιν το 1915», 
(Στενογραφημένα Πρακτικά, σελ. 14, η 
υπογράμμιση είναι δική μας –Λ.Τ.).

Έτσι, δέχονται εδώ πως, πριν από το 1915, δεν 
υπήρχε ζήτημα σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα. 
Επομένως, ο Στάλιν και ο Μπουχάριν δεν 
ισχυρίζονται ότι βρίσκονται μέσα στα πλαίσια 
ολόκληρης της προηγούμενης παράδοσης του 
μαρξισμού και του Κόμματος απέναντι στο 
πρόβλημα του διεθνιστικού χαρακτήρα της 
προλεταριακής επανάστασης. Ας το σημειώσουμε 
αυτό.

Τί δήλωσε λοιπόν ο Λένιν «για πρώτη φορά» το 
1915, που εναντιώνεται σ’ εκείνα που ο Μαρξ, ο 
Έγκελς και ο ίδιος ο Λένιν είχαν πει μέχρι τότε;

Το 1915 ο Λένιν έγραφε:
«Η ανισομέρεια της οικονομικής και πολιτικής 
εξέλιξης είναι ένας απόλυτος νόμος του 
καπιταλισμού. Απ’ αυτό προκύπτει πως ο θρίαμβος 
του σοσιαλισμού είναι δυνατός αρχικά σε ορισμένες 
χώρες, κι ακόμα σε μια μόνο καπιταλιστική χώρα, 
παρμένη χωριστά. Το νικηφόρο προλεταριάτο 
αυτής της χώρας, αφού απαλλοτριώσει τους 
καπιταλιστές και οργανώσει στη χώρα του τη 
σοσιαλιστική παραγωγή, θα ορθωθεί ενάντια στον 
υπόλοιπο καπιταλιστικό κόσμο, θα τραβήξει μαζί 
του τις καταπιεζόμενες τάξεις των άλλων χωρών, 



εξεγείροντάς τες ενάντια στους καπιταλιστές, 
επεμβαίνοντας ακόμα σε περίπτωση ανάγκης με τη 
στρατιωτική του δύναμη ενάντια στις 
εκμεταλλεύτριες τάξεις και τα κράτη τους», (Λένιν: 
«Άπαντα», τόμ. 13ος, σελ. 133, 
«Σοσιαλδημοκράτης», 23 του Αυγούστου 1915, η 
υπογράμμιση είναι δική μας –Λ.Τ.).

Τί εννοούσε ο Λένιν γράφοντας αυτά; Απλούστατα, 
πως ο θρίαμβος του σοσιαλισμού, με την έννοια της 
εγκαθίδρυσης της δικτατορίας του προλεταριάτου 
είναι δυνατός αρχικά σε μια μόνη χώρα, που θα 
βρεθεί, έτσι, σ’ αντίθεση με τον καπιταλιστικό 
κόσμο. Το προλεταριακό κράτος, για να αποκρούσει 
τις επεμβάσεις και να περάσει το ίδιο στην 
επαναστατική επίθεση, θα πρέπει προηγούμενα να 
«οργανώσει στη χώρα του τη σοσιαλιστική 
παραγωγή» δηλαδή να διευθύνει το ίδιο την 
εργασία στα εργοστάσια που απόσπασε από τους 
καπιταλιστές. Αυτό είναι όλο. Όπως είναι γνωστό, ο 
«θρίαμβος του σοσιαλισμού» αυτού του είδους 
κατακτήθηκε για πρώτη φορά στη Ρωσία. Το πρώτο 
εργατικό κράτος, για να αποκρούσει την παγκόσμια 
επέμβαση, όφειλε, πρώτα απ’ όλα, να «οργανώσει 
στη χώρα του τη σοσιαλιστική παραγωγή» ή 
καλύτερα τα «τραστ του συνεπή σοσιαλιστικού 
τύπου». Με το θρίαμβο του σοσιαλισμού σε μια 
μόνη χώρα ο Λένιν εννοούσε, επομένως, όχι μια 
φαντασμαγορία, όχι μια κοινωνία σοσιαλιστική που 
έχει κάνει την ύπαρξή της αυτοσκοπό –προπαντός 
σε μια καθυστερημένη χώρα– μα κάτι το πιο 
ρεαλιστικό, δηλαδή: αυτό που η Επανάσταση του 
Οκτώβρη πραγματοποίησε στη χώρα μας από την 
πρώτη περίοδο της ύπαρξής της.



Χρειάζεται μήπως να παραθέσουμε ακόμα κι άλλα 
αποσπάσματα για να το αποδείξουμε: Υπάρχουν 
τόσα πολλά ώστε μονάχα η εκλογή τους είναι 
δύσκολη.

Στις θέσεις του πάνω στον πόλεμο και την ειρήνη 
(7 του Γενάρη 1918), ο Λένιν έγραφε πως 
χρειαζόμαστε «ένα ορισμένο χρονικό διάστημα στη 
Ρωσία, όχι λιγότερο από μερικούς μήνες για την 
επιτυχία του σοσιαλισμού...», (Λένιν: «Άπαντα», 
τόμ. 15ος, σελ. 64).

Στις αρχές του ίδιου χρόνου (1918) σ’ ένα άρθρο 
του που κατευθυνόταν ενάντια στον Μπουχάριν και 
που είχε τον τίτλο: «Παιδικός Αριστερισμός και 
Μικροαστοί», ο Λένιν έγραφε:

«Αν λόγου χάρη, μέσα σε έξι μήνες ο καπιταλισμός 
του κράτους εγκαθιδρυόταν στη χώρα μας αυτό θα 
ήταν μια επιτυχία και η πιο βέβαιη εγγύηση πως 
ύστερα από ένα χρόνο ο σοσιαλισμός θα 
στερεωνόταν οριστικά στη χώρα μας και θα γινόταν 
ακατανίκητος», (Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 15ος, σελ. 
263, η υπογράμμιση είναι δική μας –Λ.Τ.).

Πώς ήταν δυνατό ο Λένιν να καθορίζει μια 
προθεσμία τόσο μικρή για «να στερεώσουμε 
οριστικά» το σοσιαλισμό; Ποιά έννοια υλική, 
κοινωνική, σχετική με την παραγωγή, έδινε σ’ αυτά 
τα λόγια;

Το ζήτημα αυτό θα παρουσιαστεί εντελώς 
διαφορετικά αν θυμηθούμε πως στις 29 του Απρίλη 
του ίδιου χρόνου (1918) ο Λένιν έλεγε στην έκθεσή 
του προς την Πανρωσική Κεντρική Εκτελεστική 
Επιτροπή των Σοβιέτ:



«Είναι δύσκολο αν η γενιά που άμεσα θα 
ακολουθήσει τη δική μας, και που θα είναι πιο 
αναπτυγμένη, θα περάσει τελείως στο σοσιαλισμό», 
(Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 15ος, σελ. 240).

Στις 3 του Δεκέμβρη 1919, στο Συνέδριο των Αρτέλ 
και των Συλλογικών Εκμεταλλεύσεων, ο Λένιν 
μίλησε με μεγαλύτερη ακόμα ακρίβεια:

«Γνωρίζουμε πως από τώρα δεν μπορούμε να 
εισάγουμε μια σοσιαλιστική τάξη στη χώρα μας. 
Μακάρι να εγκαθιδρυθεί από τα παιδιά μας, ίσως 
μάλιστα από τα εγγόνια μας...», (Λένιν: «Άπαντα», 
τόμ. 16ος, σελ. 398).

Σε ποιά απ’ αυτές τις δύο περιπτώσεις είχε λοιπόν 
δίκιο ο Λένιν; Μήπως όταν προσδιόριζε δώδεκα 
μήνες προθεσμία για να «στερεώσουμε οριστικά το 
σοσιαλισμό», ή μήπως όταν επιφόρτιζε όχι τα 
παιδιά μας, αλλά τα εγγόνια μας να 
«εγκαθιδρύσουν τη σοσιαλιστική τάξη;».

Ο Λένιν είχε δίκιο και στις δυο περιπτώσεις, γιατί 
λέγοντας αυτά είχε υπόψη του διαφορετικά στάδια, 
ολότελα ασύμμετρα, της οικοδόμησης του 
σοσιαλισμού.

Στην πρώτη περίπτωση, με το «να στερεώσουμε 
οριστικά το σοσιαλισμό», ο Λένιν εννοούσε όχι την 
οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας μέσα σ’ 
ένα χρόνο, ή ακόμα μέσα σε «μερικούς μήνες», 
δηλαδή, όχι την εξάλειψη των τάξεων, όχι το 
θρίαμβο πάνω στις αντιφάσεις που υπήρχαν 
ανάμεσα στην πόλη και το χωριό, μα την 
επανάληψη της εργασίας στις φάμπρικες και τα 
εργοστάσια που πέρασαν στα χέρια του 
προλεταριακού κράτους, εξασφαλίζοντας έτσι τη 



δυνατότητα ανταλλαγής προϊόντων ανάμεσα στις 
πόλεις και τα χωριά. Η μικρή προθεσμία αποτελεί 
από μόνη της το κλειδί, που επιτρέπει να 
κατανοήσουμε σωστά το νόημα ολόκληρης της 
προοπτικής.

Βέβαια, ακόμα και για το πιο στοιχειώδες αυτό 
καθήκον, είχε καθοριστεί στις αρχές του 1918 μια 
προθεσμία πάρα πολύ μικρή. Για το καθαρά 
πρακτικό αυτό «λάθος», ο Λένιν αστειευόμενος στο 
Τέταρτο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
έλεγε: «Προηγούμενα εμείς είμαστε πιο ηλίθιοι απ’ 
ότι τώρα». Μα «εμείς» χαράξαμε σωστά τη γενική 
προοπτική, χωρίς να περάσει ποτέ από το μυαλό 
μας πως θα μπορούσε κανείς σε δώδεκα μήνες να 
εγκαθιδρύσει την πλήρη «σοσιαλιστική τάξη», κι 
αυτό σε μια καθυστερημένη χώρα. Ο Λένιν 
υπολόγιζε τρεις γενιές για να φτάσει στο βασικό, 
στον τελικό σκοπό: την ίδια τη γενιά τη δική μας, 
τη γενιά των παιδιών μας και τη γενιά των 
εγγονιών μας.

Δεν είναι μήπως καθαρό, πως στο άρθρο του 1915 
ο Λένιν με την «οργάνωση της σοσιαλιστικής 
παραγωγής» εννοούσε όχι τη δημιουργία μιας 
σοσιαλιστικής κοινωνίας, μα ένα καθήκον άπειρα 
πιο μικρό, που εμείς το έχουμε κιόλας εκπληρώσει 
στην ΕΣΣΔ: Αλλιώτικα θα έπρεπε να φτάσουμε στο 
ακατανόητο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με τον 
Λένιν, το προλεταριακό κόμμα, αφού κατακτήσει 
την εξουσία, θα «αναβάλει» τον επαναστατικό 
πόλεμο μέχρι την τρίτη γενιά.

Να τι απομένει, σε κατάσταση πραγματικά 
αξιοθρήνητη, από το βασικό στήριγμα της 
καινούριας θεωρίας: από το τσιτάτο του 1915. Μα 



αυτό που είναι πιο αξιοθρήνητο ακόμα, είναι ότι, 
σύμφωνα με τον Λένιν, αυτό το απόσπασμα δεν 
αφορούσε καθόλου τη Ρωσία. Μιλούσε για την 
Ευρώπη, σ’ αντίθεση με τη Ρωσία. Αυτό απορρέει 
όχι μονάχα από το περιεχόμενο του άρθρου, που 
είναι αφιερωμένο στις Ενωμένες Πολιτείες της 
Ευρώπης, μα κι από ολόκληρη τη στάση που 
κρατούσε τότε ο Λένιν. Μερικούς μήνες αργότερα, 
το Νοέμβρη του 1915, ο Λένιν έγραφε ειδικά για τη 
Ρωσία:

«Το καθήκον του προλεταριάτου καθορίζεται 
ξεκάθαρα απ’ αυτή την κατάσταση πραγμάτων. 
Τολμηρή επαναστατική πάλη, χωρίς δισταγμούς, 
ενάντια στη μοναρχία (σύνθημα της Συνδιάσκεψης 
του Γενάρη 1912, “Οι Τρεις Κολώνες”[1]), πάλη 
που θα συμπαρασύρει όλες τις δημοκρατικές μάζες, 
δηλαδή κυρίως την αγροτιά. Και ταυτόχρονα, 
ανελέητη πάλη ενάντια στο σωβινισμό, πάλη για τη 
σοσιαλιστική επανάσταση στην Ευρώπη σε 
συμμαχία με το προλεταριάτο της... Η στρατιωτική 
κρίση έχει ενδυναμώσει τους οικονομικούς και 
πολιτικούς συντελεστές που την σπρώχνουν (τη 
μικροαστική τάξη) προς τα αριστερά, όπως και την 
αγροτιά. Αυτό αποτελεί την αντικειμενική βάση, 
που κάνει πέρα για πέρα δυνατή τη νίκη της 
δημοκρατικής επανάστασης, στη Ρωσία. Δεν 
υπάρχει καμιά ανάγκη να αποδείξουμε εδώ, πως οι 
αντικειμενικές συνθήκες για τη σοσιαλιστική 
επανάσταση είναι εντελώς ώριμες στη Δυτική 
Ευρώπη. Όλοι οι φτασμένοι σοσιαλιστές σ’ όλες τις 
προχωρημένες χώρες, το αποδέχονταν πριν τον 
πόλεμο», (Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 13ος, σελ. 212-
213, οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας –Λ.Τ.).



Έτσι το 1915, ο Λένιν μιλούσε καθαρά για 
δημοκρατική επανάσταση στη Ρωσία και για 
σοσιαλιστική επανάσταση στη Δυτική Ευρώπη. Με 
την ευκαιρία σημείωνε, σαν κάτι που είναι 
αυτονόητο, πως στη Δυτική Ευρώπη, διαφορετικά 
από τη Ρωσία, αντίθετα από τη Ρωσία, οι συνθήκες 
για τη σοσιαλιστική Επανάσταση «είναι εντελώς 
ώριμες». Οι ιδρυτές όμως της καινούριας θεωρίας, 
που είναι παράλληλα και οι συγγραφείς του 
Προγράμματος, αντιπαρέρχονται αυτό το 
απόσπασμα (ένα ανάμεσα σε τόσα άλλα), που 
αναφέρεται άμεσα στη Ρωσία. Κι ενεργούν με τον 
ίδιο τρόπο για εκατοντάδες άλλα άρθρα, για το 
σύνολο των έργων του Λένιν. Αντίθετα, όπως 
είδαμε, αρπάζουν ένα άλλο τσιτάτο που αναφέρεται 
στη Δυτική Ευρώπη, του αποδίδουν μια έννοια που 
δεν έχει κι ούτε μπορούσε να έχει, και το κρεμούν 
σαν ταμπέλα πάνω στη Ρωσία, ενώ δεν αναφέρεται 
σ’ αυτήν. Και πάνω σ’ αυτά τα «θεμέλια» 
οικοδομούν την καινούρια θεωρία τους.

Πώς αντιμετώπιζε ο Λένιν αυτό το ζήτημα την 
περίοδο που άμεσα προηγήθηκε του Οκτώβρη; 
Εγκαταλείποντας την Ελβετία ύστερα από την 
επανάσταση του Φλεβάρη, ο Λένιν απευθύνθηκε μ’ 
ένα γράμμα του στους Ελβετούς εργάτες, όπου 
τους εξηγούσε ότι:

«Η Ρωσία είναι μια αγροτική χώρα, μια από τις πιο 
καθυστερημένες χώρες της Ευρώπης. Ο 
σοσιαλισμός δεν μπορεί να θριαμβεύσει εκεί 
απευθείας. Ο αγροτικός όμως χαρακτήρας της 
χώρας, παίρνοντας υπόψη τα τεράστια 
αγροκτήματα που έχουν διατηρηθεί από τους 
ευγενείς, τους γαιοκτήμονες, μπορεί, αν 
βασιστούμε στην πείρα του 1905, να δώσει στην 



αστική και δημοκρατική επανάσταση της Ρωσίας μια 
τεράστια έκταση. Μπορεί να κάνει την επανάστασή 
μας πρόλογο της παγκόσμιας σοσιαλιστικής 
επανάστασης, αποτελώντας ένα στάδιο που θα 
οδηγήσει σ’ αυτήν... Το ρώσικο προλεταριάτο δεν 
μπορεί με τις δικές του μόνο δυνάμεις να 
ολοκληρώσει νικηφόρα τη σοσιαλιστική 
επανάσταση. Μα μπορεί να δώσει στην επανάσταση 
μια τέτοια έκταση, ώστε να δημιουργήσει τις 
καλύτερες συνθήκες για τη σοσιαλιστική 
επανάσταση, αυτό θα την αρχίσει, κατά κάποιο 
τρόπο. Μπορεί να κάνει την κατάσταση πιο ευνοϊκή, 
για να μπει σε αποφασιστικές μάχες ο βασικός, ο 
πιο σίγουρος συνεργάτης του, το ευρωπαϊκό και το 
αμερικάνικο σοσιαλιστικό προλεταριάτο», (Λένιν: 
«Άπαντα», τόμ. 14ος, μέρ. ΙΙ, σελ. 407-408).

Αυτές οι γραμμές περιλαβαίνουν όλα τα στοιχεία 
του ζητήματος. Αν ο Λένιν το 1915, σε μια περίοδο 
πολέμου και αντίδρασης υπολόγιζε, όπως 
προσπαθούν να μας κάνουν να πιστέψουμε, πως το 
προλεταριάτο της Ρωσίας μπορούσε μόνο του να 
οικοδομήσει το σοσιαλισμό και σε συνέχεια, αφού 
θα έχει εκπληρώσει αυτό το καθήκον, να κηρύξει 
τον πόλεμο στα αστικά κράτη, πώς τότε ο Λένιν 
στις αρχές του 1917, τότε που είχε κιόλας γίνει η 
επανάσταση του Φλεβάρη, μπορούσε να εκφραστεί 
τόσο κατηγορηματικά για την αδυναμία της 
αγροτικής Ρωσίας να οικοδομήσει το σοσιαλισμό με 
τις δικές της δυνάμεις; Θα έπρεπε να είμαστε 
τουλάχιστο κάπως λογικοί και, ας το πούμε καθαρά, 
να σεβόμαστε λιγάκι τον Λένιν.

Είναι περιττό να παραθέσουμε κι άλλα 
αποσπάσματα. Μια έκθεση που θα συγκέντρωνε τις 
απόψεις του Λένιν πάνω στον οικονομικό και 



πολιτικό χαρακτήρα της σοσιαλιστικής 
επανάστασης, που έχει σαν όρο τη διεθνική 
επέκτασή της, θα απαιτούσε μια ειδική μελέτη. Και 
θα περιλάβαινε πάρα πολλά θέματα, εκτός εκείνου 
της οικοδόμησης σε μια μόνη χώρα μιας 
σοσιαλιστικής κοινωνίας που θα έχει κάνει 
αυτοσκοπό την ύπαρξή της. Ο Λένιν δεν γνώριζε 
αυτό το θέμα.

Είμαστε ωστόσο, υποχρεωμένοι να σταματήσουμε 
ακόμα σ’ ένα άλλο άρθρο του Λένιν. Πραγματικά, 
το Σχέδιο Προγράμματος φαίνεται να παραθέτει 
αποσπάσματα από το τελευταίο άρθρο του Λένιν: 
«Για το Συνεταιρισμό», χρησιμοποιώντας μια 
απομονωμένη έκφρασή του για σκοπούς που δεν 
έχουν τίποτε το κοινό με το ίδιο το άρθρο. Έχουμε 
υπόψη μας το κεφάλαιο 5 του Σχεδίου 
Προγράμματος που λέει ότι οι εργάτες των 
σοβιετικών δημοκρατιών «διαθέτουν μέσα στη 
χώρα τις αναγκαίες και επαρκείς υλικές 
προϋποθέσεις... για να οικοδομήσουν τον πλήρη 
σοσιαλισμό», (η υπογράμμιση είναι δική μας –Λ.Τ.).

Αν αυτό το άρθρο, που υπαγορεύτηκε από τον 
Λένιν στη διάρκεια της αρρώστιας του και που 
δημοσιεύθηκε μετά το θάνατό του, έλεγε 
πραγματικά ότι το σοβιετικό κράτος διαθέτει τις 
υλικές προϋποθέσεις, δηλαδή πρώτα-πρώτα τις 
αναγκαίες και επαρκείς παραγωγικές προϋποθέσεις, 
για να οικοδομήσει από μόνο του τον πλήρη 
σοσιαλισμό, δεν θα έμενε πια παρά να υποθέσουμε 
πως ήταν ή ένα λάθος που ξέφυγε του Λένιν στη 
διάρκεια της υπαγόρευσης ή ένα σφάλμα της 
αποστενογράφησης. Όπως και νά ’χει το ένα ή το 
άλλο είναι πιο πιθανό παρά το ότι ο Λένιν 
απαρνείται μέσα σε δυο αράδες το μαρξισμό κι όλα 



εκείνα που ο ίδιος μας δίδαξε σ’ ολόκληρη τη ζωή 
του. Δεν χρειάζεται ευτυχώς να ανατρέξουμε σ’ 
αυτή την εξήγηση. Το αξιοσημείωτο άρθρο, «Για το 
Συνεταιρισμό», αν και ατελείωτο, είναι συνδεμένο 
με μια ενότητα σκέψης με άλλα άρθρα, όχι 
λιγότερο αξιοσημείωτα, που εκδόθηκαν την 
τελευταία περίοδο της ζωής του Λένιν. Αυτά 
σχηματίζουν, κατά κάποιο τρόπο, τα κεφάλαια ενός 
ανολοκλήρωτου βιβλίου, που πραγματεύεται τη 
θέση που κατέχει η Επανάσταση του Οκτώβρη στη 
σειρά των επαναστάσεων της Δύσης και της 
Ανατολής. Το άρθρο «Για το Συνεταιρισμό» δεν λέει 
καθόλου αυτά που με τόση ελαφρότητα του 
αποδίδουν οι αναθεωρητές της διδασκαλίας του 
Λένιν.

Ο Λένιν εξηγεί εκεί ότι ο «κερδοσκοπικός» 
συνεταιρισμός μπορεί και πρέπει να τροποποιήσει 
εντελώς τον κοινωνικό του ρόλο στο εργατικό 
κράτος. Χάρη σε μια σωστή πολιτική μπορεί να 
προσανατολίσει στο σοσιαλιστικό δρόμο το 
συνδυασμό των ιδιαιτέρων συμφερόντων του 
αγρότη και των γενικών συμφερόντων του 
κράτους. Ο Λένιν εκθέτει στις παρακάτω γραμμές 
τις βάσεις της αδιαμφισβήτητης αυτής σκέψης:

«Πραγματικά, η εξουσία του κράτους που 
απλώνεται πάνω σ’ όλα τα μέσα παραγωγής, η 
κρατική εξουσία που βρίσκεται στα χέρια του 
προλεταριάτου, η συμμαχία του προλεταριάτου και 
των πολλών εκατομμυρίων μικρών αγροτών, η 
εγγύηση ότι το προλεταριάτο θα διατηρήσει την 
ηγεμονία σε σχέση με την αγροτιά, κλπ., μήπως 
όλα αυτά δεν είναι ότι χρειάζεται κανείς για να 
μπορεί, με τη βοήθεια του συνεταιρισμού, του 
συνεταιρισμού μονάχα, που άλλοτε τον 



αποκαλούσαμε κερδοσκοπικό, και πού έχουμε 
ακόμα ως ένα σημείο το δικαίωμα να τον 
χαρακτηρίζουμε έτσι, τώρα που έχουμε τη Ν.Ε.Π., 
μήπως όλα αυτά δεν είναι ότι χρειάζεται για να 
οικοδομήσουμε την πλήρη σοσιαλιστική κοινωνία; 
Αυτό δεν είναι ακόμα η οικοδόμηση της 
σοσιαλιστικής κοινωνίας, είναι όμως ότι αναγκαίο 
και επαρκές γι’ αυτήν», (Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 
18ος, μέρ. ΙΙ, σελ. 140).

Και μόνο το κείμενο του αποσπάσματος, που 
περιέχει την ανολοκλήρωτη φράση («του 
συνεταιρισμού μονάχα») αποδείχνει αναντίρρητα 
πως βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα αδιόρθωτο 
δοκίμιο, και επιπλέον σε ένα δοκίμιο που δεν 
γράφτηκε από το χέρι του συγγραφέα, μα 
υπαγορεύτηκε απ’ αυτόν. Το να πιανόμαστε από 
μεμονωμένες λέξεις του κειμένου, αντί να 
μελετούμε τη γενική έννοια του άρθρου, αυτό είναι 
ακόμα πιο ασυγχώρητο. Ωστόσο, ευτυχώς που το 
ίδιο το γράμμα του παρατιθέμενου αποσπάσματος, 
κι όχι μονάχα το πνεύμα του δεν δίνουν καθόλου 
το δικαίωμα να διαπράξουμε την αυθαιρεσία στην 
οποία καταφεύγουν οι συγγραφείς του Σχεδίου. 
Μιλώντας για τις «αναγκαίες και επαρκείς» 
προθέσεις, ο Λένιν καθορίζει αυστηρά τα πλαίσια 
του θέματός του σ’ αυτό το άρθρο. Εκεί εξετάζει 
μονάχα με ποιες μέθοδες και τρόπους θα 
κατορθώσουμε να φτάσουμε μέχρι το σοσιαλισμό, 
ξεπερνώντας το διασκορπισμό και τη διασπορά των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, χωρίς να περάσουμε 
από καινούριες ταξικές αναστατώσεις, δεδομένου 
ότι έχουμε σαν προϋπόθεση το σοβιετικό σύστημα. 
Το άρθρο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στις 
κοινωνικές μορφές οργάνωσης για τη μετάβαση 
από τη μικρή ιδιωτική οικονομία στη συλλογική 



οικονομία. Δεν αναφέρεται καθόλου στους υλικούς 
όρους, στους όρους παραγωγής αυτής της 
μετάβασης. Αν, σήμερα, το ευρωπαϊκό 
προλεταριάτο νικούσε κι ερχόταν να μας βοηθήσει 
με την τεχνική του, το ζήτημα του συνεταιρισμού, 
που τέθηκε από τον Λένιν ως μέθοδος κοινωνικής 
οργάνωσης που συνδυάζει το ιδιωτικό συμφέρον με 
το συμφέρον του συνόλου, θα διατηρούσε 
ολόκληρη τη σπουδαιότητά του. Ο συνεταιρισμός 
δείχνει το δρόμο διαμέσου του οποίου η σύγχρονη 
τεχνική, κι εδώ περιλαβαίνεται κι ο εξηλεκτρισμός, 
θα μπορέσει να αναδιοργανώσει εκατομμύρια 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αν το σοβιετικό 
καθεστώς υπάρχει. Μα ο συνεταιρισμός δεν 
υποκαθιστά την καινούρια αυτή τεχνική κι ούτε τη 
δημιουργεί στους κόλπους του. Ο Λένιν, όπως 
έχουμε δει, δεν κάνει τίποτε άλλο από το να μιλάει 
για τις «αναγκαίες και επαρκείς» προϋποθέσεις 
γενικά. Και τις απαριθμεί με ακρίβεια. Αυτές είναι: 
1) «η εξουσία του κράτους που απλώνεται σ’ όλα 
τα μέσα παραγωγής φυσικού μεγέθους» (η φράση 
δεν είναι διορθωμένη). 2) «η κρατική εξουσία που 
βρίσκεται στα χέρια του προλεταριάτου». 3) «η 
συμμαχία του προλεταριάτου και πολλών 
εκατομμυρίων... αγροτών». 4) «η εγγύηση ότι το 
προλεταριάτο θα διατηρήσει την ηγεμονία σε σχέση 
με την αγροτιά...». Και μονάχα αφού έχει 
απαριθμήσει αυτούς τους όρους τους καθαρά 
πολιτικούς (εδώ δεν τίθεται καν θέμα υλικών 
όρων), ο Λένιν βγάζει το συμπέρασμά του: Αυτά 
εδώ (δηλαδή όλοι οι όροι που απαριθμήθηκαν) 
είναι όλα εκείνα που είναι «αναγκαία και επαρκή» 
για να οικοδομήσουμε τη σοσιαλιστική κοινωνία. 
«Όλα εκείνα που είναι αναγκαία και επαρκή» στον 
πολιτικό τομέα –τίποτε παραπάνω. Και γι’ αυτό το 



λόγο ο Λένιν συμπληρώνει επίσης: «Αυτό δεν είναι 
ακόμα η οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας». 
Γιατί; Γιατί οι πολιτικοί όροι μονάχα, ακόμα κι αν 
είναι επαρκείς, δεν λύνουν ολόκληρο το πρόβλημα. 
Μένει ακόμα το ζήτημα της κουλτούρας. «Μονάχα» 
αυτό –λέει ο Λένιν. Υπογραμμίζει τη λέξη «μονάχα» 
και την κλείνει σε εισαγωγικά, για να δείξει την 
τεράστια σπουδαιότητα της προϋπόθεσης που μας 
λείπει. Ο Λένιν γνώριζε τόσο καλά, όσο κι εμείς, 
πως η κουλτούρα είναι δεμένη με την τεχνική: «για 
να είναι κανείς πολιτισμένος –λέει, αναγκάζοντας 
τους ρεβιζιονιστές να ξανακατεβούν στη γη– 
χρειάζεται μια ορισμένη υλική βάση», (Λένιν: 
«Άπαντα», τόμ. 18ος, μέρ. ΙΙ, σελ. 145).

Αρκεί να υπενθυμίσουμε το πρόβλημα του 
εξηλεκτρισμού που ο Λένιν το συνέδεε πάντα, ας το 
πούμε παρεκβατικά, με το ζήτημα της παγκόσμιας 
σοσιαλιστικής επανάστασης. Η πάλη για την 
κουλτούρα, τη στιγμή που υπάρχουν οι «αναγκαίες 
και επαρκείς» πολιτικές προϋποθέσεις (όχι όμως και 
οι υλικές), θα απορροφούσε ολόκληρη τη 
δραστηριότητά μας, αν δεν υπήρχε το πρόβλημα 
της αδιάκοπης και αμείλικτης, οικονομικής, 
πολιτικής, στρατιωτικής και πολιτιστικής πάλης της 
σοσιαλιστικής κοινωνίας, που οικοδομείται πάνω σε 
μια καθυστερημένη βάση, και του παγκόσμιου 
καπιταλισμού που προχωρεί προς τη δύση του, μα 
που είναι ισχυρός με την τεχνική του. 

«Θα έλεγα –τονίζει ο Λένιν, στο τέλος του ίδιου 
άρθρου– πως για μάς το κέντρο βάρους 
μετατοπίζεται στην πολιτιστική δουλειά, αν δεν 
υπήρχαν οι διεθνείς σχέσεις, αν δεν ήμασταν 
υποχρεωμένοι να παλέψουμε για τις θέσεις μας στο 



διεθνή τομέα», (Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 18ος, μέρ. 
ΙΙ, σελ. 144).

Έτσι, παρουσιάζεται η πραγματική σκέψη του Λένιν, 
ακόμα κι αν πάρει κανείς το άρθρο το σχετικό με το 
συνεταιρισμό αποκομμένο από όλα τα άλλα έργα 
του. Πώς λοιπόν να μη χαρακτηρίσουμε πλαστή τη 
διατύπωση των συγγραφέων του Σχεδίου 
Προγράμματος, που παίρνοντας σκόπιμα από τον 
Λένιν τις λέξεις που αφορούν την ύπαρξη 
ορισμένων «αναγκαίων και επαρκών» 
προϋποθέσεων στη χώρα μας, προσθέτουν κι αυτοί 
τη βασική προϋπόθεση, δηλαδή την υλική, τη 
στιγμή που ο Λένιν απόδειχνε καθαρά πως αυτή 
ακριβώς έλλειπε από τη χώρα μας, κι ακόμα πως 
έπρεπε να κατακτηθεί σε συνδυασμό με την πάλη 
«για τις θέσεις μας στο διεθνή τομέα», δηλαδή σε 
συνδυασμό με την παγκόσμια σοσιαλιστική 
επανάσταση: Να τι απομένει από το δεύτερο και 
τελευταίο στήριγμα της θεωρίας τους.

Συνειδητά δεν παραθέσαμε εδώ τα αναρίθμητα 
άρθρα και ομιλίες από το 1905 μέχρι το 1923, μέσα 
στα οποία ο Λένιν βεβαιώνει και επαναλαμβάνει με 
τον πιο κατηγορηματικό τρόπο πως χωρίς τη 
νικηφόρα παγκόσμια επανάσταση απειλούμαστε με 
συντριβή, πως δεν μπορεί κανείς να νικήσει την 
μπουρζουαζία από οικονομική άποψη σε μια μόνη 
χώρα, και προπαντός σε μια χώρα καθυστερημένη, 
πως το καθήκον της οικοδόμησης της σοσιαλιστικής 
κοινωνίας είναι διεθνιστικό, από την ίδια τη φύση 
του. Ο Λένιν βγάζει απ’ αυτά, συμπεράσματα που 
θα φαίνονται ίσως «πεσιμιστικά» στους 
δημιουργούς της καινούριας εθνικιστικής και 
αντιδραστικής ουτοπίας, είναι όμως αρκετά 
αισιόδοξα αν τα κρίνει κανείς από τη σκοπιά του 



επαναστατικού διεθνισμού. Συγκεντρώσαμε την 
προσοχή μας πάνω στα τσιτάτα που διάλεξαν οι 
ίδιοι οι συγγραφείς του Σχεδίου, για να 
δημιουργήσουν τις «αναγκαίες και επαρκείς» 
προϋποθέσεις για την οικοδόμηση της ουτοπίας 
τους. Και βλέπουμε πως ολόκληρο το οικοδόμημά 
τους καταρρέει μόλις το ακουμπήσει κανείς με το 
μικρό του δάχτυλο.

Ωστόσο πιστεύουμε πως είναι σωστό να 
παραθέσουμε εδώ, σαν άμεση μαρτυρία του Λένιν 
πάνω στο αμφισβητούμενο ζήτημα, ένα μονάχα 
απόσπασμα που δεν χρειάζεται καμιά εξήγηση και 
δεν μπορεί να διαστρεβλωθεί:

«Έχουμε υπογραμμίσει σε μια ολόκληρη σειρά 
έργα, σ’ όλες μας τις ομιλίες, σ’ όλο μας τον Τύπο, 
πως στη Ρωσία, όπου έχουμε μια μειοψηφία 
εργατών που ασχολείται με τη βιομηχανία και μια 
τεράστια πλειοψηφία μικρών καλλιεργητών, δεν 
είναι το ίδιο, (όπως στις καπιταλιστικές χώρες). Σε 
μια τέτοια χώρα η κοινωνική επανάσταση δεν 
μπορεί να νικήσει οριστικά, παρά με δυο όρους: 
πρώτο, με τον όρο ότι η επανάσταση υποστηρίζεται 
την κατάλληλη στιγμή από την κοινωνική 
επανάσταση μιας ή πολλών προχωρημένων 
χωρών... Ο άλλος όρος είναι η συμμαχία ανάμεσα 
στο προλεταριάτο που εξασκεί τη δικτατορία του, ή 
που κρατάει γερά στα χέρια του την κρατική 
εξουσία, και την πλειοψηφία του αγροτικού 
πληθυσμού... Γνωρίζουμε πως μονάχα με τη 
συμμαχία της αγροτιάς μπορεί κανείς να σώσει τη 
σοσιαλιστική επανάσταση στη Ρωσία όσο καιρό η 
επανάσταση δεν ξεσπάει στις άλλες χώρες...», 
(Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 18ος, μέρ. Ι, σελ. 137-138, 
οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας –Λ.Τ.).



Πιστεύουμε πως αυτό το απόσπασμα είναι αρκετά 
εποικοδομητικό: πρώτο, ο ίδιος ο Λένιν 
υπογραμμίζει ότι οι ιδέες που εκθέτει εδώ έχουν 
αναπτυχθεί από τον ίδιο «σε μια ολόκληρη σειρά 
έργα, σ’ όλες μας τις ομιλίες, σ’ όλο μας τον Τύπο». 
Δεύτερο, η παραπάνω προοπτική διατυπώθηκε από 
τον Λένιν όχι το 1915, δυο χρόνια πριν τον 
Οκτώβρη, μα το 1921, τέσσερα χρόνια ύστερα απ’ 
αυτόν.

Τολμούμε να πιστεύουμε πως για τον Λένιν το 
ζήτημα είναι αρκετά καθαρό. Μένει όμως να 
διερωτηθούμε: οι ίδιοι οι συγγραφείς του Σχεδίου 
Προγράμματος, πως αντιμετώπιζαν άλλοτε το 
ζήτημα που μας ενδιαφέρει;

Ο Στάλιν έγραφε πάνω σ’ αυτό το θέμα το Νοέμβρη 
του 1926:
«Το Κόμμα δεχόταν πάντα σαν αφετηρία πως ο 
θρίαμβος του σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα είναι η 
δυνατότητα οικοδόμησης του σοσιαλισμού σ’ αυτή 
τη χώρα, και πως αυτό το καθήκον μπορεί να 
εκπληρωθεί με τις δυνάμεις μιας μόνο χώρας», 
(«Πράβντα», 12-11-26).

Εμείς γνωρίζουμε κιόλας πως το Κόμμα δεν το 
αποδέχτηκε ποτέ αυτό σαν αφετηρία. Αντίθετα, «σε 
μια ολόκληρη σειρά έργα, σ’ όλες μας τις ομιλίες, σ’ 
όλο μας τον Τύπο», όπως λέει ο Λένιν, το Κόμμα 
βασίστηκε ακριβώς στην αντίθετη θέση που βρήκε 
τη θεμελιώδη έκφρασή της στο Πρόγραμμα του 
Κομμουνιστικού Κόμματος της ΕΣΣΔ. Πρέπει όμως 
να ελπίζουμε πως ο ίδιος ο Στάλιν, τουλάχιστο 
ξεκινούσε «πάντα» από τη λαθεμένη ιδέα ότι «ο 
σοσιαλισμός μπορεί να οικοδομηθεί με τις δυνάμεις 
μιας μόνο χώρας». Ας το εξακριβώσουμε.



Αγνοούμε εντελώς το πως ο Στάλιν αντιμετώπιζε 
αυτό το ζήτημα το 1905 ή το 1915, γιατί μας 
λείπουν τελείως τα ντοκουμέντα που αναφέρονται 
στο θέμα αυτό. Το 1924, όμως, ο Στάλιν διατύπωσε 
ως εξής τις απόψεις του Λένιν για την οικοδόμηση 
του σοσιαλισμού:

«Η ανατροπή της εξουσίας της μπουρζουαζίας σε 
μια χώρα και η εγκαθίδρυση της εξουσίας του 
προλεταριάτου, δεν σημαίνει και εξασφάλιση της 
ολοκληρωτικής νίκης του σοσιαλισμού. Μένει 
ακόμα να εκπληρώσουμε το βασικό καθήκον του 
σοσιαλισμού: τη σοσιαλιστική οργάνωση της 
παραγωγής. Μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα, 
μπορεί κανείς να πετύχει την οριστική νίκη του 
σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα χωρίς τις 
συνδυασμένες προσπάθειες των προλεταρίων 
πολλών προχωρημένων χωρών; Όχι αυτό είναι 
αδύνατο. Για την ανατροπή της μπουρζουαζίας οι 
δυνάμεις μιας μόνο χώρας είναι αρκετές, η ιστορία 
της επανάστασής μας το αποδείχνει. Για τον 
οριστικό όμως θρίαμβο του σοσιαλισμού, για την 
οργάνωση της σοσιαλιστικής παραγωγής οι 
δυνάμεις μιας μόνο χώρας, και μάλιστα μιας χώρας 
τόσο αγροτικής όσο η Ρωσία, δεν είναι πια αρκετές. 
Για αυτό το έργο χρειάζονται οι δυνάμεις των 
προλεταρίων πολλών προχωρημένων χωρών...

Αυτά είναι γενικά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
της λενινιστικής θεωρίας της προλεταριακής 
επανάστασης», (Ι.Στάλιν: «Για τον Λένιν και το 
Λενινισμό», Κρατικές Εκδόσεις, Μόσχα, 1924, σελ. 
40-41).

Πρέπει να το προσέξουμε καλά: «τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της λενινιστικής 



θεωρίας» έχουν διατυπωθεί εδώ με μεγάλη 
ακρίβεια. Ωστόσο, στις επόμενες εκδόσεις του 
βιβλίου του Στάλιν αυτό το απόσπασμα 
μετασχηματίστηκε ακριβώς στο αντίθετό του, κι ένα 
χρόνο αργότερα «τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
της λενινιστικής θεωρίας» αποκηρύχτηκαν σαν... 
τροτσκισμός. Η Έβδομη Ολομέλεια της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς υιοθέτησε την απόφασή της στηριγμένη, 
όχι στην έκδοση του 1924, μα στην έκδοση του 
1926.

Να σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο Στάλιν. Δεν θα 
μπορούσε να είναι πιο αξιοθρήνητη. Είναι αλήθεια 
πως και πάλι θα μπορούσε κανείς να παρηγορηθεί, 
αν τα πράγματα δεν εξελίσσονταν τόσο 
αξιοθρήνητα στην Έβδομη Ολομέλεια της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς.

Μένει μια τελευταία ελπίδα, ο Μπουχάριν. Αυτός 
τουλάχιστο, που είναι ο πραγματικός συγγραφέας 
του Σχεδίου Προγράμματος, «δεχόταν πάντα σαν 
αφετηρία» τη δυνατότητα πραγματοποίησης του 
σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα: Ας το 
εξακριβώσουμε.

Να τι έγραφε ο Μπουχάριν πάνω σ’ αυτό το θέμα το 
1917:
«Οι επαναστάσεις είναι η ατμομηχανή της ιστορίας. 
Μονάχα το προλεταριάτο μπορεί να είναι ο 
αναντικατάστατος μηχανοδηγός αυτής της 
ατμομηχανής ακόμα και στην καθυστερημένη 
Ρωσία. Μα το προλεταριάτο ήδη δεν μπορεί πια να 
μείνει στα όρια των σχέσεων ιδιοκτησίας της 
αστικής κοινωνίας. Προχωρεί προς την εξουσία και 



προς το σοσιαλισμό. Ωστόσο αυτό το καθήκον που, 
και στη Ρωσία, “πέρασε στην ημερήσια διάταξη”, 
δεν μπορεί να εκπληρωθεί “στο εσωτερικό των 
εθνικών συνόρων”. Εδώ η εργατική τάξη 
προσκρούει σ’ ένα αδιαπέραστο τείχος (σημειώστε 
το καλά: «σ’ ένα αδιαπέραστο τείχος» –Λ.Τ.), που 
δεν μπορεί να προσβληθεί παρά με τον κριό της 
παγκόσμιας εργατικής τάξης», (Ν. Μπουχάριν: «Η 
Πάλη των Τάξεων και η Επανάσταση στη Ρωσία», 
1917, σελ. 3-4).

Είναι αδύνατο να εκφραστεί κανείς πιο καθαρά. Να 
ποια ήταν η άποψη του Μπουχάριν το 1917, δυο 
χρόνια ύστερα από τη λεγόμενη «στροφή» του 
Λένιν το 1915. Μα μήπως η Επανάσταση του 
Οκτώβρη δίδαξε τίποτε το καινούριο στον 
Μπουχάριν; Ας το δούμε.

Στα 1919, ο Μπουχάριν έγραφε τα παρακάτω στο 
άρθρο του: «Η Δικτατορία του Προλεταριάτου στη 
Ρωσία και η Παγκόσμια Επανάσταση», που 
δημοσιεύτηκε στο θεωρητικό όργανο της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς:

«Παίρνοντας υπόψη την ύπαρξη της παγκόσμιας 
οικονομίας και τη συνάφεια που υπάρχει στα 
διάφορα μέρη της, καθώς και την αλληλεξάρτηση 
των διαφόρων συγκροτημάτων της μπουρζουαζίας 
που είναι οργανωμένα σε κράτη βγαίνει από μόνο 
του (η υπογράμμιση είναι δική μας –Λ.Τ.), πως η 
πάλη σε μια απομονωμένη χώρα δεν μπορεί να 
ολοκληρωθεί χωρίς να κερδηθεί μια αποφασιστική 
μάχη από πολλές πολιτισμένες χώρες».

Τότε, αυτό έβγαινε, μάλιστα, «από μόνο του». Και 
συνεχίζει: 



«Η προλεταριακή μαρξιστική και μισομαρξιστική 
φιλολογία έθεσε περισσότερο από μια φορά το 
πρόβλημα τού να γνωρίζει αν η νίκη του 
σοσιαλισμού ήταν δυνατή σε μια μόνη χώρα. Η 
πλειοψηφία των συγγραφέων απαντούσε σ’ αυτό 
αρνητικά (κι ο Λένιν τότε το 1915; –Λ.Τ.), μα απ’ 
αυτό δεν πρέπει να συμπεράνουμε καθόλου πως 
είναι αδύνατο ή απαράδεκτο να αρχίσουμε την 
επανάσταση και να καταλάβουμε την εξουσία σε μια 
μεμονωμένη χώρα».

Πολύ σωστά!

Το ίδιο άρθρο έλεγε πιο κάτω:
«Η περίοδος ανάπτυξης των παραγωγικών 
δυνάμεων δεν μπορεί να εγκαινιαστεί παρά με το 
θρίαμβο του προλεταριάτου σε πολλές χώρες 
μεγάλης σημασίας... Απ’ όπου συμπεραίνεται: είναι 
αναγκαίο να επεκτείνουμε μ’ όλα τα μέσα την 
παγκόσμια επανάσταση και να σχηματίσουμε ένα 
στέρεο οικονομικό συνασπισμό ανάμεσα στις 
βιομηχανικές χώρες και τη σοβιετική Ρωσία», (Ν. 
Μπουχάριν: «Η Δικτατορία του Προλεταριάτου στη 
Ρωσία και η Παγκόσμια Επανάσταση», 
«Κομμουνιστική Διεθνής», Νο 5, Σεπτέμβρης 1919, 
σελ. 614).

Η επιβεβαίωση του Μπουχάριν ότι η ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάμεων, δηλαδή η πραγματική 
σοσιαλιστική πρόοδος δεν θα εγκαινιαστεί στη χώρα 
μας παρά ύστερα από τη νίκη του προλεταριάτου 
των προχωρημένων χωρών της Ευρώπης, είναι 
ακριβώς η φράση που βρίσκεται στη βάση όλων 
των κατηγοριών που εκτοξεύτηκαν ενάντια στον 
«τροτσκισμό» από διάφορες πλευρές και από την 
Έβδομη Ολομέλεια της Εκτελεστικής Επιτροπής της 



Κομμουνιστικής Διεθνούς. Εκείνο μονάχα που είναι 
περίεργο, είναι ότι ο Μπουχάριν, που οφείλει τη 
σωτηρία του στην ανεπαρκή του μνήμη, επενέβη 
σαν κατήγορος. Δίπλα στην κωμική αυτή όψη του 
θέματος υπάρχει μια άλλη, τραγική: είναι ο Λένιν 
που κάθεται στο σκαμνί του κατηγορουμένου, 
αυτός, που έχει εκφράσει δεκάδες φορές την ίδια 
αυτή στοιχειώδη σκέψη.

Τέλος, το 1921, έξι χρόνια ύστερα από τη δήθεν 
στροφή του Λένιν του 1915, τέσσερα χρόνια 
ύστερα από την εξέγερση του Οκτώβρη, η Κεντρική 
Επιτροπή, με επικεφαλής τον Λένιν, ενέκρινε το 
Πρόγραμμα της Κομμουνιστικής Νεολαίας, που είχε 
επεξεργαστεί μια Επιτροπή, που διευθυνόταν από 
τον Μπουχάριν. Η παράγραφος 4 αυτού του 
Προγράμματος λέει:

«Η κρατική εξουσία στην ΕΣΣΔ βρίσκεται ήδη στα 
χέρια της εργατικής τάξης. Ύστερα από τρία χρόνια 
ηρωικής πάλης ενάντια στο παγκόσμιο κεφάλαιο, το 
προλεταριάτο διατήρησε και δυνάμωσε τη σοβιετική 
εξουσία του. Αν και η Ρωσία διαθέτει τεράστια 
φυσικά πλούτη, είναι ωστόσο, από βιομηχανική 
άποψη, μια καθυστερημένη χώρα, όπου υπερέχει ο 
μικροαστικός πληθυσμός. Αυτή δεν μπορεί να 
φτάσει στο σοσιαλισμό παρά διαμέσου της 
παγκόσμιας προλεταριακής επανάστασης. Έχουμε 
μπει στην περίοδο ανάπτυξης αυτής της 
επανάστασης».

Από μόνη της αυτή η παράγραφος του 
Προγράμματος της Κομμουνιστικής Νεολαίας (όχι 
ενός οποιουδήποτε άρθρου, αλλά ενός 
Προγράμματος!), κάνει να φαίνονται γελοίες και 
πραγματικά αισχρές οι προσπάθειες των 



συγγραφέων του Σχεδίου να αποδείξουν, πως το 
Κόμμα δεχόταν «πάντα» σαν δυνατή την 
οικοδόμηση του σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα, και 
επιπλέον, ακριβώς στη Ρωσία. Αν αυτό ήταν 
«πάντα» έτσι, γιατί ο Μπουχάριν διατύπωσε μ’ αυτό 
τον τρόπο την παράγραφο αυτή του Προγράμματος 
της Κομμουνιστικής Νεολαίας; Πού είχε ο Στάλιν 
τότε τα μάτια; Πώς ο Λένιν κι ολόκληρη η Κεντρική 
Επιτροπή μπόρεσαν να επιδοκιμάσουν μια παρόμοια 
αίρεση; Πώς είναι δυνατό κανείς μέσα στο Κόμμα 
να μην προσέξει αυτή τη «λεπτομέρεια», και να μη 
θέσει ερωτήσεις πάνω σ’ αυτό το ζήτημα; Όλ’ αυτά 
δεν μοιάζουν πάρα πολύ με μια απαίσια φάρσα, με 
την οποία χλευάζεται ολοένα και πιο πολύ το 
Κόμμα, η ιστορία του, η Κομμουνιστική Διεθνής; 
Δεν είναι καιρός να θέσουμε τέρμα σ’ όλα αυτά; 
Δεν είναι καιρός να πούμε στους ρεβιζιονιστές: δεν 
σας επιτρέπουμε πια να κρύβεστε πίσω από τον 
Λένιν, πίσω από τη θεωρητική παράδοση του 
Κόμματός μας!

Στην Έβδομη Ολομέλεια της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς, ο 
Μπουχάριν, που απαλλάσσεται χάρη στην ανεπαρκή 
του μνήμη, επιχειρηματολογώντας υπέρ της 
απόφασης που καταδίκαζε τον «τροτσκισμό», 
δήλωσε:

«Η θεωρία της Διαρκούς Επανάστασης του 
συντρόφου Τρότσκι (και ο σύντροφος Τρότσκι 
πρεσβεύει ακόμα και τώρα αυτή τη θεωρία), λέει 
επίσης πως εξαιτίας της καθυστερημένης 
οικονομικής μας κατάστασης, θα συντριβούμε 
αναπόφευκτα χωρίς την παγκόσμια επανάσταση», 
(Στενογραφημένα πρακτικά, σελ. 115).



Μίλησα στην Έβδομη Ολομέλεια για τα λάθη που 
υπήρχαν στη θεωρία της Διαρκούς Επανάστασης 
έτσι όπως την είχα διατυπώσει το 1905-1906. Δεν 
χρειάζεται όμως να πω ότι δεν είχα ούτε καν 
ονειρευτεί να αποκηρύξω τις θεμελιώδεις αρχές 
αυτής της θεωρίας, αρχές που με προσέγγιζαν και 
με προσεγγίζουν στον Λένιν, και που δεν μου 
επιτρέπουν να αποδεχθώ τώρα την αναθεώρηση 
του λενινισμού.

Στη θεωρία της Διαρκούς Επανάστασης υπήρχαν 
δυο θεμελιώδης θέσεις:
Πρώτο: παρά την ιστορική καθυστέρηση της Ρωσίας 
η επανάσταση μπορεί να δώσει την εξουσία στο 
ρωσικό προλεταριάτο προτού να την δώσει στο 
προλεταριάτο των προχωρημένων χωρών. 
Δεύτερο: για να ξεπεράσει τις αντιφάσεις πάνω στις 
οποίες θα σκοντάψει η δικτατορία του 
προλεταριάτου σε μια καθυστερημένη χώρα, 
περικυκλωμένη από έναν εχθρικό καπιταλιστικό 
κόσμο, θα έπρεπε να περάσει στην αρένα της 
παγκόσμιας επανάστασης. Η πρώτη απ’ αυτές τις 
θέσεις βασίζεται πάνω σε μια σωστή αντίληψη του 
νόμου της ανισόμερης εξέλιξης. Η δεύτερη πάνω σε 
μια πλήρη κατανόηση των άρρηκτων δεσμών, 
οικονομικών και πολιτικών, που ενώνουν τις 
καπιταλιστικές χώρες. Ο Μπουχάριν έχει δίκιο όταν 
λέει πως συνεχίζω να πρεσβεύω ακόμα και τώρα 
αυτές τις δυο θεμελιώδεις θέσεις της θεωρίας της 
Διαρκούς Επανάστασης. Και τώρα περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά. Γιατί τώρα τις υπολογίζω σαν 
πέρα για πέρα επαληθευμένες και ελεγμένες: στο 
θεωρητικό τομέα, με τα «Άπαντα» του Μαρξ και 
του Λένιν, και στον πρακτικό τομέα, από την πείρα 
της Επανάστασης του Οκτώβρη.



6. Πού Βρίσκεται Λοιπόν
«η Σοσιαλδημοκρατική Παρέκκλιση»;
Τα αποσπάσματα που παραθέσαμε είναι υπεραρκετά 
για να χαρακτηρίσουν τη χθεσινή και τη σημερινή 
θεωρητική κατάσταση των Στάλιν και Μπουχάριν. 
Για να προσδιορίσουμε όμως το χαρακτήρα της 
πολιτικής μεθοδολογίας τους, πρέπει να 
υπενθυμίσουμε ότι, αφού συγκέντρωσαν από τα 
γραφτά της Αντιπολίτευσης[2] δηλώσεις ολότελα 
ανάλογες με κείνες που έκαναν οι ίδιοι μέχρι το 
1925 (κι ως τότε σε πλήρη συμφωνία με τον 
Λένιν), ο Στάλιν και ο Μπουχάριν, βασισμένοι σ’ 
αυτά τα αποσπάσματα, έστησαν στα πόδια της τη 
θεωρία της «σοσιαλδημοκρατικής παρέκκλισής» 
μας. Αποφάνθηκαν πως απέναντι στο βασικό 
πρόβλημα των σχέσεων της εξέγερσης του 
Οκτώβρη και της παγκόσμιας επανάστασης, η 
Αντιπολίτευση σκέπτεται τάχα όπως ο Ότο 
Μπάουερ, που δεν δέχεται πως είναι δυνατή η 
οικοδόμηση του σοσιαλισμού στη Ρωσία. Θα 
μπορούσε κανείς πραγματικά να πιστέψει πως το 
τυπογραφείο επινοήθηκε το 1924, κι ότι όλα όσα 
προηγήθηκαν αυτού του χρόνου, είναι 
καταδικασμένα στη λήθη. Υπολογίζουν στην 
ανεπάρκεια της μνήμης.

Ωστόσο, στο ζήτημα του χαρακτήρα της 
Επανάστασης του Οκτώβρη, η Κομμουνιστική 
Διεθνής ρύθμισε κιόλας με το Τέταρτο Συνέδριο της 
τους λογαριασμούς της με τον Ότο Μπάουερ και 
τους άλλους φιλισταίους της Δεύτερης Διεθνούς. Η 
έκθεση που παρουσίασα, με εντολή της Κεντρικής 
Επιτροπής πάνω στη Νέα Οικονομική Πολιτική[3] 
και τις προοπτικές της παγκόσμιας επανάστασης, 
περιλάβαινε μια κριτική που έκφραζε τις απόψεις 
της τότε Κεντρικής Επιτροπής μας για τη στάση του 



Ότο Μπάουερ. Η έκθεση αυτή δεν βρήκε καμιά 
αντίρρηση στο Συνέδριο, και νομίζω πως έχει πέρα 
για πέρα διατηρήσει την ισχύ της ως τα σήμερα. 
Όσο για τον Μπουχάριν, παραιτήθηκε από το να 
φωτίσει την πολιτική πλευρά του προβλήματος, 
αφού «πολλοί σύντροφοι, κι ανάμεσά τους ο Λένιν 
και ο Τρότσκι» μίλησαν ήδη πάνω σ’ αυτό. Με άλλα 
λόγια, ο Μπουχάριν τάχθηκε άμεσα αλληλέγγυος με 
την έκθεσή μου. Να αυτά που είπα σχετικά με τον 
Ότο Μπάουερ στο Τέταρτο Συνέδριο:

«Οι σοσιαλδημοκράτες θεωρητικοί, από τη μια 
μεριά, δέχονται, στα κυριακάτικα άρθρα τους, ότι ο 
καπιταλισμός, προπαντός στην Ευρώπη, ζει 
τρώγοντας τις σάρκες του κι ότι κατάντησε να γίνει 
φρένο στην ιστορική εξέλιξη. Από την άλλη, 
εκφράζουν τη βεβαιότητα πως η εξέλιξη της 
Σοβιετικής Ρωσίας την οδηγεί αναπόφευκτα προς το 
θρίαμβο της αστικής δημοκρατίας. Έτσι πέφτουν σε 
μια αντίφαση από τις πιο χυδαίες, ολότελα αντάξια 
των εκφυλισμένων και υπερφίαλων αυτών 
κομφουζιονιστών. Η Νέα Οικονομική Πολιτική έχει 
υπολογιστεί για συνθήκες καθορισμένου χρόνου και 
χώρου: είναι ένας ελιγμός του Εργατικού Κράτους 
που ζει ακόμα σε μια καπιταλιστική περικύκλωση, 
και πού υπολογίζει σταθερά στην επαναστατική 
ανάπτυξη της Ευρώπης. Δεν μπορεί κανείς στους 
πολιτικούς υπολογισμούς να αφήνει στην άκρη ένα 
συντελεστή τόσο σημαντικό όπως ο χρόνος. 
Πραγματικά, αν δεχτεί κανείς ότι ο καπιταλισμός θα 
διατηρηθεί ακόμα στην Ευρώπη έναν ή μισό αιώνα, 
κι ότι η Σοβιετική Ρωσία θα πρέπει να προσαρμόσει 
σ’ αυτό την οικονομική πολιτική της, τότε το 
ζήτημα λύνεται από μόνο του. Γιατί σε μια τέτοια 
περίπτωση, υποθέτουμε a priori πως η 
προλεταριακή επανάσταση στην Ευρώπη θα 



αποτύχει και πως θα ανοίξει μια καινούρια εποχή 
καπιταλιστικής αναγέννησης. Πάνω σε τί θα 
στηριζόμασταν για να αποδεχτούμε αυτό το 
πράγμα; Αν ο Ότο Μπάουερ έχει ανακαλύψει στη 
ζωή της σημερινής Αυστρίας θαυματουργά 
συμπτώματα καπιταλιστικής νεκρανάστασης, τότε η 
τύχη της Σοβιετικής Ρωσίας είναι καθορισμένη εκ 
των προτέρων. Μα στο μεταξύ, εμείς δεν βλέπουμε 
θαύματα, και δεν πιστεύουμε σ΄ αυτά. Αν κατά τη 
γνώμη μας η ευρωπαϊκή μπουρζουαζία εξασφάλιζε 
την εξουσία για μια ολόκληρη σειρά δεκαετιών, 
μέσα στις σημερινές συνθήκες που ζει ο κόσμος, 
αυτό θα ισοδυναμούσε όχι με μια καινούρια άνθηση 
του καπιταλισμού, μα με την οικονομική 
αποσύνθεση και την πολιτιστική κατάπτωση της 
Ευρώπης. Αν μιλήσουμε γενικά, δεν μπορεί κανείς 
να αρνηθεί πως ένα παρόμοιο προτσές θα 
μπορούσε να συμπαρασύρει εξίσου στην άβυσσο τη 
Σοβιετική Ρωσία. Θα έπρεπε μήπως σ΄ αυτή την 
πορεία να περάσει από το στάδιο της “δημοκρατίας” 
ή θα αποσυντίθενταν παίρνοντας άλλα σχήματα; 
Αυτό πια είναι δευτερεύον ζήτημα. Εμείς όμως δεν 
έχουμε κανένα λόγο να προσχωρήσουμε στη 
φιλοσοφία του Σπέγκλερ. Υπολογίζουμε σταθερά 
στην επαναστατική ανάπτυξη της Ευρώπης. Η Νέα 
Οικονομική Πολιτική δεν είναι παρά μια 
προσαρμογή στο ρυθμό αυτής της ανάπτυξης», 
(Λεόν Τρότσκι: Τα Πέντε Χρόνια της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς. «Για την Κριτική της 
Σοσιαλδημοκρατίας», σελ. 491-492).

Αυτός ο τρόπος τοποθέτησης του ζητήματος μας 
επαναφέρει στο σημείο απ’ όπου αρχίσαμε να 
κριτικάρουμε το Σχέδιο Προγράμματος: στην εποχή 
του ιμπεριαλισμού δεν μπορεί κανείς να εξετάσει 
την τύχη μιας απομονωμένης χώρας παρά 



παίρνοντας σαν αφετηρία τις τάσεις της παγκόσμιας 
εξέλιξης, ως ενιαίο σύνολο, μέσα στο οποίο είναι 
ενσωματωμένη αυτή η χώρα, με τις εθνικές 
ιδιομορφίες της, και από το οποίο εξαρτάται. Οι 
θεωρητικοί της Δεύτερης Διεθνούς απομονώνουν 
την ΕΣΣΔ από το σύνολο του κόσμου κι από την 
ιμπεριαλιστική εποχή. Εφαρμόζουν στην ΕΣΣΔ, που 
την αντικρίζουν σαν απομονωμένη χώρα, το στείρο 
κριτήριο της οικονομικής «ωριμότητας», και 
αποδείχνουν πως η ΕΣΣΔ δεν είναι προετοιμασμένη 
για να οικοδομήσει το σοσιαλισμό με τις δικές της 
δυνάμεις, και από αυτό συμπεραίνουν το 
αναπόφευκτο του καπιταλιστικού εκφυλισμού του 
εργατικού κράτους.

Οι συγγραφείς του Σχεδίου Προγράμματος 
τοποθετούνται στην ίδια βάση από θεωρητική 
άποψη. Δέχονται πέρα για πέρα τη μεταφυσική 
μεθοδολογία των θεωρητικών της 
σοσιαλδημοκρατίας: όπως ακριβώς οι 
σοσιαλδημοκράτες, «αφαιρούν» κι αυτοί το σύνολο 
του κόσμου και την ιμπεριαλιστική εποχή, παίρνουν 
σαν αφετηρία το μύθο της απομονωμένης εξέλιξης, 
και εφαρμόζουν στο εθνικό στάδιο της παγκόσμιας 
επανάστασης το στείρο οικονομικό κριτήριο. 
Απεναντίας, η «ετυμηγορία» τους είναι αντίθετη 
από των σοσιαλδημοκρατών. Η «αριστερή» 
τοποθέτηση των συγγραφέων του Σχεδίου 
συνίσταται στο γεγονός ότι αυτοί αναπαράγουν σε 
μορφή γρίφου τη σοσιαλδημοκρατική εκτίμηση. 
Ωστόσο, όποια κι αν είναι η μέθοδος με την οποία 
οι θεωρητικοί της Δεύτερης Διεθνούς θέτουν το 
ζήτημα, αυτή δεν αξίζει τίποτε. Πρέπει να 
υιοθετήσουμε τη μέθοδο του Λένιν, που διαγράφει 
το κριτήριο και τη διάγνωση του Μπάουερ σαν να 
ήταν ασκήσεις αντάξιες ενός μαθητή δημοτικού.



Να που βρίσκεται λοιπόν η «σοσιαλδημοκρατική 
παρέκκλιση». Δεν είμαστε επομένως εμείς, μα οι 
συγγραφείς του Σχεδίου που θα έπρεπε να 
καταταχθούν ανάμεσα στους συγγενείς του 
Μπάουερ.

7. Η Εξάρτηση της ΕΣΣΔ από την Παγκόσμια 
Οικονομία
Ο ίδιος ο Βόλμαρ ήταν ο πρόδρομος των 
ιεροκηρύκων της εθνικοσοσιαλιστικής κοινωνίας. 
Το 1878, σ’ ένα άρθρο του[4], με τίτλο «Το 
Μεμονωμένο Σοσιαλιστικό Κράτος», που χάραζε 
την προοπτική της οικοδόμησης του σοσιαλισμού 
στη Γερμανία με μόνες τις δυνάμεις του 
προλεταριάτου αυτής της χώρας –που έχει αφήσει 
πολύ πίσω της την προχωρημένη Αγγλία– ο Βόλμαρ 
αναφερόταν με μια απόλυτη σαφήνεια και ακρίβεια 
στο νόμο της ανισόμερης εξέλιξης –νόμος που, 
σύμφωνα μ’ αυτά που πιστεύει ο Στάλιν, ήταν 
άγνωστος για τον Μαρξ και τον Έγκελς. Ο Βόλμαρ 
έβγαλε (το 1878) απ’ αυτό το νόμο το παρακάτω 
αναμφισβήτητο συμπέρασμα:

«Κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα, 
και που θα διατηρήσουν την ισχύ τους για 
ολόκληρη την περίοδο που μπορούμε να 
προβλέψουμε, η πιθανότητα μιας ταυτόχρονης 
νίκης του σοσιαλισμού σ’ όλες τις πολιτισμένες 
χώρες αποκλείεται εντελώς... ».

Αναπτύσσοντας αυτή την άποψη, ο γράφει:
«Έτσι, φτάνουμε στο μεμονωμένο σοσιαλιστικό 
κράτος, για το οποίο ελπίζω να έχω αποδείξει πως 
αν δεν είναι το μόνο δυνατό, είναι τουλάχιστο το 
πιο πιθανό... ».



Στο ποσοστό που με τις λέξεις «μεμονωμένο 
κράτος» μπορεί κανείς να κατανοήσει εδώ 
αποκλειστικά το κράτος της δικτατορίας του 
προλεταριάτου, ο Βόλμαρ εκφράζει μιαν 
αναμφισβήτητη σκέψη αρκετά γνωστή στον Μαρξ 
και τον Έγκελς και πού ο Λένιν την έκφρασε στο 
άρθρο του τού 1915 που παραθέσαμε πιο πάνω.

Στη συνέχεια όμως ακολουθούν ευρήματα, 
κατασκευασμένα από τον ίδιο τον Βόλμαρ, που δεν 
είναι άλλωστε διατυπωμένα μ’ έναν τρόπο τόσο 
μονόπλευρο και λαθεμένο όσο είναι τα ευρήματα 
των θεωρητικών μας του σοσιαλισμού σε μια μόνη 
χώρα. Για να κατασκευάσει την επιχειρηματολογία 
του, ο Βόλμαρ παίρνει σαν αφετηρία τον 
υπολογισμό πως η σοσιαλιστική Γερμανία θα 
διατηρούσε τις πιο τακτικές οικονομικές σχέσεις με 
την παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία, 
συνδυάζοντας έτσι τα πλεονεκτήματα μιας 
εξαιρετικά αναπτυγμένης τεχνικής με το 
πλεονέκτημα μικρών εξόδων παραγωγής. Μια 
τέτοια οικοδόμηση στηρίζεται πάνω στην προοπτική 
της ειρηνικής συνύπαρξης του σοσιαλιστικού και 
του καπιταλιστικού συστήματος. Αφού λοιπόν ο 
σοσιαλισμός θα πρέπει, όσο περισσότερο προχωρεί, 
να εκδηλώνει τα τεράστια πλεονεκτήματά του από 
την άποψη της παραγωγής, η αναγκαιότητα της 
παγκόσμιας επανάστασης θα εξαφανιστεί από μόνη 
της: ο σοσιαλισμός θα νικήσει τον καπιταλισμό 
διαμέσου της αγοράς, με τις χαμηλές τιμές του.

Ο Μπουχάριν, o συγγραφέας του πρώτου Σχεδίου 
Προγράμματος κι ένας από τους συγγραφείς του 
δεύτερου Σχεδίου, στηρίζεται αποκλειστικά για την 
οικοδόμηση του σοσιαλισμού του σε μια μόνη χώρα 
πάνω στην ιδέα της μεμονωμένης οικονομίας που 



έχει γίνει αυτοσκοπός. Στο άρθρο του Μπουχάριν 
που τιτλοφορείται: «Για το Χαρακτήρα της 
Επανάστασής μας και τη Δυνατότητα της 
Νικηφόρας Οικοδόμησης του Σοσιαλισμού στην 
ΕΣΣΔ», («Μπολσεβίκος», Νο19-20, 1926), και που 
αποτελεί τη μεγαλοπρεπέστερη έκφραση του 
σχολαστικισμού παραγεμισμένη με σοφίσματα, 
ολόκληρος ο συλλογισμός του εκτυλίσσεται μέσα 
στα πλαίσια μιας μεμονωμένης οικονομίας. Το 
βασικό και μοναδικό επιχείρημά του είναι το 
ακόλουθο:

«Αφού έχουμε όλα εκείνα που είναι αναγκαία και 
επαρκή, για να οικοδομήσουμε το σοσιαλισμό, τότε, 
κατά συνέπεια, στο ίδιο το προτσές αυτής της 
οικοδόμησης δεν υπάρχει ούτε μια στιγμή που από 
κει και πέρα αυτή η οικοδόμηση να γίνεται 
αδύνατη. Αν στο εσωτερικό της χώρας μας έχουμε 
έναν τέτοιο συνδυασμό δυνάμεων, που σε σχέση με 
κάθε χρόνο που περνάει, η υπεροχή του 
σοσιαλιστικού τομέα της οικονομίας μας μεγαλώνει, 
αν οι κοινωνικοποιημένοι τομείς της οικονομίας μας 
αυξάνουν πιο γρήγορα από τους τομείς του 
καπιταλιστικού ιδιωτικού τομέα, αρχίζουμε κάθε 
καινούριο χρόνο με περισσότερες δυνάμεις».

Αυτός είναι ένας συλλογισμός αναντίρρητος, 
συλλογισμός που δεν αναιρείται: «Αφού έχουμε 
όλα εκείνα που είναι αναγκαία και επαρκή», τότε... 
τα έχουμε. Παίρνοντας για αφετηρία αυτό που 
πρέπει να αποδειχτεί, ο Μπουχάριν στήνει ένα 
αποπερατωμένο σύστημα μιας σοσιαλιστικής 
οικονομίας που έχει σαν στόχο της τον ίδιο τον 
εαυτό της, που δεν έχει ούτε εισόδους ούτε 
εξόδους που επικοινωνούν με το εξωτερικό. Ο 
Μπουχάριν, το ίδιο όπως ο Στάλιν, δεν βλέπει το 



εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή τον κόσμο 
ολόκληρο, παρά μόνο από τη σκοπιά της 
επέμβασης. Όταν ο Μπουχάριν μιλάει σε αυτό το 
άρθρο για την αναγκαιότητα «να κάνουμε 
αφαίρεση» του διεθνικού παράγοντα, έχει υπόψη 
του τη στρατιωτική επέμβαση και όχι την 
παγκόσμια αγορά. Αυτή δεν έχει ανάγκη να την 
αφαιρέσει, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει καθόλου 
στη δομή της σκέψης του. Σύμφωνα μ’ αυτό το 
σχήμα, ο Μπουχάριν υπερασπίστηκε στο Δέκατο 
Τέταρτο Συνέδριο την ιδέα, ότι αν μια επέμβαση 
δεν γινόταν εμπόδιο, θα οικοδομούσαμε το 
σοσιαλισμό «έστω και με βήματα χελώνας». Το 
ζήτημα της ασταμάτητης πάλης ανάμεσα στα δυο 
συστήματα, το γεγονός ότι ο σοσιαλισμός δεν 
μπορεί να βασιστεί παρά μόνο πάνω σε ανώτερες 
παραγωγικές δυνάμεις, με μια λέξη ο μαρξιστικός 
δυναμισμός της αντικατάστασης ενός κοινωνικού 
σχηματισμού μ’ έναν άλλο, που βασίζεται πάνω 
στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, όλα 
αυτά πετάχτηκαν στην άκρη. Η επαναστατική και 
ιστορική διαλεκτική πορεία αντικαταστάθηκε από 
μια αντιδραστική ουτοπία, από το ροκάνισμα ενός 
σοσιαλισμού που είναι κλεισμένος στον εαυτό του, 
που οικοδομείται χάρη σε μια κατώτερη τεχνική, 
που εξελίσσεται με «βήματα χελώνας», μέσα στα 
εθνικά πλαίσια, και που δεν έχει με τον εξωτερικό 
κόσμο καμιά άλλη σχέση, εκτός από το φόβο μιας 
επέμβασης. Το γεγονός ότι δεν αποδεχτήκαμε την 
αξιοθρήνητη αυτή καρικατούρα του συστήματος 
των ιδεών του Μαρξ και του Λένιν χαρακτηρίστηκε 
«σοσιαλδημοκρατική παρέκκλιση». Στο άρθρο αυτό 
του Μπουχάριν, που πιο πάνω αναφέραμε, 
αποσαφηνίστηκε για πρώτη φορά και 
υποστηρίχτηκε με «επιχειρήματα», αυτός ο 



χαρακτηρισμός των απόψεών μας. Η ιστορία θα 
γράψει πως καταδικαστήκαμε για 
«σοσιαλδημοκρατική παρέκκλιση», γιατί δεν 
θελήσαμε να δεχτούμε την αντιστροφή της θεωρίας 
του Βόλμαρ για το σοσιαλισμό σε μια μόνη χώρα, 
που την έκανε ακόμα πιο αποκρουστική.

Το προλεταριάτο της τσαρικής Ρωσίας δεν θα είχε 
καταλάβει την εξουσία τον Οκτώβρη, αν η Ρωσία 
δεν ήταν ένας κρίκος, ο πιο αδύνατος, μα παρ’ όλα 
αυτά κρίκος, της παγκόσμιας οικονομικής αλυσίδας. 
Η κατάκτηση της εξουσίας από το προλεταριάτο δεν 
απομόνωσε καθόλου τη Δημοκρατία των Σοβιέτ από 
το σύστημα του παγκόσμιου καταμερισμού της 
εργασίας, που δημιούργησε ο καπιταλισμός.

Όπως η σοφή κουκουβάγια φτερουγίζει μονάχα το 
σούρουπο, το ίδιο και η θεωρία του σοσιαλισμού σε 
μια μόνη χώρα εμφανίζεται σε μια στιγμή που η 
βιομηχανία μας, εξαντλώντας ολοένα και 
περισσότερο το παλιό πάγιο κεφάλαιό της, που 
ουσιαστικά έκφραζε τα δύο τρίτα της εξάρτησης της 
βιομηχανίας μας από την παγκόσμια βιομηχανία, 
είχε μια επείγουσα ανάγκη να ανανεώσει και να 
επεκτείνει τους δεσμούς της με τον εξωτερικό 
κόσμο, και τη στιγμή που τα προβλήματα του 
εξωτερικού εμπορίου έμπαιναν καθαρά μπροστά 
στη διεύθυνση της οικονομίας.

Στο Ενδέκατο Συνέδριο, δηλαδή στο τελευταίο 
Συνέδριο όπου ο Λένιν μπόρεσε να μιλήσει στο 
Κόμμα, το προειδοποίησε έγκαιρα πως θα είχε να 
αντιμετωπίσει μια καινούρια δοκιμασία, «μια 
δοκιμασία που θα οργάνωναν η ρωσική αγορά και η 
παγκόσμια αγορά στην οποία είμαστε υποταγμένοι, 



με την οποία είμαστε δεμένοι, κι από την οποία δεν 
μπορούμε να αποσπαστούμε».

Τίποτε δεν χτυπάει τόσο ανελέητα τη θεωρία του 
μεμονωμένου «πλήρους σοσιαλισμού» όσο το απλό 
γεγονός, ότι οι αριθμοί του εξωτερικού μας 
εμπορίου έχουν γίνει στη διάρκεια του τελευταίου 
χρόνου ο ακρογωνιαίος λίθος των οικονομικών 
πλάνων μας. «Το πιο αδύνατο σημείο» ολόκληρης 
της οικονομίας μας, κι εδώ περιλαβαίνεται και η 
βιομηχανία μας, είναι οι εισαγωγές, που εξαρτώνται 
αποκλειστικά από τις εξαγωγές. Κι αφού λοιπόν η 
αντίσταση μιας αλυσίδας εξαρτάται από τον πιο 
αδύνατο κρίκο της, τα μεγέθη των οικονομικών 
πλάνων μας προσαρμόστηκαν στα μεγέθη των 
εισαγωγών.

Σε ένα άρθρο αφιερωμένο στο σύστημα 
κατάστρωσης του πλάνου, που δημοσιεύτηκε στην 
επιθεώρηση «Planovοϊé Khoziaistvo». («Η 
Σχεδιασμένη Οικονομία», Θεωρητικό όργανο του 
Κρατικού Σχεδίου[5], διαβάζουμε:

«Καθορίζοντας τους αριθμούς ελέγχου αυτού του 
χρόνου, έπρεπε, από μεθοδολογία, να πάρουμε σαν 
αφετηρία τα πλάνα εξαγωγών και εισαγωγών μας, 
να προσανατολιστούμε σύμφωνα μ’ αυτά, για να 
καταστρώσουμε ολόκληρη μια σειρά από σχέδια για 
τους διάφορους κλάδους της βιομηχανίας, και κατά 
συνέπεια κάθε βιομηχανικό σχέδιο γενικά, και 
ιδιαίτερα να συνδυάσουμε μ’ αυτά τα σχέδια το 
χτίσιμο καινούριων εργοστασίων, κλπ», (Γενάρης 
1927, σελ. 27).

Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος 
σύμφωνα με τη μέθοδο του Κρατικού Σχεδίου, 
χωρίς αμφιβολία, σημαίνει: οι αριθμοί ελέγχου 



καθορίζουν την κατεύθυνση και το ρυθμό της 
οικονομικής μας εξέλιξης, μα ο έλεγχος των 
αριθμών αυτών έχει ήδη μετατοπιστεί προς την 
παγκόσμια οικονομία. Και είναι έτσι, όχι γιατί 
έχουμε γίνει πιο αδύνατοι, μα γιατί, αφού γίναμε 
πιο ισχυροί, αποσπαστήκαμε από το φαύλο κύκλο 
της απομόνωσης.

Με τους αριθμούς των εξαγωγών και των 
εισαγωγών, ο καπιταλιστικός κόσμος μάς δείχνει 
πως έχει κι άλλα μέσα για να αντιδράσει εκτός από 
τη στρατιωτική επέμβαση. Αφού η παραγωγικότητα 
της εργασίας και του κοινωνικού συστήματος στο 
σύνολό του μετριέται στους όρους της αγοράς με 
βάση τις τιμές, η σοβιετική οικονομία απειλείται 
περισσότερο από μια επέμβαση φτηνών 
καπιταλιστικών εμπορευμάτων παρά από μια 
στρατιωτική επέμβαση. Και μόνο γι’ αυτόν το λόγο, 
το θέμα δεν είναι να κερδίσει κανείς μια 
μεμονωμένη νίκη, από οικονομική άποψη, ενάντια 
στη «δική του» την μπουρζουαζία.

«Η σοσιαλιστική επανάσταση, που προχωράει σ’ 
ολόκληρο τον κόσμο δεν θα συνίσταται μονάχα στο 
γεγονός ότι το προλεταριάτο κάθε χώρας θα 
θριαμβεύσει ενάντια στην μπουρζουαζία του», 
(Λένιν: To 1919, τόμ. 16ος, σελ. 488).

Πρόκειται για μια μάχη, για μια πάλη μέχρι 
θανάτου, ανάμεσα σε δυο κοινωνικά συστήματα, 
που το ένα έχει αρχίσει να οικοδομείται 
στηριζόμενο πάνω σε καθυστερημένες παραγωγικές 
δυνάμεις, ενώ το άλλο βασίζεται ακόμα και σήμερα 
πάνω σε παραγωγικές δυνάμεις μιας άπειρα πιο 
μεγάλης δυναμικότητας.



Αυτός που αντιμετωπίζει σαν «πεσιμισμό» το 
γεγονός ότι αναγνωρίζουμε πως είμαστε 
εξαρτημένοι από την παγκόσμια αγορά (ο Λένιν 
έλεγε καθαρά πως είμαστε υποταγμένοι σ’ αυτήν) 
προδίδει σ’ όλο τους το μέγεθος, από τη μια, τη 
μικροαστική επαρχιώτικη μικροψυχία του, που 
φοβάται την παγκόσμια αγορά, και, από την άλλη, 
τη μιζέρια της τοπικιστικής αισιοδοξίας του, 
ελπίζοντας να ξεφύγει απ’ αυτήν την αγορά 
κρυμμένος πίσω από τα βάτα και βολεύοντάς την 
με τις δικές του πηγές.

Η καινούρια θεωρία υπολογίζει σαν ζήτημα τιμής 
την αλλόκοτη ιδέα πως η ΕΣΣΔ μπορεί να συντριβεί 
ύστερα από μια στρατιωτική επέμβαση, μα σε καμιά 
περίπτωση εξαιτίας της οικονομικής της 
καθυστέρησης. Αφού όμως σε μια σοσιαλιστική 
κοινωνία οι εργαζόμενες μάζες πρέπει να είναι 
περισσότερο διατεθειμένες να υπερασπίσουν τη 
χώρα απ’ όσο οι σκλάβοι του κεφαλαίου να 
επιτεθούν ενάντιά της, τότε διερωτάται κανείς: 
είναι δυνατό να συντριβούμε από μια στρατιωτική 
επέμβαση; Ναι, γιατί ο εχθρός είναι άπειρα πιο 
ισχυρός από τεχνική άποψη. Ο Μπουχάριν δεν 
αποδέχεται την υπεροχή των παραγωγικών 
δυνάμεων παρά μόνο από την τεχνικο-στρατιωτική 
τους πλευρά. Δεν θέλει να καταλάβει ότι το 
τρακτέρ του Φορντ είναι το ίδιο επικίνδυνο όσο και 
το κανόνι του Κρεζό, με τη διαφορά ότι το 
τελευταίο δεν μπορεί να δράσει παρά από χρόνο σε 
χρόνο, ενώ το πρώτο εξασκεί μια αδιάκοπη πίεση 
πάνω μας. Κι επιπλέον το τρακτέρ γνωρίζει πως 
έχει πίσω του σαν τελευταία εφεδρεία το κανόνι.

Εμείς, το πρώτο Εργατικό Κράτος, είμαστε ένα 
τμήμα του παγκόσμιου προλεταριάτου και, μαζί μ’ 



αυτό εξαρτιόμαστε από τον παγκόσμιο καπιταλισμό. 
Η μικρή ωραία λέξη «σχέση», η αδιάφορη, η 
ουδέτερη, η ευνουχισμένη από τους 
γραφειοκράτες, δεν τέθηκε στην κυκλοφορία παρά 
για να σκεπάσει τον εξαιρετικά δυσάρεστο και 
επικίνδυνο για μας χαρακτήρα αυτών των 
«σχέσεων». Αν παράγαμε στις τιμές της παγκόσμιας 
αγοράς, η εξάρτησή μας απ’ αυτήν, ενώ θα 
παράμενε μια εξάρτηση, θα ήταν άπειρα λιγότερο 
βαριά απ’ ότι είναι τώρα. Δυστυχώς όμως δεν είναι 
έτσι. Το ίδιο το μονοπώλιο του εξωτερικού μας 
εμπορίου μαρτυράει τον ωμό κι επικίνδυνο 
χαρακτήρα της εξάρτησής μας. Η αποφασιστική 
σπουδαιότητα που έχει για μας αυτό το μονοπώλιο 
στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού βγαίνει ακριβώς 
από τη σχέση των δυνάμεων που είναι σε βάρος 
μας. Δεν μπορεί όμως κανείς ούτε για μια στιγμή να 
ξεχάσει πως το μονοπώλιο του εξωτερικού 
εμπορίου μας ρυθμίζει μονάχα τις σχέσεις μας με 
την παγκόσμια αγορά, μα δεν τις εξαλείφει.

«Όσο η Δημοκρατία των Σοβιέτ μας –έγραφε ο 
Λένιν– παραμένει μια απομονωμένη αγορά απ’ όλο 
τον καπιταλιστικό κόσμο, το να πιστεύουμε στην 
πλήρη οικονομική ανεξαρτησία μας, στην 
εξαφάνιση ορισμένων κινδύνων, θα ήταν σαν να 
δείχναμε χιμαιρικό και ουτοπιστικό πνεύμα», 
(Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 17ος, σελ. 409, η 
υπογράμμιση είναι δική μας –Λ.Τ.).

Επομένως, ο βασικός κίνδυνος προέρχεται από την 
αντικειμενική κατάσταση της ΕΣΣΔ, σαν «αγορά 
απομονωμένη» από την καπιταλιστική οικονομία, 
που είναι εχθρική για μας. Ωστόσο αυτός ο 
κίνδυνος μπορεί να μεγαλώσει ή να μειωθεί. Αυτό 
εξαρτάται από τη δράση δυο παραγόντων: τη 



σοσιαλιστική οικοδόμησή μας, από τη μια, και την 
εξέλιξη της καπιταλιστικής οικονομίας, από την 
άλλη. Είναι φανερό πως, σε τελευταία ανάλυση, 
είναι ο δεύτερος συντελεστής, δηλαδή η πορεία του 
συνόλου της παγκόσμιας οικονομίας, που έχει την 
αποφασιστική σπουδαιότητα.

Μπορεί να συμβεί, και σε ποια συγκεκριμένη 
περίπτωση, να καθυστερεί ολοένα και περισσότερο 
η παραγωγικότητα του δικού μας κοινωνικού 
συστήματος σε σχέση με την παραγωγικότητα του 
καπιταλισμού; Γιατί στο τέλος του λογαριασμού, 
αυτό θα επιφέρει αναπόφευκτα την κατάρρευση της 
σοσιαλιστικής δημοκρατίας. Αν διευθύνουμε 
επιστημονικά την οικονομία στη διάρκεια της 
καινούριας αυτής φάσης, στην οποία είμαστε 
υποχρεωμένοι να δημιουργήσουμε μόνοι μας τη 
βάση της βιομηχανίας, πράγμα που απαιτεί πολύ 
πιο μεγάλες ικανότητες απομέρους της ηγεσίας, η 
παραγωγικότητα της εργασίας μας θα μεγαλώσει. 
Μπορεί ωστόσο κανείς να υποθέσει πως η 
παραγωγικότητα της εργασίας στις καπιταλιστικές 
χώρες, ή για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, στις 
κυριαρχούσες καπιταλιστικές χώρες, θα αυξάνει πιο 
γοργά από τη δική μας παραγωγικότητα; Αν σ’ 
αυτή την ερώτηση δεν δώσει κανείς μιαν απάντηση 
που παίρνει υπόψη της τις προοπτικές, οι 
καυχησιάρικες επιβεβαιώσεις σύμφωνα με τις 
οποίες ο ρυθμός ανάπτυξής μας θα είναι «αφ’ 
εαυτού» επαρκής (χωρίς να μιλήσουμε για τη 
γελοία φιλοσοφία τού «με βήματα χελώνας»), δεν 
ανταποκρίνονται απολύτως σε τίποτε. Μα και μόνη 
η προσπάθεια να απαντήσουμε στο πρόβλημα της 
πάλης ανάμεσα στα δυο συστήματα, μας 
συμπαρασύρει στην αρένα της παγκόσμιας 
οικονομίας και πολιτικής. Σ’ αυτήν όμως την αρένα 



είναι η επαναστατική Διεθνής, που περιλαμβάνει και 
τη Δημοκρατία των Σοβιέτ, που δρα και αποφασίζει, 
και καθόλου μια Σοβιετική Δημοκρατία που έχει 
γίνει αυτοσκοπός και που καταφεύγει πότε πότε στη 
βοήθεια της Διεθνούς

Το Σχέδιο Προγράμματος, γράφει για την 
κρατικοποιημένη οικονομία της ΕΣΣΔ ότι 
«αναπτύσσει τη βαριά βιομηχανία μ’ ένα ρυθμό, 
που ξεπερνάει το ρυθμό ανάπτυξης που 
πετυχαίνουν οι καπιταλιστικές χώρες». Σ’ αυτή την 
απόπειρα σύγκρισης των δυο ρυθμών ανάπτυξης, 
πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι γίνεται ένα βήμα 
μπροστά στον τομέα των αρχών, σε σχέση με την 
περίοδο όπου οι συγγραφείς του Προγράμματος 
αρνούνταν κατηγορηματικά ότι υπάρχει πρόβλημα 
συντελεστή σύγκρισης ανάμεσα στην ανάπτυξής 
μας και την ανάπτυξη του κόσμου. Είναι ανώφελο 
«να ανακατεύουμε στην ανάπτυξή μας τον 
παγκόσμιο συντελεστή» έλεγε ο Στάλιν. Θα 
οικοδομήσουμε το σοσιαλισμό «έστω και με βήματα 
χελώνας» διακήρυσσε ο Μπουχάριν. Πάνω ακριβώς 
σ’ αυτή τη γραμμή εκτυλίχτηκαν οι συζητήσεις 
αρχών για πολλά χρόνια. Από τυπική άποψη –η 
γραμμή αυτή ηττήθηκε. Μα αν κανείς δεν αρκείται 
στο να εισάγει στο κείμενο μια σύγκριση ανάμεσα 
στους διαφορετικούς ρυθμούς οικονομικής 
ανάπτυξης, μα διεισδύει στην ουσία του 
προβλήματος, θα δει καθαρά ότι δεν μπορεί να 
μιλάει σε ένα άλλο κεφάλαιο του Σχεδίου για «ένα 
επαρκές μίνιμουμ της βιομηχανίας», βασιζόμενος 
μονάχα στις εσωτερικές σχέσεις, χωρίς επαφή με 
τον καπιταλιστικό κόσμο. Δεν μπορεί κανείς όχι 
μονάχα να λύσει, a priori μα και να θέσει το 
ερώτημα αν είναι «δυνατό» ή «αδύνατο» στο 
προλεταριάτο της χώρας να αντιμετωπίσει την 



οικοδόμηση του σοσιαλισμού με τις δικές του 
δυνάμεις. Το ζήτημα θα λυθεί από το δυναμισμό 
της πάλης ανάμεσα στα δυο συστήματα, ανάμεσα 
στις δυο παγκόσμιες τάξεις. Παρά τους υψηλούς 
συντελεστές ανάπτυξής μας στη διάρκεια της 
περιόδου ανασυγκρότησης, ένα βασικό κι 
αναμφισβήτητο γεγονός παραμένει:

«Ο καπιταλισμός, αν τον υπολογίσει κανείς σε 
παγκόσμια κλίμακα, συνεχίζει να είναι πιο ισχυρός 
από την εξουσία των Σοβιέτ, κι όχι μονάχα από 
στρατιωτική, μα κι από οικονομική άποψη. Από τη 
βασική αυτή θέση πρέπει πάντα να ξεκινάμε και να 
μην την ξεχνάμε ποτέ», (Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 
17ος, σελ. 102).

Το πρόβλημα της σχέσης ανάμεσα στους διάφορους 
ρυθμούς ανάπτυξης παραμένει άλυτο. Δεν 
εξαρτάται μονάχα από την ικανότητά μας να 
αντιμετωπίσουμε πραγματικά τη «σμίτκα»[6], να 
εξασφαλίσουμε την προμήθεια σταριού, να 
διευρύνουμε τις εξαγωγές και τις εισαγωγές. Με 
άλλα λόγια δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις 
επιτυχίες μας στο εσωτερικό, που είναι βέβαια, ένας 
παράγοντας εξαιρετικής σπουδαιότητας σ’ αυτή την 
πάλη, μα είναι επίσης δεμένο με την πορεία της 
παγκόσμιας οικονομίας και της παγκόσμιας 
επανάστασης. Κατά συνέπεια το πρόβλημα θα λυθεί 
όχι μέσα στα όρια ενός έθνους, μα πάνω στην 
αρένα της παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής 
πάλης. Έτσι, σε κάθε σχεδόν παράγραφο του 
Σχεδίου Προγράμματος βλέπουμε μια άμεση ή 
καμουφλαρισμένη παραχώρηση στην κριτική της 
Αντιπολίτευσης. Αυτές οι «παραχωρήσεις» 
εκδηλώνονται μ’ ένα πλησίασμα, από θεωρητική 
άποψη, στον Μαρξ και τον Λένιν, μα τα 



ρεβιζιονιστικά συμπεράσματα παραμένουν ολότελα 
ανεξάρτητα από τις επαναστατικές θέσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
————————

[1]. Τα τρία κύρια συνθήματα των Μπολσεβίκων, 
ιδιαίτερα την περίοδο ανάμεσα στις δύο πρώτες 
επαναστάσεις, ήταν η Δημοκρατία, το Οκτάωρο και 
η Δήμευση της Γης προς όφελος των αγροτών. Τα 
τρία δημοφιλή αυτά συνθήματα, αναφέρονταν σαν 
«Οι Τρεις Κολώνες του Μπολσεβικισμού» και 
μερικές φορές σαν «Οι Τρεις Φάλαινες του 
Μπολσεβικισμού», σύμφωνα με τον παλιό μύθο που 
έλεγε ότι ο κόσμος στηριζόταν πάνω σε τρεις 
φάλαινες. Οι μπολσεβίκοι αντιλαμβάνονταν την 
πραγματοποίηση αυτών των συνθημάτων μόνο 
διαμέσου της ανατροπής του Τσαρισμού. Η πάλη 
πάνω σ’ αυτά τα τρία συνθήματα, περιστρεφόταν 
σε μεγάλο βαθμό γύρω από τη διαμάχη με τους 
λεγόμενους «λικβινταριστές» που ήταν αντίθετοι μ’ 
αυτά τα συνθήματα και πρότειναν αντί γι’ αυτά, 
αιτήματα για το δικαίωμα της οργάνωσης, για το 
δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και του Τύπου 
κλπ., που θεωρούσαν πραγματοποιήσιμα ακόμα και 
μέσα στα πλαίσια του τσαρισμού –(Σελ. 47). 

[2]. Η Αντιπολίτευση, (Αριστερή Αντιπολίτευση, 
Αντιπολίτευση της Μόσχας, Αντιπολίτευση του 
1923, Μπολσεβίκοι-Λενινιστές, «Τροτσκιστές»), 
εμφανίστηκε στη Μόσχα το 1923 γύρω από τα 
ζητήματα της εργατικής δημοκρατίας στο Ρωσικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα και του αποφασιστικού ρόλου 
ενός κρατικού σχεδίου εκβιομηχάνισης στην 
κοινωνική ζωή της Σοβιετικής Δημοκρατίας. Ύστερα 
από μια σκληρή και μακρόχρονη πάλη στο Πολιτικό 



Γραφείο του Κόμματος, που στη διάρκειά της ο 
Τρότσκι υποστήριξε σθεναρά την εγκαθίδρυση της 
εργατικής δημοκρατίας και την πάλη ενάντια στη 
γραφειοκρατία, ο Τρότσκι συνόψισε τελικά τη θέση 
του ενάντια στη θέση της κυρίαρχης τριανδρίας 
(Στάλιν, Ζινόβιεφ, Μπουχάριν) σ’ ένα γράμμα του 
προς την Κεντρική Επιτροπή και την Κεντρική 
Εξελεγκτική Επιτροπή, στις 8 Οκτώβρη του 1923. 
Αυτό το γράμμα υπογράφτηκε από 46 εξέχοντες 
κομμουνιστές συμπεριλαμβανομένων των 
Πιατάκοφ, Πρεομπραζένσκι, Σερεμπριάκοφ, Ι. 
Σμιρνόφ, Αντόνοφ-Οβσέγενκο, Οσίνσκι, 
Μπουμπνόφ, Σαπρόνοφ, Β. Σμιρνόφ, 
Μπουγκοσλάβσκι, Στούγκχοφ, Γιακοβλέβα, Β. 
Κοσιόρ, Ραφαέλ, Μαξιμόφσκι, Μπελομπορόντοφ, 
Άλσκι, Μουράλοφ, Ρέζιγκολτζ, Σοσνόφσκι, 
Βορόνσκι, Ε. Μπος, Ντρόμπνις, Έλστιν, κλπ. Οι 
Ρακόβσκι και Κρεστίνσκι δεν υπόγραψαν γιατί 
βρίσκονταν σε διπλωματική αποστολή στο 
εξωτερικό. Ο Ράντεκ έστειλε ένα χωριστό γράμμα 
που καλούσε σε συμφιλίωση με τον Τρότσκι μέσα 
στο Πολιτικό Γραφείο. Αυτή η ομάδα των 
διακεκριμένων παλιών μπολσεβίκων, σχημάτισε τη 
βάση και την καρδιά της Μοσχοβίτικης 
Αντιπολίτευσης του 1923. Το 1926, ενώθηκε μαζί 
της η λεγόμενη Αντιπολίτευση του Λένινγκραντ, 
κάτω από την ηγεσία των Ζινόβιεφ-Κάμενεφ, 
Σοκόλνικοφ, Κρούπσκαγια, Ζαλούτσκι και άλλων, 
που γεννήθηκε το 1925 σαν αποτέλεσμα του 
κινδύνου που ένοιωσαν οι εργάτες του 
Λένινγκραντ, λόγω της πολιτικής των Στάλιν, 
Μπουχάριν απέναντι στους κουλάκους, και λόγω 
της θεωρίας του «σοσιαλισμού σε μια μόνο χώρα». 
Σαν αποτέλεσμα της ένωσης, δημιουργήθηκε το 
Μπλοκ της Αντιπολίτευσης των Μπολσεβίκων-



Λενινιστών. Το Μπλοκ που συνόψισε τις απόψεις 
του στην περίφημη «Πλατφόρμα», που 
παρουσιάστηκε στο Δέκατο Πέμπτο Συνέδριο του 
Κόμματος, το 1927, κηρύχτηκε παράνομο από το 
Συνέδριο. Οι πιο πολλοί από τους ηγέτες του 
Λένινγκραντ, με επικεφαλής τον Ζινόβιεφ και τον 
Κάμενεφ, συνθηκολόγησαν με τον Στάλιν και 
ξανάγιναν δεχτοί στο Κόμμα. Χιλιάδες που δεν 
υποτάχτηκαν, διαγράφτηκαν, φυλακίστηκαν και 
εξορίστηκαν. Οι γενικές απόψεις, που 
αναπτύχθηκαν από την Αντιπολίτευση, στα πέντε 
πρώτα χρόνια της ύπαρξής της, εκθέτονται σ’ αυτό 
εδώ το έργο. Για λεπτομέρειες γύρω από την 
προέλευση αυτής της ομάδας, δες το «Από το 
Θάνατο του Λένιν» του Μαξ Ίστμαν και το «Δέκα 
Χρόνια» του Μαξ Σάχτμαν –(Σελ. 58). 

[3]. Η Νέα Οικονομική Πολιτική υιοθετήθηκε, με 
πρωτοβουλία του Λένιν, από το Δέκατο Συνέδριο 
του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος, στις αρχές 
του 1921, και παγιώθηκε στη Δέκατη Κομματική 
Συνδιάσκεψη, το Μάη της ίδιας χρονιάς. Το 
μεταπολεμικό επαναστατικό κύμα στην Ευρώπη, όχι 
μόνο είχε κοπάσει, ιδιαίτερα μετά την αποτυχία της 
Κόκκινης επέμβασης στη Βαρσοβία, αλλά και είχαν 
οξυνθεί σε σημείο ρήξης οι σχέσεις με την αγροτιά 
στην Ρωσία. Οι εξαιρετικά αυστηροί κανονισμοί του 
λεγόμενου Πολεμικού Κομμουνισμού (επίταξη και 
δήμευση των σιτηρών του αγρότη), συνοδευόμενοι 
από την κατάρρευση της βιομηχανίας, σαν συνέπεια 
των καταστροφών του εμφυλίου πολέμου (η 
βιομηχανική παραγωγή του 1920 ήταν το 18% του 
προπολεμικού επίπεδου, στη βαριά βιομηχανία 
ιδιαίτερα, η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη) είχαν 
προκαλέσει τρομερή ένταση στη συμμαχία εργατών 
και αγροτών. Το Δέκατο Συνέδριο συνήλθε στη 



διάρκεια της εξέγερσης της Κρονστάνδης, που 
αντανακλούσε την έντονη δυσαρέσκεια της 
αγροτιάς. Ο Λένιν πρότεινε να αντικατασταθεί η 
επίταξη, με το φόρο σε είδος. Να επιτραπεί στον 
αγρότη να διαθέτει το πλεόνασμά του μέσα στα 
όρια του τοπικού εμπορίου. Να επιτραπεί, σε 
περιορισμένη έκταση, η ανάπτυξη των 
καπιταλιστικών παραχωρήσεων και του κρατικού 
καπιταλισμού, στη βάση τού ότι ο κρατικός 
καπιταλισμός ήταν μια ανώτερη οικονομική μορφή 
από αυτήν που επικρατούσε στο μεγαλύτερο τμήμα 
της αγροτικής Ρωσίας. Η υποχώρηση που σάλπισε ο 
Λένιν, είχε σαν σκοπό να πάρει η Ρωσία μια ανάσα, 
που στη διάρκειά της, περιμένοντας την 
αποφασιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής 
Επανάστασης, θα μπορούσε να ξαναχτίσει τις 
βιομηχανίες της, να τις εξηλεκτρίσει, να τις 
εκσυγχρονίσει και να εγκαθιδρύσει μια 
αρμονικότερη σχέση στη γεωργία, θα αποκτούσε 
ένα σημαντικό πεδίο δυνατοτήτων ανάπτυξης, με 
την προϋπόθεση, όμως, ότι το εργατικό κράτος θα 
διατηρούσε τον έλεγχο των λεγόμενων 
«διευθυντικών κορυφών», δηλαδή των 
εθνικοποιημένων βασικών βιομηχανιών, του 
κρατικού τραπεζικού συστήματος, της 
εθνικοποίησης της γης, του μονοπωλίου του 
εξωτερικού εμπορίου. Η Νέα Οικονομική Πολιτική 
(ΝΕΠ), παρά τους εγγενείς κινδύνους 
καπιταλιστικής παλινόρθωσης, διευκόλυνε πολύ, 
όχι μόνο την επανεγκαθίδρυση καλών σχέσεων 
μεταξύ των εργατών και των αγροτών, αλλά και 
την ανοικοδόμηση της βιομηχανικής ζωής στη 
Ρωσία –(Σελ. 58). 

[4]. Το άρθρο αυτό βρίσκεται στο «Jahrbuch für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», που έχει 



εκδοθεί από τον Δρ. Λούντβιχ Ρίχτερ, Ζυρίχη 1879, 
σελ. 54-75, με τίτλο «Το απομονωμένο 
Σοσιαλιστικό Κράτος» του G.V(ollmar). 
Προβάλλοντας αυτή την άποψη, ο Βόλμαρ, 
διακεκριμένος εκπρόσωπος, στην εποχή του, της 
δεξιάς πτέρυγας της Γερμανικής 
Σοσιαλδημοκρατίας, έγραφε: «Πιστεύω, και θα 
προσπαθήσω να το αποδείξω στις επόμενες σελίδες, 
ότι η ιστορική νίκη του σοσιαλισμού όχι μόνο είναι 
πιθανότερο να προηγηθεί, ιστορικά, σ’ ένα μόνο 
κράτος, αλλά και ότι τίποτε δεν μπαίνει εμπόδιο 
στην ύπαρξη και την ευημερία ενός απομονωμένου 
σοσιαλιστικού κράτους», (σελ. 55) –(Σελ. 61). 

[5]. Η Επιτροπή Κρατικού Σχεδιασμού (Gosplan) 
είναι ένα εθνικό σώμα επιφορτισμένο με την 
σύνταξη, τον συντονισμό και την επεξεργασία των 
μονοετών και πενταετών σχεδίων για την 
εκβιομηχάνιση της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι, 
βασικά, μια τεχνική επιτροπή, αποτελούμενη από 
κομμουνιστές και μη-κομμουνιστές, που το γενικό 
αποτέλεσμα της δουλειάς της εγκρίνεται από το 
Πολιτικό Γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος, 
που έχει και το βέτο πάνω στα συμπεράσματά της –
(Σελ. 64). 

[6]. «Smychka», ρωσική λέξη που σημαίνει 
συμμαχία ή ένωση, και χρησιμοποιείται πλατιά στη 
ρωσική πολιτική ορολογία, αναφερόμενη στη 
συμμαχία ανάμεσα στην εργατική τάξη και τη μάζα 
της αγροτιάς. Ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι έδιναν 
μεγάλη έμφαση στην ανάγκη της διατήρησης αυτής 
της συμμαχίας, για όσο καιρό, τουλάχιστον, ο 
σοσιαλισμός δεν θα είχε ακόμα εγκαθιδρυθεί, και, 
κατά συνέπεια, οι τάξεις –κι εδώ περιλαβαίνεται και 
η αγροτιά– δεν θα είχαν καταργηθεί. Η «smychka» 



θεωρούνταν, λοιπόν, ένα από τα κύρια στηρίγματα 
της δικτατορίας του προλεταριάτου στη Ρωσία –
(Σελ. 67). 

Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΗ 
ΧΩΡΑ;
(Μέρος Τρίτο)

8. Η Αντίφαση που Υπάρχει ανάμεσα στις 
Παραγωγικές Δυνάμεις
και τα Εθνικά Σύνορα είναι η Πηγή του Ουτοπικού 
και Αντιδραστικού
Χαρακτήρα της Θεωρίας του Σοσιαλισμού σε μια 
Μόνη Χώρα
Η επιχειρηματολογία της θεωρίας του σοσιαλισμού 
σε μια μόνη χώρα περιορίζεται, όπως έχουμε δει, 
από τη μια μεριά, στη σοφιστική ερμηνεία 
ορισμένων γραμμών του Λένιν, κι από την άλλη, 
στη σχολαστική εξήγηση «του νόμου της 
ανισόμερης εξέλιξης». Διερμηνεύοντας με φρόνηση 
τόσο τον ιστορικό αυτό νόμο όσο και τα 
αποσπάσματα του Λένιν, φτάσαμε σ’ ένα 
συμπέρασμα εντελώς αντίθετο, δηλαδή στο 
συμπέρασμα που έβγαζε ο Μαρξ, ο Έγκελς, ο Λένιν 
κι εμείς όλοι, συμπεριλαμβανομένων του Στάλιν και 
του Μπουχάριν, μέχρι το 1925. 

Από την ανισόμερη, τη σπασμωδική εξέλιξη του 
καπιταλισμού πηγάζει ο ανισόμερος, ο σπασμωδικός 
χαρακτήρας της σοσιαλιστικής επανάστασης. Ενώ 
από την αμοιβαία αλληλεξάρτηση των διαφόρων 
χωρών, που έχει φτάσει σ’ έναν πολύ προχωρημένο 
βαθμό, απορρέει όχι μονάχα η πολιτική, μα και η 
οικονομική αδυναμία της οικοδόμησης του 
σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα. 



Ας εξετάσουμε ακόμα μια φορά κάτω απ’ αυτό το 
πρίσμα, κι από πιο κοντά, το κείμενο του 
Προγράμματος. Έχουμε ήδη διαβάσει στην 
εισαγωγή: 

«Ο ιμπεριαλισμός... οξύνει, εντείνοντας στο έπακρο 
την αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στην ανάπτυξη 
των παραγωγικών δυνάμεων της παγκόσμιας 
οικονομίας και τα φράγματα που χωρίζουν έθνη και 
κράτη». 

Έχουμε κιόλας πει πως αυτή η θέση ήταν ή 
καλύτερα θα έπρεπε να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος 
ενός διεθνιστικού προγράμματος. Αυτή όμως 
αποκλείει, αναιρεί και σαρώνει a priori τη θεωρία 
του σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα, σαν θεωρία 
αντιδραστική, γιατί βρίσκεται σε κατάφορη 
αντίφαση όχι μονάχα με τη θεμελιώδη τάση 
ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, μα και με 
τα υλικά αποτελέσματα που έχει ήδη αποφέρει αυτή 
η ανάπτυξη. Οι παραγωγικές δυνάμεις είναι 
ασυμβίβαστες με τα εθνικά σύνορα. Από κει 
ακριβώς πηγάζουν όχι μονάχα το εξωτερικό 
εμπόριο, η εξαγωγή ανθρώπων και κεφαλαίων, η 
κατάκτηση εδαφών, η αποικιακή πολιτική, ο 
τελευταίος ιμπεριαλιστικός πόλεμος, μα και η 
έλλειψη κάθε δυνατότητας να ζήσει, από 
οικονομική άποψη, ένα σοσιαλιστικό κράτος που 
έχει κάνει την ύπαρξή του αυτοσκοπό. Από πολλά 
χρόνια τώρα, οι παραγωγικές δυνάμεις των 
καπιταλιστικών χωρών ασφυκτιούν μέσα στα όρια 
του εθνικού κράτους. Όσο για τη σοσιαλιστική 
κοινωνία, αυτή δεν μπορεί να οικοδομηθεί παρά 
βασισμένη πάνω στις πιο σύγχρονες παραγωγικές 
δυνάμεις, πάνω στον εξηλεκτρισμό, στη 



«χημειοποίηση» των προτσές παραγωγής κι εδώ 
περιλαβαίνεται και η γεωργία, πάνω στο 
συνδυασμό, τη γενίκευση, των ανώτερων στοιχείων 
της σύγχρονης τεχνικής προωθημένα στο μάξιμουμ 
της ανάπτυξής τους. Από την εποχή του Μαρξ δεν 
σταματήσαμε να επαναλαβαίνουμε πως ο 
καπιταλισμός είναι ανίκανος να ελέγξει το πνεύμα 
της καινούριας τεχνικής, που ο ίδιος γέννησε –
πνεύμα που έκανε να εκραγεί όχι μονάχα το 
περίβλημα της αστικής ιδιοκτησίας, ιδιωτικής από 
νομική άποψη, μα κι έσπασε, όπως το έδειξε ο 
πόλεμος του 1914, τα εθνικά πλαίσια του αστικού 
κράτους. Όσο για το σοσιαλισμό, αυτός οφείλει όχι 
μονάχα να πάρει από τον καπιταλισμό τις πιο 
προηγμένες παραγωγικές δυνάμεις, μα και άμεσα 
να τις ωθήσει πιο μακριά, μπροστά, να τις ανεβάσει, 
δίνοντάς τους μια ανάπτυξη που δεν ήταν ποτέ 
δυνατή κάτω από τον καπιταλισμό. Πώς λοιπόν, 
διερωτάται κανείς, ο σοσιαλισμός θα στρέψει προς 
τα πίσω τις παραγωγικές δυνάμεις, αναγκάζοντάς 
τες να ξαναμπούν στα όρια του εθνικού κράτους 
από το οποίο προσπαθούν ήδη με λύσσα να 
αποσπαστούν, τώρα που βρίσκονται ακόμα κάτω 
από τον καπιταλισμό; Ή μήπως πρέπει να 
απαρνηθούμε τις «ακαταδάμαστες» παραγωγικές 
δυνάμεις που ασφυκτιούν μέσα στα εθνικά πλαίσια, 
και κατά συνέπεια και στα πλαίσια της θεωρίας του 
σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα; Πρέπει να 
αρκεστούμε στις κατά κάποιο τρόπο εξημερωμένες 
παραγωγικές δυνάμεις, μ’ άλλα λόγια σε μια 
τεχνική καθυστερημένης οικονομίας; Μα τότε 
οφείλουμε από τώρα όχι μόνο να μην 
προχωρήσουμε άλλο σε μια ολόκληρη σειρά από 
κλάδους, μα και να υποχωρήσουμε πιο κάτω ακόμα 
κι από το άθλιο σημερινό τεχνικό επίπεδο που 



βρισκόμαστε, που έδεσε αδιάσπαστα την αστική 
Ρωσία στην παγκόσμια οικονομία και την ανάγκασε 
να συμμετάσχει στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο για να 
μεγαλώσει το έδαφος για τις παραγωγικές δυνάμεις 
της που ξεχειλίζουν πάνω από τα σύνορα του 
εθνικού κράτους. 

Το εργατικό κράτος που κληρονόμησε αυτές τις 
δυνάμεις, αφού τις αναστήλωσε είναι αναγκασμένο 
να κάνει εξαγωγές και εισαγωγές. 

Το δυστύχημα είναι που το Σχέδιο Προγράμματος 
δεν κάνει τίποτε άλλο από το να εισάγει μηχανικά 
στο κείμενό του τη θέση του ασυμβίβαστου της 
σημερινής καπιταλιστικής τεχνικής και των εθνικών 
συνόρων. Στη συνέχεια μιλάει σαν να μην υπήρχε 
καθόλου αυτό το ασυμβίβαστο. Στο βάθος, 
ολόκληρο το Σχέδιο αποτελεί ένα συνδυασμό από 
πασίγνωστες επαναστατικές θέσεις του Μαρξ και 
του Λένιν και συμπεράσματα οπορτουνιστικά ή 
κεντριστικά τελείως ασυμβίβαστα μ΄ αυτές τις 
θέσεις. Να γιατί είναι αναγκαίο, χωρίς να 
παραπλανηθούμε από τις μεμονωμένες 
επαναστατικές φόρμουλες του Σχεδίου, να 
παρακολουθήσουμε άγρυπνα για να διαπιστώσουμε 
προς τα πού κατευθύνονται οι βασικές τάσεις του. 

Έχουμε ήδη παραθέσει το απόσπασμα του πρώτου 
κεφαλαίου, που μιλάει για τη δυνατότητα θριάμβου 
του σοσιαλισμού, σε «μια μόνη καπιταλιστική χώρα, 
παρμένη χωριστά». Αυτή η ιδέα έχει εκφραστεί πιο 
καθαρά και πιο κυνικά στο τέταρτο κεφάλαιο όπου 
διαβάζουμε, ότι: 

«Η δικτατορία (;) του παγκόσμιου προλεταριάτου... 
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά ύστερα από 
το θρίαμβο του σοσιαλισμού (;) σε διάφορες χώρες, 



τότε που οι νεοϊδρυμένες προλεταριακές 
δημοκρατίες θα συγκροτήσουν κοινή ομοσπονδία μ’ 
αυτές που ήδη υπάρχουν». 

Αν ερμηνεύσει κανείς τις λέξεις «θρίαμβο του 
σοσιαλισμού» σαν μια άλλη μονάχα ονομασία της 
δικτατορίας του προλεταριάτου τότε βρισκόμαστε 
μπροστά σε μια κοινοτοπία, που δεν χρειάζεται να 
την συζητήσουμε και που θα μπορούσε μονάχα να 
διατυπωθεί καλύτερα στο Πρόγραμμα, για να 
αποφευχθεί μια ερμηνεία με διπλή έννοια. Μα δεν 
είναι αυτή η σκέψη των συγγραφέων του Σχεδίου. 
Με την έκφραση «θρίαμβο του σοσιαλισμού» δεν 
εννοούν απλώς την κατάκτηση της εξουσίας και την 
εθνικοποίηση των μέσων παραγωγής, μα την 
οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας σε μια 
μόνη χώρα. Αν δεχτούμε αυτή την ερμηνεία τότε 
βρισκόμαστε όχι μπροστά σε μια παγκόσμια 
σοσιαλιστική οικονομία, που βασίζεται πάνω στον 
παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας, μα μπροστά 
σε μια ομοσπονδία από σοσιαλιστικές κομμούνες 
όπως μας τις περιέγραψε ο μακαρίτης ο 
αναρχισμός, φαρδαίνοντας μονάχα τα πλαίσιά τους 
μέχρι τα όρια του εθνικού κράτους. Το Σχέδιο 
Προγράμματος, πασχίζοντας να καλύψει, όπως 
συνήθως, τον καινούριο τρόπο αντιμετώπισης του 
ζητήματος με μια επιλογή από παλιές διατυπώσεις, 
προσέφυγε στην παρακάτω θέση: 

«Μονάχα ύστερα από την πλήρη νίκη του 
προλεταριάτου στον κόσμο, όταν θα έχει στερεώσει 
την παγκόσμια εξουσία του, θα έρθει μια εποχή 
σταθερής και εντατικής οικοδόμησης της 
παγκόσμιας σοσιαλιστικής οικονομίας», (Κεφάλαιο 
4). 



Αυτή η θέση, προορισμένη να χρησιμέψει για 
καμουφλάζ στον θεωρητικό τομέα, αποκαλύπτει 
στην πραγματικότητα τη θεμελιώδη αντίφαση. Αν, 
μ’ αυτή τη θέση, θέλουν να πουν πως η εποχή της 
πραγματικής σοσιαλιστικής οικοδόμησης, δεν 
μπορεί να αρχίσει παρά ύστερα από τη 
θριαμβευτική νίκη του προλεταριάτου το λιγότερο 
σε πολλές προχωρημένες χώρες, τότε απλώς 
απαρνούνται τη θεωρία της οικοδόμησης του 
σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα, και υιοθετούν την 
άποψη του Μαρξ και του Λένιν. Αν όμως πάρει 
κανείς ως αφετηρία την καινούρια θεωρία των 
Στάλιν-Μπουχάριν, που είναι ριζωμένη στα διάφορα 
μέρη του Προγράμματος, διαγράφεται σαν 
προοπτική, ότι πριν από την ολοκληρωτική 
παγκόσμια νίκη του προλεταριάτου, μια σειρά 
διαφορετικές χώρες πραγματοποιούν στον τόπο 
τους τον πλήρη σοσιαλισμό. Στη συνέχεια, με τις 
σοσιαλιστικές αυτές χώρες θα οικοδομηθεί η 
παγκόσμια σοσιαλιστική οικονομία, όπως τα παιδιά 
οικοδομούν ένα σπίτι με ολοέτοιμους κύβους. Στην 
πραγματικότητα η παγκόσμια σοσιαλιστική 
οικονομία, δεν θα είναι καθόλου το άθροισμα των 
εθνικών σοσιαλιστικών οικονομιών. Και δεν θα 
μπορέσει να αποκτήσει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά 
γνωρίσματά της παρά μόνο πάνω στη βάση του 
ίδιου παγκόσμιου καταμερισμού της εργασίας που 
δημιουργήθηκε από ολόκληρη την προηγούμενη 
εξέλιξη του καπιταλισμού. Στη βάση της θα 
σχηματιστεί και θα ξαναχτιστεί όχι σύμφωνα με την 
οικοδόμηση του «πλήρους σοσιαλισμού» σε μια 
σειρά διαφορετικές χώρες, μα μέσα στις λαίλαπες 
και τις θύελλες της παγκόσμιας προλεταριακής 
επανάστασης, που θα καλύψει μια σειρά δεκαετιών. 
Οι οικονομικές επιτυχίες που θα καταφέρνουν οι 



πρώτες χώρες της προλεταριακής δικτατορίας δεν 
θα μετριούνται ανάλογα με το πόσο πλησιάζουν 
στον «πλήρη σοσιαλισμό» που έχει γίνει 
αυτοσκοπός, μα σύμφωνα με τις επιτυχίες τους 
στην προετοιμασία των στοιχείων της μελλοντικής 
παγκόσμιας σοσιαλιστικής οικονομίας. 

Η ρεβιζιονιστική σκέψη εκφράζεται με μεγαλύτερη 
ακρίβεια, και κατά συνέπεια, με ακόμα πιο μεγάλη 
χοντροκοπιά (αν αυτό είναι δυνατό) στο πέμπτο 
κεφάλαιο. Περιχαρακωμένοι πίσω από μιάμιση 
γραμμή του τελευταίου άρθρου του Λένιν, που την 
παραποιούν, οι συγγραφείς του Σχεδίου 
Προγράμματος βεβαιώνουν πως η ΕΣΣΔ «διαθέτει 
μέσα στη χώρα τις υλικές προϋποθέσεις τις 
αναγκαίες και επαρκείς, όχι μονάχα για να 
συντρίψει τους γαιοκτήμονες και την μπουρζουαζία, 
μα και για να οικοδομήσει τον πλήρη σοσιαλισμό». 

Χάρη σε ποιές περιστάσεις έχουμε λοιπόν 
κληρονομήσει ιστορικά προνόμια τόσο εξαιρετικά; 
Πάνω σ’ αυτό το θέμα διαβάζουμε στο δεύτερο 
κεφάλαιο του Σχεδίου: «Το ιμπεριαλιστικό μέτωπο 
έσπασε, (με την επανάσταση του 1917) στον πιο 
αδύνατο κρίκο του, στην τσαρική Ρωσία», (η 
υπογράμμιση είναι δική μας –Λ.Τ.). 

Εδώ μας παραθέτουν μια περίφημη λενινιστική 
διατύπωση. Στο βάθος η θέση αυτή σημαίνει πως η 
Ρωσία ήταν το πιο καθυστερημένο και το πιο 
αδύνατο από οικονομική άποψη ιμπεριαλιστικό 
κράτος. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο οι κυρίαρχες 
τάξεις της Ρωσίας κατάρρευσαν πρώτες μια και 
είχαν φορτώσει τις ανεπαρκείς παραγωγικές 
δυνάμεις της χώρας τους μ’ ένα βάρος που δεν 
μπόρεσαν να υποφέρουν. Η ανισόμερη, η 



σπασμωδική εξέλιξη, υποχρέωσε έτσι το 
προλεταριάτο της πιο καθυστερημένης 
ιμπεριαλιστικής δύναμης να καταλάβει πρώτο την 
εξουσία. Άλλοτε αυτό μας δίδασκε πως ακριβώς γι’ 
αυτόν το λόγο η εργατική τάξη «του πιο αδύνατου 
κρίκου» θα συναντήσει μεγαλύτερες δυσκολίες στο 
δρόμο προς το σοσιαλισμό από το προλεταριάτο 
των προοδευμένων χωρών. Το τελευταίο θα βρει 
περισσότερες δυσκολίες στην κατάκτηση της 
εξουσίας. Κατακτώντας την, όμως, πολύ καιρό πριν 
να έχουμε εμείς κατανικήσει την καθυστέρησή μας, 
όχι μονάχα θα μας ξεπεράσει, μα και θα μας 
ρυμουλκήσει για να μας σύρει στην πραγματική 
οικοδόμηση του σοσιαλισμού, που βασίζεται πάνω 
σε μια ανώτερη παγκόσμια τεχνική και στον 
παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας. Να, η σκέψη 
με την οποία μπήκαμε στην Επανάσταση του 
Οκτώβρη, σκέψη που το Κόμμα μας διατύπωσε 
δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες φορές στον Τύπο 
και στις συγκεντρώσεις, που από το 1925, όμως, 
επιχειρούν να αντικαταστήσουν με μια έννοια 
εντελώς αντίθετη. Τώρα ανακάλυψαν πως το 
γεγονός ότι η παλιά τσαρική Ρωσία ήταν «ο κρίκος 
ο πιο αδύνατος» ξαναδίνει στο προλεταριάτο της 
ΕΣΣΔ, που κληρονόμησε την τσαρική Ρωσία και τις 
αδυναμίες της, ένα ανεκτίμητο πλεονέκτημα, το 
πλεονέκτημα, δηλαδή, να διαθέτει τις δικές του 
εθνικές προϋποθέσεις για «να οικοδομήσει τον 
πλήρη σοσιαλισμό». 

Η δύστυχη Αγγλία δεν διαθέτει ένα παρόμοιο 
προνόμιο, εξαιτίας της υπερβολικής ανάπτυξης των 
παραγωγικών της δυνάμεων, που έχουν ανάγκη 
σχεδόν ολόκληρο τον κόσμο για να προμηθεύονται 
πρώτες ύλες και να εξάγουν τα προϊόντα τους. Αν 
οι παραγωγικές δυνάμεις της Αγγλίας ήταν πιο 



«μέτριες», διατηρώντας μια σχετική ισορροπία 
ανάμεσα στη βιομηχανία και τη γεωργία, τότε χωρίς 
αμφιβολία, το αγγλικό προλεταριάτο θα μπορούσε 
να οικοδομήσει τον πλήρη σοσιαλισμό πάνω στο 
νησί του «παρμένο χωριστά», προστατευόμενο από 
το στόλο ενάντια σε μια ξένη επέμβαση. 

Στο Σχέδιο Προγράμματος, στο τέταρτο κεφάλαιό 
του, χωρίζει τα καπιταλιστικά κράτη σε τρεις 
ομάδες: 1) «Τις αναπτυγμένες καπιταλιστικές 
χώρες (Ενωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Αγγλία, 
κλπ.)». 2) «Τις χώρες όπου ο καπιταλισμός έχει 
φτάσει σ’ ένα μέσο επίπεδο ανάπτυξης (Ρωσία πριν 
το 1917, Πολωνία, κλπ.». 3) «Τις αποικιακές και 
μισοαποικιακές χώρες (Κίνα, Ινδία, κλπ.)». 

Παρά το γεγονός ότι η «πριν το 1917 Ρωσία» ήταν 
άπειρα πιο κοντά στη σημερινή Κίνα παρά στις 
σημερινές Ενωμένες Πολιτείες θα μπορούσε κανείς 
να μην φέρει ιδιαίτερες αντιρρήσεις στο σχηματικό 
αυτό χωρισμό, αν δεν γινόταν, σε συνδυασμό με 
άλλα μέρη του Σχεδίου, μια πηγή λαθεμένων 
συμπερασμάτων. Δεδομένου ότι το Σχέδιο 
υπολογίζει πως οι χώρες «μέσης ανάπτυξης» 
διαθέτουν «ένα μίνιμουμ βιομηχανίας επαρκές» για 
να οικοδομήσουν με τις δικές τους δυνάμεις το 
σοσιαλισμό, για ένα λόγο παραπάνω, αυτό ισχύει 
για τις χώρες του ανώτερου καπιταλισμού. Έτσι 
λοιπόν φαίνεται πως μονάχα οι αποικιακές και 
μισοαποικιακές χώρες έχουν ανάγκη από εξωτερική 
βοήθεια. Σ’ αυτό ακριβώς, το Σχέδιο Προγράμματος 
βλέπει, όπως θα το δούμε σ’ ένα άλλο κεφάλαιο, τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους. 

Αν όμως αντικρίσουμε τα προβλήματα της 
οικοδόμησης του σοσιαλισμού χρησιμοποιώντας 



μονάχα αυτό το κριτήριο, παραγνωρίζοντας τα 
φυσικά πλούτη της χώρας, τις σχέσεις που 
υπάρχουν ανάμεσα στη βιομηχανία και τη γεωργία, 
τη θέση που η χώρα κατέχει μέσα στο παγκόσμιο 
σύστημα της οικονομίας, θα πέσουμε σε καινούρια 
λάθη και αντιφάσεις, κι όχι λιγότερο 
χοντροκομμένα. Λίγο πιο πάνω μιλήσαμε για την 
Αγγλία. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία πως επειδή 
είναι μια χώρα ανώτερου καπιταλισμού, γι’ αυτό 
ακριβώς δεν έχει καμιά δυνατότητα να οικοδομήσει 
με επιτυχία το σοσιαλισμό μέσα στα πλαίσια των 
νησιώτικων συνόρων τους. Μια αποκλεισμένη 
Αγγλία θα πάθαινε ασφυξία μέσα σε λίγους μήνες. 

Βέβαια, οι ανώτερες παραγωγικές δυνάμεις, αν όλοι 
οι άλλοι όροι παράμεναν ίσοι, παρουσιάζουν ένα 
τεράστιο πλεονέκτημα για την οικοδόμηση του 
σοσιαλισμού. Αυτές προσδίδουν στην οικονομία μια 
εξαιρετική ευλυγισία, ακόμα κι όταν βρίσκεται 
αποκλεισμένη, πράγμα που συνέβη στην αστική 
Γερμανία στη διάρκεια του πολέμου. Μα για τις 
προοδευμένες αυτές χώρες, η οικοδόμηση του 
σοσιαλισμού πάνω σε εθνικές βάσεις θα σήμαινε 
γενικά την πτώση, τη μείωση του συνόλου των 
παραγωγικών δυνάμεων, δηλαδή θα αποτελούσε 
τον αντίποδα των επιδιώξεων του σοσιαλισμού. Το 
Σχέδιο Προγράμματος ξεχνάει τη θεμελιώδη θέση 
του ασυμβίβαστου των σύγχρονων παραγωγικών 
δυνάμεων και των εθνικών συνόρων. Απ’ αυτή τη 
θέση συνάγεται, πως οι ανώτερες παραγωγικές 
δυνάμεις δεν είναι μικρότερο εμπόδιο στην 
οικοδόμηση του σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα απ’ 
ότι είναι οι κατώτερες παραγωγικές δυνάμεις αν κι 
αυτές επενεργούν ξεκινώντας από το αντίθετο 
άκρο: αν οι δεύτερες είναι ανεπαρκείς σ’ ότι αφορά 
τη βάση τους, αντίθετα, είναι η βάση που είναι 



πολύ περιορισμένη για τις πρώτες. Ο νόμος της 
ανισόμερης εξέλιξης λησμονήθηκε ακριβώς τη 
στιγμή που τον έχει κανείς περισσότερο ανάγκη και 
που έχει μεγαλύτερη σπουδαιότητα. 

Το πρόβλημα της οικοδόμησης του σοσιαλισμού δεν 
λύνεται μόνο από τη βιομηχανική «ωριμότητα» ή 
«ανωριμότητα» της χώρας. Η ανωριμότητα αυτή 
είναι και η ίδια ανισόμερη. Στην ΕΣΣΔ ορισμένοι 
κλάδοι της βιομηχανίας (ιδιαίτερα ο κλάδος 
μηχανοκατασκευών) δεν μπορούν να 
ικανοποιήσουν ούτε τις πιο στοιχειώδεις ανάγκες 
της χώρας. Αντίθετα, άλλοι κλάδοι, δεν μπορούν, 
στις δοσμένες συνθήκες, να αναπτυχθούν χωρίς μια 
πλατιά και αυξανόμενη εξαγωγή. Ανάμεσα στους 
τελευταίους υπάρχουν πολλοί κλάδοι πρώτης 
σειράς, όπως: οι δασικές εκμεταλλεύσεις, η 
άντληση πετρελαίου, η εξόρυξη μαγγανίου, για να 
μη μιλήσουμε για τη γεωργία. Από μια άλλη πλευρά 
οι «ανεπαρκείς» κλάδοι δεν θα μπορέσουν να 
αναπτυχθούν σοβαρά αν οι κλάδοι που παράγουν 
«υπερ-πλεονασματικά» (σχετικά) δεν μπορούν να 
εξάγουν. Η έλλειψη δυνατοτήτων για την 
οικοδόμηση μιας απομονωμένης σοσιαλιστικής 
κοινωνίας, όχι μιας ουτοπικής κοινωνίας στην 
Ατλαντίδα, μα μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες, 
γεωγραφικές και ιστορικές, της γήινης οικονομίας 
μας, είναι καθορισμένη στις διάφορες χώρες σε 
διάφορο βαθμό, τόσο από την ανεπαρκή επέκταση 
ορισμένων κλάδων όσο και από την «υπερβολική» 
ανάπτυξη ορισμένων άλλων κλάδων. Στο σύνολό 
του αυτό ακριβώς σημαίνει πως οι σύγχρονες 
παραγωγικές δυνάμεις είναι ασυμβίβαστες με τα 
εθνικά σύνορα. 



«Τί ήταν ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος; Μια εξέγερση 
των παραγωγικών δυνάμεων όχι μονάχα ενάντια 
στις αστικές μορφές ιδιοκτησίας, μα και ενάντια στα 
σύνορα των καπιταλιστικών κρατών. Πραγματικά, ο 
ιμπεριαλιστικός πόλεμος σήμαινε ότι οι 
παραγωγικές δυνάμεις βρίσκονται ανυπόφορα 
στριμωγμένες μέσα στα όρια των εθνικών κρατών. 
Πάντα βεβαιώναμε πως ο καπιταλισμός δεν μπορεί 
να ελέγξει τις παραγωγικές δυνάμεις που ο ίδιος 
έχει αναπτύξει, πως μονάχα ο σοσιαλισμός είναι 
ικανός να τις ενσωματώσει σ’ ένα ανώτερο 
οικονομικό σύνολο όταν με την ανάπτυξή τους 
ξεπερνούν τα πλαίσια των εθνικών κρατών. Δεν 
υπάρχουν πια δρόμοι επιστροφής στο απομονωμένο 
κράτος...», («Στενογραφημένα Πρακτικά της 
Έβδομης Ολομέλειας της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς», Ομιλία του Τρότσκι, 
σελ. 100) 

Θέλοντας να δικαιολογήσει τη θεωρία του 
σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα το Σχέδιο 
Προγράμματος κάνει ένα διπλό, τριπλό, τετραπλό 
λάθος: υπερτιμάει το επίπεδο που βρίσκονται οι 
παραγωγικές δυνάμεις της ΕΣΣΔ. Κλείνει τα μάτια 
για να μην βλέπει το νόμο της ανισόμερης εξέλιξης 
των διάφορων κλάδων της βιομηχανίας. Δεν 
λαβαίνει υπόψη του τον παγκόσμιο καταμερισμό 
της εργασίας. Και, τέλος, ξεχνάει τη θεμελιώδη 
αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στις παραγωγικές 
δυνάμεις και τα εθνικά φράγματα στην 
ιμπεριαλιστική εποχή. Για να μην αφήσουμε έξω 
από την έρευνά μας ούτε ένα μονάχα επιχείρημα, 
μένει ακόμα να υπενθυμίσουμε μια σκέψη, την πιο 
γενική άλλωστε, που διατυπώνει ο Μπουχάριν όταν 
υπερασπίζεται την καινούρια θεωρία. Στον κόσμο 
σαν όλο, λέει ο Μπουχάριν, η σχέση που υπάρχει 



ανάμεσα στο προλεταριάτο και την αγροτιά δεν 
είναι περισσότερο ευνοϊκή απ’ ότι είναι στην ΕΣΣΔ. 
Αν λοιπόν δεν μπορεί κανείς να οικοδομήσει το 
σοσιαλισμό στην ΕΣΣΔ λόγω της καθυστέρησής 
της, ο σοσιαλισμός είναι εξίσου απραγματοποίητος, 
επεκτείνοντάς τον στην παγκόσμια οικονομία σαν 
όλο. Αυτό το επιχείρημα θα έπρεπε να έχει εισαχθεί 
σ’ όλα τα εγχειρίδια της διαλεκτικής σαν κλασικό 
παράδειγμα σχολαστικού τρόπου σκέψης. Πρώτο: 
είναι πολύ πιθανό η σχέση ανάμεσα στο 
προλεταριάτο και την αγροτιά στο σύνολο του 
κόσμου να μην διαφέρει πολύ από τη σχέση που 
υπάρχει στην ΕΣΣΔ. Μα η παγκόσμια επανάσταση, 
όπως άλλωστε και η εθνική επανάσταση, δεν 
εκπληρώνεται καθόλου σύμφωνα με τη μέθοδο του 
μέσου αριθμητικού όρου. Έτσι, η εξέγερση του 
Οκτώβρη έγινε και οχυρώθηκε πριν απ’ όλα στο 
προλεταριακό Πέτρογκραντ. Δεν διάλεξε μια 
περιοχή όπου η σχέση ανάμεσα στους εργάτες και 
τους αγρότες ανταποκρίνεται στο μέσο όρο 
ολόκληρης της Ρωσίας. Αφού το Πέτρογκραντ και 
αργότερα η Μόσχα δημιούργησαν την επαναστατική 
εξουσία και τον επαναστατικό στρατό, μπόρεσαν 
ύστερα από πολλά χρόνια να συντρίψουν την 
μπουρζουαζία σ’ ολόκληρη τη χώρα. Μονάχα 
διαμέσου αυτού του προτσές που ονομάζεται 
Επανάσταση, επικράτησε στα όρια της ΕΣΣΔ η 
σχέση που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στο 
προλεταριάτο και την αγροτιά. Η επανάσταση δεν 
πραγματοποιείται ακολουθώντας τη μέθοδο του 
μέσου αριθμητικού όρου. Μπορεί μάλιστα να 
αρχίσει σ’ έναν τομέα λιγότερο ευνοϊκό, μα όσο δεν 
είναι οχυρωμένη στα αποφασιστικά σημεία τόσο 
του εθνικού όσο και του παγκόσμιου μετώπου, δεν 
μπορεί να μιλήσει κανείς για την οριστική νίκη της. 



Δεύτερο: η σχέση ανάμεσα στο προλεταριάτο και 
την αγροτιά, μέσα στα πλαίσια ενός «μέσου» 
επιπέδου τεχνικής, δεν είναι ο μοναδικός 
παράγοντας που λύνει το πρόβλημα. Υπάρχει ακόμα 
η ταξική πάλη ανάμεσα στο προλεταριάτο και την 
μπουρζουαζία. Η ΕΣΣΔ είναι περικυκλωμένη όχι 
από έναν κόσμο εργατών και αγροτών, μα από μια 
καπιταλιστική υφήλιο. Αν η αστική τάξη είχε 
ανατραπεί σ’ ολόκληρο τον κόσμο, δεν χρειάζεται 
να πούμε πως αυτό, από μόνο του, δεν θα 
τροποποιούσε ακόμα ούτε τη σχέση ανάμεσα στο 
προλεταριάτο και την αγροτιά ούτε το μέσο επίπεδο 
τεχνικής στην ΕΣΣΔ και σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Όμως η οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ θα 
έβλεπε να ανοίγονται μπροστά της άμεσα άλλες 
δυνατότητες και θα έπαιρνε ένα άλλο πλάτος, που 
δεν θα συγκρινόταν καθόλου με το σημερινό. 
Τρίτο: αφού οι παραγωγικές δυνάμεις κάθε 
προχωρημένης χώρας έχουν ξεπεράσει σ’ έναν 
οποιονδήποτε βαθμό τα εθνικά σύνορα, θα έπρεπε, 
σύμφωνα με τον Μπουχάριν, να συμπεράνουμε απ’ 
αυτό, πως οι παραγωγικές δυνάμεις όλων των 
χωρών, έχουν ξεπεράσει τα όρια της γήινης 
σφαίρας και κατά συνέπεια ότι ο σοσιαλισμός δεν 
μπορεί να οικοδομηθεί παρά αν επεκταθεί σ’ 
ολόκληρο το ηλιακό σύστημα. Ας το ξαναπούμε: το 
μπουχαρινικό επιχείρημα που βασίζεται στον μέσο 
όρο των εργατών και αγροτών θα έπρεπε να έχει 
εισαχθεί στα αλφαβητάρια της πολιτικής, όχι για να 
υπερασπίσει τη θεωρία του σοσιαλισμού σε μια 
μόνη χώρα, όπως αυτό γίνεται ενδεχομένως 
σήμερα, μα σαν δείγμα του ολοκληρωτικά 
ασυμβίβαστου που υπάρχει ανάμεσα στην 
κανονιστική θεολογία και τη μαρξιστική διαλεκτική. 

9. Η Βασική Διαφορά Ανάμεσα στον Εθνικό



Ρεφορμισμό και τον Επαναστατικό Διεθνισμό
Το ζήτημα δεν μπορεί να λυθεί παρά στην αρένα 
της παγκόσμιας επανάστασης. 

Το καινούριο δόγμα λέει: ο σοσιαλισμός μπορεί να 
οικοδομηθεί πάνω στη βάση του εθνικού κράτους, 
φτάνει να μην προκαλέσει επέμβαση. Από δω 
μπορεί και πρέπει να απορρέει μια πολιτική 
συμφιλιωτική προς την αστική τάξη του 
εξωτερικού, παρόλες τις μεγαλόστομες διακηρύξεις 
του Σχεδίου Προγράμματος. Ο σκοπός είναι να 
αποφευχθεί η επέμβαση: πραγματικά, αυτό θα 
εξασφαλίσει την οικοδόμηση του σοσιαλισμού κι 
έτσι το βασικό ιστορικό πρόβλημα θα βρει τη λύση 
του. Το έργο των Κομμάτων της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς αποκτάει έτσι έναν επουσιώδη 
χαρακτήρα: να προφυλάξουν την ΕΣΣΔ από 
επεμβάσεις, κι όχι να παλέψουν για την κατάκτηση 
της εξουσίας. Είναι ολοφάνερο πως δεν πρόκειται 
εδώ για υποκειμενικές προθέσεις, μα για την 
αντικειμενική λογική της πολιτικής σκέψης. 

«Η διαφορά απόψεων συνίσταται –γράφει ο 
Στάλιν– στο γεγονός ότι το Κόμμα υπολογίζει πως 
μπορούμε να κατανικήσουμε αυτές τις αντιφάσεις 
(εσωτερικές) και τις ενδεχόμενες διενέξεις 
βασισμένοι πάνω στις ίδιες τις δυνάμεις της 
επανάστασής μας, ενώ ο σύντροφος Τρότσκι και η 
Αντιπολίτευση υπολογίζουν πως δεν μπορεί κανείς 
να θριαμβεύσει ενάντιά τους παρά μόνο στον 
παγκόσμιο τομέα, πάνω στην αρένα της παγκόσμιας 
προλεταριακής επανάστασης», («Πράβντα», Νο 
262, 12 του Νοέμβρη 1926). 

Ναι, η διαφορά απόψεων βρίσκεται ακριβώς σ’ 
αυτό. Δεν θα μπορούσε κανείς να εκφράσει 



καλύτερα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, την αντίφαση 
που υπάρχει ανάμεσα στον εθνικό ρεφορμισμό και 
τον επαναστατικό διεθνισμό. Αν οι δυσκολίες, τα 
εμπόδια, οι εσωτερικές αντιφάσεις μας, που βασικά 
είναι η αντανάκλαση των παγκόσμιων αντιφάσεων, 
μπορούν να ξεπεραστούν απλά και μόνο με «τις 
δυνάμεις της επανάστασής μας», χωρίς να βγούμε 
«στη σκηνή της παγκόσμιας επανάστασης», τότε η 
Διεθνής είναι ένας θεσμός μισοβοηθητικός, 
μισοδιακοσμητικός, που μπορεί κανείς να συγκαλεί 
τα Συνέδριά της κάθε τέσσερα χρόνια, κάθε δέκα 
χρόνια ή ακόμα να μην τα συγκαλεί και 
καθόλου[1]. Αν σ’ αυτό προσθέσει κανείς, πως το 
προλεταριάτο των άλλων χωρών οφείλει να 
προστατέψει την οικοδόμησή μας ενάντια σε μια 
στρατιωτική επέμβαση, η Διεθνής θα έπρεπε, 
σύμφωνα μ’ αυτό το σχήμα, να παίζει το ρόλο ενός 
πατσιφιστικού οργάνου. Ο βασικός ρόλος της, 
δηλαδή ο ρόλος του εργαλείου της παγκόσμιας 
επανάστασης, περνάει τότε αναπόφευκτα σε 
δεύτερη μοίρα. Και το επαναλαβαίνουμε: αυτό δεν 
είναι αποτέλεσμα συνειδητών προθέσεων που 
προέρχονται απ’ οπουδήποτε (αντίθετα, ολόκληρη 
μια σειρά από σελίδες του Προγράμματος 
μαρτυρούν τις καλύτερες προθέσεις των 
συγγραφέων), αλλά σαν αποτέλεσμα της 
εσωτερικής λογικής που περικλείεται στον 
καινούριο τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος από 
θεωρητική άποψη. Κι αυτό είναι χίλιες φορές πιο 
επικίνδυνο από τις χειρότερες υποκειμενικές 
προθέσεις. 

Πραγματικά, από την Έβδομη κιόλας Ολομέλεια της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς, ο Στάλιν είχε το θάρρος να αναπτύξει και 
να αποδείξει την παρακάτω σκέψη: 



«Το Κόμμα μας δεν έχει το δικαίωμα να εξαπατήσει 
(!) την εργατική τάξη. Θα όφειλε λοιπόν να πει 
ειλικρινά πως η έλλειψη βεβαιότητας (!) σ’ ότι 
αφορά τη δυνατότητα οικοδόμησης του 
σοσιαλισμού στη χώρα μας οδηγεί στην 
εγκατάλειψη της εξουσίας, στη μεταμόρφωση του 
Κόμματός μας, που εγκαταλείπει τη θέση του 
κυβερνητικού κόμματος, για να γίνει κόμμα της 
αντιπολίτευσης», («Στενογραφημένα Πρακτικά», 
τόμ. 2ος, σελ. 10, η υπογράμμιση είναι δική μας –
Λ.Τ.). Αυτό σημαίνει: δεν έχεις το δικαίωμα να 
στηρίξεις τις ελπίδες σου παρά στις ισχνές πηγές 
της εθνικής οικονομίας. Μην επιτρέπεις στον εαυτό 
σου να ελπίζει ποτέ από τις ανεξάντλητες πηγές του 
παγκόσμιου προλεταριάτου. Αν δεν μπορείς να 
περάσεις στην παγκόσμια επανάσταση, 
παραχώρησε την εξουσία, την ίδια την εξουσία του 
Οκτώβρη που κατακτήσαμε μέσα στα πλαίσια των 
συμφερόντων της παγκόσμιας επανάστασης. Να, 
μέχρι ποια κατάπτωση μπορεί να φτάσει κανείς, 
στον τομέα των ιδεών, όταν τοποθετεί μ’ έναν τόσο 
λαθεμένο τρόπο το ζήτημα! 

Το Σχέδιο εκφράζει μια αναμφισβήτητη σκέψη, 
όταν λέει πως οι οικονομικές επιτυχίες της ΕΣΣΔ 
αποτελούν ένα μέρος αδιάσπαστα δεμένο με την 
παγκόσμια προλεταριακή επανάσταση. Μα ο 
πολιτικός κίνδυνος της καινούριας θεωρίας 
βρίσκεται στη σφαλερή σύγκριση που γίνεται 
ανάμεσα στους δυο κατευθυντήριους μοχλούς του 
παγκόσμιου σοσιαλισμού: το μοχλό των 
οικονομικών μας επιτυχιών και το μοχλό της 
παγκόσμιας προλεταριακής επανάστασης. Χωρίς το 
θρίαμβο της παγκόσμιας προλεταριακής 
επανάστασης δεν θα οικοδομήσουμε το σοσιαλισμό. 



Οι εργάτες της Ευρώπης κι ολόκληρου του κόσμου 
πρέπει να το καταλάβουν αυτό καλά. Ο μοχλός της 
οικονομικής ανάπτυξής μας έχει μια τεράστια 
σπουδαιότητα. Αν η ηγεσία κάνει λάθη, η 
δικτατορία του προλεταριάτου αδυνατίζει. Η πτώση 
αυτής της δικτατορίας, θα έδινε ένα τέτοιο χτύπημα 
στην παγκόσμια επανάσταση, που θα χρειαζόταν 
πολλά χρόνια για να θεραπευτεί. Η λύση όμως που 
θα δοθεί στο θεμελιώδες ιστορικό προτσές, που 
ταλαντεύεται ανάμεσα στον σοσιαλιστικό και τον 
καπιταλιστικό κόσμο, εξαρτάται από το δεύτερο 
μοχλό, δηλαδή από την παγκόσμια προλεταριακή 
επανάσταση. Η τεράστια σπουδαιότητα της 
Σοβιετικής Ένωσης βρίσκεται στο γεγονός ότι 
αποτελεί τη βάση που πάνω της στηρίζεται η 
παγκόσμια επανάσταση και καθόλου στο γεγονός 
ότι η Σοβιετική Ένωση θα είναι ικανή να 
οικοδομήσει το σοσιαλισμό ανεξάρτητα απ’ αυτή 
την επανάσταση. 

Μ’ ένα περισπούδαστο ύφος, τελείως 
αδικαιολόγητο, ο Μπουχάριν, μας ρώτησε πολλές 
φορές: 
«Αν υπάρχουν ήδη οι προϋποθέσεις, αυτά τα 
σημεία αναχώρησης, μια επαρκής βάση κι ακόμα 
ορισμένες επιτυχίες στο έργο της οικοδόμησης του 
σοσιαλισμού, που είναι τότε το όριο, το σημείο 
καμπής που από κει και πέρα “όλα γίνονται με 
αντίθετη φορά”; Δεν υπάρχει τέτοιο σημείο 
καμπής», («Στενογραφημένα Πρακτικά της 
Έβδομης Ολομέλειας της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς», σελ. 116).

Όλ’ αυτά είναι άθλια γεωμετρία κι όχι ιστορικός 
υλισμός. Μπορεί να έχουμε ένα παρόμοιο «σημείο 
καμπής». Μπορεί να υπάρχουν πολλά στο 



εσωτερικό, στον παγκόσμιο, στον πολιτικό, 
οικονομικό και στρατιωτικό τομέα. Το «σημείο 
καμπής» το πιο σημαντικό, το πιο απειλητικό θα 
ήταν μια σοβαρή και μεγάλης διάρκειας 
σταθεροποίηση του παγκόσμιου καπιταλισμού –μια 
καινούρια άνοδός του. Κατά συνέπεια από πολιτική 
και οικονομική άποψη το ζήτημα καταλήγει τελικά 
στην παγκόσμια αρένα. Μπορεί μήπως η αστική 
τάξη να εξασφαλίσει μια καινούρια εποχή 
καπιταλιστικής ανάπτυξης; Το να αρνηθούμε μια 
παρόμοια πιθανότητα, υπολογίζοντας στη «χωρίς 
διέξοδο» κατάσταση του καπιταλισμού, αυτό θα 
ήταν, απλούστατα, ένας επαναστατικός 
βερμπαλισμός. «Δεν υπάρχουν καταστάσεις χωρίς 
διέξοδο» (Λένιν). Η σημερινή κατάσταση της 
ασταθούς ταξικής ισορροπίας που υπάρχει στις 
ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορεί να διαρκέσει επ’ 
άπειρον, ακριβώς γιατί είναι ασταθής. 

Όταν ο Στάλιν και ο Μπουχάριν αποδείχνουν πως η 
ΕΣΣΔ μπορεί να σταθεί σαν κράτος με τη βοήθεια 
του προλεταριάτου των άλλων χωρών, δηλαδή 
χωρίς να νικήσει την μπουρζουαζία, γιατί η 
σημερινή ενεργητική συμπάθεια των εργατικών 
μαζών μας προφυλάσσει από την επέμβαση, 
αποδείχνουν την ίδια τύφλωση που δείχνουν κι 
απέναντι σε όλες τις συνέπειες του βασικού λάθους 
τους. 

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως ύστερα από το 
σοσιαλδημοκρατικό σαμποτάζ της μεταπολεμικής 
εξέγερσης του ευρωπαϊκού προλεταριάτου, που 
ορθώθηκε ενάντια στην αστική τάξη, η ενεργητική 
συμπάθεια των εργατικών μαζών έσωσε τη 
Σοβιετική Δημοκρατία. Στη διάρκεια αυτών των 
χρόνων, η ευρωπαϊκή μπουρζουαζία δεν βρήκε 



αρκετές δυνάμεις για να εξαπολύσει έναν μεγάλο 
πόλεμο ενάντια στο εργατικό κράτος. Το να 
πιστεύουμε, όμως, πως μια παρόμοια σχέση 
δυνάμεων μπορεί να διατηρηθεί για πολλά χρόνια, 
μέχρι λόγου χάρη την οικοδόμηση του σοσιαλισμού 
στην ΕΣΣΔ, είναι σαν να δίνουμε δείγματα της πιο 
μεγάλης τύφλωσης, κρίνοντας ολόκληρη την 
καμπύλη από τις ιδιότητες ενός μικρού τμήματός 
της. Μια παρόμοια κατάσταση αστάθειας, που το 
προλεταριάτο δεν μπορεί να πάρει την εξουσία, ενώ 
η αστική τάξη δεν αισθάνεται σίγουρη στο σπίτι 
της, πρέπει αργά ή γρήγορα, σ’ ένα από τα επόμενα 
χρόνια, να κλίνει βίαια προς τη μια ή την άλλη 
κατεύθυνση: ή προς τη δικτατορία του 
προλεταριάτου ή προς μια σοβαρή και διαρκή 
σταθεροποίηση της μπουρζουαζίας που θα 
θρονιαστεί στην πλάτη των λαϊκών μαζών, πάνω 
στα κόκαλα των αποικιακών λαών και ποιος ξέρει... 
ίσως και πάνω στα δικά μας κόκαλα. «Δεν 
υπάρχουν καταστάσεις απόλυτα αδιέξοδες». Η 
αστική τάξη μπορεί να ξεπεράσει για ένα μεγάλο 
διάστημα τις βασανιστικές αντιφάσεις της, 
ακολουθώντας αποκλειστικά το δρόμο που της 
άνοιξαν οι ήττες του προλεταριάτου και τα λάθη 
της επαναστατικής ηγεσίας. Μα το ίδιο αληθινό 
είναι και το αντίθετο. Δεν θα υπάρξει πια καινούρια 
άνοδος του παγκόσμιου καπιταλισμού (αντίθετα, θα 
έχει προφανώς να αντιμετωπίσει την προοπτική 
μιας καινούριας εποχής μεγάλων κλονισμών) μόνο 
στην περίπτωση που το προλεταριάτο θα μπορέσει 
να βρει μια διέξοδο που θα του επιτρέψει να βγει με 
τον επαναστατικό δρόμο από τη σημερινή ασταθή 
ισορροπία. 

«Τα επαναστατικά κόμματα πρέπει να αποδείξουν 
τώρα με την πρακτική τους δουλειά –έλεγε ο Λένιν, 



στις 19 του Ιούλη 1920, στο Δεύτερο Συνέδριο της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς– ότι έχουν αρκετά 
αναπτυγμένη συνείδηση και οργανωτικό πνεύμα, 
άρρηκτους δεσμούς με τις εκμεταλλευόμενες μάζες, 
αποφασιστικότητα και γνώσεις, για να 
χρησιμοποιήσουν αυτή την κρίση προς όφελος μιας 
νικηφόρας επανάστασης, καταλήγοντας στην 
επιτυχία», (Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 17ος, σελ. 264). 

Όσο για τις εσωτερικές μας αντιφάσεις, που άμεσα 
εξαρτώνται από την πορεία της ευρωπαϊκής και της 
παγκόσμιας πάλης, αυτές μπορούν να ρυθμιστούν 
με σύνεση και να εξομαλυνθούν χάρη σε μια σωστή 
εσωτερική πολιτική, που θα βασίζεται πάνω σε μια 
μαρξιστική πρόβλεψη. Δεν θα μπορέσουμε όμως να 
τις κατανικήσουμε παρά εξαλείφοντας τις ταξικές 
αντιφάσεις, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει πριν 
από το ξέσπασμα της νικηφόρας ευρωπαϊκής 
επανάστασης. Ο Στάλιν έχει δίκιο: υπάρχει διαφορά 
απόψεων ακριβώς πάνω σ’ αυτό το σημείο, και είναι 
η θεμελιώδης διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον 
εθνικό ρεφορμισμό και τον επαναστατικό διεθνισμό. 

10. Η Θεωρία του Σοσιαλισμού σε μια Μόνη Χώρα
Πηγή Αναπόφευκτων Σοσιαλπατριωτικών 
Σφαλμάτων
Η θεωρία του σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα οδηγεί 
αναπόφευκτα στην υποτίμηση των δυσκολιών που 
πρέπει να κατανικηθούν και στην υπερεκτίμηση 
των κατακτήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Δεν θα 
μπορούσε να βρει κανείς πιο αντισοσιαλιστική και 
αντεπαναστατική διαβεβαίωση από τη δήλωση του 
Στάλιν ότι τα 9/10 του σοσιαλισμού έχουν κιόλας 
πραγματοποιηθεί στη χώρα μας[2]. Αυτό φαίνεται 
να είναι υπολογισμένο στα μέτρα του κενόδοξου 
γραφειοκράτη. Λέγοντας κανείς αυτά μπορεί να 



εκθέσει αθεράπευτα την ιδέα της σοσιαλιστικής 
κοινωνίας στα μάτια των εργαζόμενων μαζών. Οι 
επιτυχίες του σοβιετικού προλεταριάτου είναι 
λαμπρές αν λάβει κανείς υπόψη του τις συνθήκες 
κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν, καθώς και το 
χαμηλό πολιτιστικό επίπεδο που κληρονόμησε από 
το παρελθόν. Οι πραγματοποιήσεις, όμως, αυτές 
έχουν πολύ μικρό βάρος αν τις ζυγίσει κανείς στην 
πλάστιγγα των σοσιαλιστών ιδανικών. Για να μην 
κόψουμε τα χέρια του εργάτη, του μεροκαματιάρη 
αγρότη, του φτωχού χωρικού, που στον ενδέκατο 
χρόνο της επανάστασης βλέπουν γύρω τους την 
αθλιότητα, τη φτώχεια, την ανεργία, τις ουρές 
μπροστά στους φούρνους, τον αναλφαβητισμό, τα 
απροστάτευτα παιδιά, την κραιπάλη, την πορνεία, 
θα πρέπει να πούμε την ωμή αλήθεια κι όχι να λέμε 
ξεδιάντροπα ψέματα. Αντί να τους λέμε ψέματα, 
βεβαιώνοντάς τους πως τα 9/10 του σοσιαλισμού 
έχουν τάχα οικοδομηθεί κιόλας, πρέπει να τους 
πούμε πως σήμερα, σύμφωνα με το οικονομικό μας 
επίπεδο, με τις βιοτικές και πολιτιστικές συνθήκες 
ζωής μας, είμαστε ακόμα πολύ πιο κοντά στον 
καπιταλισμό, και μάλιστα σ’ έναν καθυστερημένο 
και απολίτιστο καπιταλισμό, παρά στη σοσιαλιστική 
κοινωνία. Πρέπει να τους πούμε πως δεν θα μπούμε 
στο δρόμο της πραγματικής οικοδόμησης του 
σοσιαλισμού, παρά ύστερα από την κατάκτηση της 
εξουσίας από το προλεταριάτο των πιο 
προχωρημένων χωρών, πως πρέπει να δουλέψουμε 
ακούραστα προς αυτή την κατεύθυνση, 
χρησιμοποιώντας και τους δυο μοχλούς: το μικρό –
το μοχλό των οικονομικών μας προσπαθειών στο 
εσωτερικό, και το μεγάλο –το μοχλό της 
παγκόσμιας επανάστασης του προλεταριάτου. 



Με δυο λόγια, αντί για τη φράση του Στάλιν, ότι 
έχουμε κιόλας οικοδομήσει τα 9/10 του 
σοσιαλισμού, πρέπει να τους επαναλάβουμε τα 
λόγια του Λένιν: 

«Η (φτωχή) Ρωσία δεν θα γίνει τέτοια (εύπορη) 
παρά μόνο αν απορρίψει κάθε αποθάρρυνση, κάθε 
δημοκοπία, παρά μόνο αν, σφίγγοντας τα δόντια, 
συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις της και τεντώσει 
κάθε νεύρο και κάθε μυώνα της, παρά μόνο αν 
καταλάβει πως η σωτηρία είναι δυνατή, μονάχα 
διαμέσου του δρόμου της παγκόσμιας σοσιαλιστικής 
επανάστασης, στην οποία ήδη έχουμε μπει», 
(Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 15ος, σελ. 165). 

* * * *
Βρεθήκαμε στην ανάγκη να ακούσουμε αγωνιστές 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς να εκφράζουν το 
παρακάτω επιχείρημα: είναι φανερό πως η θεωρία 
του σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα δεν αντέχει σε 
μια κριτική, προσφέρει όμως μέσα σε δύσκολες 
συνθήκες μια προοπτική στους ρώσους εργάτες, κι 
έτσι τους δίνει κουράγιο. Είναι δύσκολο να 
μετρήσει κανείς το μέγεθος του θεωρητικού 
ξεπεσμού όλων εκείνων που δεν αναζητούν μέσα 
στο πρόγραμμα τα μέσα προσανατολισμού τους –
μέσα ταξικά που έχουν επιστημονικές βάσεις– μα 
καταφεύγουν σε μια ηθική παρηγοριά. Οι 
παρηγορητικές θεωρίες εναντιώνονται στα 
γεγονότα, είναι τομέας της θρησκείας κι όχι της 
επιστήμης, και «η θρησκεία είναι το όπιο του 
λαού». 

Το Κόμμα μας πέρασε την πιο ηρωική περίοδό του 
με ένα πρόγραμμα που ήταν αποκλειστικά 
προσανατολισμένο προς την παγκόσμια 



επανάσταση, κι όχι προς το σοσιαλισμό σε μια μόνη 
χώρα. Η Κομμουνιστική Νεολαία, κρατώντας ένα 
λάβαρο που έγραφε πως η καθυστερημένη Ρωσία 
δεν θα οικοδομήσει το σοσιαλισμό με τις δικές της 
μονάχα δυνάμεις, πέρασε μέσα από τα πιο σκληρά 
χρόνια του εμφυλίου πολέμου, μέσα από πείνα και 
ανυπόφορο κρύο, μέσα από τα επίπονα 
Κομμουνιστικά Σαββατοκύριακα, τις επιδημίες, τις 
σπουδές με άδειο στομάχι, μέσα από αναρίθμητα 
θύματα που έπεφταν σε κάθε βήμα. Τα μέλη του 
Κόμματος και της Κομμουνιστικής Νεολαίας 
πολεμούσαν σε όλα τα μέτωπα ή κουβαλούσαν 
δοκούς στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, όχι γιατί 
ελπίζανε πως μ’ αυτά οικοδομούν το μέγαρο του 
εθνικού σοσιαλισμού, μα γιατί υπηρετούσαν την 
παγκόσμια επανάσταση, που απαιτούσε να κρατάει 
γερά το σοβιετικό κάστρο. Και για το σοβιετικό 
κάστρο είχε μεγάλη σπουδαιότητα κάθε καινούρια 
δοκός. Να πως αντιμετωπίζαμε το ζήτημα. Οι 
προθεσμίες άλλαξαν, μετατοπίστηκαν (άλλωστε όχι 
και τόσο πολύ), μα ο τρόπος αντιμετώπισης του 
προβλήματος, από την άποψη των αρχών, διατηρεί 
ακόμα και σήμερα, όλη του την αξία. Ο 
προλετάριος, ο εξεγερμένος φτωχός χωρικός, ο 
νέος κομμουνιστής έχουν κιόλας αποδείξει με 
ολόκληρη τη συμπεριφορά τους μέχρι το 1925, που 
για πρώτη φορά κηρύχτηκε το καινούριο 
ευαγγέλιο, πως δεν το είχαν ανάγκη. Ήταν όμως 
ότι έπρεπε για τον κομματικό υπάλληλο, που 
κοιτάζει «αφ’ υψηλού» τις μάζες, για το διοικητικό 
υπάλληλο που παλεύει για τα ψίχουλα και δεν θέλει 
να ενοχληθεί, για τον άνθρωπο του μηχανισμού 
που θέλει να διατάζει κρυμμένος πίσω από τη 
σωτήρια και παρηγορητική φόρμουλα. Αυτοί είναι 
εκείνοι που πιστεύουν πως ο αφανής λαός έχει 



ανάγκη από ένα «καλό νέο», πως δεν μπορεί κανείς 
να κατευθύνει το λαό χωρίς παρηγορητικά 
δόγματα. Είναι ακριβώς εκείνοι που αρπάζονται από 
τα ψεύτικα λόγια για «τα 9/10 του σοσιαλισμού», 
γιατί η φόρμουλα αυτή καθιερώνει την 
προνομιούχα θέση τους, το δικαίωμά τους στην 
ιεραρχία, στη διοίκηση, την επιθυμία τους να 
απελευθερωθούν από την κριτική των «ανθρώπων 
κακής πίστης» και των «σκεπτικιστών». 

Οι μομφές και οι κατηγορίες, σύμφωνα με τις 
οποίες η άρνηση τάχα της δυνατότητας 
οικοδόμησης του σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα θα 
έσβηνε την ελπίδα και θα σκότωνε την 
ενεργητικότητα, έχουν συμπεθεριάσει, παρά τις 
εντελώς διαφορετικές συνθήκες, με τις κατηγορίες 
που πάντα διατύπωναν οι ρεφορμιστές ενάντια 
στους επαναστάτες: Λέτε στους εργάτες πως δεν 
μπορούν να πετύχουν αποφασιστική καλυτέρεψη 
της κατάστασής τους μέσα στα πλαίσια της 
καπιταλιστικής κοινωνίας και μ’ αυτό δολοφονείτε, 
μας αντέτειναν οι ρεφορμιστές, την επιθυμία τους 
για πάλη. Στην πραγματικότητα, μονάχα κάτω από 
την ηγεσία των επαναστατών οι εργάτες πάλεψαν 
αληθινά για οικονομικές κατακτήσεις και 
κοινοβουλευτικές μεταρρυθμίσεις. 

Ο εργάτης που καταλαβαίνει πως δεν μπορεί κανείς 
να οικοδομήσει τον σοσιαλιστικό παράδεισο σαν μια 
όαση μέσα στην κόλαση του παγκόσμιου 
καπιταλισμού, πως το μέλλον της Σοβιετικής 
Δημοκρατίας και, κατά συνέπεια, το ίδιο το μέλλον 
του, εξαρτάται πέρα για πέρα από την παγκόσμια 
επανάσταση, θα εκπληρώσει το καθήκον του 
απέναντι στην ΕΣΣΔ με πολύ περισσότερο 
δυναμισμό από ότι ο εργάτης που θα του πει κανείς 



πως αυτό που υπάρχει τώρα είναι ήδη τα 9/10 του 
σοσιαλισμού. Αν είναι έτσι, θα μας απαντήσει, αξίζει 
τότε τον κόπο να προχωρήσουμε προς το 
σοσιαλισμό; Ο ρεφορμιστικός τρόπος αντιμετώπισης 
του ζητήματος χτυπάει, εδώ όπως παντού, όχι 
μονάχα την επανάσταση, μα και τη μεταρρύθμιση. 

* * * *
Στο άρθρο του 1915 το αφιερωμένο στο σύνθημα 
των Ενωμένων Πολιτειών της Ευρώπης, που ήδη 
έχουμε αναφέρει πιο πάνω, γράφαμε: 

«Το να εξετάζεις τις προοπτικές της κοινωνικής 
επανάστασης στα πλαίσια ενός έθνους, είναι σαν να 
πέφτεις θύμα της ίδιας εθνικής στενοκεφαλιάς που 
αποτελεί την ουσία του σοσιαλπατριωτισμού. Ο 
Βαγιάν πίστευε μέχρι το θάνατό του πως η Γαλλία 
ήταν η γη της επαγγελίας για την κοινωνική 
επανάσταση. Και γι’ αυτό ακριβώς ήθελε να την 
υπερασπίσει ως το τέλος. Ο Λένς και Σία (άλλοι 
υποκριτικά και άλλοι ειλικρινά) υπολόγιζαν πως η 
ήττα της Γερμανίας θα ισοδυναμούσε πρώτα απ’ 
όλα με την καταστροφή της βάσης της κοινωνικής 
επανάστασης... Γενικά δεν πρέπει να ξεχνούμε πως 
μέσα στον σοσιαλπατριωτισμό, υπάρχει ακόμα, 
εκτός από τον πιο απαίσιο ρεφορμισμό, κι ένας 
επαναστατικός μεσσιανισμός που υμνολογεί τα 
κατορθώματά του. Αυτός λοιπόν υπολογίζει πως το 
εθνικό κράτος του έχει κληθεί να οδηγήσει την 
ανθρωπότητα στο σοσιαλισμό ή στη “δημοκρατία”, 
είτε εξαιτίας της βιομηχανικής του ανάπτυξης, είτε 
εξαιτίας της “δημοκρατικής” του μορφής και των 
επαναστατικών του κατακτήσεων. Αν η νικηφόρα 
επανάσταση μπορούσε πραγματικά να κυοφορηθεί 
μέσα στα πλαίσια ενός έθνους καλύτερα 
προετοιμασμένου, ο μεσσιανισμός αυτός, δεμένος 



με το πρόγραμμα της εθνικής άμυνας, θα είχε προς 
όφελός του μια σχετική ιστορική δικαιολόγηση. 
Στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχει τέτοια 
περίπτωση. Το να παλεύεις για τη διατήρηση της 
εθνικής βάσης της επανάστασης, με μέθοδες που 
υποσκάπτουν τους διεθνιστικούς δεσμούς του 
προλεταριάτου, είναι στην πραγματικότητα σαν να 
υποσκάπτεις την ίδια την επανάσταση. Η 
επανάσταση δεν μπορεί να αρχίσει παρά μόνο σε 
εθνική βάση, μα αν λάβουμε υπόψη μας την 
οικονομική, πολιτική και στρατιωτική 
αλληλεξάρτηση των ευρωπαϊκών κρατών, που ποτέ 
άλλοτε δεν εκδηλώθηκε με τόση δύναμη απ’ όση 
στη διάρκεια του τωρινού πολέμου, δεν μπορεί να 
ολοκληρωθεί πάνω σ’ αυτά τα θεμέλια. Αυτήν 
ακριβώς την αλληλεξάρτηση, που θα καθορίσει 
απευθείας και άμεσα το συντονισμό των ενεργειών 
του ευρωπαϊκού προλεταριάτου στη διάρκεια της 
επανάστασης, εκφράζει το σύνθημα των Ενωμένων 
Πολιτειών της Ευρώπης», (Λ.Τρότσκι: «Πρόγραμμα 
Ειρήνης», τόμ. 3ος, μέρ. Ι, σελ. 90-91). 

Ξεκινώντας από τη λαθεμένη ερμηνεία που έδωσε 
στην πολεμική του 1915, ο Στάλιν επιχείρησε, 
περισσότερο από μια φορά, να παρουσιάσει τα 
πράγματα σαν η έκφραση «εθνική στενοκεφαλιά» 
να σκόπευε τον Λένιν. Θα ήταν δύσκολο να 
φανταστεί κανείς πιο μεγάλη απάτη. Όταν 
συγκρουόμουνα με τον Λένιν, το έκανα πάντα 
ανοιχτά, γιατί πάντα τα κίνητρά μου ήταν 
ιδεολογικά. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν επρόκειτο 
καθόλου για τον Λένιν. Το άρθρο κατονομάζει 
καθαρά αυτούς που ενάντιά τους στρέφονταν οι 
κατηγορίες: Βαγιάν, Λένς, κλπ. Πρέπει να 
υπενθυμίσουμε πως το 1915 ήταν η χρονιά των 
σοσιαλπατριωτικών οργίων, και επομένως η πάλη 



μας ενάντιά τους είχε φτάσει στο αποκορύφωμά 
της. Μ’ αυτό το κριτήριο αντιμετωπίζαμε όλα τα 
ζητήματα. 

Το βασικό πρόβλημα που πραγματεύεται το 
παραπάνω απόσπασμα, παρουσιάζεται 
αναμφισβήτητα μ’ ένα σωστό τρόπο: Το να 
προετοιμάζεσαι για να οικοδομήσεις το σοσιαλισμό 
σε μια μόνη χώρα είναι μια συμπεριφορά 
σοσιαλπατριωτική. 

Ο πατριωτισμός των γερμανών σοσιαλδημοκρατών 
ξεκίνησε από τον ακραιφνή πατριωτισμό που 
αισθάνονταν απέναντι στο Κόμμα τους –το πιο 
ισχυρό ανάμεσα στα Κόμματα της Δεύτερης 
Διεθνούς. Η γερμανική σοσιαλδημοκρατία σκόπευε 
να οικοδομήσει τη σοσιαλιστική κοινωνία «της», 
βασισμένη πάνω στην υψηλή γερμανική τεχνική και 
στις ανώτερες οργανωτικές ικανότητες του 
γερμανικού λαού. Αν αφήσει κανείς στην άκρη τους 
πωρωμένους γραφειοκράτες, τους αριβίστες, τους 
κερδοσκόπους του Κοινοβουλίου και γενικά τους 
πορτοφολάδες της πολιτικής, ο σοσιαλπατριωτισμός 
του απλού σοσιαλδημοκράτη πήγαζε ακριβώς από 
την ελπίδα του να οικοδομήσει το γερμανικό 
σοσιαλισμό. 

Οπωσδήποτε δεν μπορεί κανείς ούτε να σκεφτεί 
πως οι εκατοντάδες χιλιάδες αγωνιστές που 
αποτελούσαν τα στελέχη της σοσιαλδημοκρατίας 
(χωρίς να μιλήσουμε για τα εκατομμύρια τους 
απλούς εργάτες), επιδίωκαν να υπερασπίσουν τους 
Χοεντζόλερν ή την μπουρζουαζία. Όχι, ήθελαν να 
προφυλάξουν τη γερμανική βιομηχανία, τους 
δρόμους και τους γερμανικούς σιδηροδρόμους, τη 
γερμανική τεχνική και τον πολιτισμό, και 



προπαντός τις οργανώσεις της γερμανικής 
εργατικής τάξης σαν «αναγκαίες και επαρκείς» 
εθνικές προϋποθέσεις του σοσιαλισμού. 

Και στη Γαλλία ξετυλίχτηκε ένα παρόμοιο προτσές. 
Ο Γκεσντ, ο Βαγιάν και μαζί μ’ αυτούς χιλιάδες από 
τους καλύτερους αγωνιστές –στελέχη του 
Κόμματος, εκατοντάδες χιλιάδες απλοί εργάτες, 
πίστευαν πως η Γαλλία, με τις επαναστατικές 
παραδόσεις της, με το ηρωικό προλεταριάτο της, με 
τον πειθαρχικό, τον προικισμένο με χαρίσματα και 
ανώτερη καλλιέργεια πληθυσμό της, είναι η γη της 
επαγγελίας για το σοσιαλισμό. Ο γέρο-Γκεσντ, ο 
κομμουνάρος Βαγιάν, και μαζί με αυτούς χιλιάδες 
και εκατοντάδες χιλιάδες τίμιοι εργάτες δεν 
υπεράσπιζαν ούτε τους τραπεζίτες ούτε τους 
ραντιέρηδες. Πίστευαν ειλικρινά πως υπεράσπιζαν 
τη βάση και τη δημιουργική δύναμη της 
μελλοντικής σοσιαλιστικής κοινωνίας. Υιοθετούσαν 
πέρα για πέρα σαν αφετηρία τους τη θεωρία του 
σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα. Θυσίαζαν 
«προσωρινά», έτσι πίστευαν, τη διεθνιστική 
αλληλεγγύη προς όφελος αυτής της ιδέας. 

Η σύγκριση αυτή με τους σοσιαλπατριώτες θα 
παρότρυνε βέβαια κανέναν να απαντήσει πως 
απέναντι στο κράτος των Σοβιέτ o πατριωτισμός 
είναι ένα επαναστατικό καθήκον, ενώ απέναντι στο 
αστικό κράτος αποτελεί προδοσία. Αυτό είναι 
αναμφισβήτητα αληθινό. Ταιριάζει τότε σε ώριμους 
επαναστάτες έστω και να συζητούν ένα τέτοιο 
ζήτημα; Μα όσο προχωράει κανείς τόσο και πιο 
πολύ μια αδιαφιλονίκητη θέση χρησιμεύει για να 
καμουφλάρει με σχολαστικά μέσα μια λαθεμένη 
άποψη της οποίας δεν είναι θύμα. Ο επαναστατικός 
πατριωτισμός δεν μπορεί παρά να έχει ταξικό 



χαρακτήρα. Ξεκινάει από πατριωτισμό του 
Κόμματος, του συνδικάτου κι ανυψώνεται μέχρι 
που να γίνει πατριωτισμός του κράτους, όταν πια το 
προλεταριάτο κατακτήσει την εξουσία. Εκεί όπου το 
κράτος βρίσκεται στα χέρια των εργατών, ο 
πατριωτισμός είναι επαναστατικό καθήκον. Μα ο 
πατριωτισμός αυτός πρέπει να είναι ένα αδιάσπαστο 
τμήμα του επαναστατικού διεθνισμού. Ο μαρξισμός 
δίδασκε πάντα τους εργάτες, πως ακόμα και η πάλη 
για το μεροκάματο και τον περιορισμό της 
εργάσιμης ημέρας δεν μπορεί να καρποφορήσει 
παρά μόνο αν διεξάγεται σαν διεθνιστική πάλη. Να 
όμως που σήμερα, ξαφνικά, ανακάλυψαν πως το 
ιδανικό της σοσιαλιστικής κοινωνίας μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με τις δυνάμεις ενός μονάχα 
έθνους. Αυτό είναι ένα θανάσιμο πλήγμα ενάντια 
στη Διεθνή. Η ακλόνητη πεποίθηση πως ο βασικός 
ταξικός σκοπός δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί, 
ακόμα λιγότερο από τους επιμέρους σκοπούς, με 
εθνικά μέσα ή μέσα στα πλαίσια ενός έθνους, 
αποτελεί την ουσία του διεθνισμού. Αν μπορεί 
κανείς να φτάσει στον τελικό σκοπό μέσα στα 
πλαίσια των εθνικών συνόρων με τις προσπάθειες 
του προλεταριάτου ενός έθνους, τότε συντρίβεται η 
ραχοκοκαλιά του διεθνισμού. Η θεωρία της 
δυνατότητας πραγματοποίησης του σοσιαλισμού σε 
μια μόνη χώρα τσακίζει την εσωτερική συνοχή που 
υπάρχει ανάμεσα στον πατριωτισμό του νικηφόρου 
προλεταριάτου και το ντεφετισμό του 
προλεταριάτου των αστικών χωρών. Μέχρι τώρα, 
το προλεταριάτο των προοδευμένων 
καπιταλιστικών χωρών, δεν κάνει τίποτε άλλο από 
το να προχωρεί προς την εξουσία. Πώς θα 
προχωρήσει προς την εξουσία; Ποιούς δρόμους θα 
ακολουθήσει σ’ αυτήν του την πορεία; Όλα αυτά θα 



εξαρτηθούν, από την αρχή μέχρι το τέλος, από το 
αν υπολογίζει το καθήκον της οικοδόμησης της 
σοσιαλιστικής κοινωνίας σαν πρόβλημα εθνικό ή 
διεθνικό. 

Αν, γενικά, είναι δυνατή η πραγματοποίηση του 
σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα, τότε, μπορεί κανείς 
να αποδεχτεί αυτή τη θεωρία όχι μονάχα ύστερα 
από την κατάκτηση της εξουσίας, αλλά ακόμα και 
πριν απ’ αυτήν. Αν ο σοσιαλισμός μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μέσα στα εθνικά πλαίσια της 
καθυστερημένης ΕΣΣΔ, τότε, για ένα λόγο 
παραπάνω, μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην 
αναπτυγμένη Γερμανία. Αύριο, οι ηγέτες του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας, θα 
αναπτύξουν αυτή τη θεωρία. Το Σχέδιο 
Προγράμματος τους δίνει αυτό το δικαίωμα. 
Μεθαύριο θα είναι η σειρά του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Γαλλίας. Αυτή θα είναι η απαρχή της 
αποσύνθεσης της Κομμουνιστικής Διεθνούς που θα 
ακολουθήσει τα χνάρια του σοσιαλ-πατριωτισμού. 
Το Κομμουνιστικό Κόμμα μιας οποιασδήποτε 
καπιταλιστικής χώρας, αφού διαβρωθεί από την 
ιδέα ότι υπάρχουν μέσα στα πλαίσια του κράτους 
του όλες οι «αναγκαίες και επαρκείς» προϋποθέσεις 
για να οικοδομήσει με τις δικές του τις δυνάμεις 
«την πλήρη σοσιαλιστική κοινωνία», δεν θα 
διαφέρει ουσιαστικά σε τίποτε από την 
επαναστατική σοσιαλδημοκρατία, που και αυτή δεν 
άρχισε με τον Νόσκε, αλλά σκόνταψε οριστικά 
πάνω σ’ αυτό το ζήτημα στις 4 του Αυγούστου 
1914. Όταν λένε πως το ίδιο το γεγονός της 
ύπαρξης της ΕΣΣΔ είναι μια εγγύηση ενάντια στο 
σοσιαλπατριωτισμό, γιατί ο πατριωτισμός, απέναντι 
στην εργατική δημοκρατία είναι ένα επαναστατικό 
καθήκον, εκφράζουν, με τη μονόπλευρη αυτή 



χρησιμοποίηση μιας σωστής ιδέας, την εθνικιστική 
στενοκεφαλιά τους: δεν βλέπουν παρά μόνο την 
ΕΣΣΔ και κλείνουν τα μάτια για ολόκληρο το 
παγκόσμιο προλεταριάτο. Δεν μπορεί κανείς να 
παροτρύνει το παγκόσμιο προλεταριάτο να 
κρατήσει ντεφετιστική στάση απέναντι στο αστικό 
κράτος, παρά μόνο αν αντιμετωπίσει το βασικό 
αυτό πρόβλημα διεθνιστικά μέσα στο Πρόγραμμα, 
παρά μόνο αν καταγγείλει χωρίς οίκτο το 
σοσιαλπατριωτικό λαθρεμπόριο, που για την ώρα 
καμουφλάρεται ακόμα, προσπαθώντας να φωλιάσει 
στον θεωρητικό τομέα του Προγράμματος της 
λενινιστικής Διεθνούς. 

Δεν είναι ακόμα πολύ αργά για να γυρίσουμε πίσω, 
για να ξαναπάρουμε το δρόμο του Μαρξ και του 
Λένιν. Η αναγκαία αυτή επιστροφή θα ανοίξει το 
μοναδικό δρόμο που μπορεί κανείς να κατανοήσει 
σαν δρόμο που οδηγεί προς τα μπρος. Για να 
διευκολύνουμε επομένως αυτή τη στροφή προς τη 
σωτηρία, παρουσιάζουμε στο Έκτο Συνέδριο της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς την κριτική αυτή του 
Σχεδίου Προγράμματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
————————

[1]. Στην εποχή του Λένιν τα Συνέδρια της Τρίτης 
Διεθνής γίνονταν κατά μέσο όρο μια φορά το 
χρόνο, παρά την εξαιρετικά δύσκολη εσωτερική και 
εξωτερική κατάσταση της Σοβιετικής Δημοκρατίας. 
Το Πρώτο Συνέδριο έγινε το Μάρτη του 1919. Το 
Δεύτερο τον Ιούλη του 1920. Το Τρίτο τον Ιούνη 
του 1921. Και το Τέταρτο Συνέδριο τον Νοέμβρη 
του 1922. Όταν ο Λένιν αποχώρησε από την 
ηγεσία, τα διαστήματα ανάμεσα στα Συνέδρια 



άρχισαν να αυξάνονται σταθερά. Έτσι το Πέμπτο 
Συνέδριο έγινε τον Ιούνη του 1924. Από τότε, 
πέρασαν τέσσερα χρόνια μέχρι να συγκληθεί το 
Έκτο Συνέδριο τον Ιούνη του 1928. Η παράγραφος 
8 του άρθρου ΙΙ του Καταστατικού της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς, που υιοθετήθηκε στο 
Συνέδριο του 1928, έλεγε καθαρά ότι «Το 
Παγκόσμιο Συνέδριο θα συγκαλείται μια φορά κάθε 
δυο χρόνια». Παρόλα αυτά το Έβδομο Συνέδριο 
δεν συνήλθε παρά τον Αύγουστο του 1935 στη 
Μόσχα, δηλαδή πάνω από εφτά χρόνια μετά το 
Έκτο Συνέδριο. Καμιά επίσημη εξήγηση δεν δόθηκε 
ποτέ γι’ αυτή την κατάφωρη παραβίαση, από την 
ηγεσία της Κομμουνιστικής Διεθνούς, του 
Καταστατικού που η ίδια υιοθέτησε το 1928 –(Σελ. 
79). 

[2]. Στις συμπερασματικές παρατηρήσεις του πάνω 
στο ραπόρτο: «Το Μπλοκ της Αντιπολίτευσης και η 
Εσωκομματική Κατάσταση», στο Δέκατο Πέμπτο 
Συνέδριο του ΚΚΣΕ, τον Νοέμβρη του 1926, ο 
Στάλιν αναφέρθηκε στο πρώτο Σχέδιο του Φ. 
Έγκελς του Κομμουνιστικού Μανιφέστου που στη 
συνέχεια εκδόθηκε με τίτλο Grundsätze des 
Kommunismus. Ο Έγκελς, παραθέτοντας τα σημεία 
του προγράμματος του κομμουνιστικού κόμματος 
της εποχής του, που η πραγμάτωσή τους θα 
οδηγούσε στη νέα τάξη, τόνισε ότι αυτά τα σημεία 
δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν 
ολοκληρωτικά παρά μόνο κάτω από συνθήκες 
προλεταριακής επανάστασης, και της νίκης της σε 
μια σειρά χώρες. Παραθέτοντας αυτά τα σημεία, ο 
Στάλιν δοκίμασε να στηρίξει τη θεωρία του «του 
σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα» με το επιχείρημα 
ότι η Σοβιετική Ρωσία είχε πρακτικά φέρει σε πέρας 
όλα αυτά τα σημεία. «Αυτό, σύντροφοι, είναι το 



πρόγραμμα της προλεταριακής επανάστασης, όπως 
εκτέθηκε από τον Έγκελς στις “Βασικές Αρχές του 
Κομμουνισμού”. Βλέπετε ότι τα εννέα δέκατα αυτού 
του προγράμματος τα έχει ήδη φέρει σε πέρας η 
επανάστασή μας... Ο Έγκελς είπε ότι με το 
παραπάνω πρόγραμμα, η προλεταριακή 
επανάσταση δεν θα μπορούσε να πετύχει σε μια 
μόνη χώρα. Τα γεγονότα, όμως, δείξανε ότι, κάτω 
από τις νέες συνθήκες του ιμπεριαλισμού, μια τέτια 
επανάσταση, έχει κιόλας ολοκληρωθεί στα πιο 
βασικά της σημεία, σε μια μόνη χώρα, γιατί έχουμε 
ήδη φέρει σε πέρας τα εννέα δέκατα αυτού του 
προγράμματος στη χώρα μας», («Ανταπόκριση 
Διεθνούς Τύπου», τόμ. 6ος, Νο 78, 25 Νοέμβρη. 
1926, σελ. 1350) –(Σελ. 83).

Β΄ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΤΑΚΤΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
(Μέρος Πρώτο)

Στο Σχέδιο Προγράμματος υπάρχει ένα κεφάλαιο 
αφιερωμένο στα προβλήματα της επαναστατικής 
στρατηγικής. Το λιγότερο που θα μπορούσε κανείς 
να κάνει θα ήταν να χαρακτηρίσει την πρόθεση 
αυτή σαν σωστή και ανταποκρινόμενη πέρα για 
πέρα στους σκοπούς και το πνεύμα ενός 
διεθνιστικού προγράμματος του προλεταριάτου στη 
διάρκεια της ιμπεριαλιστικής εποχής. 

Ο όρος «επαναστατική στρατηγική» γεννήθηκε 
μεταπολεμικά, στην αρχή, βέβαια, χάρη στην 
επίδραση της στρατιωτικής ορολογίας. Δεν είναι 
όμως καθόλου τυχαίο που επικράτησε. Πριν από 
τον πόλεμο δεν μιλούσαμε παρά για την τακτική 
του προλεταριακού κόμματος. Κι αυτή η αντίληψη 
ανταποκρινόταν με αρκετή ακρίβεια στις 



κοινοβουλευτικές και συνδικαλιστικές μέθοδες που 
κυριαρχούσαν τότε, και που δεν ξεπερνούσαν τα 
πλαίσια των διεκδικήσεων και των καθημερινών 
καθηκόντων. Η τακτική περιορίζεται σ’ ένα σύστημα 
μέτρων που αφορούν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που 
μπαίνει στην ημερήσια διάταξη ή έναν ειδικό τομέα 
της πάλης των τάξεων, ενώ η επαναστατική 
στρατηγική εκτείνεται σ’ ένα σύστημα 
συνδυασμένων δραστηριοτήτων που στη σχέση 
τους και στη διαδοχή τους, στην ανάπτυξή τους, 
πρέπει να οδηγούν το προλεταριάτο στην 
κατάκτηση της εξουσίας. 

1. Πλήρης Ανακολουθία
του Βασικού Κεφαλαίου του Σχεδίου Προγράμματος
Δεν χρειάζεται να πούμε πώς οι θεμελιώδεις αρχές 
της επαναστατικής στρατηγικής διατυπώθηκαν από 
τη στιγμή που ο μαρξισμός έθεσε στα επαναστατικά 
κόμματα του προλεταριάτου το πρόβλημα της 
κατάκτησης της εξουσίας πάνω στη βάση της 
ταξικής πάλης. Στο βάθος όμως η Πρώτη 
Διεθνής[1] δεν κατόρθωσε παρά να διατυπώσει 
θεωρητικά αυτές τις αρχές και να τις ελέγξει ως ένα 
βαθμό χάρη στην εμπειρία διαφόρων χωρών. Η 
εποχή ανάγκασε τη Δεύτερη Διεθνή[2] να 
καταφύγει σε τέτοιες μέθοδες κι αντιλήψεις ώστε 
στη συνέχεια να ακολουθήσει την περιβόητη 
έκφραση του Μπέρνσταϊν «το κίνημα είναι το πάν, 
ο τελικός σκοπός τίποτε». Με άλλα λόγια, το 
στρατηγικό καθήκον περιοριζόταν τόσο πολύ ώστε 
να μην αντιπροσωπεύει πια τίποτε, διαλυόταν μέσα 
στο καθημερινό «κίνημα» με τα καθημερινά 
συνθήματα τακτικής. Μονάχα η Τρίτη Διεθνής[3] 
αποκατέστησε τα δικαιώματα της επαναστατικής 
στρατηγικής του κομμουνισμού υποτάσσοντας σ’ 
αυτήν πέρα για πέρα τις μέθοδες της τακτικής. 



Χάρη στην ανεκτίμητη εμπειρία των δύο πρώτων 
Διεθνών, που πάνω στους ώμους τους ορθώθηκε η 
Τρίτη, χάρη στον επαναστατικό χαρακτήρα της 
σημερινής εποχής και την πλούσια ιστορική 
εμπειρία της Επανάστασης του Οκτώβρη, η 
στρατηγική της Τρίτης Διεθνούς απόκτησε αμέσως 
μια μαχητικότητα, που της έδινε μεγάλο σφρίγος, 
και μια τεράστια ιστορική πείρα. Ταυτόχρονα, η 
πρώτη δεκαετία της καινούριας Διεθνούς, ξετυλίγει 
μπροστά μας ένα πανόραμα όπου δεν υπάρχουν 
μόνο μεγάλες μάχες, αλλά και σκληρές ήττες του 
προλεταριάτου, αρχίζοντας από το 1918. Να γιατί 
τα προβλήματα της στρατηγικής και της τακτικής 
πρέπει με μια ορισμένη έννοια να καταλάβουν τη 
βασική θέση μέσα στο πρόγραμμα της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς. Στην πραγματικότητα 
όμως το κεφάλαιο του Σχεδίου το αφιερωμένο στη 
στρατηγική και την τακτική της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς, που φέρει τον υπότιτλο «Ο Δρόμος προς 
τη Δικτατορία του Προλεταριάτου», είναι το 
κεφάλαιο το πιο αδύνατο, ένα κεφάλαιο σχεδόν 
χωρίς βάθος. Όσο για το μέρος που αφορά την 
Ανατολή, αυτό αποτελείται από μια γενίκευση των 
σφαλμάτων που έγιναν και από την προετοιμασία 
καινούριων λαθών. 

Το μέρος που χρησιμεύει σαν εισαγωγή σ’ αυτό το 
κεφάλαιο ασχολείται με την κριτική του 
αναρχισμού, του επαναστατικού συνδικαλισμού, 
του εποικοδομητικού σοσιαλισμού, του 
γκιλντιστικού[4] σοσιαλισμού, κλπ. Πρόκειται για 
μια απομίμηση καθαρά φιλολογική του 
Κομμουνιστικού Μανιφέστου (1847) που εγκαινίασε 
την εποχή μιας προλεταριακής πολιτικής 
βασισμένης πάνω στην επιστήμη με μια συνετή και 
μεγαλοφυή κριτική των διαφόρων ποικιλιών του 



ουτοπικού σοσιαλισμού. Με την ευκαιρία της 10ης 
Επετείου της Κομμουνιστικής Διεθνούς προσπαθεί 
να κριτικάρει γρήγορα και φτωχά «τις θεωρίες» του 
Κορνέλιζεν, του Άρθουρ Λαμπριόλα, του Μπέρναντ 
Σω ή τους ελάχιστα γνωστούς γκιλντιστές. Κι αυτή 
η κριτική δεν ανταποκρίνεται σε μια πολιτική 
ανάγκη, αλλά είναι θύμα μιας σχολαστικότητας 
αυστηρά φιλολογικής. Θα μπορούσε κανείς άφοβα 
να πετάξει τα νεκρά αυτά σημεία έξω από το 
Πρόγραμμα, στον τομέα της προπαγανδιστικής 
φιλολογίας. 

Σ’ ότι αφορά τα συγκεκριμένα προβλήματα 
στρατηγικής το Σχέδιο περιορίζεται στη συνέχεια 
στο να δώσει πρότυπα αντάξια των δημοτικών 
σχολείων: 

«Να επιδράσει στην πλειοψηφία των μελών της 
ίδιας της τάξης του...».

«Να επιδράσει σε πλατιά στρώματα εργατών 
γενικά...». 

«Η εργασία που πραγματοποιείται καθημερινά για 
να κατακτήσουμε τα συνδικάτα, έχει μια αξία 
ιδιαίτερης σπουδαιότητας...». 

«Η κατάκτηση πλατιών στρωμάτων ανάμεσα στους 
φτωχούς αγρότες, έχει επίσης (;) μια τεράστια 
σπουδαιότητα...». 

Όλες αυτές οι στοιχειώδεις αλήθειες, που από μόνες 
τους είναι ασυζήτητες, απλά και μόνο 
απαριθμούνται η μια ύστερα από την άλλη, δηλαδή 
παρουσιάζονται χωρίς να είναι δεμένες με τον 
χαρακτήρα της ιστορικής εποχής μας. Με τη 
σχολική και αφηρημένη μορφή που σήμερα 



παρουσιάζονται, θα μπορούσαν χωρίς δυσκολία να 
μπουν σε μια απόφαση της Δεύτερης Διεθνούς. 

Το θεμελιώδες πρόβλημα του Προγράμματος, 
δηλαδή η στρατηγική της επαναστατικής 
κατάληψης της εξουσίας (οι όροι και οι μέθοδες για 
το φτάσιμο ως την εξέγερση, η ίδια η εξέγερση, η 
κατάκτηση της εξουσίας) εξετάζεται με στείρο και 
φτωχό τρόπο σ’ ένα σχηματικό απόσπασμα, που 
πιάνει λιγότερο χώρο από το χώρο που είναι 
αφιερωμένος στον «εποικοδομητικό» και 
«γκιλντιστικό» σοσιαλισμό. Η εξέταση αυτή γίνεται 
μ’ έναν τρόπο αφηρημένο, σχολαστικό, χωρίς 
καθόλου να ανατρέξει στη ζωντανή εμπειρία της 
εποχής μας. 

Δεν αναφέρεται στις μεγάλες μάχες του 
προλεταριάτου στη Φιλανδία, στη Γερμανία, στην 
Αυστρία, στη Δημοκρατία των Σοβιέτ της 
Ουγγαρίας, στις μέρες του Σεπτέμβρη της Ιταλίας, 
στα γεγονότα του 1923 στη Γερμανία, στη γενική 
απεργία της Αγγλίας, παρά με τη μορφή μιας 
άχαρης χρονολογικής απαρίθμησής τους, κι όχι στο 
Έκτο κεφάλαιο που εξετάζει τη στρατηγική του 
προλεταριάτου, μα στο Δεύτερο κεφάλαιο που 
εκθέτει «την κρίση του καπιταλισμού και την πρώτη 
φάση της παγκόσμιας επανάστασης». Με άλλα 
λόγια οι μεγάλες μάχες του προλεταριάτου 
αντιμετωπίζονται σαν αντικειμενικά γεγονότα, σαν 
έκφραση της «γενικής κρίσης του καπιταλισμού», 
κι όχι σαν στρατηγική εμπειρία του προλεταριάτου. 
Θα ήταν αρκετό να πούμε πως η αποκήρυξη της 
νοοτροπίας του «πουτσιστικού» επαναστατικού 
τυχοδιωκτισμού –που από μόνη της αποτελεί ένα 
καθήκον– γίνεται μέσα στο Σχέδιο χωρίς ούτε καν 
να δοκιμάσουν να απαντήσουν στο ερώτημα: Το 



ξεσήκωμα στην Εσθονία, η έκρηξη στον καθεδρικό 
ναό της Σόφιας το 1924 ή η τελευταία εξέγερση της 
Καντόνας[5] ήταν ηρωικές εκδηλώσεις 
επαναστατικού τυχοδιωκτισμού ή αντίθετα 
μεθοδικές ενέργειες της επαναστατικής στρατηγικής 
του προλεταριάτου; Ένα Σχέδιο, που εξετάζοντας 
το πρόβλημα «του πουτσισμού», δεν δίνει 
απάντηση στο φλέγον αυτό ερώτημα, αποτελεί 
απλούστατα μια διπλωματική υπεκφυγή μιας 
καγκελαρίας κι όχι ένα ντοκουμέντο 
κομμουνιστικής στρατηγικής. 

Είναι φανερό πως στο δοσμένο Σχέδιο, δεν είναι 
τυχαίος ο αφηρημένος τρόπος με τον οποίο 
τοποθετούν τα προβλήματα της επαναστατικής 
πάλης του προλεταριάτου, αφού οι ίδιοι 
τοποθετούνται πάνω από την ιστορία. Κοντά στο 
φιλολογικό, σχολαστικό, απολογητικό, 
μπουχαρινικό τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων, 
χωρίς να τοποθετούνται οι ίδιοι από την άποψη της 
επαναστατικής δράσης, υπάρχει ακόμα κι άλλο ένα 
αίτιο: οι συγγραφείς του Σχεδίου, για λόγους που 
τους κατανοούμε πολύ καλά, προτιμούν γενικά να 
μην αγγίξουν από πολύ κοντά τα στρατηγικά 
διδάγματα των τελευταίων πέντε χρόνων. 

Δεν μπορεί όμως κανείς να αντιμετωπίζει ένα 
πρόγραμμα επαναστατικής δράσης σαν μια συλλογή 
αφηρημένων θέσεων, που είναι ανεξάρτητες απ’ 
αυτά, που συνέβηκαν στη διάρκεια των ιστορικών 
αυτών χρόνων. Είναι φανερό πως το Πρόγραμμα 
δεν μπορεί να εξιστορήσει όλα εκείνα που έγιναν, 
οφείλει όμως να τα πάρει σαν αφετηρία του, να 
στηριχτεί πάνω τους, να αγκαλιάσει όλα αυτά, να 
αναφερθεί σ’ αυτά. Πρέπει το Πρόγραμμα να 
επιτρέπει διαμέσου των θέσεών του να γίνουν 



κατανοητά όλα τα μεγάλα γεγονότα της πάλης του 
προλεταριάτου κι όλα τα σημαντικά περιστατικά της 
πάλης των ιδεών στους κόλπους της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς. Αν αυτό ισχύει για το 
σύνολο του Προγράμματος, ισχύει ακόμα πιο πολύ 
για το μέρος εκείνο του Προγράμματος που είναι 
ειδικά αφιερωμένο στα προβλήματα της 
στρατηγικής και της τακτικής. Πρέπει εδώ, 
ακολουθώντας την έκφραση του Λένιν, να 
καταγράψουμε τόσο αυτό που κατακτήσαμε όσο κι 
αυτό που αφήσαμε να μας ξεφύγει. Και θα μπορέσει 
κανείς να το μετατρέψει σε «κατάκτηση», αν το 
κατανοήσει και το αφομοιώσει καλά. Η 
προλεταριακή πρωτοπορία χρειάζεται όχι έναν 
κατάλογο κοινοτοπιών, μα ένα εγχειρίδιο δράσης. 
Θα εξετάσουμε λοιπόν τα προβλήματα του 
κεφαλαίου «στρατηγική» συνδέοντάς τα όσο το 
δυνατό πιο στενά με την πείρα της μεταπολεμικής 
πάλης, και προπαντός με την εμπειρία που 
αποκομίσαμε τα πέντε τελευταία χρόνια –χρόνια 
τραγικών σφαλμάτων της ηγεσίας. 

2. Οι Ουσιώδεις Ιδιομορφίες της Στρατηγικής
στη Διάρκεια της Επαναστατικής Εποχής και ο 
Ρόλος του Κόμματος
Το κεφάλαιο που είναι αφιερωμένο στη στρατηγική 
και την ταχτική δεν χαρακτηρίζει ούτε καν από 
«στρατηγική» άποψη μ’ έναν τρόπο κάπως 
σύμφυτο: την ιμπεριαλιστική εποχή, ως εποχή των 
προλεταριακών επαναστάσεων, παραβάλλοντας την 
με την προπολεμική εποχή. 

Είναι αλήθεια πως στο Πρώτο κεφάλαιο το Σχέδιο 
χαρακτηρίζει την περίοδο του βιομηχανικού 
καπιταλισμού στο σύνολό της ως «μια περίοδο 
σχετικά συνεχούς εξέλιξης, εξάπλωσης του 



καπιταλισμού πάνω σ’ ολόκληρη τη γήινη σφαίρα 
χάρη στο μοίρασμα των αποικιών που δεν είχαν 
ακόμα καταληφθεί και που κατακτήθηκαν με το 
όπλο στο χέρι...».

Είναι αλήθεια πως αυτός ο τρόπος καθορισμού των 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων είναι αρκετά 
αντιφατικός, ωστόσο καλλωπίζει έκδηλα την εποχή 
του βιομηχανικού καπιταλισμού που ήταν η εποχή 
των μεγάλων κλονισμών, των πολέμων και των 
επαναστάσεων –εποχή που ξεπέρασε απ’ αυτή την 
άποψη ολόκληρο το παρελθόν της ανθρωπότητας. 
Φαίνεται πως θα έπρεπε να την χαρακτηρίσουν σαν 
ένα ειδύλλιο, για να δικαιολογήσουν κάπως την 
πρόσφατη αστεία διαβεβαίωση των συγγραφέων 
του Σχεδίου, που μας λέει με σιγουριά πως στην 
εποχή του Μαρξ και του Έγκελς «δεν μπορούσε 
ούτε καν να γίνει λόγος» για το νόμο της 
ανισόμερης εξέλιξης[6]. Μα αν είναι λάθος να 
χαρακτηρίζουμε ολόκληρη την ιστορία του 
βιομηχανικού καπιταλισμού σαν μια «συνεχή 
εξέλιξη» είναι πολύ σημαντικό να φωτίσουμε σ’ 
αυτή την ιστορία την εποχή που έζησε ιδιαίτερα η 
Ευρώπη από το 1871 μέχρι το 1914 ή το λιγότερο 
μέχρι το 1905. Αυτή ήταν μια εποχή συσσώρευσης 
των αντιφάσεων που στις εσωτερικές σχέσεις των 
τάξεων στην Ευρώπη δεν ξεπερνούσαν σχεδόν τα 
όρια της νόμιμης πάλης. Από διεθνική άποψη, οι 
αντιφάσεις αυτές συσσωρεύονταν μέσα στα πλαίσια 
μιας ένοπλης ειρήνης. Τότε εμφανίστηκε, 
αναπτύχθηκε και απολιθώθηκε η Δεύτερη Διεθνής 
που ο προοδευτικός ιστορικός ρόλος της έληξε με 
την έναρξη του ιμπεριαλιστικού πολέμου. 

Η πολιτική που θεωρείται σαν μαζική ιστορική 
δύναμη καθυστερεί πάντα σε σχέση με την 



οικονομία. Αν η κυριαρχία του χρηματιστικού 
κεφαλαίου και των μονοπωλιακών τραστ 
εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο τέλος κιόλας του 
19ου αιώνα, η καινούρια εποχή που αντανακλά 
αυτό το γεγονός άρχισε στην παγκόσμια πολιτική 
από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, από την 
Επανάσταση του Οκτώβρη και τη δημιουργία της 
Τρίτης Διεθνούς. 

Στο βάθος του εκρηκτικού χαραχτήρα της 
καινούριας εποχής, με την απότομη εναλλαγή των 
πολιτικών πλημμυρίδων και αμπώτιδων της, με 
τους συνεχείς σπασμούς της τής πάλης των τάξεων 
ανάμεσα στο φασισμό και τον κομμουνισμό, 
υπάρχει το γεγονός ότι από ιστορική άποψη το 
παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα έχει εξαντληθεί. 
Δεν είναι πια ικανό να προοδεύσει γενικά. Αυτό δεν 
σημαίνει πως ορισμένοι κλάδοι της βιομηχανίας και 
ορισμένες χώρες δεν αναπτύσσονται και δεν θα 
αναπτυχθούν ακόμα με βήματα άγνωστα ως τα 
σήμερα. Μα αυτή η ανάπτυξη συντελείται και θα 
συντελείται σε βάρος της ανάπτυξης άλλων κλάδων 
και άλλων χωρών. Τα έξοδα παραγωγής του 
παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος 
καταβροχθίζουν ολοένα και πιο πολύ το παγκόσμιο 
εισόδημα που αποφέρει αυτό το σύστημα. Η 
Ευρώπη λοιπόν που ήταν συνηθισμένη να 
κυριαρχεί στον κόσμο, με τη δύναμη της 
αδράνειας, που απόκτησε εξαιτίας της γοργής 
ανάπτυξής της πριν από τον πόλεμο –ανάπτυξη που 
συντελέστηκε σχεδόν χωρίς διακοπή– προσέκρουσε 
πιο βίαια απ’ όλα τα άλλα μέρη του κόσμου πάνω 
στην καινούρια σχέση δυνάμεων, πάνω στην 
καινούρια κατανομή της παγκόσμιας αγοράς, πάνω 
στις αντιφάσεις που έγιναν πιο βαθιές ύστερα από 
τον πόλεμο. Και είναι αυτή ακριβώς που 



υποβλήθηκε στην πιο βίαιη μετάβαση από την 
προπολεμική «οργανική» εποχή στην εποχή των 
επαναστάσεων. 

Είναι αλήθεια πως θεωρητικά δεν μπορεί κανείς να 
υποστηρίξει πως δεν θα ήταν δυνατό να έχουμε 
ακόμα ένα καινούριο κεφάλαιο γενικής προόδου 
του καπιταλισμού, που θα εκτυλισσόταν στις χώρες 
τις πιο δυναμικές, τις πιο κυρίαρχες και ζωογόνες. 
Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει πρώτα ο 
καπιταλισμός να πηδήξει πάνω από τεράστια 
φράγματα στον ταξικό τομέα και στον τομέα των 
σχέσεων ανάμεσα στα κράτη: Να συντρίψει για 
μεγάλο χρονικό διάστημα την προλεταριακή 
επανάσταση, να υποδουλώσει οριστικά την Κίνα, να 
ανατρέψει τη Δημοκρατία των Σοβιέτ, κλπ. Όλα 
αυτά όμως βρίσκονται ακόμα πολύ μακριά. Ένα 
θεωρητικό ενδεχόμενο άλλωστε μοιάζει τόσο λίγο 
με μια πολιτική πιθανότητα. Δεν χρειάζεται να 
πούμε πως γι’ αυτό το λόγο πολλά πράγματα 
εξαρτώνται από μας τους ίδιους, δηλαδή από την 
επαναστατική στρατηγική της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς. Σε τελευταία ανάλυση το ζήτημα θα 
καθοριστεί από την παγκόσμια πάλη των δυνάμεων. 
Μα στη σημερινή εποχή, για την οποία ακριβώς 
καταστρώνουμε το Πρόγραμμα, η γενική ανάπτυξη 
του καπιταλισμού βρίσκεται μπροστά σε 
ανυπέρβλητα εμπόδια που παρεμβάλλουν οι 
αντιφάσεις ανάμεσα στις οποίες σφαδάζει 
παράφορα αυτή η εξέλιξη. Είναι αυτό ακριβώς που 
δίνει στην εποχή μας έναν χαρακτήρα 
επαναστατικό, και στην επανάσταση έναν διαρκή 
χαρακτήρα. 

Ο επαναστατικός χαρακτήρας της εποχής δεν 
συνίσταται στο γεγονός ότι επιτρέπει να 



πραγματοποιήσουμε την επανάσταση, δηλαδή να 
καταλάβουμε την εξουσία, σε κάθε δοσμένη στιγμή. 
Μα αποτελείται από βαθιές και απότομες μεταβολές, 
από συχνές και βίαιες μεταβάσεις, περνώντας από 
μια άμεσα επαναστατική κατάσταση, με άλλα λόγια 
από μια κατάσταση που το Κομμουνιστικό Κόμμα 
μπορεί να επιχειρήσει να αποσπάσει την εξουσία, 
στη νίκη της φασιστικής ή μισοφασιστικής 
αντεπανάστασης, κι από την τελευταία, σε ένα 
προσωρινό μεσοβέζικο καθεστώς («συνασπισμό της 
αριστεράς», μπάσιμο της σοσιαλδημοκρατίας στη 
συμμαχία, άνοδο στην εξουσία του Κόμματος του 
Μακ Ντόναλντ, κλπ.) για να ξανακάνει στη 
συνέχεια τις αντιφάσεις κοφτερές σαν το ξυράφι 
και να θέσει πάλι καθαρά το πρόβλημα της 
εξουσίας. 

Τί παρατηρήσαμε στην Ευρώπη στη διάρκεια των 
τελευταίων δεκαετιών που προηγήθηκαν του 
πολέμου; Στον οικονομικό τομέα: μια δυναμική 
άνοδο των παραγωγικών δυνάμεων διαμέσου 
«ομαλών» ταλαντεύσεων της συγκυρίας. Στον 
πολιτικό τομέα: ανάπτυξη της σοσιαλδημοκρατίας, 
που αναγκαζόταν να κάνει ζιγκ ζαγκ δευτερεύουσας 
σημασίας, σε βάρος του φιλελευθερισμού και της 
«δημοκρατίας». Με άλλα λόγια, ένα προτσές 
μεθοδικό μέσα στο οποίο μεγάλωνε η όξυνση των 
οικονομικών και πολιτικών αντιφάσεων. Μ’ αυτή 
την έννοια δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για 
την προλεταριακή επανάσταση. 

Μπροστά σε τί βρισκόμαστε στην Ευρώπη μετά τον 
πόλεμο; Στην οικονομία: πιέσεις και ακανόνιστες, 
σπασμωδικές ανάπαυλες στην παραγωγή, που 
βρισκόταν γενικά, παρά τις μεγάλες πρόοδες της 
τεχνικής σε ορισμένους κλάδους, γύρω στο 



προπολεμικό επίπεδο. Στην πολιτική: βίαιες 
ταλαντεύσεις της πολιτικής κατάστασης προς τα 
αριστερά και προς τα δεξιά. Είναι ολοφάνερο πως οι 
απότομες μεταβολές που θα συντελεστούν σ’ αυτή 
την κατάσταση μέσα σ’ ένα, δυο ή τρία χρόνια 
καθορίζονται όχι από τις τροποποιήσεις των 
θεμελιακών συντελεστών της οικονομίας, αλλά από 
αίτια ή πιέσεις που προέρχονται αποκλειστικά από 
τον τομέα του εποικοδομήματος, συμβολίζοντας 
έτσι την εξαιρετική αστάθεια ολόκληρου του 
συστήματος, που τα θεμέλιά του έχουν διαβρωθεί 
από ασυμβίβαστε αντιφάσεις. 

Από εδώ ακριβώς βγαίνει ολόκληρη η σημασία της 
επαναστατικής στρατηγικής σ’ αντίθεση με την 
τακτική. Απ’ αυτά επίσης απορρέει η καινούρια 
σημασία του Κόμματος και της ηγεσίας του. 

Το Σχέδιο περιορίζεται στο να δώσει ένα τυπικό 
ορισμό του Κόμματος (πρωτοπορία, θεωρία του 
μαρξισμού, ενσάρκωση της εμπειρίας, κλπ.) που 
δεν θα δημιουργούσε καμιά παραφωνία στο 
πρόγραμμα της προπολεμικής αριστερής 
σοσιαλδημοκρατίας. Σήμερα αυτό δεν είναι αρκετό. 

Μπροστά σ’ έναν καπιταλισμό που αναπτύσσεται η 
πιο καλή κομματική ηγεσία δεν θα μπορούσε παρά 
μονάχα να επισπεύσει το σχηματισμό του εργατικού 
κόμματος. Αντίθετα τα λάθη της ηγεσίας δεν μπορεί 
παρά να καθυστερήσουν αυτόν τον σχηματισμό. Οι 
αντικειμενικές προϋποθέσεις της προλεταριακής 
επανάστασης ωρίμαζαν σιγά σιγά. Η εργασία του 
Κόμματος διατηρούσε τον προπαρασκευαστικό της 
χαρακτήρα. 

Σήμερα κάθε νέα απότομη μεταβολή της πολιτικής 
κατάστασης προς τα αριστερά θέτει ξανά τη λύση 



στα χέρια του επαναστατικού κόμματος. Αν το 
κόμμα αφήσει να περάσει το κρίσιμο σημείο από 
όπου η κατάσταση αρχίζει να αλλάζει, αυτή 
μεταβάλλεται στο αντίθετό της. Σε παρόμοιες 
συνθήκες ο ρόλος της ηγεσίας του κόμματος 
αποκτά μια εξαιρετική σπουδαιότητα. Τα λόγια του 
Λένιν που βεβαιώνουν ότι δυο ή τρεις μέρες 
μπορούν να αποφασίσουν για την τύχη της 
παγκόσμιας επανάστασης δεν θα μπορούσαν να 
γίνουν κατανοητά την εποχή της Δεύτερης 
Διεθνούς. Αντίθετα στην εποχή μας επιβεβαιώθηκαν 
πάρα πολλές φορές και πάντα με την αρνητική τους 
έννοια αν εξαιρέσουμε τον Οκτώβρη. Μονάχα το 
σύνολο αυτών των συνθηκών κάνει κατανοητή την 
πολύ εξαιρετική θέση που κατέχει η Κομμουνιστική 
Διεθνής και η ηγεσία της στο γενικό μηχανισμό της 
σημερινής ιστορικής εποχής.

Πρέπει να καταλάβουμε καθαρά πως το βασικό, το 
πρωταρχικό αίτιο της λεγόμενης «σταθεροποίησης» 
είναι η αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στον γενικό 
κλονισμό που έχει υποστεί το οικονομικό και 
κοινωνικό περιβάλλον της καπιταλιστικής Ευρώπης 
και της αποικιακής Ανατολής, από τη μια, στην 
αδυναμία, την έλλειψη προετοιμασίας, την 
αναποφασιστικότητα των Κομμουνιστικών 
Κομμάτων, τα βαριά σφάλματα της ηγεσίας τους, 
από την άλλη. 

Δεν είναι η λεγόμενη σταθεροποίηση –που κανείς 
δεν ξέρει από που ήρθε– που φρενάρισε την 
ανάπτυξη της επαναστατικής κατάστασης στην 
περίοδο 1918-1919 ή στα κατοπινά χρόνια, μα 
αυτή η ίδια η κατάσταση, που δεν την 
εκμεταλλεύτηκε κανείς, μεταμορφωνόταν στο 



αντίθετό της και εξασφάλιζε στην μπουρζουαζία τη 
δυνατότητα να αντιπαλέψει με σχετική επιτυχία 
προς όφελος της σταθεροποίησης. Οι ολοένα και 
πιο οξυμένες αντιφάσεις αυτής της πάλης για 
«σταθεροποίηση», ή για να το πούμε καλύτερα 
αυτής της πάλης για τη συνέχιση της ύπαρξης και 
της ανάπτυξης του καπιταλισμού, προετοιμάζουν σε 
κάθε καινούριο στάδιο τις προϋποθέσεις για 
καινούριους κλονισμούς στον τομέα των τάξεων και 
των διεθνικών σχέσεων, δηλαδή καινούριες 
επαναστατικές καταστάσεις που η ανάπτυξή τους 
εξαρτάται αποκλειστικά από το προλεταριακό 
κόμμα. 

Ο ρόλος του υποκειμενικού παράγοντα μπορεί να 
παραμείνει τελείως υποταγμένος στην εποχή της 
αργής οργανικής εξέλιξης, όπου βλέπει κανείς να 
παρουσιάζονται οι διάφορες παροιμίες των 
σταδίων: «Όποιος πάει σιγά, πάει μακριά», «Το 
αδύνατο κανείς δεν το κατόρθωσε», που 
αντανακλούν την εγκράτεια της τακτικής στην 
οργανική εποχή –εποχή που δεν μπορεί κανείς να 
«πηδήξει πάνω από τα στάδια». Ενώ όταν οι 
αντικειμενικές προϋποθέσεις είναι ώριμες, τότε το 
κλειδί ολόκληρου του ιστορικού προτσές περνάει 
στα χέρια του υποκειμενικού παράγοντα, δηλαδή 
στα χέρια του κόμματος. Ο οπορτουνισμός που ζει 
συνειδητά ή ασυνείδητα κάτω από την υποβολή της 
περασμένης εποχής έχει την τάση να υποτιμάει 
πάντα το ρόλο του υποκειμενικού παράγοντα, 
δηλαδή τη σπουδαιότητα του κόμματος και της 
επαναστατικής ηγεσίας. Αυτό έγινε αισθητό σε όλη 
του την έκταση στη συζήτηση που έγινε για τα 
διδάγματα του γερμανικού Οκτώβρη, στις 
συζητήσεις για την Αγγλορωσική Επιτροπή, και για 
την Κινέζικη Επανάσταση. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, 



όπως και σε άλλες λιγότερο σημαντικές, η 
οπορτουνιστική τάση επέμβηκε ακολουθώντας μια 
γραμμή που υπολόγιζε άμεσα πάνω στις «μάζες» 
και κατά συνέπεια παραμελούσε τα προβλήματα της 
«κορυφής», της επαναστατικής ηγεσίας. Αυτός ο 
τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος, που γενικά 
είναι λαθεμένος από θεωρητική άποψη, γίνεται 
ολέθριος στην ιμπεριαλιστική εποχή. 

Η επανάσταση του Οκτώβρη ήταν το αποτέλεσμα 
της ειδικής σχέσης των ταξικών δυνάμεων στη 
Ρωσία και σε ολόκληρο τον κόσμο, και της 
ιδιαίτερης ανάπτυξης που είχαν πάρει αυτές οι 
δυνάμεις στο προτσές του ιμπεριαλιστικού πολέμου. 
Η γενική αυτή θέση είναι στοιχειώδης για έναν 
μαρξιστή. Ωστόσο δεν θα εναντιωνόταν καθόλου 
στο μαρξισμό αν έθετε κανείς το παρακάτω, λόγου 
χάρη, ερώτημα: θα είχαμε κατακτήσει την εξουσία 
τον Οκτώβρη, αν ο Λένιν δεν κατόρθωνε να φτάσει 
στη Ρωσία την κατάλληλη στιγμή: Πολλά σημάδια 
δείχνουν πως δεν θα μπορούσαμε να την 
κατακτήσουμε. Η αντίσταση ήταν σθεναρή ακόμα 
και μπροστά στον Λένιν, στα ανώτατα στρώματα 
του Κόμματος (στρώματα που, ας το πούμε με την 
ευκαιρία, ήταν ως ένα μεγάλο βαθμό τα ίδια μ’ αυτά 
που καθορίζουν σήμερα την πολιτική). Η αντίσταση 
αυτή θα ήταν άπειρα πιο ισχυρή αν δεν ήταν εκεί ο 
Λένιν. Το Κόμμα δεν θα είχε μπορέσει να υιοθετήσει 
την απαιτούμενη πολιτική και να πάρει έγκαιρα τα 
αναγκαία μέτρα –και είχαμε στη διάθεσή μας πολύ 
λίγο χρόνο. Σε παρόμοιες περίοδες λίγες μέρες 
είναι καμιά φορά αποφασιστικές. Οι εργατικές μάζες 
θα εξασκούσαν την πίεσή τους από τα κάτω με 
μεγάλο ηρωισμό, αλλά χωρίς μια ηγεσία που θα 
προχωρούσε συνειδητά και με αποφασιστικότητα 
προς το σκοπό, η νίκη θα είχε πολύ λίγες 



πιθανότητες επιτυχίας. Στο μεταξύ, αφού θα 
εγκατέλειπε την Πετρούπολη στους Γερμανούς και 
θα τσάκιζε τις σποραδικές προλεταριακές 
εξεγέρσεις, η μπουρζουαζία θα μπορούσε να 
σταθεροποιήσει την εξουσία της, παίρνοντας 
πιθανότητα μια βοναπαρτιστική μορφή, κλείνοντας 
χωριστή ειρήνη με τη Γερμανία και υιοθετώντας 
άλλα μέτρα. Έτσι, ολόκληρη η πορεία των 
γεγονότων θα μπορούσε για μια ολόκληρο σειρά 
χρόνια να ακολουθήσει άλλο δρόμο. 

Στη γερμανική επανάσταση του 1918, στην 
ουγγρική επανάσταση του 1919, στο κίνημα του 
ιταλικού προλεταριάτου το Σεπτέμβρη του 1920, 
στη γενική αγγλική απεργία του 1926, στη 
βιενέζικη εξέγερση του 1927, στην κινέζικη 
επανάσταση του 1925-27, σε διαφορετικό βαθμό 
και κάτω από διαφορετικές μορφές, φανερώνεται η 
ίδια πολιτική αντίφαση που καλύπτει ολόκληρη τη 
δεκαετία: μπροστά σε μια ώριμη επαναστατική 
κατάσταση, κι όχι μονάχα από την άποψη των 
κοινωνικών της βάσεων, αλλά συχνά κι από την 
άποψη της μαχητικότητας των μαζών, λείπει πάντα 
ο υποκειμενικός παράγοντας, δηλαδή το μαζικό 
επαναστατικό κόμμα, ή αυτό το κόμμα δεν έχει 
θαρραλέα και διορατική ηγεσία. 

Δεν χρειάζεται να πούμε πως η αδυναμία των 
Κομμουνιστικών Κομμάτων και της ηγεσίας τους 
δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά είναι το προϊόν 
ολόκληρου του παρελθόντος της Ευρώπης. Είναι 
φανερό πως με την ωριμότητα που έχουν σήμερα οι 
αντικειμενικές επαναστατικές αντιφάσεις, τα 
επαναστατικά κόμματα θα μπορούσαν να 
αναπτυχθούν με ταχύ ρυθμό, αν υπήρχε μια ηγεσία 
στη Διεθνή που να ενεργεί με σύνεση, 



επισπεύδοντας αντί να επιβραδύνει το προτσές 
ωρίμανσής τους. Αν γενικά η αντίφαση αποτελεί το 
ελατήριο το πιο σημαντικό της προόδου, τότε για 
την Κομμουνιστική Διεθνή ή το λιγότερο για το 
ευρωπαϊκό τμήμα της, το βασικό ελατήριο της 
ιστορικής κίνησης που ωθεί μπροστά πρέπει να 
είναι η πλήρης κατανόηση της αντίφασης που 
υπάρχει ανάμεσα στη γενική ωριμότητα (παρά τις 
πλημμυρίδες και τις αμπώτιδες) της αντικειμενικής 
κατάστασης και την έλλειψη ωριμότητας του 
Παγκόσμιου Κόμματος του προλεταριάτου. 

Άν δεν κατανοήσουμε πλατιά, γενικευμένα, 
διαλεκτά, τη σημερινή εποχή, ως εποχή απότομων 
μεταβολών, δεν είναι δυνατόν να 
διαπαιδαγωγήσουμε σωστά τα νεαρά κόμματα, να 
διευθύνουμε με σύνεση από την άποψη της 
στρατηγικής την ταξική πάλη, να συνδυάσουμε με 
ακρίβεια τις μέθοδες της τακτικής τους, ούτε, 
προπαντός, να αλλάζουμε όπλα απότομα, άφοβα, 
αποφασιστικά, σε κάθε καινούρια κατάσταση. Όταν 
μάλιστα δυο ή τρεις μέρες απότομης αλλαγής 
αποφασίζουν καμιά φορά για την τύχη της 
παγκόσμιας επανάστασης για πολλά χρόνια. 

Το κεφάλαιο του Σχεδίου που είναι αφιερωμένο στη 
στρατηγική και την τακτική μιλάει για την πάλη του 
Κόμματος και για το προλεταριάτο γενικά, για τη 
γενική απεργία και την εξέγερση γενικά, μα δεν 
αποκαλύπτει καθόλου τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και 
τον εσωτερικό ρυθμό της σημερινής εποχής –
χαραχτήρα που αν δεν τον κατανοήσουμε 
θεωρητικά, αν δεν τον «μυριστούμε» στην 
πολιτική, είναι αδύνατο να έχουμε μια καθοδήγηση 
πραγματικά επαναστατική. 



Να γιατί αυτό το κεφάλαιο είναι από την αρχή μέχρι 
το τέλος τόσο σχολαστικό, τόσο φτωχό, τόσο 
ανακόλουθο. 

3. Το Τρίτο Συνέδριο και το Ζήτημα της Διάρκειας 
του Επαναστατικού Προτσές
Σύμφωνα με τον Λένιν και Σύμφωνα με τον 
Μπουχάριν
Στην εξέλιξη που ακολούθησε η Ευρώπη μετά τον 
πόλεμο μπορεί κανείς να διακρίνει 3 περίοδες: η 
πρώτη περίοδος καλύπτει από το 1917 μέχρι το 
1921, η δεύτερη από το Μάρτη του 1921 μέχρι τον 
Οκτώβρη του 1923, και η τρίτη από τον Οκτώβρη 
του 1923 μέχρι τη γενική αγγλική απεργία, και ίσως 
μάλιστα μέχρι σήμερα. 

Το μεταπολεμικό επαναστατικό κίνημα των μαζών 
ήταν αρκετά ισχυρό για να ανατρέψει την 
μπουρζουαζία. Μα δεν υπήρχε κανείς για να το 
κάνει. Η σοσιαλδημοκρατία που ήταν επικεφαλής 
των παλιών οργανώσεων της εργατικής τάξης 
συγκέντρωσε όλες της τις δυνάμεις για να σώσει το 
αστικό καθεστώς. Εμείς που περιμέναμε αυτή την 
περίοδο το προλεταριάτο να κατακτήσει αμέσως την 
εξουσία, προεξοφλούσαμε ότι το επαναστατικό 
κόμμα θα ωρίμαζε πάρα πολύ γρήγορα μέσα στη 
φωτιά του εμφυλίου πολέμου. Μα οι προθεσμίες 
δεν συνέπεσαν καθόλου. Το μεταπολεμικό κύμα 
υποχώρησε προτού τα Κομμουνιστικά Κόμματα, 
που πάλευαν ενάντια στη σοσιαλδημοκρατία, να 
ανδρωθούν και να γίνουν ικανά να κατευθύνουν 
την εξέγερση. 

Το Μάρτη του 1921 το Κομμουνιστικό Κόμμα 
Γερμανίας έκανε μια προσπάθεια να χρησιμοποιήσει 
το κύμα που υποχωρούσε και να γκρεμίσει μ’ ένα 



χτύπημα το αστικό κράτος. Η σκέψη που κατεύθυνε 
την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Γερμανίας ήταν να σώσει τη Δημοκρατία 
των Σοβιέτ (η θεωρία του σοσιαλισμού σε μια μόνη 
χώρα δεν είχε ακόμα διακηρυχθεί). Αποδείχτηκε, 
ωστόσο, ότι για τη νίκη, δεν αρκούσαν η 
αποφασιστικότητα της ηγεσίας και η δυσαρέσκεια 
των μαζών. Χρειαζόταν ολόκληρη μια σειρά από 
άλλους όρους και προπαντός μια στενή σχέση 
ανάμεσα στην ηγεσία και τις μάζες, καθώς και η 
εμπιστοσύνη των μαζών απέναντι στην ηγεσία. Ο 
όρος αυτός έλλειπε. 

Το Τρίτο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
είναι το ορόσημο που χωρίζει την πρώτη από τη 
δεύτερη περίοδο. Το Συνέδριο αυτό απόδειξε πως 
τα πολιτικά και οργανωτικά μέσα των 
Κομμουνιστικών Κομμάτων ήταν ανεπαρκή για την 
κατάκτηση της εξουσίας και προώθησε το σύνθημα: 
«Προς τις Μάζες», δηλαδή προς την κατάκτηση της 
εξουσίας διαμέσου της κατάκτησης των μαζών, 
βασιζόμενοι στην πάλη τους και στην καθημερινή 
τους ζωή. Γιατί ακόμα και μέσα στις συνθήκες μια 
επαναστατικής εποχής οι μάζες ζουν την 
καθημερινή ζωή τους έστω κι αν το κάνουν μ’ έναν 
διαφορετικό τρόπο. 

Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος 
πρόσκρουσε στο Συνέδριο σε μια παράφορη 
αντίσταση που θεωρητικός εμπνευστής της ήταν ο 
Μπουχάριν. Ξεκινούσε από τη δική του άποψη για 
τη διαρκή επανάσταση κι όχι από την άποψη του 
Μαρξ: αφού ο καπιταλισμός έχει ξοφλήσει, έλεγε, 
τότε για να πετύχουμε τη νίκη, πρέπει να 
διεξάγουμε χωρίς διακοπή την επαναστατική 



επίθεση. Οι απόψεις του Μπουχάριν περιορίζονταν 
πάντα σε τέτοιου είδους συλλογισμούς. 

Δεν χρειάζεται να πω πως ποτέ δεν συμμερίστηκα 
τη θεωρία της «διαρκούς» επανάστασης του 
Μπουχάριν, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να 
υπάρξει καμιά διακοπή στο επαναστατικό προτσές: 
περίοδες λιμνάσματος, υποχωρήσεις, μεταβατικές 
διεκδικήσεις, κλπ. Αντίθετα, από τις πρώτες μέρες 
του Οκτώβρη πάλεψα την καρικατούρα αυτή της 
διαρκούς επανάστασης. 

Όταν μιλούσα, όπως ο Λένιν, για το ασυμβίβαστο 
που υπάρχει ανάμεσα στη Σοβιετική Ρωσία και τον 
ιμπεριαλιστικό κόσμο, είχα υπόψη μου τη μεγάλη 
στροφή της στρατηγικής κι όχι τους τακτικούς 
ελιγμούς της. Αντίθετα, ο Μπουχάριν, πριν ακόμα 
μεταμορφωθεί στο αντίθετό του, ανάπτυξε 
αδιάλλακτα τη σχολαστική καρικατούρα του της 
μαρξιστικής αντίληψης της συνεχούς επανάστασης. 
Ολόκληρη την περίοδο του «αριστερού 
κομμουνισμού[7]», ο Μπουχάριν υπολόγιζε ότι η 
επανάσταση δεν επιδεχόταν ούτε υποχωρήσεις ούτε 
προσωρινούς συμβιβασμούς με τον εχθρό. Πολύ 
καιρό μετά το πρόβλημα που τέθηκε στο Μπρεστ-
Λιτόβσκ, απέναντι στο οποίο η στάση μου δεν είχε 
τίποτε το κοινό με τη συμπεριφορά του Μπουχάριν, 
ο τελευταίος, μαζί με ολόκληρη την τότε 
υπεραριστερή πτέρυγα της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς, υιοθέτησε τη γραμμή των ημερών[8] του 
Μάρτη του 1921 στη Γερμανία, υπολογίζοντας πως 
αν δεν «γαλβανιζόταν» το προλεταριάτο της 
Ευρώπης, αν δεν παρουσιαζόταν ασταμάτητα 
καινούριες επαναστατικές αναφλέξεις, η εξουσία 
των Σοβιέτ θα οδηγούνταν αναπόφευκτα σε 
συντριβή. Αν και είχα συνείδηση των 



αναμφισβήτητων κινδύνων που ορθώνονταν 
ενάντια σε αυτή την εξουσία, αυτό δεν με εμπόδισε 
να παλέψω χέρι χέρι με τον Λένιν, στη διάρκεια του 
Τρίτου Συνεδρίου, ενάντια στην πουτσιστική αυτή 
παρωδία της μαρξιστικής αντίληψης για τη διαρκή 
επανάσταση. Δεκάδες φορές επαναλάβαμε στη 
διάρκεια αυτού του Συνεδρίου, απευθυνόμενοι 
στους ανυπόμονους αριστερούς: Μη βιάζεστε να 
μας σώσετε. Έτσι δεν θα κάνετε άλλο από το να 
συντριβείτε και κατά συνέπεια να συντριβούμε κι 
εμείς μαζί σας. Ακολουθείστε το δρόμο της 
συστηματικής πάλης για να κατακτήσετε τις μάζες, 
για να φθάσετε έτσι στην κατάκτηση της εξουσίας. 
Έχουμε ανάγκη τη νίκη σας, κι όχι να δώσετε τη 
μάχη για μας κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Εμείς 
στη Σοβιετική Ρωσία βασιζόμενοι στη Ν.Ε.Π., θα 
διατηρήσουμε τις θέσεις μας και θα προχωρήσουμε 
λίγο μπροστά, θα έχετε ακόμα τον καιρό να έρθετε 
σε βοήθειά μας την κατάλληλη στιγμή, 
προετοιμάζοντας τις δυνάμεις σας και 
εκμεταλλευόμενοι μια ευνοϊκή κατάσταση. 

Αν κι αυτό έγινε μετά το 10ο Συνέδριο που είχε 
απαγορέψει το σχηματισμό ομάδων μέσα στο 
Κόμμα, ο Λένιν ωστόσο πήρε την πρωτοβουλία και 
δημιούργησε τον πυρήνα μιας καινούριας ομάδας 
για να παλέψει ενάντια στους υπεραριστερούς που 
ήταν ισχυροί αυτή την περίοδο. Στις πολύ στενές 
αυτές συσκέψεις μας ο Λένιν έθετε καθαρά το 
ζήτημα να καθορίσουμε σε ποιους δρόμους θα 
έπρεπε να οδηγήσουμε αργότερα την πάλη μας, αν 
το Τρίτο Συνέδριο υιοθετούσε τις απόψεις του 
Μπουχάριν. Η τότε «φράξια» μας δεν απλώθηκε 
γιατί οι αντίπαλοι, στη διάρκεια κιόλας του 
Συνεδρίου, «περιόρισαν» εσπευσμένα το «μέτωπό 
τους». 



Ο Μπουχάριν φυσικά παρέκκλινε αριστερά του 
μαρξισμού περισσότερα από τους άλλους. Στο ίδιο 
το Τρίτο Συνέδριο, και ύστερα απ’ αυτό, πάλεψε μια 
ιδέα που εγώ ανάπτυξα: την ιδέα μιας 
αναπόφευκτης ανόδου της οικονομικής συγκυρίας 
στην Ευρώπη. Απομέρους μου περίμενα ότι ύστερα 
από μια σειρά ήττες του προλεταριάτου η 
αναπόφευκτη αυτή άνοδος θα φέρει όχι ένα 
χτύπημα στην επανάσταση, μα αντίθετα θα 
καθορίσει μια καινούρια ώθηση της επαναστατικής 
πάλης. Ο Μπουχάριν που τοποθετούνταν στη 
σχολαστική άποψή του της διάρκειας όχι μονάχα 
της οικονομικής κρίσης, μα και της επανάστασης 
στο σύνολό της, με πάλεψε πολύ καιρό 
στηριγμένος πάνω σ’ αυτή την άποψη, μέχρι που 
τον ανάγκασαν τα γεγονότα να αναγνωρίσει, με 
πολύ καθυστέρηση όπως πάντα, ότι είχε κάνει 
λάθος. 

Στο Τρίτο και στο Τέταρτο Συνέδριο ο Μπουχάριν 
πάλεψε ενάντια στην πολιτική του Ενιαίου Μετώπου 
και των μεταβατικών διεκδικήσεων, ξεκινώντας από 
τη μηχανιστική αντίληψή του της διάρκειας του 
επαναστατικού προτσές. 

Θα μπορούσε κανείς να ακολουθήσει την πάλη των 
δυο αυτών τάσεων, την τάση της μαρξιστικής, της 
σύνθετης αντίληψης του αδιάκοπου χαρακτήρα της 
προλεταριακής επανάστασης και την τάση της 
παρωδίας του μαρξισμού, που δεν αποτελεί 
καθόλου ένα ιδιαίτερο προσωπικό γνώρισμα του 
Μπουχάριν, σε ολόκληρη μια σειρά άλλων 
ζητημάτων τόσο μικρής όσο και μεγάλης σημασίας. 
Μα αυτό είναι ανώφελο: στο βάθος η στάση που 
υιοθετεί σήμερα ο Μπουχάριν είναι ο ίδιος 



σχολαστικός υπεραριστερισμός «της διαρκούς 
επανάστασης» με τη διαφορά πως παρουσιάζεται 
ανάποδα. Αν λόγου χάρη μέχρι το 1923 ο 
Μπουχάριν υπολόγιζε ότι χωρίς διαρκή οικονομική 
κρίση και διαρκή εμφύλιο πόλεμο στην Ευρώπη η 
Δημοκρατία των Σοβιέτ θα συντριβόταν, αντίθετα 
τώρα ανακάλυψε μια ρετσέτα που επιτρέπει γενικά 
την οικοδόμηση του σοσιαλισμού πέρα και ξέχωρα 
από την παγκόσμια επανάσταση. Η μπουχαρινική 
διάρκεια, που αναστράφηκε μ’ αυτόν τον τρόπο, 
δεν έγινε καλύτερη τη στιγμή μάλιστα που πολύ 
συχνά οι τωρινοί ηγέτες της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς συνδυάζουν το σημερινό οπορτουνισμό 
τους με το τυχοδιωκτικό πνεύμα που υιοθετούσαν 
χθες, και vice-versa (αντίστροφα). 

Το Τρίτο Συνέδριο ήταν ένα ορόσημα μεγάλης 
σπουδαιότητας. Τα διδάγματά του είναι ζωντανά και 
γόνιμα μέχρι τις μέρες μας. Το Τέταρτο Συνέδριο 
συγκεκριμενοποίησε ακόμα περισσότερο αυτά τα 
διδάγματα. Το σύνθημα του Τρίτου Συνεδρίου δεν 
έλεγε απλά: προς τις μάζες, αλλά προς την εξουσία 
καταχτώντας προηγούμενα τις μάζες. Σ’ ολόκληρη 
τη διάρκεια του Συνεδρίου, η ομάδα που 
κατευθυνόταν από τον Λένιν (και που ειρωνικά την 
αποκαλούσε η «δεξιά» πτέρυγα) καλούσε με 
επιμονή τους συντρόφους να δείξουν μεγαλύτερη 
προσοχή. Στο τέλος του Συνεδρίου ο Λένιν 
συγκάλεσε μια μικρή σύσκεψη όπου έκανε μια 
προφητική προειδοποίηση. 

«Μην ξεχνάτε πως απλά πρόκειται να πάρετε καλά 
τον παλμό για να κάνετε το επαναστατικό άλμα. Η 
πάλη για την κατάκτηση των μαζών είναι η πάλη 
για την κατάκτηση της εξουσίας».



Τα γεγονότα του 1923 απόδειξαν πως όχι μονάχα οι 
«καθοδηγούμενοι» αλλά ακόμα και πολλοί 
καθοδηγητές δεν είχαν κάνει δική τους αυτή τη 
θέση του Λένιν.

4. Τα Γεγονότα του 1923 στη Γερμανία
και τα Μαθήματα του Οκτώβρη
Τα γεγονότα του 1923 στη Γερμανία αποτέλεσαν το 
κρίσιμο σημείο που εγκαινίασε την καινούρια 
περίοδο εξέλιξης της Κομμουνιστικής Διεθνούς μετά 
τον Λένιν. Η κατάληψη του Ρουρ από τα γαλλικά 
στρατεύματα (στις αρχές του 1923) σήμαινε πως 
προκαλούνταν μια υποτροπή του πολεμικού χάους 
στην Ευρώπη. Ο δεύτερος αυτός παροξυσμός της 
αρρώστιας ήταν ασύγκριτα πιο αδύνατος από τον 
πρώτο. Επειδή όμως χτυπούσε τον εντελώς 
εξαντλημένο οργανισμό της Γερμανίας έπρεπε να 
περιμένουμε από την αρχή βίαιες επαναστατικές 
αντιδράσεις. Αυτό δεν το έλαβε υπόψη της η ηγεσία 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς την κατάλληλη 
στιγμή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας 
συνέχιζε ακόμα να ακολουθεί το σύνθημα του 
Τρίτου Συνεδρίου –σύνθημα που το κρατούσε 
σταθερά μακριά από το δρόμο του επικίνδυνου 
πουτσισμού, αλλά που είχε αφομοιωθεί με 
μονόπλευρο τρόπο. Έχουμε κιόλας πει πως στην 
εποχή μας των απότομων εναλλαγών, αυτό που 
είναι πιο δύσκολο για μια επαναστατική ηγεσία, 
είναι να ξέρει να σφυγμομετρά την απότομη καμπή 
της και να στρίβει έγκαιρα και με σταθερότητα το 
τιμόνι. Μια επαναστατική ηγεσία δεν αποκτά αυτές 
τις ιδιότητες απλά με το να ορκίζεται στην 
τελευταία εγκύκλιο της Κομμουνιστικής Διεθνούς: 
αυτές κατακτούνται, αν υπάρχουν οι απαραίτητες 
θεωρητικές προϋποθέσεις, με την εμπειρία που η 
ίδια έχει αποκτήσει και με μια αληθινή αυτοκριτική. 



Δεν κατορθώθηκε χωρίς κόπο η απότομη μεταβολή 
που οδήγησε από την τακτική των ημερών του 
Μάρτη 1921 στη συστηματική επαναστατική 
δραστηριότητα με τον Τύπο, τις συγκεντρώσεις, τα 
συνδικάτα και το κοινοβούλιο. Αφού ξεπεράστηκε η 
κρίση που προήλθε από τη στροφή αυτή μεγάλωσε 
ο κίνδυνος να δούμε να αναπτύσσεται μια 
καινούρια μονόπλευρη παρέκκλιση καθαρά 
αντίθετου χαρακτήρα. Η καθημερινή πάλη για την 
κατάκτηση των μαζών απορροφά ολόκληρη την 
προσοχή, επεξεργάζεται την ίδια της τη ρουτίνα 
στην τακτική, παρεμποδίζει να ιδωθούν τα 
στρατηγικά προβλήματα που βγαίνουν σαν 
συμπεράσματα από τις αλλαγές της αντικειμενικής 
κατάστασης. 

Το καλοκαίρι του 1923 η εσωτερική κατάσταση της 
Γερμανίας, προπαντός σε σχέση με τη χρεοκοπία 
της τακτικής της παθητικής αντίστασης, πήρε το 
χαρακτήρα μιας καταστροφής. Γινόταν όλο και πιο 
καθαρό πως η γερμανική μπουρζουαζία δεν θα 
κατόρθωνε να βγει απ’ αυτή τη «χωρίς διέξοδο» 
κατάσταση παρά μόνο αν το Κομμουνιστικό Κόμμα 
δεν την κατανοούσε σωστά και δεν έβγαζε για τον 
εαυτό του όλα τα αναγκαία επαναστατικά 
συμπεράσματα. Μα το Κομμουνιστικό Κόμμα 
ακριβώς που κρατούσε το κλειδί της κατάστασης το 
χρησιμοποίησε για να ανοίξει τις πόρτες στην 
μπουρζουαζία. 

Γιατί η γερμανική επανάσταση δεν κατάληξε στη 
νίκη; Τα αίτια αυτού του γεγονότος πρέπει να 
αναζητηθούν στην τακτική κι όχι σε δευτερεύοντες 
όρους. Εδώ έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
μιας επαναστατικής κατάστασης που χάθηκε. Δεν 
θα ήταν δυνατό να οδηγηθεί το γερμανικό 



προλεταριάτο στη μάχη αν δεν είχε πειστεί πως 
αυτή τη φορά το ζήτημα έμπαινε καθαρά, πως το 
Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν έτοιμο να δώσει τη 
μάχη και ικανό να εξασφαλίσει τη νίκη. Το 
Κομμουνιστικό Κόμμα όμως έκανε αυτή τη 
μεταβολή χωρίς αυτοπεποίθηση και με μια 
πρωτάκουστη καθυστέρηση. Όχι μονάχα οι δεξιοί, 
μα και οι υπεραριστεροί, παρά τη λυσσασμένη πάλη 
που διεξήγαγαν, αντιμετώπισαν, μέχρι το 
Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, με έναν αρκετά μεγάλο 
φαταλισμό το προτσές ανάπτυξης της επανάστασης. 

Είναι δουλειά σχολαστικού, κι όχι επαναστάτη να 
αναλύσει τώρα, post-factum (εκ των υστέρων), και 
να δει μέχρι ποιο σημείο θα ήταν «εγγυημένη» η 
κατάκτηση της εξουσίας, αν υπήρχε μια σωστή 
πολιτική. Θα αρκεστούμε να παραθέσουμε πάνω σ’ 
αυτό το θέμα μια θαυμάσια μαρτυρία της 
«Πράβντα», μαρτυρία ωστόσο συμπτωματική, αφού 
ήταν εντελώς απομονωμένη και αντέφασκε μ’ όλες 
τις άλλες κρίσεις που έκανε αυτή η εφημερίδα. 

«Αν το Μάη του 1924, μπροστά σε μια ορισμένη 
σταθεροποίηση του μάρκου, σε μια κάποια 
στερέωση της μπουρζουαζίας, σ’ ένα πέρασμα των 
μεσαίων και μικροαστικών στρωμάτων στους 
εθνικιστές, ύστερα από μια βαθιά κρίση του 
Κόμματος, ύστερα από μια σκληρή ήττα του 
προλεταριάτου, αν ύστερα από όλα αυτά οι 
κομμουνιστές κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν 
3.700.000 ψήφους, είναι φανερό πως τον Οχτώβρη 
του 1923, μπροστά σε μια χωρίς προηγούμενο 
κρίση της οικονομίας, σε μια πλήρη αποσύνθεση 
των μεσαίων τάξεων, σε μια τεράστια σύγχυση που 
κυριαρχούσε στις γραμμές της σοσιαλδημοκρατίας 
πάνω σε μια βάση ισχυρών και βίαιων αντιφάσεων 



στους ίδιους τους κόλπους της μπουρζουαζίας και 
μιας κατάστασης πνευμάτων πρωτοφανούς 
μαχητικότητας των προλεταριακών μαζών στα 
βιομηχανικά κέντρα, το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε 
μαζί του την πλειοψηφία του πληθυσμού. 
Μπορούσε και όφειλε να δώσει τη μάχη, κι είχε 
όλες τις δυνατότητες να πετύχει», («Πράβντα», 25 
του Μάη 1924). 

Ας παραθέσουμε ακόμα τα λόγια ενός γερμανού 
αντιπροσώπου που μίλησε στο Πέμπτο Συνέδριο και 
που το όνομά του μας είναι άγνωστο:

«Δεν υπάρχει στη Γερμανία ούτε ένας συνειδητός 
εργάτης που να μην ξέρει πως το Κόμμα θα έπρεπε 
τότε να δώσει τη μάχη αντί να την αποφύγει.

Οι ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας 
έχουν ξεχάσει πως ο ρόλος του Κόμματος έχει τη 
δική του ιδιαίτερη αξία. Αυτό είναι ένα από τα 
βασικά αίτια της ήττας του Οκτώβρη», («Πράβντα», 
24 του Ιούνη 1924). 

Σε συζητήσεις έχουν ειπωθεί πολλά πράγματα 
σχετικά μ’ αυτό που έγινε το 1923, προπαντός στο 
δεύτερο μισό αυτού του χρόνου, στις ανώτατες 
σφαίρες του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας 
και της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Ωστόσο, όσα 
έχουν ειπωθεί πάνω σ’ αυτό το θέμα συνήθως 
απέχουν πολύ από το να ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα. Βασικά είναι ο Κούουζινεν που 
σκόρπισε τη σύγχιση σ’ αυτό το ζήτημα. Στα 1924-
1926 πάσχιζε να αποδείξει πως η ηγεσία Ζινόβιεφ 
υπήρξε σωτήρια, το ίδιο όπως από μια ορισμένη 
ημερομηνία του 1926 και ύστερα βάλθηκε να 
αποδείξει πως η ηγεσία αυτή ήταν ολέθρια. Το 
απαραίτητο κύρος, για να μπορεί να κάνει 



παρόμοιες υπεύθυνες κρίσεις, ο Κούουζινεν το 
αντλούσε από το γεγονός ότι ο ίδιος το 1918 έκανε 
κάθετι που ήταν στο μέτρο των ταπεινών 
δυνατοτήτων του για να οδηγήσει στη συντριβή 
την επανάσταση του φιλανδικού προλεταριάτου[9].

Μετά τα γεγονότα δοκίμασαν πάνω από μια φορά 
να με παρουσιάσουν σαν αλληλέγγυο με τη γραμμή 
του Μπράντλερ: στην ΕΣΣΔ αυτό γινόταν μ’ έναν 
καμουφλαρισμένο τρόπο, γιατί ήταν πάρα πολλοί 
εκείνοι που ήξεραν πως έγιναν τα πράγματα. Στη 
Γερμανία όμως ενεργούσαν ανοιχτά, γιατί εκεί 
κανείς δεν ήξερε τίποτε. Εντελώς τυχαία έχω στα 
χέρια μου ένα τυπωμένο χαρτί που μιλάει για την 
έντονη ιδεολογική πάλη που διεξάχθηκε στην 
Κεντρική Επιτροπή μας πάνω στα προβλήματα της 
γερμανικής επανάστασης. Στα ντοκουμέντα της 
Συνδιάσκεψης του Γενάρη 1924, το Πολιτικό 
Γραφείο με κατηγόρησε ανοιχτά πως κράτησε μια 
δύσπιστη και εχθρική στάση απέναντι στην 
Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Γερμανίας στη διάρκεια της περιόδου που 
προηγήθηκε της συνθηκολόγησής της. Να τι 
εξιστορούν σ’ αυτό το ντοκουμέντο: 

«... Ο σύντροφος Τρότσκι πριν να αφήσει τη 
συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής (Ολομέλεια 
του Σεπτέμβρη 1923) έκανε μια επέμβαση που 
συντάραξε όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής –
επέμβαση στην οποία ισχυρίστηκε ότι η ηγεσία του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας δεν άξιζε 
τίποτε, πως η Κεντρική Επιτροπή αυτού του 
Κόμματος ήταν διαβρωμένη από φαταλισμό και δεν 
έκανε τίποτε άλλο από το να χάφτει μύγες, κλπ. 
Κατά συνέπεια, δήλωσε ο σύντροφος Τρότσκι, η 
γερμανική επανάσταση είναι καταδικασμένη να 



συντριβεί. Αυτή η ομιλία προξένησε σ’ όλους τους 
παρευρισκόμενους καταθλιπτική εντύπωση. Μα η 
τεράστια πλειοψηφία των συντρόφων κατάληξε στο 
συμπέρασμα ότι αυτός ο φιλιππικός ήταν 
συνδεμένος μ’ ένα επεισόδιο (;) που δεν είχε καμιά 
σχέση με τη γερμανική επανάσταση, επεισόδιο που 
έγινε στην Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής, κι 
ότι αυτή η ομιλία δεν ανταποκρινόταν στην 
αντικειμενική κατάσταση» («Ντοκουμέντα της 
Συνδιάσκεψης του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Ρωσίας», Γενάρης 1924, σελ. 14, η υπογράμμιση 
είναι δική μου –Λ.Τ.). 

Όποιος κι αν είναι ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη 
της Κεντρικής Επιτροπής διερμήνευσαν την 
έκκλησή μου για επαγρύπνηση, που δεν ήταν 
φυσικά η πρώτη, αυτή είχε υπαγορευτεί 
αποκλειστικά από την έγνοια μου για την τύχη της 
γερμανικής επανάστασης. Δυστυχώς η πορεία των 
γεγονότων με δικαίωσε πέρα για πέρα, γιατί η 
πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής του ηγετικού 
Κόμματος, σύμφωνα με την ίδια την ομολογία της, 
δεν είχε, ανάμεσα σ’ άλλα, καταλάβει έγκαιρα πως 
η προειδοποίησή μου «ανταποκρινόταν» πλέρια 
«στην αντικειμενική κατάσταση». Βέβαια, δεν 
πρότεινα να αντικατασταθεί εσπευσμένα η 
μπραντλερική Κεντρική Επιτροπή με κάποια άλλη 
(μια παρόμοια ενέργεια που θα πραγματοποιούνταν 
την παραμονή αποφασιστικών γεγονότων θα ήταν 
απλούστατα ένας τυχοδιωκτισμός. Από το καλοκαίρι 
του 1923 είχα προτείνει έναν πιο επίκαιρο και 
αποφασιστικό τρόπο για να αντιμετωπιστεί το 
ζήτημα του περάσματος στην εξέγερση και κατά 
συνέπεια το ζήτημα της κινητοποίησης των 
δυνάμεών μας για να βοηθήσουμε την Κεντρική 
Επιτροπή του γερμανικού Κόμματος. Η προσπάθεια 



που έγινε αργότερα να με παρουσιάσουν σαν 
αλληλέγγυο με τη γραμμή της μπραντλερικής 
Κεντρικής Επιτροπής, που τα λάθη της δεν ήταν 
παρά η αντανάκλαση των γενικών σφαλμάτων της 
ηγεσίας της Κομμουνιστικής Διεθνούς, οφειλόταν 
προπαντός στο γεγονός ότι, αμέσως μετά την 
συνθηκολόγηση του γερμανικού Κόμματος 
αντιτάχθηκα στην προσπάθεια να μεταβάλουν τον 
Μπράντλερ σε αποδιοπομπαίο τράγο, αν και (ή 
καλύτερα γιατί) έκρινα τη γερμανική ήττα άπειρα 
πιο σοβαρή απ’ ότι την έκρινε η πλειοψηφία της 
Κεντρικής Επιτροπής. Σ’ αυτή την περίπτωση όπως 
και σ’ άλλες ορθώθηκα ενάντια σ’ ένα απαράδεκτο 
σύστημα, που σύμφωνα μ’ αυτό, εκθρόνιζαν, 
περιοδικά, τα εθνικά κέντρα που υποβάλλονταν 
τότε σε απηνείς διωγμούς κι ακόμα κυνηγούνταν 
από το Κόμμα, μόνο και μόνο για να αναβαπτίσουν 
το αλάνθαστο της κεντρικής ηγεσίας. 

Στο βιβλίο Τα Μαθήματα του Οκτώβρη που το 
έγραψα κάτω από την επίδραση της 
συνθηκολόγησης της γερμανικής Κεντρικής 
Επιτροπής ανάπτυξα την ιδέα ότι μέσα στις 
σημερινές συνθήκες μια επαναστατική κατάσταση 
μπορεί μέσα σε λίγες μέρες να χαθεί για πολλά 
χρόνια. Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, αλλά 
αυτή η άποψη χαρακτηρίστηκε «μπλανκισμός»[10] 
και «ατομικισμός». Τα αμέτρητα άρθρα που 
γράφτηκαν ενάντια στα Μαθήματα του Οκτώβρη 
μαρτυρούσαν ότι στην ουσία είχε ξεχαστεί η 
εμπειρία της εξέγερσης του Οκτώβρη, κι ότι τα 
διδάγματά της πολύ λίγο είχαν συνειδητοποιηθεί. 
Το να κατηγορείς τις «μάζες» ρίχνοντάς τους την 
ευθύνη των λαθών της ηγεσίας, ή το να μειώνεις 
γενικά τη σημασία της ηγεσίας, για να κάνεις έτσι 
πιο μικρή την ενοχή της, είναι μια νοοτροπία 



καθαρά μενσεβίκικη που απορρέει από την 
ανικανότητα να κατανοήσεις διαλεκτικά: το 
«εποικοδόμημα» γενικά, το εποικοδόμημα της 
τάξης που είναι το κόμμα, το εποικοδόμημα του 
κόμματος που είναι το διευθυντικό κέντρο του. 
Υπάρχουν εποχές που ο ίδιος ο Μαρξ ή ο Έγκελς 
δεν μπορούν να προωθήσουν ούτε κατά ένα πόντο 
την ιστορική εξέλιξη όσο κι αν την χτυπούν με το 
μαστίγιο. Υπάρχουν όμως άλλες εποχές όπου 
άνθρωποι πολύ μικρότερου αναστήματος 
καθισμένοι στο πηδάλιο μπορούν να 
καθυστερήσουν την ανάπτυξη της παγκόσμιας 
επανάστασης για πολλά χρόνια. 

Οι προσπάθειες που έγιναν τον τελευταία καιρό να 
παρουσιάσουν τα πράγματα σαν να είχα αποκηρύξει 
Τα Μαθήματα του Οκτώβρη είναι τελείως 
παράλογες. Είναι αλήθεια πως «αναγνώρισα» ένα 
επουσιώδες «λάθος»: όταν έγραφα Τα Μαθήματα 
του Οκτώβρη, δηλαδή το καλοκαίρι του 1924, μου 
φαινόταν πως ο Στάλιν είχε κρατήσει το φθινόπωρο 
του 1923 μια στάση που ήταν πιο αριστερή (δηλ. 
αριστεροκεντριστική) από τη στάση του Ζινόβιεφ. 
Δεν γνώριζα την εσωτερική ζωή της ομάδας που 
έπαιζε το ρόλο του μυστικού κέντρου στη φράξια 
του μηχανισμού της πλειοψηφίας. Τα ντοκουμέντα 
που δημοσιεύτηκαν ύστερα από τη διάσπαση της 
φραξιονιστικής αυτής ομάδας και προπαντός το 
καθαρά μπραντλερικό γράμμα του Στάλιν[11] προς 
τον Ζινόβιεφ και τον Μπουχάριν, με έπεισαν πως η 
κρίση που είχα κάνει σχετικά με τη συγκρότηση 
των προσώπων δεν ήταν ακριβής. Αυτή ωστόσο η 
ανακρίβεια δεν έχει καμιά σχέση με την ουσία των 
προβλημάτων που έθεταν Τα Μαθήματα του 
Οκτώβρη. Το λάθος άλλωστε από την άποψη των 
προσώπων δεν ήταν τόσο μεγάλο. Ο κεντρισμός 



είναι ικανός, αυτό είναι αλήθεια, να διαγράφει 
μεγάλα ζιγκ ζαγκ προς τα αριστερά, είναι όμως 
τελείως ανίκανος, όπως το απόδειξε ξανά η εξέλιξη 
του Ζινόβιεφ να ακολουθήσει μια επαναστατική 
γραμμή λίγο πολύ συστηματική. 

Οι ιδέες που είχα αναπτύξει στα Μαθήματα του 
Οκτώβρη διατηρούν ακόμα και σήμερα ολόκληρη 
τη δύναμή τους. Κι όχι μόνο αυτό: μετά το 1924 
έχουν επικυρωθεί πολλές φορές. 

Ανάμεσα στις πολυάριθμες δυσκολίες της 
προλεταριακής εξέγερσης υπάρχει μια δυσκολία 
που είναι εντελώς καθορισμένη, συγκεκριμένη, 
ειδική –δυσκολία που απορρέει από την κατάσταση 
και τα καθήκοντα της επαναστατικής διεύθυνσης 
του Κόμματος. Σε μια απότομη μεταβολή των 
γεγονότων και τα πιο επαναστατικά κόμματα 
κινδυνεύουν να ξεπεραστούν και να 
αντιπαρατάξουν χθεσινά συνθήματα ή μέθοδες 
πάλης στα καινούρια καθήκοντα και τις καινούριες 
ανάγκες. Γενικά λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει πιο 
απότομη μεταβολή απ’ αυτήν που δημιουργεί η 
αναγκαιότητα της εξέγερσης του προλεταριάτου. 
Εδώ ακριβώς εμφανίζεται ο κίνδυνος να μην 
ανταποκρίνεται η ηγεσία του κόμματος, η πολιτική 
του κόμματος στο σύνολό της, στη συμπεριφορά 
της τάξης και στις απαιτήσεις της κατάστασης. Όταν 
η πολιτική ζωή εκτυλίσσεται σχετικά αργά, 
παρόμοιες ασυμφωνίες αφομοιώνονται τελικά, 
προξενώντας βέβαια ζημιές, αλλά χωρίς να 
προκαλούν καταστροφές. Ενώ σε περίοδες 
οξυμένων επαναστατικών κρίσεων, λείπει ακριβώς 
ο χρόνος για να εξαλειφθεί η ανισορροπία και κατά 
κάποιο τρόπο να διορθωθεί το μέτωπο μέσα στη 
φωτιά. Οι περίοδες που στη διάρκειά τους η 



επαναστατική κρίση ανεβαίνει στο μάξιμουμ της 
όξυνσής της έχουν, από την ίδια τους τη φύση, ένα 
γοργό ρυθμό. Η ασυμφωνία ανάμεσα στην 
επαναστατική ηγεσία (δισταγμοί, ταλαντεύσεις, 
ελπίδες, τη στιγμή που η αστική τάξη εξασκεί μια 
λυσσασμένη πίεση) και τα αντικειμενικά 
καθήκοντα, μπορεί μέσα σε λίγες βδομάδες κι 
ακόμα μέσα σε λίγες μέρες να στοιχίσει μια 
καταστροφή, κάνοντας έτσι να χαθεί το κέρδος 
πολλών χρόνων εργασίας. 

Είναι φανερό πως η ανισορροπία ανάμεσα στην 
ηγεσία και το κόμμα, ή ανάμεσα στο κόμμα και την 
τάξη μπορεί να έχει κι αντίθετο χαρακτήρα: όταν η 
ηγεσία προηγείται της ανάπτυξης της επανάστασης, 
παίρνοντας τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης για 
τον ένατο. Το πιο εξόφθαλμο παράδειγμα μιας 
ανισορροπίας αυτού του είδους το είχαμε στη 
Γερμανία το Μάρτη του 1921. Εκεί είχαμε μια 
ακραία εκδήλωση της «παιδικής αρρώστιας του 
κομμουνισμού» στο Κόμμα και κατά συνέπεια: τον 
πουτσισμό (πνεύμα επαναστατικού 
τυχοδιωκτισμού). Αυτός ο κίνδυνος είναι πέρα για 
πέρα πραγματικός, ακόμα και για το μέλλον. Έτσι 
τα διδάγματα του Τρίτου Συνεδρίου της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς διατηρούν στο ακέραιο 
την αξία τους. Μα η γερμανική πείρα του 1923 μας 
έχει δείξει με ωμό τρόπο και στην πράξη έναν 
κίνδυνο αντίθετου χαρακτήρα: ενώ η κατάσταση 
ήταν ώριμη, η ηγεσία αργοπόρησε. Όταν η ηγεσία 
αυτή κατόρθωσε να ευθυγραμμιστεί με την 
κατάσταση, η κατάσταση είχε ήδη αλλάξει: οι μάζες 
αποσύρθηκαν και η σχέση των δυνάμεων 
χειροτέρεψε απότομα. 



Στη γερμανική αποτυχία του 1923 υπήρξαν 
προφανώς πολλές εθνικές ιδιομορφίες, μα υπήρξαν 
επίσης χαρακτηριστικά γνωρίσματα ολότελα 
κλασικά που συμβόλιζαν έναν γενικό κίνδυνο. Θα 
μπορούσε κανείς να τον χαρακτηρίσει κρίση της 
επαναστατικής ηγεσίας την παραμονή του 
περάσματος στην εξέγερση. Η βάση του 
προλεταριακού κόμματος, από την ίδια της τη 
φύση, είναι πολύ πιο λίγο επιρρεπής στο να 
υποταχτεί στην πίεση της αστικής κοινής γνώμης. 
Ορισμένα όμως στοιχεία των ανώτερων και μεσαίων 
στρωμάτων του κόμματος αναπόφευκτα θα 
υποταχτούν σε μεγάλο μάλλον βαθμό στην 
επίδραση της υλικής και πνευματικής τρομοκρατίας 
που εξασκείται από την μπουρζουαζία την 
αποφασιστική στιγμή. Δεν μπορεί να κλείνει κανείς 
τα μάτια για να μη βλέπει αυτό τον κίνδυνο. Βέβαια 
δεν υπάρχει μια κάποια σωτήρια συνταγή 
καταπολέμησής του, κατάλληλη για όλες τις 
περιπτώσεις. Το πρώτο όμως βήμα στην πάλη 
ενάντια σε έναν κίνδυνο είναι να κατανοήσουμε την 
πηγή και το χαρακτήρα του. Η αναπόφευκτη 
εμφάνιση και η επέκταση μιας δεξιάς ομάδας σε 
κάθε Κομμουνιστικό Κόμμα στη διάρκεια της «προ-
Οκτωβριανής» περιόδου, αντανακλάει, από τη μια 
μεριά, τις τεράστιες αντικειμενικές δυσκολίες και 
τους κινδύνους για να γίνει το «πήδημα», κι από 
την άλλη, τη λυσσασμένη πίεση της αστικής κοινής 
γνώμης. Εδώ βρίσκεται η ουσία και η σημασία της 
δεξιάς ομάδας. Γι’ αυτό είναι αναπόφευκτο να 
εμφανίζονται στα Κομμουνιστικά Κόμματα 
δισταγμοί και παρασιωπήσεις ακριβώς τη στιγμή 
που είναι περισσότερο επικίνδυνοι. Στη χώρα μας 
το 1917 οι δισταγμοί κυρίεψαν μια μειοψηφία, στα 
ανώτερα στρώματα του Κόμματος, και 



κατανικήθηκαν χάρη στην εξαιρετική 
ενεργητικότητα του Λένιν. Στη Γερμανία δίστασε η 
ηγεσία στο σύνολό της, κι ο δισταγμός αυτός 
μεταδόθηκε στο Κόμμα και διαμέσου του Κόμματος 
στην τάξη. Αποτέλεσμα: άφησαν να ξεφύγει από τα 
χέρια τους μια επαναστατική κατάσταση. Στην Κίνα 
το κέντρο αντιστάθηκε στην πάλη της εργατικής 
τάξης και των φτωχών χωρικών για την εξουσία. Κι 
αυτές δεν είναι οι τελευταίες κρίσεις ηγεσίας σε 
αποφασιστικές ιστορικές στιγμές. Ένα από τα πιο 
σπουδαία καθήκοντα κάθε Κομμουνιστικού 
Κόμματος και της Κομμουνιστικής Διεθνούς στο 
σύνολό της, είναι να περιορίσουν στο μίνιμουμ τις 
αναπόφευκτες αυτές κρίσεις. Δεν μπορούν όμως να 
το κατορθώσουν αν δεν αφομοιώσουν την εμπειρία 
του Οκτώβρη 1917, αν δεν κατανοήσουν την 
πολιτική ουσία της δεξιάς αντιπολίτευσης της 
εποχής εκείνης στους κόλπους του Κόμματός μας 
παραβάλλοντάς την με την πείρα του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας το 1923. 

Σ’ αυτό ακριβώς συνίσταται η σημασία των 
Μαθημάτων του Οκτώβρη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
————————

[1]. Η Διεθνής Οργάνωση Εργατών ή η Πρώτη 
Διεθνής, ιδρύθηκε στο Σεν Μαρτέν Χολ, στο 
Λονδίνο, στις 28 του Σεπτέμβρη 1864, από 
αντιπροσώπους βρετανικών συνδικάτων, γαλλικών 
εργατικών οργανώσεων, από Ιταλούς Ματσινιστές, 
και διάφορους Πολωνούς και Γερμανούς. Ο Καρλ 
Μαρξ πήρε μέρος στο Συνέδριο, έγινε μέλος του 
πρώτου Γενικού Συμβουλίου της και έγραψε το 
σχέδιο για το πρώτο δημόσιο κάλεσμά της. Ο Μαρξ 



και ο Έγκελς όχι μόνο την υποστήριξαν, παρά την 
ετερογενή σύνθεσή της, αλλά και με τη δύναμη της 
επιμονής τους και χάρη στην ασυναγώνιστη 
πνευματική τους ανωτερότητα, γρήγορα έγιναν οι 
ηγέτες και οι εκπρόσωποί της. Η ήττα, όμως, της 
Κομμούνας του Παρισιού το 1871, ήταν το 
προμήνυμα της κατάρρευσης της Πρώτης Διεθνούς, 
που επιταχύνθηκε από την όλο και πιο βίαιη 
σύγκρουση ανάμεσα στους οπαδούς του Μαρξ και 
τους υποστηριχτές του ρώσου αναρχικού, Μικαέλ 
Μπακούνιν. Η Συνδιάσκεψη της Διεθνούς στη Χάγη 
το 1872 σφραγίστηκε από τη νίκη των μαρξιστών 
ενάντια στους μπακουνικούς, και αποφάσισε να 
μεταφέρει την έδρα της Διεθνούς στις Ενωμένες 
Πολιτείες, όπου και έγινε το τελευταίο Συνέδριο της 
στις 15 του Ιούλη 1876 στη Φιλαδέλφεια. Οι 
μπακουνικοί συνέχισαν για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, πιστεύοντας ότι εκείνοι αποτελούσαν τη 
Διεθνή. Έκαναν μερικά άγονα Συνέδρια, και τελικά 
διαλύθηκαν κι αυτοί – (Σελ. 92). 

[2]. Σε αντίθεση με την ξεκάθαρη επαναστατική 
τάση της Πρώτης Διεθνούς, και τον συγκεντρωτικό 
της χαρακτήρα, η Δεύτερη Διεθνής ήταν μια 
χαλαρή οργάνωση εθνικών σοσιαλιστικών 
κομμάτων κάθε είδους. Σαν χρόνος της ίδρυσής της 
είναι γενικά παραδεχτό το 1889 όταν η γαλλική και 
η γερμανική μαρξιστική ομάδα, μαζί με μερικές 
άλλες, συγκεντρώθηκαν σ’ ένα Συνέδριο στο 
Παρίσι. Το Διεθνές Σοσιαλιστικό Γραφείο, το μόνο 
κεντρικό όργανο της Δεύτερης Διεθνούς, ιδρύθηκε 
μόλις το 1900 με κεντρικά γραφεία στις Βρυξέλλες. 
Το υψηλότερο επαναστατικό σημείο της Δεύτερης 
Διεθνούς ήταν το Συνέδριο του Άμστερνταμ το 
1904, όπου πραγματικά καταδικάστηκαν ο 
ρεβιζιονισμός του Μπέρνσταϊν και ο 



μινιστεριαλισμός των Μιλεράν-Ζορές. Παρά τις 
τυπικές καταδίκες και την αναγνώριση του 
επαναστατικού μαρξισμού, η πράξη και η θεωρία 
του ρεφορμισμού κέρδιζαν βαθμιαία το πάνω χέρι 
στη Δεύτερη Διεθνή και έφτασαν στο θριαμβευτικό 
απόγειό τους, όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος 
Πόλεμος και η Διεθνής διαλύθηκα στα εθνικά 
συστατικά της μέρη, που τα περισσότερα 
υποστήριξαν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Μετά τον 
πόλεμο και την ίδρυση της Τρίτης Διεθνούς, έγιναν 
προσπάθειες να ξαναζωντανέψει η Δεύτερη 
Διεθνής. Αυτό κατορθώθηκε τελικά το 1923 στο 
Αμβούργο, όπου η Διεθνής των ρεφορμιστικών 
κομμάτων ενοποιήθηκε με τη λεγόμενη «Διεθνή της 
Βιέννης», τη 2,1/2 Διεθνή, στην οποία ηγούνταν η 
αυστριακή Σοσιαλδημοκρατία, που είχε μείνει έξω 
και αριστερά των βασικών ευρωπαϊκών 
σοσιαλιστικών κομμάτων. Η ενοποίηση του 
Αμβούργου πραγματοποιήθηκε στη βάση των 
κλασικών ρεφορμιστικών θέσεων –(Σελ. 92). 

[3]. Η Κομμουνιστική ή Τρίτη Διεθνής, ιδρύθηκε 
από το Συνέδριο που έγινε στη Μόσχα το Μάρτη 
του 1919, ύστερα από το κάλεσμα των 
Κομμουνιστικών Κομμάτων της Ρωσίας, της 
Πολωνίας, της Λετονίας, της Ουκρανίας και άλλων. 
Ο αντιπρόσωπος των γερμανών Κομμουνιστών 
(Ένωση Σπάρτακος), με εντολή του Κόμματός του, 
έφερε αντιρρήσεις στην άμεση ίδρυση της 
Διεθνούς, στη βάση ότι ήταν πρόωρη και ότι η 
αντιπροσώπευση στη Μόσχα ήταν ελλιπής. Παρόλα 
αυτά η Διεθνής ιδρύθηκε σαν το «γενικό επιτελείο 
της Παγκόσμιας Επανάστασης», και ο «κληρονόμος 
της Πρώτης Διεθνούς», δεχόμενη σαν αρχές τις 
αρχές εκείνες που εκλαΐκευσαν μετά την νίκη τους 
οι ρώσοι μπολσεβίκοι. Η αντιπροσώπευση σ’ αυτό 



το Συνέδριο ήταν πραγματικά ασήμαντη, αν 
εξαιρεθούν το ρωσικό και το γερμανικό Κόμμα. 
Όμως, την εποχή του Τρίτου Συνεδρίου της, το 
1921, η νέα Διεθνής είχε κερδίσει την πλειοψηφία 
του γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, του 
Ανεξάρτητου Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της 
Γερμανίας, της τσέχικης Σοσιαλ-δημοκρατίας, του 
νορβηγικού Εργατικού Κόμματος, του βρετανικού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος, του αμερικάνικου 
Σοσιαλιστικού Κόμματος και αξιόλογες μειοψηφίες 
σοσιαλιστικών κομμάτων, όπως της Ιταλίας, της 
Ισπανίας κλπ. –(Σελ. 92) 

[4]. Ο αναρχισμός είναι η θεωρία της κοινωνικής 
οργάνωσης που βασίζεται πάνω σε ελεύθερες, 
αυτόνομες, χαλαρά συνδεμένες κοινότητες 
ισότιμων παραγωγών, που εκλαΐκευσαν οι Μικαέλ 
Μπακούνιν και ο Πίτερ Κροπότκιν. Όποιες κι αν 
είναι οι διαφορές μέσα στις γραμμές των 
αναρχικών, η γενική τους διαφορά από το μαρξισμό 
είναι η αντίθεσή τους σε κάθε κοινοβουλευτική 
δραστηριότητα, σε κάθε πολιτικό κόμμα, σε κάθε 
συγκεντρωτικό ή «αυταρχικό» πολιτικό και 
κυβερνητικό σώμα, ακόμα και στη διάρκεια της 
επανάστασης όταν οι εξεγερμένοι αντιμετωπίζουν 
την ανάγκη της συντονισμένης αντίστασης στην 
αντεπανάσταση. Ο επαναστατικός συνδικαλισμός, 
μια εκδήλωση αναρχισμού στον συνδικαλιστικό 
τομέα (ιδιαίτερα στη Γαλλία και την Ισπανία και ως 
ένα μέρος στις Ενωμένες Πολιτείες με τη μορφή 
των Ι.Μ.Μ.), είναι αντίθετος επίσης στην 
κοινοβουλευτική δραστηριότητα και σε όλα τα 
πολιτικά κόμματα και τονίζει την «πλήρη 
ανεξαρτησία» των συνδικάτων (γαλλικά συνδικάτα) 
και την αντίληψη ότι είναι αναγκαία και αρκετά 
στην πάλη της εργατικής τάξης για να χειραφετηθεί 



από τον καπιταλισμό, που πρέπει να αντικατασταθεί 
από ένα μη κερδοσκοπικό κοινωνικό σύστημα 
διοικούμενο από τα σωματεία ή τα εργοστασιακά 
συνδικάτα. Ο εποικοδομητικός σοσιαλισμός 
αγκαλιάζει τις αντιλήψεις που ανάπτυξε η άκρα 
Δεξιά πτέρυγα της Δεύτερης Διεθνούς 
(Μακντόναλντ, Βαντερβέλντε, Ουέλς) για το 
βαθμιαίο, μη βίαιο πέρασμα του καπιταλισμού στο 
σοσιαλιστικό σύστημα, με την αποφυγή της ταξικής 
πάλης και με τη «διάβρωση» του καπιταλιστικού 
κρατικού μηχανισμού. Ο συντεχνιακός σοσιαλισμός 
είναι μια αντίληψη που αναπτύχθηκε κυρίως στην 
Αγγλία (από τους Χόμπσον, Κόουλ κλπ.) σύμφωνα 
με την οποία η «κοινότητα θα έχει την ιδιοκτησία 
των μέσων παραγωγής, αλλά τα συνδικάτα πρέπει 
να αναγνωριστούν οριστικά από το κράτος, σαν 
φυσικοί ελεγκτές της βιομηχανίας», δηλαδή το 
«εκδημοκρατισμένο κράτος» θα έχει την ιδιοκτησία 
των μέσων παραγωγής στο όνομα των 
«καταναλωτών» με τη συνεργασία του εθνικού 
Κοινοβουλίου των «Συντεχνιών» όλων των κλάδων 
και επαγγελμάτων, που θα εκτελούν διοικητικές 
λειτουργίες –(Σελ. 93). 

[5]. Η εξέγερση της Εσθονίας ήταν ένα πουτς, 
δηλαδή στην κυριολεξία μια συνωμοτική περιπέτεια 
πίσω από τις πλάτες των μαζών. Νωρίς το πρωί της 
1ης του Δεκέμβρη 1924, συνολικά 227 ένοπλοι 
κομμουνιστές συγκεντρώθηκαν σε προκαθορισμένα 
σημεία στην πρωτεύουσα Ρεβάλ για να επιτεθούν 
στη σχολή αξιωματικών, στις αποθήκες όπλων, στο 
αεροδρόμιο, στο σιδηροδρομικό σταθμό, σε 
κυβερνητικά κτίρια, κλπ. Η επίθεση άρχισε στις 
5.15 π.μ., και στις 9 το ίδιο πρωί το πραξικόπημα 
είχε ολοκληρωτικά συντριβεί από τις κυβερνητικές 
δυνάμεις. «Αποφασιστικό ρόλο στην έκβαση της 



εξέγερσης έπαιξε το γεγονός ότι οι μικρές ομάδες 
των επαναστατών εργατών, που ήταν στρατιωτικά 
οργανωμένες, κάλεσαν σε εξέγερση, αλλά έμειναν 
απομονωμένες από τη μάζα του προλεταριάτου... Η 
εργατική τάξη του Ρεβάλ, στο μεγαλύτερο μέρος 
της, παράμεινε απλά αδιάφορος θεατής στη μάχη», 
(Α.Νόιμπεργκ: Ένοπλη Εξέγερση, Λονδίνο). Στη 
Βουλγαρία, το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε μείνει 
τελείως «ουδέτερο», το Σεπτέμβρη του 1923, όταν 
η ακροδεξιά του Τσανκόφ ανάτρεψε τη 
«ριζοσπαστική» κυβέρνηση του αγροτικού ηγέτη 
Σταμπουλίσκι. Χάνοντας κυριολεκτικά την ευκαιρία 
να επέμβει ενεργητικά στην πάλη, το 
Κομμουνιστικό Κόμμα δέχτηκε την επίδραση 
τυχοδιωχτικών διαθέσεων που στην πιο 
απελπισμένη τους έκφραση πήραν τη μορφή 
πράξεων ατομικής τρομοκρατίας. Η δολοφονία 
διάσημων αντιδραστικών και, τελικά, η ανατίναξη 
του καθεδρικού ναού της Σόφιας, τον Απρίλη του 
1925, ήταν μερικά από τα σημάδια της αντίδρασης 
των επαναστατών που, αγανακτισμένοι από την 
παθητικότητα και τον οπορτουνισμό των 
βουλγάρων κομμουνιστών ηγετών την κρίσιμη 
περίοδο του 1923, αποπροσανατολισμένοι, 
προσπαθούσαν να επανορθώσουν μέσω της 
ατομικής δράσης. Για την εξέγερση της Καντόνας, 
το Δεκέμβρη του 1927, βλ. τη Σημείωση 56 –(Σελ. 
94). 

[6]. Στο ραπόρτο του στο Δέκατο Πέμπτο Συνέδριο 
του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής 
Ένωσης, το Νοέμβρη του 1926, ο Στάλιν είπε: 
«Πώς βλέπανε οι προηγούμενοι μαρξιστές αυτό το 
ζήτημα (της δυνατότητας του σοσιαλισμού σε μια 
μόνη χώρα) στη δεκαετία του ’40 του περασμένου 
αιώνα, για παράδειγμα, και στη δεκαετία του ’50 



και του ’60; Εκείνη την εποχή δεν είχε ακόμα 
πραγματοποιηθεί η μονοπωλιακή ανάπτυξη του 
καπιταλισμού, δεν είχε ακόμα ανακαλυφτεί ο νόμος 
της ανισόμερης εξέλιξης του καπιταλισμού, και έτσι, 
το ζήτημα της νίκης του σοσιαλισμού σε μια χώρα 
δεν ήταν τόσο σημαντικό όσο είναι σήμερα. Όλοι οι 
μαρξιστές, από τον Μαρξ και τον Έγκελς και μετά, 
ήταν τότε της γνώμης ότι είναι αδύνατο ο 
σοσιαλισμός να είναι νικηφόρος σε μια μόνη χώρα. 
Θεωρούσαν αναγκαίο να γίνει η επανάσταση 
ταυτόχρονα σε μερικές χώρες. Και για κείνη την 
εποχή αυτό ήταν σωστό», («Ανταπόκριση Διεθνούς 
Τύπου», τόμ. 6ος, Νο 77, 20 του Νοέμβρη 1926, 
σελ. 1320) –(Σελ. 96). 

[7]. Στους πρώτους μήνες του 1918, ο Μπουχάριν 
και η ομάδα του, επικαλούμενοι τις αρχές τους, 
αντιτάχτηκαν στην υπογραφή της συνθήκης του 
Μπρεστ-Λιτόβσκ με τους γερμανούς ιμπεριαλιστές, 
και πρότειναν τη συνέχιση του επαναστατικού 
πολέμου μέχρι το τέλος. Οι Αριστεροί 
Κομμουνιστές, που ανάμεσά τους ήταν και οι 
Ράντεκ, Κρεστίνσκι, Οσίνσκι, Σαπρόνοφ, 
Γιάκοβλεφ, Μ.Ν.Ποκρόβσκι, Πιατάκοφ, 
Πρεομπραζένσκι, Β.Σμιρνόφ, Μπουμπνόφ, ο 
Γιαροσλάβσκι και άλλοι, εκδώσανε ένα δικό τους 
περιοδικό (τον «Κομμουνιστή της Μόσχας») από το 
οποίο επιτίθενταν με βιαιότητα ενάντια στον Λένιν 
και τους οπαδούς του γιατί είχαν τάχα προδώσει 
την επανάσταση στους Γερμανούς και τους 
κουλάκους. Ο Μπουχάριν, όχι μόνο έγραφε ότι η 
σοβιετική κυβέρνηση ήταν (μετά το Μπρεστ-
Λιτόβσκ) ένα φάντασμα, μα και είχαν, φαίνεται, 
επεξεργαστεί σχέδια, μαζί με τους Αριστερούς 
Σοσιαλεπαναστάτες, που κι αυτοί ήταν κατά της 
υπογραφής της συνθήκης, οι Αριστεροί 



Κομμουνιστές να φυλακίσουν τον Λένιν, να 
συγκροτήσουν ένα νέο Συμβούλιο Επιτρόπων του 
Λαού και να ξεκινήσουν έναν επαναστατικό πόλεμο 
ενάντια στους Γερμανούς. Ένα γράμμα που 
δημοσιεύτηκε στην «Πράβντα», στις 21 του 
Δεκέμβρη 1923, από εννιά πρώην ηγέτες των 
Αριστερών Κομμουνιστών, στηρίζει αυτό τον 
ισχυρισμό, εξιστορώντας τις συναντήσεις που είχαν 
οι Σοσιαλεπαναστάτες Κάμκοφ και Πρόσιαν με τον 
Ράντεκ και τον Πιατάκοφ το 1918 με στόχο την 
απομάκρυνση του Λένιν και την εγκαθίδρυση μιας 
πιο «Αριστερής» κυβέρνησης. Παρόλο που, όπως 
δείχνει αυτό το περιστατικό, η σύγκρουση ήταν 
οξύτατη, η αντίθεση στο Μπρεστ-Λιτόβσκ 
εξαφανίστηκε μέσα σ’ ένα χρόνο –(Σελ. 104). 

[8]. Το κάλεσμα του γερμανικού Κομμουνιστικού 
Κόμματος, το Μάρτη του 1921, σε ένοπλη εξέγερση 
για την κατάληψη της εξουσίας, σε συνδυασμό με 
τους αγώνες στην Κεντρική Γερμανία, ήταν η άμεση 
εκδήλωση της λεγόμενης «θεωρίας της επίθεσης», 
που οι κύριοι εμπνευστές και θεωρητικοί της στην 
Κομμουνιστική Διεθνή ήταν ο Μπουχάριν και σ’ ένα 
μικρότερο κάπως βαθμό ο Ζινόβιεφ. Η ηγεσία του 
Κομμουνιστικού Κόμματος, όχι μόνο έσπρωξε τα 
μέλη της σε μια από τα πριν καταδικασμένη άσκοπη 
στρατιωτική επιχείρηση μιας μικρής μειοψηφίας της 
εργατικής τάξης, αλλά και δήλωσε αμέσως μετά την 
κατάρρευση της ένοπλης εξέγερσης του Μάρτη ότι 
με την πρώτη ευκαιρία θα επαναλάβει την 
επιχείρηση. Αυτές οι επιχειρήσεις, διακήρυξαν οι 
υπερ-αριστεριστές, ηλεκτρίζουν την εργατική τάξη 
και θα την κάνουν να ανατρέψει την καπιταλιστική 
κυριαρχία. «Αν ρωτήσει κανείς τι το πραγματικά 
καινούριο υπάρχει στην επιχείρηση του Μάρτη, 
πρέπει να απαντήσουμε: ακριβώς αυτό που 



κατακρίνουν οι αντίπαλοί μας, δηλαδή ότι το Κόμμα 
μπήκε στην πάλη χωρίς να ενδιαφερθεί για το ποιος 
θα το ακολουθήσει», (Α.Μάσλοβ: «Η Διεθνής», 
Βερολίνο, 1921, σελ. 254). «Η επιχείρηση του 
Μάρτη σαν απομονωμένη επιχείρηση του Κόμματος 
θα ήταν –και μ’ αυτήν την έννοια έχουν δίκιο οι 
αντίπαλοί μας– ένα έγκλημα ενάντια στο 
προλεταριάτο. Αλλά η επίθεση του Μάρτη σαν μια 
εισαγωγή σε μια σειρά διαρκώς ανώτερες 
επιχειρήσεις, ήταν μια πράξη απελευθέρωσης», 
(Α.Ταλχάιμερ: «Ταχτική και Οργάνωση της 
Επαναστατικής Επίθεσης», Βερολίνο 1921, σελ. 6). 
«Το σύνθημα του Κόμματος, λοιπόν, δεν μπορεί 
παρά να είναι: επίθεση, επίθεση με κάθε θυσία, με 
όλα τα μέσα, σε κάθε κατάσταση που προσφέρει 
σοβαρές δυνατότητες για επιτυχία». Το Τρίτο 
Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, αντιμέτωπο 
μ’ αυτό το πρόβλημα, βρέθηκε στα πρόθυρα σχεδόν 
μιας διάσπασης. Η πτέρυγα του Μπουχάριν 
υποστηρίχτηκε από την πλειοψηφία των 
αντιπροσώπων και των ηγετών, κι εδώ 
περιλαβαίνονται ο Πέπερ (Πογκάνι) και ο Ρακόζι, 
που είχε κατευθύνει την επιχείρηση του Μάρτη, ο 
Μπέλα Κουν, ο Μούντζενμπεργκ, ο Ταλχάιμερ, ο 
Φρέλιχ, οι περισσότεροι Ιταλοί κτλ. Ο Λένιν που 
τοποθέτησε επιδεικτικά τον εαυτό του στη «δεξιά 
πτέρυγα του Συνεδρίου», απείλησε με διάσπαση αν 
υπερίσχυαν οι υποστηριχτές του Μπουχάριν και της 
«επίθεσης». Με την υποστήριξη του Τρότσκι, και 
διαμέσου του Ράντεκ, που έπαιζε το ρόλο του 
συμφιλιωτή, ο Ζινόβιεφ και ο Μπουχάριν 
μειοψήφησαν στη ρωσική αντιπροσωπία, με 
αποτέλεσμα να υπερισχύσουν, τελικά, οι απόψεις 
του Λένιν. Οι θέσεις του Τρίτου Συνεδρίου και το 
σύνθημα «Προς τις μάζες!» που εισήγαγε την 



ευρεία πολιτική του Ενιαίου Μετώπου που 
υιοθετήθηκε λίγο αργότερα, ήταν ένα αποφασιστικό 
χτύπημα ενάντια στους αριστεριστές και για μια 
ορισμένη περίοδο βάλανε, ουσιαστικά, τέλος στις 
πουτσιστικές διαθέσεις στη Διεθνή –(Σελ. 104). 

[9]. Η επανάσταση στη Φινλανδία, που άρχισε στα 
μέσα του Γενάρη του 1918, συντρίφτηκε τελικά τον 
Απρίλη του ίδιου χρόνου. Οι επαναστάτες ήταν 
συγκεντρωμένοι στο Νότο (Χέλσιγκφορς, 
Βίμποργκ), οι αντεπαναστάτες στο Βορά. Οι 
τελευταίοι νίκησαν με τη βοήθεια των γερμανικών, 
σουηδικών και ρωσικών Λευκών δυνάμεων. Οι 
γερμανικές δυνάμεις, 20.000 άντρες κάτω από τη 
διοίκηση του στρατηγού Μανερχάιμ, άφησαν όνομα 
ειδικά για την πλατιά Λευκή Τρομοκρατία που 
εξαπολύσανε στη συνέχεια. Οι σοσιαλιστές ηγέτες 
της επανάστασης κήρυσσαν τον πατσιφισμό και τη 
νομιμότητα στους εργάτες και δεν πήραν κανένα 
μέτρο απ’ αυτά που είχαν εξασφαλίσει την επιτυχία 
της μπολσεβίκικης επανάστασης στη γειτονική 
Ρωσία. Ο Κούουζινεν, ένας από τους Φιλανδούς 
ηγέτες, μπόρεσε να ξεφύγει από την τρομοκρατία, 
δραπετεύοντας στη Ρωσία. Αργότερα έγινε ένας 
από τους βασικούς υπαλλήλους της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς. Με την άφιξή του στη Ρωσία, έγραψε ένα 
«δοκίμιο αυτοκριτικής» μετά από τη συμβουλή του 
Λένιν, στο οποίο κατάκρινε τολμηρά τη δική του 
συμπεριφορά όπως και τη συμπεριφορά των άλλων 
ηγετών. «Εμείς που κάλπικα αποκαλούσαμε τον 
εαυτό μας “μαρξιστή”, δεν θέλαμε μια επαναστατική 
κινητοποίηση και χωρίς εμάς οι “επαναστάτες” της 
Κεντρικής Ομοσπονδίας των συνδικάτων δεν θα 
κινητοποιούνταν... Στην πραγματικότητα ήμασταν 
“σοσιαλδημοκράτες” κι όχι “μαρξιστές”. Σαν τέτοιοι, 
υιοθετήσαμε την άποψη μιας ειρηνικής και 



σταδιακής ταξικής πάλης, με κανέναν τρόπο 
επαναστατική... Δεν πιστεύαμε στην επανάσταση, 
δεν δίναμε καμιά ελπίδα σ’ αυτήν και δεν την 
επιδιώκαμε. Μ’ αυτή την έννοια ήμασταν κλασικοί 
σοσιαλδημοκράτες». (Ο.Β.Κούουζινεν: Η 
Επανάσταση στη Φινλανδία -Δοκίμιο Αυτοκριτικής 
Πάνω στους Αγώνες του 1918, Πετρούπολη, 1920, 
σελ. 12) –(Σελ. 109). 

[10]. Από τον Λουί Ογκούστ Μπλανκί, τον γάλλο 
επαναστάτη του 19ου αιώνα, που στάθηκε στην 
άκρα αριστερή πτέρυγα του θυελλώδικου παρισινού 
κινήματος των ημερών του. Σε αντίθεση με το 
μαρξισμό, ο μπλανκισμός ήταν υπέρ ενός 
επαναστατικού κινήματος οργανωμένου 
συνωμοτικά και που θα οδηγούνταν από μια μικρή 
δραστήρια μειοψηφία που, χωρίς να βασίζεται σε 
ένα πλατύ κίνημα της εργατικής τάξης, θα 
καταλάμβανε την εξουσία μ’ ένα και μόνο ξαφνικό 
χτύπημα, και, αφού θα εγκαθίδρυε μια δικτατορία 
του προλεταριακού κόμματος, θα εγκαινίαζε το νέο 
κοινωνικό σύστημα διαμέσου των κομμουνιστικών 
μέτρων που θα διάταζε η επαναστατική κυβέρνηση. 
Ο Λένιν, που κατηγορήθηκε το 1917 για 
μπλανκισμό, ακόμα κι από πολλούς κομματικούς 
φίλους του, ασχολήθηκε πολύ στα γραπτά του με 
τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον μπλανκισμό 
και τη μαρξιστική αντίληψη της «επανάστασης σαν 
τέχνη» που βασίζεται στην προετοιμασία, την 
καθοδήγηση και την δραστήρια συμμετοχή ενός 
πλατιού κινήματος των μαζών –(Σελ. 111). 

[11]. Μια αναφορά στο γράμμα του Στάλιν προς 
τον Ζινόβιεφ και τον Μπουχάριν, που ήταν οι 
ηγέτες ρώσοι αντιπρόσωποι αυτή την εποχή (1923) 
στην Εκτελεστική Επιτροπή της Κομμουνιστικής 



Διεθνούς. Το γράμμα διαβάστηκε στην Ολομέλεια 
της Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής 
Επιτροπής Ελέγχου, το 1927, από τον Ζινόβιεφ και 
μπήκε στα επίσημα αρχεία του Κόμματος. Ο Στάλιν 
έγραφε: «Αν οι Κομμουνιστές (στο δοσμένο στάδιο) 
προσπαθήσουν να καταλάβουν την εξουσία χωρίς 
τους σοσιαλ-δημοκράτες, είναι αρκετά ώριμοι για 
να το κάνουν; Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το 
ζήτημα. Όταν εμείς καταλάβαμε την εξουσία, 
είχαμε στη Ρωσία τέτοια αποθέματα όπως (α) την 
ειρήνη, (β) τη γη στους αγρότες, (γ) την 
υποστήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας της εργατικής 
τάξης, (δ) τη συμπάθεια της αγροτιάς. Οι γερμανοί 
κομμουνιστές αυτή τη στιγμή δεν έχουν τίποτε 
τέτοιο. Βέβαια, έχουν το σοβιετικό έθνος δίπλα 
τους, που δεν είχαμε εμείς, αλλά τί μπορούμε να 
τους προσφέρουμε αυτή τη στιγμή; Αν σήμερα η 
εξουσία στη Γερμανία, ας πούμε, έπεφτε, και οι 
Κομμουνιστές την καταλάβαιναν, θα κατάρρεαν 
παταγωδώς. Αυτό στην “καλύτερη” περίπτωση. Και 
στη χειρότερη θα συντρίβονταν και θα ρίχνονταν 
πίσω. Όλο το ζήτημα δεν είναι ότι ο Μπράντλερ 
θέλει να “μορφώσει τις μάζες”, αλλά ότι η 
μπουρζουαζία μαζί με τους δεξιούς 
σοσιαλδημοκράτες σίγουρα θα μεταμορφώσουν τα 
μαθήματα –τη διαδήλωση– σε μια γενική μάχη (κι 
αυτή τη στιγμή όλες οι δυνατότητες βρίσκονται με 
το μέρος τους) και θα τους εξοντώσουν. Βέβαια οι 
φασίστες δεν κοιμούνται, αλλά μας συμφέρει να 
επιτεθούν πρώτοι: αυτό θα συσπειρώσει ολόκληρη 
την εργατική τάξη γύρω από τους Κομμουνιστές (η 
Γερμανία δεν είναι Βουλγαρία). Πέρα απ’ αυτό, 
σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, οι φασίστες 
είναι αδύνατοι στη Γερμανία. Κατά τη γνώμη μου, 
οι Γερμανοί πρέπει να αναχαιτιστούν και όχι να 



ενθαρρύνονται», («Arbeiter-politik», Λάιπζιγκ 9 
του Φλεβάρη 1929) –(Σελ. 111).

Β΄ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΤΑΚΤΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
(Μέρος Δεύτερο)

5. Το Ριζικό Στρατηγικό Λάθος του Πέμπτου 
Συνεδρίου
Από το τέλος του 1923 έχουμε πάρει μια σειρά 
ντοκουμέντα της Κομμουνιστικής Διεθνούς και 
δηλώσεις των ηγετών της πάνω στο θέμα του 
«λάθους στο ρυθμό» που έγινε το φθινόπωρο του 
1923. Όλα τους αναφέρονταν αναπόφευκτα στον 
Μαρξ που κι αυτός επίσης θα έκανε λάθος αν 
καθόριζε προθεσμίες. Ταυτόχρονα, εσκεμμένα δεν 
καθόριζαν αν το «λάθος στο ρυθμό» της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς βρισκόταν στο γεγονός 
ότι είχε υποτιμήσει ή αντίθετα στο ότι είχε 
υπερτιμήσει το πλησίασμα στο κρίσιμο σημείο της 
κατάληψης της εξουσίας. Σύμφωνα με το καθεστώς 
της λογιστικής διπλογραφίας που μπόρεσε, στη 
διάρκεια των τελευταίων χρόνων, να γίνει 
παράδοση της ηγεσίας, άφηναν πάντα μια ελεύθερη 
θέση για τη μια ή την άλλη ερμηνεία.

Ωστόσο, από ολόκληρη την πολιτική της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς αυτής της περιόδου δεν 
είναι δύσκολο να συμπεράνουμε ότι στη διάρκεια 
του 1924 και σ' ένα μεγάλο μέρος του 1925 η 
ηγεσία της Κομμουνιστικής Διεθνούς είχε 
υιοθετήσει την άποψη ότι η γερμανική κρίση δεν 
είχε φτάσει ακόμα στο αποκορύφωμά της. Είναι 
λοιπόν αμφίβολο αν άρμοζε να αναφερθούν στον 
Μαρξ. Αν συνέβηκε καμιά φορά στον Μαρξ να δει 



την επανάσταση που προχωρούσε, πιο κοντά απ' 
ότι ήταν στην πραγματικότητα, αντίθετα, δεν θα 
έβρισκε κανείς παράδειγμα όπου ο Μαρξ δεν 
αναγνώρισε το πρόσωπο της επανάστασης όταν 
αυτή είχε πλησιάσει πολύ κοντά, ή που σε συνέχεια 
να βεβαιώνει πεισματικά ότι η επαναστατική 
κατάσταση παράμενε ενώ είχε καθαρά ξεπεραστεί.

Στην Όγδοη Συνδιάσκεψη του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Ρωσίας, ο Ζινόβιεφ, ρίχνοντας στην 
κυκλοφορία τη φόρμουλα με τη διπλή έννοια του 
«λάθους στο ρυθμό», δήλωσε:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς έχει χρέος να σας δηλώσει ότι αν 
επαναληφθούν παρόμοια γεγονότα, μέσα στην ίδια 
κατάσταση, οφείλουμε να κάνουμε το ίδιο 
πράγμα», («Πράβντα», Νο 20, 25 του Γενάρη 
1924).

Αυτή η δήλωση αντηχούσε σαν μια απειλή. Στις 20 
του Φλεβάρη 1924, ο Ζινόβιεφ δήλωσε στη 
Συνδιάσκεψη της Κόκκινης Διεθνούς Αλληλεγγύης 
ότι σ' ολόκληρη την Ευρώπη υπήρχε η παρακάτω 
κατάσταση:

«Δεν είναι δυνατό να περιμένει κανείς ούτε ένα 
μικρής διάρκειας διάλειμμα ειρήνης, ακόμα και 
φαινομενικής, μια οποιαδήποτε ειρήνευση... Η 
Ευρώπη μπαίνει σε μια φάση αποφασιστικών 
γεγονότων... Η Γερμανία πάει φαίνεται προς έναν 
άγριο εμφύλιο πόλεμο...», («Πράβντα», 2 του 
Φλεβάρη 1924).

Στις αρχές του Φλεβάρη 1924 το Προεδρείο της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής 



Διεθνούς γράφει σε μια απόφασή του πάνω στα 
διδάγματα των γεγονότων της Γερμανίας:

«Το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας δεν πρέπει να 
αποσύρει από την ημερήσια διάταξη το ζήτημα της 
εξέγερσης και της κατάκτησης της εξουσίας. 
Αντίθετα (!) το ζήτημα αυτό πρέπει να το 
αντιμετωπίσουμε εσπευσμένα και συγκεκριμένα...», 
(«Πράβντα», 7 του Φλεβάρη 1924).

Στις 26 του Μάρτη η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς έγραφε σ' ένα μήνυμά 
της προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας:

«Το λάθος εκτίμησης στο ρυθμό των γεγονότων 
(ποιο ρυθμό; Λ.Τ.) που έγινε τον Οκτώβρη του 
1923, έφερε μεγάλες δυσκολίες στο Κόμμα μας, μα 
αυτό δεν είναι παρά ένα επεισόδιο μονάχα. Η 
βασική εκτίμηση παραμένει η ίδια με εκείνη του 
παρελθόντος», («Πράβντα», 20 του Απρίλη 1924 –
η υπογράμμιση είναι δική μας –Λ.Τ.).

Απ' όλα αυτά η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς βγάζει το συμπέρασμα 
«ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας οφείλει, 
όπως και στο παρελθόν, να συνεχίσει με όλες του 
τις δυνάμεις το έργο του εξοπλισμού των 
εργατών...», («Πράβντα», 19 του Απρίλη 1924).

Το μεγάλο ιστορικό δράμα του 1923, η 
εγκατάλειψη χωρίς μάχη μιας μεγαλόπρεπης 
επαναστατικής κατάστασης, υπολογιζόταν έξι μήνες 
μετά σαν ένα επεισόδιο. «Ένα επεισόδιο μονάχα!». 
Η Ευρώπη υποφέρει ακόμα και σήμερα από τις 
συνέπειες τις πιο οδυνηρές αυτού του 
«επεισοδίου». Το γεγονός ότι η Κομμουνιστική 
Διεθνής μπόρεσε να μη συγκαλέσει το Συνέδριό της 



εδώ και τέσσερα χρόνια, όπως και το γεγονός της 
επανειλημμένης συντριβής της αριστερής πτέρυγας 
στους ίδιους τους κόλπους της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς, αποτελούν στο ίδιο μέτρο μια από τις 
συνέπειες του «επεισοδίου» του 1923.

Το Πέμπτο Συνέδριο συνήλθε οχτώ μήνες ύστερα 
από την ήττα του γερμανικού προλεταριάτου, τότε 
που όλες οι συνέπειες της καταστροφής είχαν 
εμφανιστεί κιόλας μ' έναν έκδηλο τρόπο. Δεν 
έμπαινε επομένως ούτε καν θέμα να προβλεφτεί 
αυτό που θα γινόταν, παρά να εξεταστεί μόνο το 
παρόν. Τα βασικά καθήκοντά του Πέμπτου 
Συνεδρίου ήταν τα ακόλουθα: πρώτο, να 
αποκαλέσει καθαρά και ωμά την ήττα με το όνομά 
της και να αποκαλύψει τα «υποκειμενικά» αίτια, 
χωρίς να επιτρέπει σε κανέναν να κρυφτεί πίσω από 
τις αντικειμενικές συνθήκες. Δεύτερο, να αποδείξει 
ότι πήγαινε να αρχίσει ένα καινούριο στάδιο που 
κατά τη διάρκειά του οι μάζες θα αποσύρονταν 
αναπόφευκτα για ένα ορισμένο διάστημα, ότι η 
σοσιαλδημοκρατία θα μεγάλωνε, ότι το 
Κομμουνιστικό Κόμμα θα έχανε ένα μέρος της 
επίδρασής του. Τρίτο, να προετοιμάσει την 
Κομμουνιστική Διεθνή για να μην την πιάσουν στον 
ύπνο τα γεγονότα. Να την εξοπλίσει με τις 
απαραίτητες μέθοδες, για αμυντικές μάχες, και να 
την στερεώσει από οργανωτική άποψη μέχρι που 
να αλλάξει πάλι η κατάσταση.

Σ' όλα αυτά τα ζητήματα το Συνέδριο κράτησε μια 
στάση εντελώς αντίθετη.

Ο Ζινόβιεφ καθόρισε στο Συνέδριο ως εξής τη 
σημασία εκείνου που έγινε στη Γερμανία: 
«Περιμέναμε τη γερμανική επανάσταση, μα η 



επανάσταση δεν ήρθε», («Πράβντα», 22 του Ιούνη 
1924).

Στην πραγματικότητα η επανάσταση θα είχε το 
δικαίωμα να του απαντήσει: εγώ ήρθα, εσείς όμως 
κύριοι, ήρθατε πολύ αργά στο ραντεβού μας.

Οι ηγέτες του Συνεδρίου, το ίδιο όπως ο 
Μπράντλερ, υπολόγιζαν πως «εμείς είχαμε 
υπερεκτιμήσει» την κατάσταση, ενώ στην 
πραγματικότητα «εμείς» της είχαμε αποδώσει, πάρα 
πολύ αργά, μια πάρα πολύ μικρή αξία. Ο Ζινόβιεφ 
με ευχέρεια παρηγορούσε τον εαυτό του με τη 
λεγόμενη «υπερεκτίμησή» του. Έβλεπε αλλού τη 
ρίζα του κακού:

«Το ότι υπερεκτιμήσαμε την κατάσταση, αυτό δεν 
είναι το χειρότερο που συνέβη. Το χειρότερο είναι 
πως βρέθηκαν στις γραμμές του Κόμματός μας, 
όπως το έδειξε το παράδειγμα της Σαξονίας, πολλά 
κατάλοιπα σοσιαλδημοκρατίας», («Πράβντα», 24 
του Ιούνη 1924).

Ο Ζινόβιεφ δεν έβλεπε την καταστροφή –και δεν 
ήταν ο μόνος. Μαζί του ολόκληρο το Πέμπτο 
Συνέδριο πέρασε ουσιαστικά δίπλα από την πιο 
μεγάλη ήττα της παγκόσμιας επανάστασης. Τα 
γεγονότα της Γερμανίας αναλύθηκαν προπαντός 
κάτω από το πρίσμα της πολιτικής των 
κομμουνιστών... στο Λάνταγκ[1] της Σαξονίας. 
Στην απόφασή του το Συνέδριο επιδοκίμασε την 
Εκτελεστική Επιτροπή που είχε «καταδικάσει την 
οπορτουνιστική συμπεριφορά της Κεντρικής 
Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας 
και προπαντός την παρέκκλιση από την τακτική του 
ενιαίου μετώπου που παρουσιάστηκε στη διάρκεια 



του πειράματος διακυβέρνησης της Σαξονίας», 
(«Πράβντα», 29 του Ιούνη 1924).

Είναι περίπου το ίδιο πράγμα –σαν να καταδικάζεις 
έναν δολοφόνο «προπαντός» γιατί δεν έβγαλε το 
καπέλο του μπαίνοντας στο σπίτι του θύματός του.

«Το πείραμα της Σαξονίας, επέμεινε ο Ζινόβιεφ, 
δημιούργησε μια καινούρια κατάσταση. Αυτή 
απειλούσε να εγκαινιάσει τη συντριβή της 
επαναστατικής τακτικής της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς», («Πράβντα», 24 του Ιούνη 1924).

Αφού καταδικάστηκε το «πείραμα της Σαξονίας» 
και καθαιρέθηκε ο Μπράντλερ, ήταν επόμενο πως 
δεν έμενε πια τίποτε άλλο από το να περάσουμε 
στην ημερήσια διάταξη.

«Οι γενικές πολιτικές προοπτικές, λέει ο Ζινόβιεφ 
και μαζί μ' αυτόν το Συνέδριο, παραμένουν βασικά 
οι ίδιες με το παρελθόν. Η κατάσταση εμπεριέχει 
αυτή καθεαυτή την επανάσταση. Καινούριες ταξικές 
μάχες διεξάγονται πάλι. Μια γιγαντιαία πάλη 
ξετυλίγεται, κλπ.», («Πράβντα», 24 του Ιούνη 
1924).

Πόσο λίγο στέρεος, πόσο λίγο ασφαλής είναι ένας 
παρόμοιος «αριστερισμός», που συγκρατεί 
κουνούπια στο κόσκινό του και με απάθεια αφήνει 
να περάσουν γκαμήλες!

Εκείνους που μπορούσαν να δουν με γυμνό μάτι 
την κατάσταση, που αποσαφήνιζαν τη 
σπουδαιότητα της ήττας του Οκτώβρη, που 
σημείωναν το αναπόφευκτο μιας μεγάλης εποχής 
επαναστατικής αμπώτιδας, και μιας προσωρινής 
παγίωσης («σταθεροποίησης») του καπιταλισμού 



(με όλες τις πολιτικές συνέπειες που απορρέουν απ' 
αυτήν), οι ηγέτες του Πέμπτου Συνεδρίου 
επιχείρησαν να τους στιγματίσουν, σαν 
οπορτουνιστές και λικβινταριστές της επανάστασης. 
Αυτός ήταν ο βασικός στόχος του Ζινόβιεφ και του 
Μπουχάριν. Η Ρουθ Φίσερ που μαζί μ' αυτούς 
υποτιμούσε την ήττα του περασμένου χρόνου 
έβλεπε στη ρωσική Αντιπολίτευση: «το χάσιμο της 
προοπτικής της παγκόσμιας επανάστασης, την 
απουσία πίστης στο πλησίασμα της γερμανικής και 
ευρωπαϊκής επανάστασης, έναν απελπισμένο 
πεσιμισμό, τη συντριβή της ευρωπαϊκής 
επανάστασης, κλπ.», («Πράβντα», 25 του Ιούνη 
1924).

Είναι ανώφελο να εξηγήσουμε ότι οι πιο άμεσοι 
συνένοχοι στις ήττες ήταν και οι πιο μεγάλοι 
φωνακλάδες ενάντια στους «λικβινταριστές», 
δηλαδή ενάντια σε κείνους που δεν στέργανε να 
αποκαλέσουν νίκες τις αποτυχίες. Έτσι ο Κολάροφ 
ούρλιαζε ενάντια στον Ράντεκ που είχε το θάρρος 
να υπολογίζει αποφασιστική την ήττα του 
βουλγάρικου[2]> Κόμματος:

«Ούτε τον Ιούνη ούτε το Σεπτέμβρη ήταν 
αποφασιστική η ήττα του Κόμματος. Το 
Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας είναι πανίσχυρο 
και προετοιμάζεται για καινούριες μάχες», (Ομιλία 
του Κολάροφ στο Πέμπτο Συνέδριο).

Αντί της μαρξιστικής ανάλυσης των ηττών 
θριάμβευε σ' όλη τη γραμμή ο ανεύθυνος 
γραφειοκρατικός φανφαρονισμός. Ωστόσο, η 
μπολσεβίκικη στρατηγική είναι ακαταμάχητη όταν 
συνοδεύεται από την αλαζονική και νεκρή 
«κολαροβτσίνα».



Στο Πέμπτο Συνέδριο έγιναν πολλά πράγματα 
σωστά και απαραίτητα. Η πάλη ενάντια στις δεξιές 
τάσεις, που επιχειρούσαν να ξανασηκώσουν 
κεφάλι, δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να 
αναβληθεί. Η πάλη όμως αυτή παρεκτρεπόταν, 
καταντούσε κομφούζιο και παραστράτιζε εξαιτίας 
της ριζικά λαθεμένης εκτίμησης της κατάστασης. 
Απ' αφορμή αυτό το γεγονός επικράτησε μια 
φοβερή αταξία. Τοποθετούσαν στο στρατόπεδο της 
δεξιάς εκείνους που απλώς καταλάβαιναν καλύτερα 
και έβλεπαν πιο καθαρά τα χθεσινά, τα σημερινά 
και τα αυριανά. Αν είχαν επικρατήσει στο Τρίτο 
Συνέδριο οι τότε αριστεροί, ο Λένιν για τους ίδιους 
λόγους θα είχε ταξινομηθεί στη δεξιά πτέρυγα μαζί 
με τους Λεβί, Κλάρα Τσέτκιν και άλλους. Η 
ιδεολογική σύγχιση που δημιούργησε ο λαθεμένος 
πολιτικός προσανατολισμός του Πέμπτου Συνεδρίου 
έγινε στη συνέχεια η πηγή νέων μεγάλων 
συμφορών.

Η εκτίμηση που έκανε το Συνέδριο στον πολιτικό 
τομέα εφαρμόστηκε ακέραια και στον οικονομικό 
τομέα. Είχαν αρνηθεί, ή υπολόγιζαν σαν αμελητέες 
ποσότητες, τα συμπτώματα της οικονομικής 
παγιοποίησης της γερμανικής μπουρζουαζίας που 
είχαν ήδη εκδηλωθεί. Ο Βάργκα, που παρουσιάζει 
πάντα τα οικονομικά γεγονότα, προσαρμόζοντάς τα 
στην πολιτική τάση που κυριαρχεί κάθε φορά, 
σημείωνε και πάλι στην έκθεσή του ότι: «Δεν 
υπάρχει προοπτική εξυγίανσης του καπιταλισμού», 
(«Πέμπτο Συνέδριο», «Πράβντα», 28 του Ιούνη 
1924).

Αλλά ένα χρόνο αργότερα όταν η «εξυγίανση», με 
κάποια καθυστέρηση, ξαναβαπτίστηκε 
«σταθεροποίηση», ο Βάργκα το ανακάλυψε με 



πολύ κόπο... και κατόπιν εορτής. Εκείνη τη στιγμή 
η Αντιπολίτευση είχε κιόλας κατηγορηθεί ότι δεν 
αποδεχόταν τη σταθεροποίηση, και αυτό γιατί είχε 
το θάρρος να επιβεβαιώσει την έναρξή της πριν 
ενάμιση χρόνο, και από το 1925 σημείωνε τις 
τάσεις που την υπόσκαπταν («Πού Πάει η 
Αγγλία;»)[3].

Το Πέμπτο Συνέδριο έβλεπε τα βασικά πολιτικά 
προτσές και την ιδεολογική συγκρότηση στον 
κυρτό καθρέφτη του λανθασμένου 
προσανατολισμού: από κει προήλθε η απόφαση που 
ταξινομούσε τη ρωσική Αντιπολίτευση σαν μια 
«παρέκκλιση μικροαστική». Η ιστορία διόρθωσε με 
το δικό της τρόπο αυτό το λάθος, αναγκάζοντας 
τον Ζινόβιεφ, τον βασικό κατήγορο του Πέμπτου 
Συνεδρίου, να δεχτεί δημόσια δυο χρόνια 
αργότερα[4], πως ο κεντρικός πυρήνας της 
Αντιπολίτευσης του 1923 είχε δίκιο στα βασικά 
ζητήματα της πάλης.

Από τη λαθεμένη στρατηγική του Πέμπτου 
Συνεδρίου απόρρεε αναγκαστικά η μη κατανόηση 
του προτσές που παραγόταν μέσα στη διεθνή και 
γερμανική σοσιαλδημοκρατία. Στο Συνέδριο δεν 
έκαναν τίποτε άλλο από το να μιλούν για την 
παρακμή της, την αποσύνθεσή της, την 
κατάρρευσή της. Ο Ζινόβιεφ, επικαλούμενος τα 
αποτελέσματα των τελευταίων κοινοβουλευτικών 
εκλογών που έδωσαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα 
3.700.000 ψήφους, έλεγε:

«Αν στη Γερμανία έχουμε στον κοινοβουλευτικό 
τομέα μια αναλογία 62 κομμουνιστές για 100 
σοσιαλδημοκράτες, αυτό πρέπει να χρησιμέψει για 
να αποδείξει στον καθένα σε ποιο σημείο έχουμε 



πλησιάσει στην κατάκτηση της πλειοψηφίας της 
γερμανικής εργατικής τάξης», («Πράβντα», 22 του 
Ιούνη 1924).

Ο Ζινόβιεφ δεν καταλάβαινε απολύτως τίποτε από 
το δυναμισμό του προτσές: στη διάρκεια εκείνου 
του χρόνου και των επόμενων η επίδρασης του 
Κομμουνιστικού Κόμματος δεν μεγάλωσε, αλλά 
έπεσε. Τα 3.700.000 ψήφοι δεν ήταν παρά ένα 
σημαντικό υπόλοιπο από την αποφασιστική 
επίδραση που είχε το Κόμμα στο τέλος του 1923 
πάνω στην πλειοψηφία του γερμανικού 
προλεταριάτου. Στις κατοπινές επαληθεύσεις αυτός 
ο αριθμός έπρεπε αναπόφευκτα να μειωθεί.

Ενώ στη διάρκεια του 1923 η σοσιαλδημοκρατία 
ξεφτούσε σαν σαπισμένη ψάθα, αντίθετα, μετά την 
ήττα της επανάστασης, αναστηλώθηκε 
συστηματικά, ανάρρωσε, μεγάλωσε, και, ως ένα 
μεγάλο μέρος, σε βάρος του κομμουνισμού. Επειδή 
όλα αυτά τα είχαμε προβλέψει (πως μπορούσε 
κανείς να μην τα προβλέψει;) απόδωσαν την 
πρόβλεψή μας στον «πεσιμισμό» μας. Χρειάζεται 
μήπως σήμερα, ύστερα από τις τελευταίες εκλογές 
του Μάη 1928, στις οποίες η σοσιαλδημοκρατία 
συγκέντρωσε πάνω από 9 εκατομμύρια ψήφους, να 
αποδείξουμε ότι είμαστε εμείς που είχαμε δίκιο, 
όταν στις αρχές του 1924 λέγαμε και γράφαμε πως 
ήταν αναπόφευκτη για μια ορισμένη περίοδο η 
αναγέννηση της σοσιαλδημοκρατίας, κι ότι ήταν οι 
«αισιόδοξοί» μας, που τότε της ψέλνανε τη 
νεκρώσιμη ακολουθία, εκείνοι που πλανήθηκαν 
οικτρά; Ήταν προπαντός το Πέμπτο Συνέδριο που 
έκανε το χοντροκομμένο αυτό λάθος.



Η δεύτερη νεότητα της σοσιαλδημοκρατίας που 
φέρνει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 
καλοκαιριού του Σεν-Μαρτέν, δεν είναι προφανώς 
σταθερή. Ο θάνατος της σοσιαλδημοκρατίας, είναι 
αναπόφευκτος. Μα η ημερομηνία του θανάτου της 
δεν είναι πουθενά γραμμένη. Εξαρτάται επίσης κι 
από εμάς τους ίδιους. Για να συντομεύσουμε το 
θάνατό της πρέπει να μάθουμε να διακρίνουμε 
έγκαιρα τις αλλαγές της πολιτικής κατάστασης, να 
αποκαλούμε ήττες τις ήττες, να μάθουμε να 
προβλέπουμε το αύριο.

Αν η γερμανική σοσιαλδημοκρατία αποτελεί ακόμα 
και σήμερα μια δύναμη πολλών εκατομμυρίων, και 
μάλιστα μια δύναμη μέσα στην εργατική τάξη, αυτό 
είναι το αποτέλεσμα δυο άμεσων αιτίων: πρώτο, 
της συνθηκολόγησης και της αποτυχίας του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας τον Οκτώβρη 
του 1923, Δεύτερο, του λαθεμένου στρατηγικού 
προσανατολισμού του Πέμπτου Συνεδρίου.

Αν το Γενάρη του 1924 η σχέση ανάμεσα στους 
κομμουνιστές και τους σοσιαλδημοκράτες 
ψηφοφόρους ήταν μια σχέση 2 προς 3, αντίθετα 
τεσσεράμισι χρόνια αργότερα αυτή η αναλογία έχει 
χειροτερέψει –δεν είναι παρά κάτι παραπάνω από 1 
προς 3. Με άλλα λόγια στη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, αν την εξετάσουμε στο σύνολό της, όχι 
μόνο δεν πλησιάσαμε, αλλά και απομακρυνθήκαμε 
από την κατάκτηση της πλειοψηφίας της εργατικής 
τάξης. Κι αυτό παρά το αναμφισβήτητο δυνάμωμα 
του Κόμματός μας στη διάρκεια του τελευταίου 
χρόνου, που θα μπορούσε και θα έπρεπε, αν 
εφάρμοζε κανείς μια σωστή πολιτική, να γίνει η 
αφετηρία της πραγματικής κατάκτησης της 
πλειοψηφίας.



Αργότερα θα ξαναγυρίσουμε, γι' άλλη μια φορά, 
στις πολιτικές συνέπειες που προκύψανε από το 
Πέμπτο Συνέδριο. Είναι όμως από τώρα ολοφάνερο 
πως δεν μπορεί να μιλάει κανείς στα σοβαρά για 
μπολσεβίκικη στρατηγική, χωρίς να μάθει να 
αγκαλιάζει με το βλέμμα του τόσο τη βασική καμπή 
της εποχής μας στο σύνολό της, όσο και τις 
διάφορες πτυχές της, που σε κάθε δοσμένη στιγμή 
έχουν για την ηγεσία του Κόμματος την ίδια 
σπουδαιότητα που έχουν οι στροφές για το 
μηχανοδηγό μιας ατμομηχανής: το να προχωράει 
με πλήρη ταχύτητα σε μια απότομη στροφή είναι, 
αναπόφευκτα, σαν να κουτρουβαλάει σε μια 
πλαγιά.

Ωστόσο έχουν περάσει μονάχα μερικοί μήνες από 
τότε που η «Πράβντα» αναγνώρισε, μ' ένα σχεδόν 
σαφή τρόπο, την ακρίβεια της εκτίμησης που 
ακριβώς είχαμε κάνει από το τέλος του 1923. Στις 
28 του Γενάρη αυτού του χρόνου (1928) η 
«Πράβντα» έγραφε: «Η φάση μιας ορισμένης (!) 
απάθειας και υποχώρησης που 
πρωτοπαρουσιάστηκε ύστερα από την ήττα του 
1923 και που επέτρεψε στο γερμανικό κεφάλαιο να 
στερεώσει τη θέση του άρχισε να ξεπερνιέται».

Η «ορισμένη» υποχώρηση που 
πρωτοπαρουσιάστηκε το φθινόπωρο του 1923, δεν 
άρχισε να ξεπερνιέται παρά το 1928. Αυτά τα 
λόγια, που δημοσιεύτηκαν με καθυστέρηση 
τεσσάρων χρόνων, αποτελούν μια ανελέητη 
καταδίκη του λαθεμένου προσανατολισμού που 
εγκαινίασε το Πέμπτο Συνέδριο όπως και της 
μεθοδολογίας της ηγεσίας, που δεν δημοσιεύει, δεν 
φωτίζει τα λάθη που έκανε, αλλά τα κρύβει, 



αυξάνοντας έτσι την έκταση της ιδεολογικής 
σύγχισης.

Ένα Σχέδιο Προγράμματος που δεν περιέχει μια 
κριτική ούτε για τα γεγονότα του 1923, ούτε για το 
ριζικό λάθος του Πέμπτου Συνεδρίου, δεν κάνει 
τίποτε άλλο από το να γυρίζει την πλάτη στα 
πραγματικά προβλήματα της επαναστατικής 
στρατηγικής του προλεταριάτου στη διάρκεια της 
ιμπεριαλιστικής εποχής.

6. Η «Δημοκρατικο-Πατσιφιστική Περίοδος» και ο 
Φασισμός
Η συνθηκολόγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Γερμανίας το φθινόπωρο του 1923 και η εξαφάνιση 
της τεράστιας προλεταριακής απειλής, είχε 
αναπόφευκτα αδυνατίσει όχι μονάχα τη θέση του 
Κομμουνιστικού Κόμματος, μα και τη θέση του 
φασισμού. Ένας εμφύλιος πόλεμος ακόμα και 
νικηφόρος από τη μεριά του εχθρού, υποσκάπτει 
τους όρους κάτω από τους οποίους εξασκείται η 
καπιταλιστική εκμετάλλευση. Από τότε, δηλαδή από 
το τέλος του 1923, είχαμε εναντιωθεί στην 
προσπάθεια διόγκωσης των δυνάμεων του 
γερμανικού φασισμού και του κινδύνου που 
προέρχεται απ' αυτόν. Με επιμονή προσπαθήσαμε 
να δείξουμε πως ο φασισμός θα απωθούνταν σε 
δεύτερο πλάνο, ενώ το πολιτικό προσκήνιο σ' 
ολόκληρη την Ευρώπη θα καταλαμβανόταν για μια 
ορισμένη περίοδο από δημοκρατικούς και 
πατσιφιστικούς μηχανισμούς: μπλοκ της αριστεράς 
στη Γαλλία, Εργατικό Κόμμα στην Αγγλία. Το 
δυνάμωμά τους θα ασκήσει, με τη σειρά του, μια 
πίεση που θα μεγαλώσει ξανά τη γερμανική 
σοσιαλδημοκρατία. Αντί να κατανοήσει το 
αναπόφευκτο αυτό προτσές και να οργανώνει την 



πάλη ακολουθώντας μια γραμμή νέου μετώπου, η 
επίσημη ηγεσία συνέχισε να ταυτίζει το φασισμό και 
τη σοσιαλδημοκρατία και να προφητεύει τον 
ταυτόχρονο θάνατό τους στη διάρκεια του 
εμφυλίου πολέμου που πλησίαζε.

Το πρόβλημα των αμοιβαίων σχέσεων ανάμεσα στις 
Ενωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη ήταν 
συνδεμένο με τον πιο στενό τρόπο με το ζήτημα 
της σοσιαλδημοκρατίας και του φασισμού. Μονάχα 
η ήττα της γερμανικής επανάστασης του 1923 
επέτρεψε στον αμερικάνικο καπιταλισμό να 
αφοσιωθεί τελείως στην πραγματοποίηση των 
σχεδίων του να υποδουλώσει «ειρηνικά» (για την 
ώρα) την Ευρώπη. Μέσα σ' αυτές τις συνθήκες θα 
έπρεπε να τεθεί, σ' όλη του την έκταση, το 
αμερικάνικο πρόβλημα. Η ηγεσία όμως του 
Πέμπτου Συνεδρίου πέρασε μονάχα δίπλα του. 
Αυτή βασιζόταν αποκλειστικά στην εσωτερική 
κατάσταση της Ευρώπης χωρίς να σημειώνει πως η 
παρατεινόμενη αναβολή της ευρωπαϊκής 
επανάστασης μετατόπιζε άμεσα τον άξονα των 
παγκόσμιων σχέσεων προς μια επίθεση της 
Αμερικής ενάντια στην Ευρώπη. Αυτή η επίθεση 
έπαιρνε το χαρακτήρα μιας οικονομικής 
«στερέωσης» της Ευρώπης, της ομαλοποίησής της, 
της ειρήνευσής της και της «εξυγίανσης» των 
δημοκρατικών αρχών. Όχι μονάχα ο συντριμμένος 
μικροαστός, αλλά κι ο εργάτης της σειράς έλεγαν 
στον εαυτό τους: αφού το Κομμουνιστικό Κόμμα 
δεν μπόρεσε να νικήσει, ίσως η σοσιαλδημοκρατία 
να μας δώσει, όχι τη νίκη, (δεν περιμένει κανείς απ' 
αυτήν τέτοιο πράγμα), μα ένα κομμάτι ψωμί, 
αναζωογονώντας τη βιομηχανία χάρη στο 
αμερικάνικο χρυσάφι. Θα έπρεπε να καταλάβουμε 
πως το αισχρό παραμύθι του αμερικάνικου 



πατσιφισμού, ντουμπλαρισμένο με δολάρια όφειλε 
να γίνει (ύστερα από την ήττα της γερμανικής 
επανάστασης) και έγινε ο πιο σημαντικός πολιτικός 
συντελεστής της ζωής στην Ευρώπη. Η γερμανική 
σοσιαλδημοκρατία ανέβηκε χάρη σ' αυτή τη μαγιά, 
μα, ως ένα μεγάλο βαθμό, χάρη σ' αυτήν επίσης 
προόδευσαν οι Γάλλοι ριζοσπάστες και το Εργατικό 
Κόμμα Αγγλίας.

Για να αντισταθμιστεί το καινούριο αυτό εχθρικό 
μέτωπο θα έπρεπε να καταδειχτεί πως η αστική 
τάξη δεν μπορούσε να ζήσει και να επιβιώσει παρά 
μόνο σαν οικονομικά υποτελής στις Ενωμένες 
Πολιτείες και πως ο πατσιφισμός τους 
ισοδυναμούσε με την επιθυμία να επιβάλουν στην 
Ευρώπη ένα σιτηρέσιο πείνας. 

Μα αντί να πάρει σαν αφετηρία αυτήν ακριβώς την 
προοπτική για να παλέψει ενάντια στη 
σοσιαλδημοκρατία και την καινούρια θρησκεία της, 
τον αμερικανισμό, η ηγεσία της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς έστρεψε τα βέλη της προς την αντίθετη 
κατεύθυνση: μας απόδωσε μια ευτελή και ηλίθια 
θεωρία για έναν ιμπεριαλισμό ομαλοποιημένο, 
χωρίς πολέμους και επαναστάσεις, που βασίζεται 
πάνω στην αμερικάνικη διανομή δελτίων.

Στην ίδια αυτή συνεδρίαση του Φλεβάρη όπου το 
Προεδρείο της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς, τέσσερεις μήνες πριν 
από το Συνέδριο, έθετε στην ημερήσια διάταξη του 
Γερμανικού Κόμματος την εξέγερση, «σ' όλη της τη 
σπουδή και σαφήνεια», το Προεδρείο αυτό 
εκτιμούσε με τον παρακάτω τρόπο την κατάσταση 
στη Γαλλία που τότε ακριβώς προχωρούσε για 
«αριστερές» κοινοβουλευτικές εκλογές:



«Η αναζωογόνηση αυτή (που προηγείται των 
εκλογών) αγγίζει επίσης και τα Κόμματα τα πιο 
μηδαμινά και ασήμαντα όπως και τους πεθαμένους 
πολιτικούς σχηματισμούς. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα 
κάτω από τις αχτίνες των εκλογών που πλησιάζουν 
ξαναζωντανεύει και τεντώνεται...», («Πράβντα» 7 
του Φλεβάρη 1924).

Ενώ στη Γαλλία αναπτυσσόταν έκδηλα ένα 
αριστερό μικροαστικό πατσιφιστικό κύμα που 
κατακτούσε επίσης και πλατιά εργατικά στρώματα, 
αδυνατίζοντας ταυτόχρονα τόσο το κόμμα του 
προλεταριάτου όσο και τις φασιστικές ορδές του 
κεφαλαίου, ενώ με δυο λόγια πλησίαζε η νίκη του 
«αριστερού μπλοκ», η ηγεσία της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς ξεκινούσε από μια προοπτική εντελώς 
αντίθετη –αρνούνταν κατηγορηματικά τη 
δυνατότητα μιας φάσης πατσιφισμού. Την 
προηγούμενη των εκλογών του Μάη 1924 
αποκαλούσε το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, τον 
υπερασπιστή δηλαδή της αριστερής πτέρυγας του 
μικροαστικού πατσιφισμού, «πολιτικό σχηματισμό» 
ήδη «πεθαμένο». Από τότε διαμαρτυρηθήκαμε με 
μια ειδική επιστολή που απευθύναμε στην 
αντιπροσωπία του Κομμουνιστικού Κόμματος 
(μπολσεβίκων) της ΕΣΣΔ ενάντια στην επιπόλαια 
αυτή εκτίμηση για το σοσιαλπατριωτικό αυτό 
Κόμμα. Μάταια όμως! Η ηγεσία της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς με πείσμα υπολόγιζε πως το να κλείνει τα 
μάτια για να μη βλέπει τα γεγονότα, είναι ένα 
δείγμα «επαναστατικό». Απ' αυτό γεννήθηκε η 
πολεμική για το δημοκρατικό πατσιφισμό –πολεμική 
που παραμορφώθηκε, που έχασε τον άξονά της, 
βρόμικη όπως πάντα τα τελευταία χρόνια, που 
έφερε τόση μεγάλη ταραχή στη συνείδηση των 
Κομμάτων της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Οι 



εκπρόσωποι της Αντιπολίτευσης κατηγορήθηκαν 
πως είχαν ρεφορμιστικές προλήψεις, απλά και μόνο 
επειδή δεν συμμεριζόμασταν τις ρεφορμιστικές 
προλήψεις της ηγεσίας της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς και είχαμε προβλέψει έγκαιρα πως η ήττα 
στην οποία υποβλήθηκε το γερμανικό προλεταριάτο 
χωρίς να δώσει τη μάχη θα έφερνε αναπόφευκτα 
στη σκηνή (αφού οι φασιστικές τάσεις θα 
μεγάλωναν για λίγο χρόνο) τα μικροαστικά 
κόμματα και θα δυνάμωνε τη σοσιαλδημοκρατία.

Πιο πάνω έχουμε κιόλας σημειώσει πως στη 
Συνδιάσκεψη της Παγκόσμιας Κόκκινης 
Αλληλεγγύης, τρεις με τέσσερις μήνες πριν από τη 
νίκη του Εργατικού Κόμματος και του μπλοκ της 
αριστεράς στη Γαλλία, ο Ζινόβιεφ κάνοντας μια 
ανοιχτή πολεμική ενάντιά μου δήλωσε:

«Σ' ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη, η κατάσταση 
είναι τέτοια που δεν είναι δυνατό να περιμένει 
κανείς εκεί ούτε ένα μικρής διάρκειας διάλειμμα 
ειρήνης, ακόμα και φαινομενικής, μια οποιαδήποτε 
ειρήνευση... Η Ευρώπη μπαίνει σε μια νέα φάση 
αποφασιστικών γεγονότων... Η Γερμανία 
προχωράει, φαίνεται, προς έναν άγριο εμφύλιο 
πόλεμο», («Πράβντα», 2 του Φλεβάρη 1924).

Ο Ζινόβιεφ έχει, φαίνεται, εντελώς ξεχάσει πως το 
1922 κιόλας στο Τέταρτο Συνέδριο της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς είχα κατορθώσει σαν 
Επιτροπή να περάσω, μπροστά σε μια αντίσταση 
αρκετά πεισματική του ίδιου του Ζινόβιεφ και του 
Μπουχάριν, μια τροπολογία (αρκετά μέτρια, είναι 
αλήθεια) στην απόφαση του Συνεδρίου. Η 
τροπολογία αυτή έλεγε πως σύντομα θα 
εγκαινιαστεί μια περίοδος «πατσιφιστική και 



δημοκρατική», που θα αποτελεί ένα πιθανό στάδιο 
στο δρόμο της πολιτικής παρακμής του αστικού 
κράτους σαν προθάλαμος της κυριαρχίας του 
κομμουνισμού ή ... του φασισμού.

Στο Πέμπτο Συνέδριο, που συνήρθε όταν είχαν 
κάνει πια την εμφάνισή τους οι κυβερνήσεις της 
«αριστεράς» στην Αγγλία και τη Γαλλία, ο Ζινόβιεφ 
θυμήθηκε με την ευκαιρία την τροπολογία μου και 
τη διάβασε με βροντερή φωνή.

«Τα χαρακτηριστικά της διεθνούς πολιτικής 
κατάστασης είναι αυτή τη στιγμή ο φασισμός, η 
κατάσταση πολιορκίας και το κύμα λευκής 
τρομοκρατίας που μεγαλώνει ενάντια στο 
προλεταριάτο. Αυτό όμως δεν αποκλείει τη 
δυνατότητα αντικατάστασης, στις πιο σημαντικές 
χώρες, της ανοικτής αστικής αντίδρασης με “μια 
περίοδο δημοκρατική και πατσιφιστική” στο άμεσο 
μέλλον». 

Κι ο Ζινόβιεφ πρόσθεσε με ικανοποίηση: «Αυτό 
ειπώθηκε το 1922. Έχει περάσει ενάμισης χρόνος 
από τότε. Η δημοκρατικο-πατσιφιστική περίοδος 
προαναγγέλθηκε καθαρά από την Κομμουνιστική 
Διεθνή», («Πράβντα», 22 του Ιούνη 1924).

Η αλήθεια είναι αλήθεια. Η πρόβλεψη για την οποία 
με κατηγορούσαν τόσο καιρό πως ήταν 
«πατσιφιστική» παρέκκλιση (σαν να ήταν δική μου 
παρέκκλιση κι όχι παρέκκλιση της πορείας των 
γεγονότων) ήταν ότι χρειαζόταν για το Πέμπτο 
Συνέδριο, τότε που είχαμε το μήνα του μέλιτος με 
τις κυβερνήσεις του Μακντόναλντ και του Εριό. 
Δυστυχώς έτσι έχουν γενικά τα πράγματα σ' ότι 
αφορά τις προβλέψεις.



Σ' αυτά πρέπει να προσθέσουμε πως ο Ζινόβιεφ και 
η πλειοψηφία του Πέμπτου Συνεδρίου αφομοίωσαν 
κατά γράμμα την παλιά προοπτική της 
«πατσιφιστικής και δημοκρατικής περιόδου» σαν 
στάδιο της αποσύνθεσης του καπιταλισμού. Αυτό 
διακήρυξε ο Ζινόβιεφ στο Πέμπτο Συνέδριο: «Η 
δημοκρατικο-πατσιφιστική περίοδος είναι ένα 
σύμπτωμα της αποσύνθεσης του καπιταλισμού». 

Στο κλείσιμο του Συνεδρίου το είπε γι' άλλη μια 
φορά: «Επαναλαμβάνω πως η δημοκρατικο-
πατσιφιστική περίοδος είναι ακριβώς ένα σύμπτωμα 
της αποσύνθεσης του καπιταλισμού και της ανίατης 
κρίσης του», («Πράβντα», 1 του Ιούλη 1924). 

Αυτό θα ήταν αλήθεια, αν δεν είχε μεσολαβήσει η 
κρίση του Ρουρ, αν η εξέλιξη είχε συντελεστεί πιο 
κανονικά, χωρίς το «άλμα» αυτό της ιστορίας. Αυτό 
θα ήταν διπλά και τριπλά αληθινό αν το γερμανικό 
προλεταριάτο είχε θριαμβεύσει το 1923. Σ' αυτή 
την περίπτωση τα καθεστώτα του Μακντόναλντ και 
του Εριό δεν θα είχαν παρά την έννοια ενός 
γαλλικού και αγγλικού «κερενσκισμού». Η κρίση 
όμως του Ρουρ ξέσπασε, θέτοντας καθαρά το 
ζήτημα ποιος θα είναι ο κύριος του σπιτιού. Το 
γερμανικό προλεταριάτο δεν αποκόμισε μια νίκη, 
αλλά υποβλήθηκε σε μια αποφασιστική ήττα κι αυτό 
κάτω από τέτοιες συνθήκες που έπρεπε η ήττα αυτή 
να ενθαρρύνει και να δυναμώσει στο έπακρο τη 
γερμανική μπουρζουαζία. Η πίστη στην επανάσταση 
υποσκάφτηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη και για 
πολλά χρόνια. Μέσα σ' αυτές τις συνθήκες οι 
κυβερνήσεις Μακντόναλντ και Εριό δεν είχαν 
καθόλου την έννοια του κερενσκισμού, ούτε γενικά 
της αποσύνθεσης της μπουρζουαζίας. Μπορούσαν 
και όφειλαν να γίνουν οι εφήμεροι πρόδρομοι πιο 



σοβαρών, πιο σταθερών και πιο σίγουρων αστικών 
κυβερνήσεων. Αυτό δεν το κατάλαβε το Πέμπτο 
Συνέδριο. Πραγματικά, αφού δεν μπόρεσε να 
εκτιμήσει στην πραγματική της αξία την έκταση της 
γερμανικής καταστροφής, δεν έλαβε υπόψη πως το 
προλεταριάτο της Ευρώπης βρισκόταν ήδη σε 
κατάσταση πολιτικής αποστρατείας σ' όλα τα 
μέτωπα. Πως το καθήκον που επιβαλλόταν δεν 
ήταν η εξέγερση, αλλά ένας καινούργιος 
προσανατολισμός, μάχες οπισθοφυλακής, η 
σταθεροποίηση, προπαντός μέσα στα συνδικάτα, 
των θέσεων του Κόμματος από οργανωτική άποψη.

Σε συνδυασμό με το ζήτημα της «εποχής» 
αναπτύχθηκε, πάνω στο θέμα φασισμός, μια 
πολεμική το ίδιο παραμορφωμένη και 
αποπροσανατολισμένη. Η Αντιπολίτευση εξηγούσε 
πως η μπουρζουαζία δεν προωθεί το φασιστικό 
προκάλυμμά της παρά τη στιγμή που ένας άμεσος 
επαναστατικός κίνδυνος απειλεί τις ίδιες τις βάσεις 
του καθεστώτος της, τότε που τα κανονικά όργανα 
του αστικού κράτους είναι πια ανεπαρκή. Μ' αυτή 
την έννοια ο ενεργός φασισμός ανταποκρίνεται σε 
μια κατάσταση εμφυλίου πολέμου από την πλευρά 
της καπιταλιστικής κοινωνίας ενάντια στο 
εξεγερμένο προλεταριάτο. Αντίθετα, η 
μπουρζουαζία είναι υποχρεωμένη να προωθεί το 
αριστερό προκάλυμμά της, τη σοσιαλδημοκρατία, ή 
σε μια εποχή που προηγείται του εμφυλίου πολέμου 
για να εξαπατήσει, να ειρηνεύσει και να 
αποσυνθέσει το προλεταριάτο ή όταν έχει πια 
κατανικήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τις 
πλατιές λαϊκές μάζες και είναι υποχρεωμένη για να 
εγκαθιδρύσει το κανονικό καθεστώς της να τις 
κινητοποιήσει κοινοβουλευτικά, και μαζί μ' αυτές 
τους εργάτες που δεν έχουν πια εμπιστοσύνη στην 



επανάσταση. Για να αντισταθμίσει την απολύτως 
αναμφισβήτητη από θεωρητική άποψη αυτή 
ανάλυση, που την έχει δικαιώσει ολόκληρη η 
πορεία της πάλης, η ηγεσία της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς υπερασπίστηκε μια παράλογα μονόπλευρη 
άποψη που ταύτιζε τη σοσιαλδημοκρατία με το 
φασισμό. Βασισμένη πάνω στο αναμφισβήτητο 
γεγονός ότι η σοσιαλδημοκρατία δείχνει την ίδια 
αφοσίωση στις θεμελιώδεις βάσεις της αστικής 
κοινωνίας που δείχνει και ο φασισμός στο ότι είναι 
πάντα έτοιμη σε στιγμές κινδύνου να προωθήσει 
τους Νόσκε της, η ηγεσία της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς διάγραψε τελικά με μια μονοκοντυλιά 
κάθε πολιτική διαφορά ανάμεσα στη 
σοσιαλδημοκρατία και το φασισμό, και ταυτόχρονα 
τη διάκριση ανάμεσα στην περίοδο του ανοικτά 
εκτυλισσόμενου εμφυλίου πολέμου και την περίοδο 
της «ομαλοποίησης» της ταξικής πάλης. Με μια 
λέξη θόλωσε, μπέρδεψε και ανάτρεψε τα πάντα για 
να διαφυλάξει τα προσχήματα ενός 
προσανατολισμού για άμεση ανάπτυξη του 
εμφυλίου πολέμου –σαν να μην είχε συμβεί τίποτε 
το ιδιαίτερο το φθινόπωρο του 1923 στη Γερμανία 
και την Ευρώπη: ένα επεισόδιο μονάχα!

Για να δείξουμε ποια ήταν η κατεύθυνση που 
ακολούθησε αυτή η πολεμική και σε ποιο επίπεδο 
κρατήθηκε πρέπει να παραθέσουμε ορισμένα 
αποσπάσματα από το άρθρο του Στάλιν. «Για την 
Παγκόσμια Κατάσταση», («Πράβντα», 20 του 
Σεπτέμβρη 1924):

«Ορισμένοι σκέφτονται –έγραφε ο Στάλιν, 
κάνοντας πολεμική εναντίον μου– ότι η 
μπουρζουαζία έφτασε στον “πατσιφισμό” και στο 



“δημοκρατισμό”, όχι από ανάγκη, αλλά με τη 
θέλησή της, με την ελεύθερη βούλησή της».

Τη βαθιά ιστορικο-φιλοσοφική αυτή θέση, που θα 
ήταν ταπεινωτικό να σταθούμε σ' αυτήν, 
ακολουθούσαν δυο βασικά πολιτικά συμπεράσματα:

«Πρώτο, είναι λάθος ότι ο φασισμός δεν είναι παρά 
μια οργάνωση μάχης της μπουρζουαζίας. Ο 
φασισμός δεν είναι μονάχα μια κατηγορία (;!) 
στρατιωτική και τεχνική». 

Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί μια οργάνωση 
μάχης της αστικής κοινωνίας πρέπει να 
υπολογίζεται σαν μια «κατηγορία» τεχνική κι όχι 
πολιτική. Μα τότε τί είναι λοιπόν φασισμός; Σ' αυτό 
ο Στάλιν απαντάει έμμεσα, λέγοντας: «Η 
σοσιαλδημοκρατία είναι αντικειμενικά η 
μετριοπαθής πτέρυγα του φασισμού».

Θα μπορούσε κανείς να πει πως η 
σοσιαλδημοκρατία είναι η αριστερή πτέρυγα της 
αστικής κοινωνίας. Αυτός ο προσδιορισμός είναι 
ολότελα σωστός, φτάνει μονάχα να μην τον 
κατανοήσει κανείς με τρόπο πάρα πολύ 
μονόπλευρο: δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η 
σοσιαλδημοκρατία συνεχίζει ακόμα να 
συμπαρασύρει εκατομμύρια εργάτες. Είναι 
επομένως υποχρεωμένη να λαβαίνει υπόψη της όχι 
μονάχα τη θέληση των μπουρζουάδων πατρώνων 
της, αλλά και τα συμφέροντα του καταληστεμένου 
προλεταριακού εντολοδότη της. Μα θα ήταν 
παράλογο να προσδιορίσουμε τη σοσιαλδημοκρατία 
σαν «μετριοπαθή πτέρυγα του φασισμού». Πού 
τοποθετείται τότε, μέσα σ' όλα αυτά, η αστική 
κοινωνία; Για να προσανατολιστούμε έστω και με 
τον πιο στοιχειώδη τρόπο στην πολιτική δεν πρέπει 



να τα βάζουμε όλα μέσα στο ίδιο τσουβάλι, αλλά να 
διακρίνουμε ότι η σοσιαλδημοκρατία και ο 
φασισμός είναι οι δυο πόλοι του αστικού μετώπου, 
(που ενώνονται σε στιγμές κινδύνου), μα 
οπωσδήποτε πόλοι. Χρειάζεται να επιμείνουμε πάνω 
σ' αυτό ύστερα από τις εκλογές του Μάη 1928 που 
χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα από την παρακμή του 
φασισμού και την ανάπτυξη της 
σοσιαλδημοκρατίας, στην οποία, ας το πούμε με 
την ευκαιρία, το Κομμουνιστικό Κόμμα, πρότεινε 
πάλι να κάνουν το ενιαίο μέτωπο της εργατικής 
τάξης;

«Δεύτερο, συνεχίζει το άρθρο, είναι λάθος πως οι 
αποφασιστικές μάχες έχουν κιόλας περάσει, ότι το 
προλεταριάτο έχει χτυπηθεί σ' αυτές τις μάχες, ότι 
κατά συνέπεια η μπουρζουαζία έχει σταθεροποιηθεί.

Οι αποφασιστικές μάχες δεν έχουν ακόμα δοθεί, όχι 
για τίποτε άλλο αλλά (;!) γιατί δεν υπήρξαν ακόμα 
πραγματικά μπολσεβίκικα κόμματα». 

Η μπουρζουαζία λοιπόν δεν μπόρεσε να 
σταθεροποιηθεί γιατί δεν έχουν δοθεί μάχες. Και 
δεν είχαμε μάχες «όχι για τίποτε άλλο» αλλά γιατί 
δεν υπήρχε μπολσεβίκικο κόμμα. Έτσι εκείνο που 
εμποδίζει την μπουρζουαζία να δυναμώσει... είναι η 
απουσία ενός μπολσεβίκικου κόμματος! Στην 
πραγματικότητα όμως, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε, 
όχι τόσο το κόμμα, όσο η μπολσεβίκικη ηγεσία, 
μπόρεσε η μπουρζουαζία να σταθεροποιήσει 
περισσότερο τη θέση της. Αν ένας στρατός που 
βρίσκεται σε κρίσιμη θέση συνθηκολογήσει με τον 
εχθρό χωρίς να δώσει μάχη, αυτό υποκαθιστά 
περίφημα μια «αποφασιστική μάχη» τόσο στην 
πολιτική όσο και στον πόλεμο. Από το 1850 ο 



Έγκελς δίδασκε πως ένα κόμμα που αφήνει να του 
ξεφύγει από τα χέρια μια επαναστατική κατάσταση 
εξαφανίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα από τη 
σκηνή. Μα ποιος αγνοεί λοιπόν ακόμα πως ο 
Έγκελς, που έζησε «πριν από την ιμπεριαλιστική 
εποχή» έχει ξεπεραστεί σήμερα; Αυτό ακριβώς μας 
λέει ο Στάλιν. «Είναι αδύνατο στην ιμπεριαλιστική 
εποχή να δοθούν μάχες για τη δικτατορία, αν δεν 
υπάρχουν παρόμοια κόμματα (μπολσεβίκικα)».

Απ' αυτά αναγκάζεται κανείς να πιστέψει πως 
τέτοιες μάχες ήταν δυνατό να δοθούν στην εποχή 
του Έγκελς, τότε που δεν είχε ακόμα ανακαλυφθεί 
ο νόμος της ανισόμερης εξέλιξης.

Ολόκληρη αυτή η αλυσίδα των διατριβών στέφεται, 
όπως της αρμόζει, με μια πολιτική πρόγνωση: 

«Τέλος, είναι επίσης λάθος... πως με τον 
“πατσιφισμό” πρέπει να έχουμε μια σταθεροποίηση 
της εξουσίας της μπουρζουαζίας, μια αναβολή της 
επανάστασης για ένα ακαθόριστο χρονικό 
διάστημα». 

Ωστόσο, η αναβολή ήρθε και επιβεβαίωσε όχι τον 
Στάλιν, αλλά τον Έγκελς. Ένα χρόνο αργότερα, 
όταν έγινε πια καθαρό ακόμα και για τους τυφλούς 
ότι η θέση της μπουρζουαζίας ενισχύθηκε και η 
επανάσταση υποχώρησε για ακαθόριστο χρονικό 
διάστημα, ο Στάλιν άρχισε να μας κατηγορεί πως 
δεν αποδεχόμαστε τη σταθεροποίηση. Η κατηγορία 
αυτή έγινε ιδιαίτερα επίμονη την περίοδο όπου η 
«σταθεροποίηση» είχε αρχίσει κιόλας να 
παρουσιάζει καινούρια ρήγματα, όταν στην Αγγλία 
και την Κίνα φούσκωνε ένα καινούριο επαναστατικό 
κύμα. Κι όλη αυτή η απελπιστική σύγχιση 
χρησίμευε σαν προσανατολισμός. Πρέπει να 



σημειώσουμε πως ο ορισμός του φασισμού και των 
σχέσεών του με τη σοσιαλδημοκρατία, που δόθηκε 
στο Σχέδιο (κεφάλαιο 2) είναι πολύ πιο λογικός και 
πιο σωστός, παρά τις διφορούμενες έννοιες που 
σκόπιμα είχαν μια ανοχή (για να διαφυλάξουν ένα 
δεσμό με το παρελθόν), απ' ότι το σταλινικό σχήμα 
που πιο πάνω παραθέσαμε και που στην ουσία ήταν 
ο ορισμός του Πέμπτου Συνεδρίου. Η μικρή όμως 
αυτή πρόοδος δεν λύνει το ζήτημα. Ένα 
Πρόγραμμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς δεν 
μπορεί, ύστερα από την πείρα της δεκαετίας που 
κύλησε, να αποφεύγει να χαρακτηρίσει την 
επαναστατική κατάσταση, τον τρόπο με τον οποίο 
διαμορφώνεται και εξαφανίζεται, χωρίς να 
σημειώνει τα κλασικά σφάλματα που έγιναν 
εξετάζοντας αυτή την κατάσταση, χωρίς να εξηγεί 
το πώς πρέπει να συμπεριφερθεί ο μηχανοδηγός 
στις στροφές –χωρίς να καρφώνει στο κεφάλι των 
κομμάτων την αλήθεια ότι υπάρχουν καταστάσεις 
που η επιτυχία της παγκόσμιας επανάστασης 
εξαρτάται από δυο ή τρεις μέρες πάλης.

7. Υπεραριστερή Πολιτική και Δεξιά Μαγιά
Ύστερα από την περίοδο της ορμητικής 
πλημμυρίδας του 1923 ήρθε η περίοδος της 
μακρόχρονης αμπώτιδας που στη γλώσσα της 
στρατηγικής σήμαινε: τακτική υποχώρηση, μάχες 
οπισθοφυλακής, περιχαράκωμα μέσα στις 
οργανώσεις των μαζών, έλεγχος στις ίδιες τις 
γραμμές τους, καθαρισμός και τρόχισμα των 
θεωρητικών και πολιτικών όπλων. Η στάση αυτή 
χαρακτηρίστηκε λικβινταρισμός. Στη διάρκεια των 
τελευταίων χρόνων έγιναν μ' αυτόν τον όρο, όπως 
και με άλλους που περιέχονται στο μπολσεβίκικο 
λεξιλόγιο, χοντροειδείς απάτες: δεν δίδαξαν ούτε 
διαπαιδαγώγησαν καθόλου. Έσπειραν τη σύγχιση 



και εξαπάτησαν. Ο λικβινταρισμός είναι η άρνηση 
της επανάστασης, είναι μια προσπάθεια 
υποκατάστασης των δρόμων και των μεθόδων της 
με τους δρόμους και τις μέθοδες του ρεφορμισμού. 
Η λενινιστική πολιτική δεν έχει τίποτε το κοινό με 
τον λικβινταρισμό, αλλά δεν έχει επίσης καμιά 
σχέση με τη μέθοδο που συνίσταται στο να αγνοεί 
τις μεταβολές της αντικειμενικής κατάστασης, στο 
να διατηρεί βερμπαλιστικά την πορεία προς την 
εξέγερση όταν η κατάσταση έχει κιόλας γυρίσει την 
πλάτη, οπότε πρέπει να πάρει κανείς ξανά το δρόμο 
της δουλειάς μέσα στις μάζες: δουλειά μεγάλης 
διάρκειας, επίμονη, με ακρίβεια ελεγμένη, 
συστηματική, για να προετοιμάσει το κόμμα για μια 
καινούρια επανάσταση.

Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από έναν ορισμένο ρυθμό 
κίνησης όταν ανεβαίνει μια σκάλα, και έναν άλλο 
ρυθμό κίνησης όταν την κατεβαίνει. Η θέση η πιο 
επικίνδυνη είναι εκείνη που ο άνθρωπος, αφού έχει 
φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι, απλώνει το πόδι 
του για να ανεβεί, τη στιγμή που μπροστά του τα 
σκαλοπάτια αρχίζουν να κατεβαίνουν. Οι 
κουτρουβάλες, τα καρούμπαλα, οι εξαρθρώσεις 
είναι τότε αναπόφευκτα. Η ηγεσία της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς έκανε το παν στα 1924 
για να απαλύνει την κριτική του πειράματος του 
γερμανικού Οκτώβρη, και γενικά κάθε κριτική. Ενώ 
η ίδια επαναλάβαινε με πείσμα: οι εργάτες τραβούν 
ίσια για την επανάσταση –τα σκαλοπάτια 
συνεχίζουν προς τα πάνω. Δεν υπάρχει λοιπόν 
τίποτε το περίεργο στο γεγονός ότι οι ντιρεκτίβες 
του Πέμπτου Συνεδρίου που εφαρμόστηκαν σε μια 
περίοδο επαναστατικής αμπώτιδας οδήγησαν σε 
τρομερές πτώσεις και πολιτικές εξαρθρώσεις.



Το Νο 5-6 του «Δελτίου Πληροφοριών της 
Γερμανικής Αντιπολίτευσης»[5] της 1ης του Μάρτη 
1927 έγραφε:

«Το πιο μεγάλο λάθος που διέπραξαν οι αριστεροί 
σ' αυτό το Συνέδριο του Κόμματος (στο Συνέδριο 
της Φραγκφούρτης την άνοιξη του 1924, που στη 
διάρκειά του η ηγεσία πέρασε στους αριστερούς) 
ήταν ότι οι αριστεροί δεν εκθέσανε μ' έναν αρκετά 
ωμό τρόπο στο Κόμμα τη σοβαρότητα της ήττας 
του 1923, δεν έβγαλαν τα αναγκαία συμπεράσματα, 
δεν εξήγησαν στο Κόμμα, με ψυχραιμία και χωρίς 
να εξωραΐσουν τίποτε, τις τάσεις της σχετικής 
σταθεροποίησης του κεφαλαίου, και κατά συνέπεια 
δεν επεξεργάστηκαν το πρόγραμμα, όπως και τα 
συνθήματα της περιόδου που άμεσα θα 
ακολουθούσε. Αυτό μπορούσαν κάλλιστα να το 
κάνουν, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα χωρίς 
περιστροφές, με πλήρη συνέπεια κι όσο χρειαζόταν, 
τις θέσεις του προγράμματος», (Η υπογράμμιση 
είναι δική μας –Λ.Τ.).

Αυτές οι γραμμές μας είχαν δείξει από τότε πως ένα 
τμήμα της γερμανικής αριστεράς που είχε πάρει 
μέρος στην πάλη που διεξήγαγε το Πέμπτο 
Συνέδριο ενάντια στον λεγόμενο «λικβινταρισμό» 
μας, είχε καταλάβει σωστά τα διδάγματα του 1923-
24. Είναι αυτό που στη συνέχεια έκανε δυνατό ένα 
πλησίασμα πάνω σε μια βάση αρχών.

Το 1924 ήταν βασικά η χρονιά που άλλαξε η 
κατάσταση. Ωστόσο χρειάστηκε να περάσει 
ενάμισης χρόνος για να δεχτούν πως η απότομη 
αυτή μεταβολή («σταθεροποίηση») είχε 
συντελεστεί. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να 
εκπλαγεί κανείς αν το 1924 και 1925 ήταν τα 



χρόνια των αριστερών σφαλμάτων και των 
πουτσιστικών πειραμάτων. Ο βουλγάρικος 
τυχοδιωκτικός τερορισμός, όπως και η τραγική 
ιστορία της εξέγερσης στην Εσθονία, το Δεκέμβρη 
του 1924, ήταν απελπισμένες εκρήξεις, συνεπείς σ' 
ένα λαθεμένο προσανατολισμό. Επειδή οι απόπειρες 
αυτές εκβιασμού του ιστορικού προτσές, που 
ακολούθησαν το δρόμο του πουτσισμού, δεν 
πέρασαν από το κόσκινο της κριτικής, οδήγησαν σε 
μια υποτροπή αυτής της αρρώστιας στην Καντόνα 
το τέλος του 1927. Ακόμα και τα μικρά λάθη, δεν 
μένουν ατιμώρητα στην πολιτική. Αυτό ισχύει πολύ 
περισσότερο για τα μεγάλα λάθη. Μα το πιο μεγάλο 
λάθος είναι να σκεπάζουμε τα σφάλματα που 
γίνονται, να αντιστεκόμαστε με μηχανικό τρόπο 
στην κριτική τους και να παρεμποδίζουμε έτσι τη 
διατύπωση μιας συνεπούς μαρξιστικής κριτικής 
τους.

Δεν γράφουμε εδώ την ιστορία των πέντε 
τελευταίων χρόνων της Κομμουνιστικής Διεθνούς. 
Δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να φωτίζουμε τις 
δυο στρατηγικές γραμμές επικαλούμενοι τα βασικά 
στάδια αυτής της περιόδου. Έτσι εξηγούμε 
ταυτόχρονα την έλλειψη δυναμισμού του Σχεδίου 
Προγράμματος για το οποίο όλα αυτά τα ζητήματα 
δεν υπάρχουν. Δεν μπορούμε επομένως να 
περιγράψουμε εδώ, έστω και στα βασικά του 
χαρακτηριστικά, τον πίνακα των χωρίς διέξοδο 
αντιφάσεων μέσα στις οποίες παλεύουν τα Κόμματα 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς, μαγκωμένα ανάμεσα 
στις ντιρεκτίβες του Πέμπτου Συνεδρίου, από τη 
μια, και την πολιτική πραγματικότητα, από την 
άλλη. Βέβαια, δεν βγαίνουν παντού, απ' αυτή την 
αντίφαση, με σπασμούς τόσο ολέθριους όπως στη 
Βουλγαρία και την Εσθονία το 1924. Παντού όμως 



τα Κόμματα αισθάνονταν δεμένα, δεν 
ανταποκρίνονταν στις επιθυμίες των μαζών, 
φορούσαν παρωπίδες, έχαναν το βήμα τους. Στην 
αγκιτάτσια και την προπαγάνδα, βασικά, του 
Κόμματος, στη συνδικαλιστική δραστηριότητα, στο 
κοινοβουλευτικό βήμα, παντού οι κομμουνιστές 
έσερναν πίσω τους, σαν σφαίρα κατάδικου, τη 
λαθεμένη θέση που πάρθηκε από το Πέμπτο 
Συνέδριο. Κάθε Κόμμα, το ένα πολύ, το άλλο λίγο, 
ήταν θύμα της λαθεμένης αφετηρίας, κυνηγούσε 
φαντάσματα, αγνοούσε τα πραγματικά προτσές, 
μεταμόρφωνε τα επαναστατικά συνθήματα σε 
φράσεις στομφώδεις, κομπρομεντάρονταν στα 
μάτια των μαζών και έχανε το έδαφος κάτω από τα 
πόδια του. Και σαν επίμετρο της συμφοράς ήταν 
πάντα αδύνατο, όπως είναι και τώρα, στον τύπο της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς να συγκεντρώσει και να 
δημοσιεύσει τα γεγονότα και τους αριθμούς που 
αφορούσαν τη δραστηριότητα των Κομμουνιστικών 
Κομμάτων στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. 
Ύστερα από τις ήττες, τα λάθη και τις αποτυχίες, η 
ηγεσία των επιγόνων προτιμάει να υποχωρεί, να 
τιμωρεί σκληρά και να διατηρεί όλες τις φωτιές 
σβησμένες.

Βρισκόμενη σε μια καταφανή και διαρκώς 
αυξανόμενη αντίφαση με τους πραγματικούς 
συντελεστές, η ηγεσία ήταν υποχρεωμένη να 
αρπάζεται όλο και πιο πολύ από φανταστικούς 
συντελεστές. Χάνοντας όλο και πιο πολύ τον 
προσανατολισμό της, η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς ήταν αναγκασμένη να 
ανακαλύπτει δυνάμεις και επαναστατικές οπτασίες 
εκεί όπου δεν υπήρχε ίχνος από αυτές και να 
πιάνεται από σάπια σκοινιά για να διατηρηθεί σε μια 
ισορροπία.



Δεδομένου ότι στο προλεταριάτο είχαμε 
ολοφάνερες μετατοπίσεις προς τα δεξιά, που 
ολοένα μεγάλωναν, η Κομμουνιστική Διεθνής 
μπήκε σε μια φάση εξιδανίκευσης της αγροτιάς, 
υπερβάλλοντας, χωρίς να τα κριτικάρει όλα τα 
συμπτώματα της «ρήξης» της με την αστική 
κοινωνία, δίνοντας ζωηρούς χρωματισμούς σ' όλα 
τα είδη των εφήμερων αγροτικών οργανώσεων, και 
κολακεύοντας με πραγματική χαμέρπεια τους 
δημαγωγούς «αγρότες».

Ολοένα και πιο πολύ υποκαθιστούσε το καθήκον 
της προλεταριακής πρωτοπορίας –καθήκον 
μακρόχρονης και επίμονης πάλης ενάντια στην 
μπουρζουαζία και την ψευτο-αγροτική δημαγωγία 
για να επιδράσει στη βάση την πιο απόκληρη του 
χωριού– με την ελπίδα πως η αγροτιά θα έπαιζε 
έναν άμεσο και ανεξάρτητο επαναστατικό ρόλο 
στον εθνικό και διεθνή τομέα. Όλο το 1924, 
δηλαδή στη διάρκεια του βασικού χρόνου της 
«σταθεροποίησης», ο κομμουνιστικός τύπος ήταν 
γεμάτος από στοιχεία πέρα για πέρα φανταστικά για 
τη δύναμη της Διεθνούς των Χωρικών που τότε 
οργανωνόταν. Ο εκπρόσωπός της, Ντομπάλ, έλεγε 
στην έκθεσή του πως έξι μήνες ύστερα από την 
ίδρυσή της, η Διεθνής των Χωρικών συγκέντρωνε 
ήδη πολλά εκατομμύρια μέλη.

Τότε ακριβώς ξέσπασε η σκανδαλώδης υπόθεση 
Ράντιτς, ηγέτη του «αγροτική» κόμματος Κροατίας, 
που για να αυξήσει τις πιθανότητες 
υπουργοποίησής του στο λευκό Βελιγράδι τα 
κανόνισε έτσι ώστε ο δρόμος του, που ξεκινούσε 
από το πράσινο Ζάγκρεμπ, να περνάει από την 
κόκκινη Μόσχα. Στις 9 του Ιούλη 1924 ο Ζινόβιεφ, 



σε μια έκθεση που παρουσίασε στους δραστήριους 
μαχητές του Λένινγκραντ σχετικά με τον 
απολογισμό του Πέμπτου Συνεδρίου, εξιστορεί ως 
εξής την καινούρια του «νίκη».

«Σήμερα γίνονται σημαντικές μετατοπίσεις μέσα 
στην αγροτιά. Θα έχετε πιθανόν ακούσει να μιλούν 
για το αγροτικό Κόμμα Κροατίας του Ράντιτς. Αυτός 
βρίσκεται σήμερα στη Μόσχα. Είναι ένας 
πραγματικός λαϊκός ηγέτης... Αυτόν ακολουθούν 
ομόφωνα όλοι οι φτωχοί και μεσαίου χωρικοί της 
Κροατίας... Τελευταία ο Ράντιτς αποφάσισε να 
προσχωρήσει εξ ονόματος του Κόμματός του στη 
Διεθνή των Χωρικών. Νομίζουμε πως το γεγονός 
αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό... Η ίδρυση της 
Διεθνούς των χωρικών είναι ένα γεγονός πολύ 
μεγάλης σπουδαιότητας. Ορισμένοι σύντροφοι δεν 
ήθελαν να πιστέψουν πως απ' αυτό θα έβγαινε μια 
μεγάλη οργάνωση... Τώρα έρχεται μαζί μας με 
μεγάλη βοηθητική μάζα, η αγροτιά...», 
(«Πράβντα», 22 του Ιούλη 1924).

Και τα λοιπά, και τα λοιπά και πολλά πολλά άλλα 
τέτοια πράγματα.

Από την άλλη πλευρά του Ωκεανού υπήρχε το άλλο 
μισό του «πραγματικού λαϊκού ηγέτη» Ράντιτς, ο 
ηγέτης Λα Φολέτ. Ο Πέπερ, ο εκπρόσωπος της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς, για να προωθήσει με πιο 
γρήγορο ρυθμό τη «βοηθητική μάζα», τους 
αμερικανούς κτηματίες, παράσυρε το νεαρό κι 
αδύναμο Κομμουνιστικό Κόμμα Αμερικής σε έναν 
επαίσχυντο και παράλογο τυχοδιωκτισμό 
δημιουργώντας γύρω από τον Λα Φολέτ το 
«Γουόρκερς εντ Φάρμερς Πάρτι», για να ανατρέψει 
πιο γρήγορα τον αμερικάνικο καπιταλισμό.



Η καλή είδηση του πλησιάσματος μιας επανάστασης 
στις Ενωμένες Πολιτείες που θα στηριζόταν στους 
κτηματίες, κυριαρχούσε αυτή την εποχή σ' όλες τις 
συζητήσεις και τα επίσημα άρθρα των ηγετών της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς. Σε μια έκθεσή του προς το Πέμπτο 
Συνέδριο ο Κολάροφ έγραφε:

«Οι μικροκτηματίες έχουν σχηματίσει στις Ενωμένες 
Πολιτείες ένα Κόμμα των Kτηματιών και των 
Εργατών που ριζοσπαστικοποιείται ολοένα και πιο 
πολύ, που είναι πολύ κοντά στους κομμουνιστές, 
και που εμφορείται από την ιδέα της δημιουργίας 
στις Ενωμένες Πολιτείες μιας κυβέρνησης εργατών 
και αγροτών», («Πράβντα», Νο 151, 6 του Ιούλη 
1924).

Ούτε λίγο, ούτε πολύ!

Ένας αγωνιστής της Οργάνωσης του Λα Φολέτ, ο 
Γκριν από τη Νεμπράσκα, ήρθε στο Συνέδριο των 
Χωρικών στη Μόσχα. Και αυτός επίσης κάπου 
προσχώρησε. Στη συνέχεια, όπως συνήθως, 
βοήθησε στο να τσακιστεί το Κομμουνιστικό Κόμμα 
στη Συνδιάσκεψη του Σαιν-Πολ[6], όταν αυτό 
επιχείρησε δειλά δειλά να κάνει πράξη τα 
μεγαλεπήβολα σχέδια του Πέπερ, του 
συμβουλάτορα του Κόμη Κάρολ, του 
υπεραριστερού στο Τρίτο Συνέδριο, του 
αναμορφωτή του μαρξισμού, εκείνου που, μαζί με 
άλλους, οδήγησε στη σφαγή την επανάσταση στην 
Ουγγαρία.

Στο φύλλο της τής 29 του Αυγούστου 1924 η 
«Πράβντα» παραπονιόταν πως: «το αμερικάνικο 
προλεταριάτο, στο σύνολό του, δεν έχει καν φτάσει 
στο επίπεδο να κατανοήσει την αναγκαιότητα ενός 



κόμματος, ακόμα και συμφιλιωτικού όπως είναι το 
αγγλικό Εργατικό Κόμμα».

Ενάμιση περίπου μήνα νωρίτερα, ο Ζινόβιεφ 
δήλωνε στην έκθεσή του προς τους δραστήριους 
μαχητές του Λένινγκραντ: «Πολλά εκατομμύρια 
κτηματίες θέλοντας και μη (!) έχουν σπρωχτεί 
άμεσα από την αγροτική κρίση προς την εργατική 
τάξη», («Πράβντα», 22 του Ιούλη 1924).

Και κατευθείαν για την κυβέρνηση εργατών και 
αγροτών!, συμπλήρωνε ο Κολάροφ.

Ο Τύπος αναμασούσε πως πολύ σύντομα θα 
δημιουργούνταν στην Αμερική ένα «Γουόκερς εντ 
Φάρμερς Πάρτι», που δεν θα ήτανε καθαρά 
προλεταριακό, μα που παρόλα αυτά θα ήταν ταξικό, 
«για να ανατρέψει το κεφάλαιο». Το τι σημαίνει η 
έκφραση θα είχε ένα χαρακτήρα «όχι καθαρά 
προλεταριακό, μα παρόλα αυτά ταξικό», αυτό, δεν 
υπάρχει ούτε ένας μονάχα αστρολόγος, ούτε απ' 
αυτήν ούτε από την άλλη πλευρά του Ωκεανού, 
που θα μπορούσε να μας το εξηγήσει. Αυτό δεν 
είναι, στο τέλος του λογαριασμού, παρά η Πεπερική 
έκδοση της ιδέας «για τα διμερή εργατικά και 
αγροτικά κόμματα», για τα οποία θα μιλήσουμε πιο 
λεπτομερειακά στο κεφάλαιο που αφορά τα 
διδάγματα της κινέζικης επανάστασης. Εδώ θα ήταν 
αρκετό να σημειωθεί πως η αντιδραστική ιδέα των 
μη προλεταριακών κομμάτων που θα είναι όμως 
παρόλα αυτά ταξικά, αναπτύχθηκε ολόπλευρα, 
στηριγμένη στη λεγόμενη «αριστερή» πολιτική του 
1924 που χάνοντας το έδαφος κάτω από τα πόδια 
της αρπάχτηκε από τον Ράντιτς, τον Λα Φολέτ και 
τους φουσκωμένους αριθμούς της Διεθνούς των 
Χωρικών.



«Παραβρισκόμαστε σήμερα, εξιστορεί, διυλίζοντας 
τον κώνωπα, ο Μιλιούτιν, ο ακαδημαϊκός αυτός της 
κοινοτοπίας, μπροστά στο εξαιρετικά ενδεικτικό και 
σημαντικό προτσές του σπασίματος των αγροτικών 
μαζών που χωρίζονται από την μπουρζουαζία, της 
επέμβασης της αγροτιάς ενάντια στον καπιταλισμό 
και της ολοένα και πιο μεγάλης ενίσχυσης του 
ενιαίου μετώπου της αγροτιάς και της εργατικής 
τάξης που παλεύει στις καπιταλιστικές χώρες 
ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα», («Πράβντα», 
27 του Ιούλη 1924). 

Ο Τύπος της Κομμουνιστικής Διεθνούς, ολόκληρο 
το 1924, δεν σταμάτησε ούτε λεπτό να μιλάει για 
γενική «ριζοσπαστικοποίηση των αγροτικών 
μαζών». Σαν να μπορούσε κανείς να περιμένει κάτι 
που έχει μια ιδιαίτερη αξία απ' αυτήν τη 
ριζοσπαστικοποίηση των αγροτών, που στις 
περισσότερες περιπτώσεις είναι φανταστική, και 
που γίνεται σε μια περίοδο που είναι ολοφάνερο ότι 
οι εργάτες προχωρούν προς τα δεξιά, όπου 
ενισχύεται η Σοσιαλδημοκρατία και στερεώνεται η 
μπουρζουαζία.

Το ίδιο λάθος πολιτικής φαντασιοπληξίας θα το 
συναντήσουμε στο τέλος του 1927 και στις αρχές 
του 1928 σ' ότι αφορά την Κίνα, κι ακόμα ύστερα 
από κάθε μεγάλη και βαθιά επαναστατική κρίση 
στην οποία το προλεταριάτο υφίσταται μια ήττα που 
αποφασίζει για πολλά χρόνια. Μετά, και για πολύ 
καιρό ακόμα, εκδηλώνονται τα τραντάγματα 
αγανάκτησης των καθυστερημένων και 
μισοπρολεταριακών μαζών της πόλης και της 
υπαίθρου, όπως τα κυκλοτερή κύματα 
σχηματίζονται όταν ο βράχος που έπεσε στο νερό 
έχει πια πάει στον πάτο. Αν η ηγεσία απονέμει σ' 



αυτά τα κύματα μια δική τους αξία, ερμηνεύοντάς 
τα αντίθετα με το προτσές που διανύει η εργατική 
τάξη, σαν σημάδια πλησιάσματος της επανάστασης, 
αυτό είναι ένα σύμπτωμα, συγκρατείστε το καλά, 
που δείχνει χωρίς καμιά αμφιβολία πως η ηγεσία 
πάει για προϋπάντηση τυχοδιωκτισμών, της μορφής 
εκείνων της Εσθονίας ή της Βουλγαρίας του 1924, 
ή της Καντόνας του 1927.

Την ίδια αυτή περίοδο της υπεραριστερής πολιτικής 
το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας πιέστηκε τόσο πολύ 
ώστε μπήκε για μερικά χρόνια στο Κουόμινταγκ που 
το Πέμπτο Συνέδριο το ανακήρυξε «συμπαθούν 
Κόμμα», («Πράβντα», 25 του Ιούνη 1924), χωρίς 
να επιχειρήσει στα σοβαρά να καθορίσει τον ταξικό 
του χαρακτήρα. Όσο προχωρούσαν τόσο και 
περισσότερο εξιδανίκευαν την «εθνική 
επαναστατική μπουρζουαζία». Έτσι και στην 
Ανατολή, η ψευτο-αριστερή πορεία, κλείνοντας τα 
μάτια και φλεγόμενη από ανυπομονησία, ρίχνει τις 
βάσεις του οπορτουνισμού που ακολουθεί στη 
συνέχεια –οπορτουνισμό που κλήθηκε ο Μαρτίνοφ 
να τον κωδικοποιήσει. Ο Μαρτίνοφ ήταν για το 
κινέζικο προλεταριάτο ένας σύμβουλος πολύ 
σίγουρος, αφού ο ίδιος στη διάρκεια των τριών 
ρωσικών επαναστάσεων έτρεχε πίσω από τη 
μικροαστική τάξη. 

Προσπαθώντας να επισπεύσουν τεχνητά την 
προσέγγιση των προθεσμιών όχι μονάχα 
αρπάζονταν από τον Ράντιτς και τον Λα Φολέτ, τα 
εκατομμύρια των αγροτών του Ντομπάλ και του 
Πέπερ, αλλά και χάραζαν μια ριζικά λαθεμένη 
προοπτική για την Αγγλία. Η αδυναμία του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Αγγλίας έκανε να 
γεννηθεί τότε η ανάγκη να το αντικαταστήσουν όσο 



το δυνατό πιο γρήγορα με κάποιον παράγοντα πιο 
εντυπωσιακό. Τότε ακριβώς εμφανίστηκε μια 
λαθεμένη εκτίμηση των τάσεων του αγγλικού 
τρέιντ-γιουνιονισμού. Ο Ζινόβιεφ άφησε να 
εννοηθεί ότι προεξοφλούσε τον ερχομό της 
επανάστασης, όχι διαμέσου της στενής στοάς του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Αγγλίας, αλλά 
περνώντας από τη φαρδιά λεωφόρο των Εργατικών 
Ενώσεων. Υποκατέστησαν την πάλη που διεξαγόταν 
διαμέσου του Κομμουνιστικού Κόμματος για την 
κατάκτηση των μαζών που ήταν οργανωμένες στις 
Εργατικές Ενώσεις, με την ελπίδα να 
χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα τον 
ολοέτοιμο μηχανισμό αυτών των Ενώσεων για 
σκοπούς επαναστατικούς. Χάρη σ' αυτόν τον τρόπο 
αντιμετώπισης του ζητήματος διογκώθηκε στη 
συνέχεια η σημασία της πολιτικής της 
Αγγλορωσικής Επιτροπής[7] που κατάφερε ένα 
βαρύ πλήγμα τόσο στη Σοβιετική Ένωση όσο και 
στην αγγλική εργατική τάξη –χτύπημα που δεν 
ξεπεράστηκε σε σοβαρότητα παρά μόνο από την 
ήττα που υποστήκαμε στην Κίνα.

«Τα Μαθήματα του Οχτώβρη» γραμμένα από το 
καλοκαίρι του 1924 αναιρούν με τον ακόλουθο 
τρόπο την ιδέα να συντομέψουμε το δρόμο, 
καταφεύγοντας στη φιλία του Πόρσελ και του 
Κουκ, όπως το απόδειξε η κατοπινή εξέλιξη αυτής 
της ιδέας:

«Η προλεταριακή επανάσταση δεν μπορεί να 
θριαμβεύσει χωρίς κόμμα, έξω από το κόμμα, 
περνώντας δίπλα από το κόμμα, με ένα 
υποκατάστατο του κόμματος. Αυτό είναι το βασικό 
δίδαγμα της δεκαετίας που πέρασε. Είναι αλήθεια 
πως τα αγγλικά συνδικάτα μπορούν να γίνουν ένας 



ισχυρός μοχλός της προλεταριακής επανάστασης: 
μπορούν μάλιστα μέσα σε ορισμένες συνθήκες και 
για μια ορισμένη περίοδο να αντικαταστήσουν τα 
Σοβιέτ των εργατών. Δεν μπορούν όμως να 
παίξουν αυτό το ρόλο έξω από το Κομμουνιστικό 
Κόμμα και για ένα λόγο παραπάνω ενάντιά του. Δεν 
μπορούν να τον φέρουν σε πέρας παρά με τον όρο 
ότι η κομμουνιστική επίδραση στα συνδικάτα 
γίνεται αποφασιστική. Έχουμε πληρώσει πάρα πολύ 
ακριβά μέχρι να φτάσουμε σ' αυτό το συμπέρασμα 
σχετικά με το ρόλο και τη σπουδαιότητα του 
Κόμματος στην προλεταριακή επανάσταση, για να 
το απαρνηθούμε τόσο εύκολα ή και απλώς να 
μετριάσουμε τη σπουδαιότητά του», (Τρότσκι: 
«Έργα», τόμ. 3ος, μέρ. Ι, σελ. 9).

Το ίδιο πρόβλημα έχει τεθεί μ' έναν τρόπο πιο 
εκτεταμένο στο βιβλίο μου, Που πάει η Αγγλία; που 
από την πρώτη μέχρι την τελευταία του σελίδα 
είναι αφιερωμένο στο να αποδείξει πως η αγγλική 
επανάσταση δεν θα μπορούσε να περάσει, ούτε κι' 
αυτή, παρά μόνο από την κομμουνιστική πόρτα. 
Αλλά εφαρμόζοντας μια πολιτική σωστή, τολμηρή, 
αδιάλλακτη, απαλλαγμένη από κάθε αυταπάτη για 
πλάγιους δρόμους, το Κομμουνιστικό Κόμμα 
Αγγλίας μπορεί να μεγαλώσει και να ωριμάσει με 
άλματα, και να φτάσει σε μερικά χρόνια στο ύψος 
των καθηκόντων του.

Οι υπεραριστερές αυταπάτες του 1924 μεγάλωσαν 
χάρη σε μια δεξιά μαγιά. Για να αποκρύψουν από 
τους άλλους και από τον εαυτό τους τη σοβαρότητα 
των σφαλμάτων και των ηττών του 1923, έπρεπε 
να αρνηθούν το προτσές προσανατολισμού προς τα 
δεξιά που παραγόταν μέσα στο προλεταριάτο και να 
εξογκώσουν μ' έναν αισιόδοξο τρόπο το 



επαναστατικό προτσές, που παραγόταν στις άλλες 
τάξεις. Αυτό ήταν η αρχή του γλιστρήματος που 
οδηγεί από την προλεταριακή γραμμή στη γραμμή 
του κεντρισμού, δηλαδή στη γραμμή της 
μικροαστικής τάξης –γραμμή, που, αν λάβουμε 
υπόψη την ενίσχυση της σταθεροποίησης, όφειλε 
στη συνέχεια να απελευθερωθεί από το 
υπεραριστερό κοχύλι της και να εκδηλωθεί σαν 
χοντροκομμένα συμφιλιωτική, στην ΕΣΣΔ, στην 
Κίνα, στην Αγγλία, στη Γερμανία και οπουδήποτε 
αλλού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
————————

[1]. Στις 12 του Οκτώβρη 1923, τρεις γερμανοί 
κομμουνιστές, ο Χέκερτ, ο Μπράντλερ και ο 
Μπέστερ, μπήκαν σαν μειοψηφία στην κυβέρνηση 
συνασπισμού στο Λάνταγκ της Σαξονίας μαζί με 
τους σοσιαλιστές της Αριστεράς, στους οποίους 
ηγούνταν ο Ζάιγκνερ. Τη συμμετοχή σε μια τέτια 
κυβέρνηση, την πρώτη του είδους της στην ιστορία 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς, συνιστούσε 
κατηγορηματικά ένα τηλεγράφημα προς τους 
γερμανούς από την Εκτελεστική Επιτροπή στη 
Μόσχα. Όπως φαίνεται, η είσοδος στην κυβέρνηση 
θα γινόταν με στόχο τη διευκόλυνση του 
εξοπλισμού των εργατών στην προετοιμασία για μια 
εξέγερση σ' ολόκληρη τη Γερμανία. Ο εξοπλισμός 
των εργατών ούτε καν άρχισε λόγω της άκαμπτης 
αντίθεσης του Ζάιγκνερ και της συγκατάθεσης των 
κομμουνιστών υπουργών, ούτε έγινε καμιά 
εξέγερση, αν εξαιρέσουμε το Αμβούργο που κι εκεί 
ήρθε σαν αποτέλεσμα ενός ατυχήματος. Η 
κυβέρνηση συνασπισμού κράτησε 9 μέρες και στη 
συνέχεια σαρώθηκε με την επέμβαση των ένοπλων 



δυνάμεων που εξαπόλυσε η Κεντρική Κυβέρνηση –
δυνάμεις που είχαν επιστρατευθεί για να 
αντιμετωπίσουν τάχα τους φασίστες στη Βαυαρία, 
μα που στην πραγματικότητα, είχαν σαν αποστολή 
τους να τσακίσουν οποιοδήποτε επαναστατικό 
κίνημα της εργατικής τάξης που θα ξέσπαγε στη 
Σαξονία και την Θουριγγία πριν προλάβει να 
ωριμάσει. Στο Πέμπτο Συνέδριο της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς, που αφιερώθηκε σ' ένα μεγάλο μέρος 
του στη συνθηκολόγηση του ΚΚ, η ηγεσία του 
Μπράντλερ καταδικάστηκε βασικά, όχι για τις 
γενικές αντιλήψεις, του δισταγμούς της, την 
έλλειψη προσανατολισμού και προετοιμασίας για 
την εξέγερση, αλλά για τους οπορτουνιστικούς 
λόγους των κομμουνιστών υπουργών στο Λάνταγκ 
της Σαξονίας, για την παράλειψή τους να πιέσουν 
για τον εξοπλισμό των εργατών, για το γεγονός ότι 
δεν συγκαλέσανε το Συνέδριο των Εργοστασιακών 
Επιτροπών, κλπ. –(Σελ. 117).

[2]. Στις αρχές του Ιούνη 1923, η κυβέρνηση του 
αγροτικού ηγέτη Σταμπουλίσκι ανατράπηκε από μια 
ένοπλη επέμβαση μιας ακροδεξιάς κατάστασης. Το 
Βουλγαρικό Κομμουνιστικό Κόμμα σε μια δήλωσή 
του στις 16 του Ιούνη, έγραφε: «Εκατοντάδες και 
χιλιάδες εργάτες και αγρότες συλλαμβάνονται και, 
με βάση τους έκτακτους νόμους ενάντια στη 
ληστεία, παραδίνονται στα δικαστήρια με το 
πρόσχημα ότι αντιστάθηκαν στο πραξικόπημα. 
Δηλώνουμε ότι στην ασαφή κατάσταση που 
δημιουργήθηκε τη στιγμή του εμφυλίου πολέμου 
ανάμεσα στις δυο αστικές κλίκες, ένα μέρος των 
εργατών υπεράσπισαν τη ζωή και τις οικογένειές 
τους, αλλά δεν συμμετείχαν στην πάλη για 
εξουσία». Το Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας, 
παραδοσιακά δύσκαμπτο και χωρίς ευλυγισία στις 



αντιλήψεις του, παραγνώρισε τη σημασία της 
αγροτιάς και του μακεδονικού ζητήματος, 
υιοθετώντας μια θέση πλήρους ουδετερότητας στην 
πάλη και δεν συμμετείχε σ' αυτήν ούτε ανεξάρτητα 
ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Αυτό δεν 
εμπόδισε τη νικηφόρα αντίδραση να εγκαινιάσει μια 
χωρίς προηγούμενο Λευκή Τρομοκρατία ενάντια 
στους κομμουνιστές. Στην αναφορά για τα 
βουλγάρικα γεγονότα, που παρουσίασε ο Ράντεκ 
στη σύνοδο της διευρυμένης Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς, στην 
οποία επιτέθηκε με βιαιότητα ο Κολάροφ, 
αναφέρεται: «Έχουμε τη γνώμη ότι το πραξικόπημα 
στη Βουλγαρία αντιπροσωπεύει μια αποφασιστική 
ήττα του Κόμματος μας. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι 
δεν είναι μια εξοντωτική ήττα. Είναι, όμως, σίγουρο 
ότι είναι η μεγαλύτερη ήττα που έχει ποτέ υποστεί 
ένα Κομμουνιστικό Κόμμα... Το βουλγάρικο Κόμμα 
δεν προσπαθεί να καταλάβει την ήττα του, αλλά, 
αντίθετα, προσπαθεί να την εξωραΐσει. Έχουμε 
μπροστά μας τις εκκλήσεις του βουλγάρικου 
Κόμματος. Είναι το πιο θλιβερό χαρακτηριστικό 
γνώρισμα ολόκληρης της ήττας. Έχουμε τις 
εκκλήσεις της 9 και της 15 του Φλεβάρη και μια 
ολόκληρη σειρά από άρθρα. Σ' αυτά, το Κόμμα 
υποστήριζε την εξής άποψη: οι δυο κλίκες της 
μπουρζουαζίας έχουν πιαστεί σε πόλεμο. Εμείς, η 
εργατική τάξη, στεκόμαστε στην άκρη και 
ελπίζουμε και απαιτούμε να μας εξασφαλιστεί η 
ελευθερία του Τύπου και ένα σωρό άλλα καλά 
πράγματα...», (Καρλ Ράντεκ: «Der Umsterz in 
Bulgarien», «Κομμουνιστική Διεθνής», τόμος 4ος, 
Νο 27, Πετρούπολη, 1923, σελ. 115 και 118) –
(Σελ. 118).



[3]. «...Ξεκινάμε από την υπόθεση ότι η σημερινή 
διεθνής και εσωτερική κατάσταση του βρετανικού 
καπιταλισμού όχι μόνο δεν θα βελτιωθεί, αλλά, 
αντίθετα, θα συνεχίζει να χειροτερεύει. Αν αυτή η 
πρόγνωση αποδειχτεί λαθεμένη, αν η βρετανική 
αστική τάξη καταφέρει να ισχυροποιήσει την 
αυτοκρατορία, να ξανακατακτήσει την 
προηγούμενη θέση της στη διεθνή αγορά, να 
ανορθώσει τη βιομηχανία, να δώσει απασχόληση 
στους άνεργους, να αυξήσει το μεροκάματο των 
εργατών, τότε η πολιτική εξέλιξη θα πάρει μια 
ευνόητη στροφή: ο αριστοκρατικός συντηρητισμός 
των συνδικάτων θα δυναμώσει ξανά, το Εργατικό 
Κόμμα θα πέσει σε παρακμή, η δεξιά του πτέρυγα 
θα δυναμώσει, και κάτω απ' αυτές τις συνθήκες η 
τελευταία θα πλησιάσει πιο κοντά στο 
Φιλελευθερισμό που με τη σειρά του θά 'χει την 
εμπειρία κάποιας εισροής ζωτικών δυνάμεων. Αλλά 
δεν υπάρχει η παραμικρή βάση για μια τέτια 
πρόγνωση. Αντίθετα, όποια κι αν είναι η ιδιαίτερη 
ποικιλία της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης, 
όλα δείχνουν ότι θα ενταθούν και θα βαθύνουν 
παραπέρα αυτές οι δυσκολίες μέσα από τις οποίες 
περνάει σήμερα η Βρετανία, και γι' αυτό θά 'χουμε 
μια παραπέρα επιτάχυνση του ρυθμού της 
επαναστατικής της εξέλιξης», (Λεόν Τρότσκι: Που 
Πάει η Βρετανία, εκδόσεις Νιου Παρκ, 1970) –(Σελ. 
119).

[4]. Στην Ολομέλεια του Ιούλη του 1926 της 
Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος 
της Σοβιετικής Ένωσης, ο Ζινόβιεφ έκανε την 
ακόλουθη δήλωση: «Δηλώνουμε ότι τώρα δεν 
υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο βασικός πυρήνας της 
Αντιπολίτευσης του 1923, όπως αποδείχνεται από 
τη γραμμή που πήρε η ηγετική φράξια, είχε δίκιο 



που καλούσε σε επιφυλακή μπροστά στον κίνδυνο 
να παρεκκλίνουμε από την προλεταριακή γραμμή, 
και ενάντια στην απειλητική ανάπτυξη του 
καθεστώτος του μηχανισμού», («ʼπαντα Διεθνούς 
Τύπου», τόμος 6, Νο 77, 20 του Νοέμβρη 1926, 
σελ. 1318) –(Σελ. 119),

[5]. «The Mitteilungsblastt (Linke Opposition der 
K.P.D.)» το κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στις 
αρχές του 1927 οι ηγέτες της Κεντρικής Επιτροπής 
του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας που μόλις 
είχαν διαγραφεί: Ρουθ Φίσερ, Α. Μάσλοβ, Β.Σόλεμ. 
Χούγκο Ούρμπανς, κλπ. Μετά από λίγες εκδόσεις, 
μεταμορφώθηκε στη «Σημαία του Κομμουνισμού», 
που έβγαινε ως εβδομαδιαίο θεωρητικό 
συμπλήρωμα στη «Λαϊκή Θέληση» του Ζουλ 
(αργότερα του Βερολίνου). Συνέχισε να εκδίδεται 
σχεδόν χωρίς διακοπή ως το όργανο των 
οργανωμένων στο Λένινμπουντ συμμάχων της 
ρωσικής Αντιπολίτευσης, κάτω από την ηγεσία του 
Χούγκο Ούρμπανς, μέχρι που κατάλαβε την εξουσία 
ο Χίτλερ –(Σελ. 131).

[6]. Στις 17 του Ιούνη 1924, το Ομοσπονδιακό 
Αγροτο-Εργατικό Κόμμα, που ιδρύθηκε από το 
Εργατικό (Κομμουνιστικό) Κόμμα των Ενωμένων 
Πολιτειών συνήλθε στο Σεν-Πολ με σκοπό να 
προτείνει υποψήφιους για την προεδρία. Τα μη-
κομμουνιστικά στοιχεία εκεί αντιπροσώπευαν όλες 
τις μαζικές οργανώσεις που υπήρχανε στο 
Ομοσπονδιακό Αγροτο-Εργατικό Κόμμα, αλλά 
βρίσκονταν ολοκληρωτικά κάτω από την επιρροή 
του γερουσιαστή Λα Φολέτ. Οι κομμουνιστές 
πρότειναν δυο υποψήφιους που δεν ήταν μέλη του 
Κομμουνιστικού Κόμματος, τον Ντάνκαν 
Μακντόναλντ για πρόεδρο και τον Γουίλιαμ Μπουκ 



για αντιπρόεδρο, με την ελπίδα να κρατήσουν τους 
αγροτικούς-λαφολετικούς συνοδοιπόρους τους 
μέσα στα πλαίσια του ελεγχόμενου από τους 
κομμουνιστές Κόμματος. Με το ίδιο πνεύμα, οι 
κομμουνιστές γράψανε και μια ήπια, μισο-
λαφολετική πλατφόρμα. Αλλά μέσα σε λίγες 
βδομάδες έγινε καθαρό ότι όλα τα σημαντικά μη 
κομμουνιστικά τμήματα στο Ομοσπονδιακό Αγροτο-
Εργατικό Κόμμα είχαν περάσει στο κίνημα του Λα 
Φολέτ και υποστήριζαν τον γερουσιαστή από το 
Ουισκόνσιν για την προεδρία. Στις 8 του Ιούλη 
1924, λοιπόν, η Κεντρική Επιτροπή του 
Κομμουνιστικού Κόμματος ανάγγειλε ότι οι 
υποψήφιοι του Ομοσπονδιακού Αγροτο-Εργατικού 
Κόμματος είχαν αποσυρθεί, και ότι το ΚΚ θα 
διεξάγει τη δική του καμπάνια με δικούς του 
υποψήφιους τον Γουίλιαμ Ζ. Φόστερ και τον 
Μπέντζαμιν Γκίτλο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, 
βλέπε τον Αλεξάντερ Μπίτλμαν: «Μηνιαίος 
Εργάτης», Δεκέμβρη 1924, και τον Μ.Σ.: «Η Νέα 
Διεθνής» Μάρτης του 1935 –(Σελ. 134).

[7]. Το Νοέμβρη του 1924, μια μεγάλη 
αντιπροσωπία βρετανών συνδικαλιστών ηγετών, με 
επικεφαλής τον πρόεδρο του TUC, Α.Α.Πάρσελ, 
έφτασε στη Μόσχα και, αφού έκανε μια επιθεώρηση 
της ρωσικής κατάστασης, γύρισε για να εκδώσει 
ένα ραπόρτο που επαινούσε τα επιτεύγματα της 
μπολσεβίκικης κυβέρνησης. Σαν ανταπόδοση, μια 
ρωσική αντιπροσωπία με επικεφαλής τον πρόεδρο 
του Κεντρικού Συμβουλίου των ρωσικών εργατικών 
συνδικάτων, Μ.Τόμσκι, παραβρέθηκε στο Συνέδριο 
των Βρετανικών Συνδικάτων στο Χάλ, το Μάη του 
1925. Στις 14 του Μάη 1925, συντάχτηκε ένα 
πρωτόκολλο στο οποίο οι ηγέτες των δυο 
συνδικαλιστικών κινημάτων συμφώνησαν στη 



συγκρότηση μιας Αγγλορωσικής Συνδικαλιστικής 
Επιτροπής Ενότητας, με ίση αντιπροσώπευση κι από 
τις δύο οργανώσεις. Ο σκοπός αυτής της Επιτροπής 
ήταν η προώθηση της διεθνούς συνδικαλιστικής 
ενότητας, η πάλη για την αποτροπή της νίκης της 
αντίδρασης και η πάλη ενάντια στον κίνδυνο 
καινούριων πολέμων. Η Επιτροπή συνέχισε να 
υπάρχει ένα ακόμα χρόνο μετά την επαίσχυντη 
συμπεριφορά του βρετανικού της τμήματος στη 
Γενική Απεργία του Μάη 1926, παρόλο που η 
ρωσική Αντιπολίτευση απαιτούσε να σπάσουν οι 
ρώσοι συνδικαλιστές επιδεικτικά από την Επιτροπή, 
για να στερηθούν οι βρετανοί εργατικοί ηγέτες από 
το επαναστατικό κάλυμμα που τους πρόσφεραν οι 
εγκάρδιες σχέσεις τους με τους Ρώσους. Η 
Επιτροπή διαλύθηκε τελικά όχι με ρωσική 
πρωτοβουλία, αλλά όταν το Γενικό Συμβούλιο των 
βρετανικών συνδικάτων αποσύρθηκε απ' αυτήν –
(Σελ. 136).

Β΄ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΤΑΚΤΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
(Μέρος Τρίτο)

8. Η Περίοδος του Κεντροδεξιού Γλιστρήματος
Η πολιτική των πιο σημαντικών Κομμουνιστικών 
Κομμάτων που καταστρώθηκε σύμφωνα με τη 
μέθοδο που υπόδειξε το Πέμπτο Συνέδριο έφτασε 
πολύ γρήγορα στην πλήρη χρεοκοπία. Τα 
ψευτο-«αριστερά» λάθη που καθυστέρησαν την 
ανάπτυξη των Κομμουνιστικών Κομμάτων 
καθόρισαν στη συνέχεια μια ώθηση προς ένα 
καινούριο εμπειρικό ζιγκ ζαγκ, δηλαδή ένα 
επιταχυνόμενο γλίστρημα προς τα δεξιά. Η 
ζεματισμένη γάτα φοβάται και το κρύο το νερό. Οι 



«αριστερές» Κεντρικές Επιτροπές ολόκληρης μιας 
σειράς Κομμάτων εκθρονίστηκαν τόσο παράνομα 
όσο παράνομα είχαν εγκατασταθεί πριν από το 
Πέμπτο Συνέδριο[1]. Ο αριστερισμός των 
τυχοδιωκτών παραχωρούσε τη θέση του σ' έναν 
ανοιχτά εκδηλωμένο οπορτουνισμό κεντροδεξιού 
τύπου. Για να γίνει κατανοητός ο χαρακτήρας και ο 
ρυθμός της στροφής προς τα δεξιά μέσα στην 
οργάνωση, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι από τον 
Σεπτέμβρη ακόμα του 1924 ο Στάλιν, που διεύθυνε 
αυτή τη στροφή, υπολόγιζε πως το πέρασμα της 
ηγεσίας των Κομμάτων στα χέρια των Μάσλοβ, 
Ρουθ Φίσερ, Τρέιντ, Σουζάν Ζιρόλ, κλπ., ήταν η 
έκφραση της μπολσεβικοποίησης των Κομμάτων 
που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των 
μπολσεβίκων εργατών που προχωρούν προς την 
επανάσταση και «θέλουν να έχουν αρχηγούς 
επαναστάτες».

«Το εξάμηνο που κύλησε, έγραφε ο Στάλιν, είναι 
αξιοσημείωτο, από την άποψη ότι παρουσιάζει ένα 
ριζικό σπάσιμο στη ζωή των Κομμουνιστικών 
Κομμάτων της Δύσης προς την κατεύθυνση μιας 
αποφασιστικής διάλυσης των σοσιαλδημοκρατικών 
επιβιώσεων, προς την κατεύθυνση της 
μπολσεβικοποίησης των στελεχών του Κόμματος, 
προς την κατεύθυνση της απομόνωσης των 
οπορτουνιστικών στοιχείων», («Πράβντα», 20 του 
Σεπτέμβρη 1924).

Όμως, δέκα περίπου μήνες αργότερα οι αυθεντικοί 
«μπολσεβίκοι», οι «επαναστάτες αρχηγοί» είχαν 
χαρακτηριστεί σοσιαλδημοκράτες και αποστάτες, 
είχαν παραμεριστεί από την ηγεσία και είχαν 
κυνηγηθεί από το Κόμμα.



Παρά τον πανικό που χαρακτήριζε τις αλλαγές των 
ηγετών, που τις πραγματοποιούσαν καταφεύγοντας 
συχνά σε τεχνάσματα και σε χοντροκομμένα και 
δόλια μέτρα του μηχανισμού, είναι αδύνατο να 
χαραχθεί κάποια αυστηρή διαχωριστική γραμμή 
στον τομέα των ιδεών ανάμεσα στη φάση της 
υπεραριστερής και της περιόδου του γλιστρήματος 
στον οπορτουνισμό που τον ακολούθησε.

Στα προβλήματα της βιομηχανίας και της αγροτιάς 
στην ΕΣΣΔ, της αποικιακής μπουρζουαζίας, των 
«αγροτικών» κομμάτων στις καπιταλιστικές χώρες, 
του σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα, του ρόλου του 
κόμματος στην προλεταριακή επανάσταση, οι 
ρεβιζιονιστικές τάσεις βρίσκονταν σε πλήρη άνθηση 
στα 1924-25 κρυμμένες κάτω από τη σημαία της 
πάλης ενάντια στον «τροτσκισμό». Αυτές οι τάσεις 
προσέδωσαν στις αποφάσεις της Συνδιάσκεψης του 
Κομμουνιστικού Κόμματος (μπολσεβίκων) της ΕΣΣΔ 
τον Απρίλη του 1925 τη διαπρεπή οπορτουνιστική 
έκφρασή τους.

Η πορεία προς τα δεξιά, αν την εξετάσουμε σ' όλη 
της την έκταση, ήταν μια σχεδόν τυφλή, καθαρά 
εμπειρική και όψιμη προσπάθεια προσαρμογής στην 
επιβράδυνση που υπέστη η ανάπτυξη της 
επανάστασης εξαιτίας της ήττας του 1923. Ο 
Μπουχάριν, αρχικά αντιμετώπιζε το ζήτημα 
υπολογίζοντας στη «διαρκή» ανάπτυξη της 
επανάστασης, με την έννοια την πιο άμεση και την 
πιο μηχανιστική αυτής της λέξης. Ο Μπουχάριν δεν 
δεχόταν καμιά «παύση», ούτε διακοπή, ούτε 
υποχώρηση. Υπολόγιζε σαν επαναστατικό καθήκον 
τη συνέχιση της «επίθεσης» μέσα σε οποιεσδήποτε 
συνθήκες. Το άρθρο του Στάλιν «Για τη Διεθνή 
Κατάσταση», που ήδη παραθέσαμε πιο πάνω, 



άρθρο που κατά κάποιο τρόπο είναι ένα πρόγραμμα 
(και που γενικά ήταν η πρώτη επέμβαση του Στάλιν 
σε διεθνή προβλήματα) δείχνει πως και ο δεύτερος 
συγγραφέας του Σχεδίου αναγκάστηκε, στη 
διάρκεια της πρώτης περιόδου της πάλης ενάντια 
στον «τροτσκισμό», να αποδεχτεί την ίδια 
«αριστερή» μηχανιστική αντίληψη σύμφωνα με την 
οποία υπήρχε πάντα και αμετάβλητα η 
«αποσύνθεση» της Σοσιαλδημοκρατίας, η 
«ριζοσπαστικοποίηση» των εργατών, η «ανάπτυξη» 
των Κομμουνιστικών Κομμάτων, η επανάσταση 
«που πλησιάζει». Όσο για κείνον που κοιτάζει γύρω 
του και που κάνει διακρίσεις, αυτός είναι 
«λικβινταριστής».

Η τάση αυτή χρειάστηκε ενάμιση χρόνο, ύστερα 
από το σπάσιμο που είχαμε στην ευρωπαϊκή 
κατάσταση, το 1923, για να κατανοήσει την αλλαγή 
και πανικόβλητη να μεταμορφωθεί ριζικά. Χωρίς να 
έχει κατανοήσει συνολικά την εποχή μας και τις 
τάσεις που αυτή περιλαβαίνει, η ηγεσία 
προσανατολιζόταν πασπατεύοντας (Στάλιν), και 
συμπληρώνοντας τα κομμάτια των 
συμπερασμάτων, που μ' αυτό τον τρόπο 
κατακτούσε, με σχήματα σχολαστικά που κάθε τόσο 
ανανέωνε (Μπουχάριν). Γι' αυτό το λόγο η πολιτική 
γραμμή στο σύνολό της αποτελεί μια αλυσίδα από 
ζιγκ ζαγκ. Ενώ η ιδεολογική γραμμή είναι ένα 
καλειδοσκόπιο σχημάτων που τείνει να οδηγήσει σε 
παραλογισμό κάθε τμήμα των σταλινικών ζιγκ ζαγκ.

Το Έκτο Συνέδριο θα ενεργούσε σοφά αν 
αποφάσιζε να συγκεντρώσει, διαμέσου μιας ειδικής 
επιτροπής, σε ένα και μόνο σύνολο, όλες τις 
θεωρίες που κατασκεύασε ο Μπουχάριν για να 
αποτελέσουν, λόγου χάρη, μια βάση επιχειρημάτων 



για όλα τα στάδια της Αγγλορωσικής Επιτροπής. Θα 
έπρεπε να τις κατατάξει χρονολογικά, να τις 
τακτοποιήσει συστηματικά για να επιχειρήσει να 
χαράξει το πυρετικό διάγραμμα των σκέψεων που 
περιλαβαίνουν. Αυτό θα ήταν ένα στρατηγικό 
διάγραμμα από τα πιο πλούσια σε διδάγματα. Το 
ίδιο συμβαίνει με την κινέζικη επανάσταση, με την 
οικονομική ανάπτυξη της ΕΣΣΔ και με όλα τα άλλα 
ζητήματα μικρότερης σπουδαιότητας. Ένας τυφλός 
εμπειρισμός πολλαπλασιασμένος με σχολαστικισμό, 
να ποια είναι η πορεία που δεν έχει ακόμα 
καταδικαστεί ανελέητα.

Ο εμπειρισμός αυτός εκδηλώθηκε με τον πιο 
ολέθριο τρόπο σε τρία κεφαλαιώδη προβλήματα: 
στην εσωτερική πολιτική της ΕΣΣΔ, στην Κινέζικη 
Επανάσταση, και στην Αγγλορωσική Επιτροπή. Και 
διαδόθηκε με την ίδια έννοια, μα λιγότερο φανερά, 
και μ' έναν τρόπο λιγότερο ολέθριο οσοναφορά τα 
άμεσα αποτελέσματά του, σε όλα γενικά, τα 
ζητήματα της πολιτικής της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς.

Οσοναφορά τα εσωτερικά προβλήματα της ΕΣΣΔ η 
πολιτική του γλιστρήματος αναλύθηκε μ' έναν 
αρκετά ολοκληρωμένο τρόπο στην «Πλατφόρμα 
των Μπολσεβίκων-λενινιστών (Αντιπολίτευση)»[2]. 
Εδώ είμαστε υποχρεωμένοι να αναφερθούμε μόνο, 
σ' αυτήν. Η «Πλατφόρμα» λαβαίνει τώρα ένα είδος 
επιβεβαίωσης από τις πιο απροσδόκητες: όλες οι 
προσπάθειες που έγιναν από τη σημερινή ηγεσία 
του Κομμουνιστικού Κόμματος της ΕΣΣΔ 
(μπολσεβίκων) να αποφύγει τις συνέπειες της 
πολιτικής του 1923-1928 είναι βασισμένες πάνω σε 
τσιτάτα που έχουν αντληθεί, σχεδόν κατά γράμμα, 
από την «Πλατφόρμα», που τους συγγραφείς και 



τους οπαδούς της τους έχουν διασκορπίσει στις 
φυλακές και στους τόπους εξορίας. Το γεγονός ότι 
οι σημερινοί ηγέτες κατέφυγαν σαν ομάδες και σαν 
άτομα στην «Πλατφόρμα», χωρίς να υπάρχει μια 
συνέπεια στις πράξεις τους, κάνει την καινούρια 
στροφή προς τα αριστερά εξαιρετικά ασταθή και 
αβέβαιη. Ταυτόχρονα όμως δίνει μια ακόμα πιο 
μεγάλη αξία στην «Πλατφόρμα» σαν γενικευμένη 
έκφραση της πολιτικής του Λένιν.

Είμαστε υποχρεωμένοι να αναλύσουμε πιο 
λεπτομερειακά το ζήτημα της κινέζικης 
επανάστασης σ' ένα ειδικό κεφάλαιο (το τρίτο του 
βιβλίου), παίρνοντας υπόψη την αποφασιστική 
σπουδαιότητα που έχει αυτό το πρόβλημα για την 
Κομμουνιστική Διεθνή, και γιατί στην «Πλατφόρμα» 
παρουσιάστηκε μ' έναν εξαιρετικά ανεπαρκή, 
ελλιπή και καμιά φορά μάλιστα μ' έναν πραγματικά 
ανακριβή τρόπο εξαιτίας του Ζινόβιεφ.

Οσοναφορά την Αγγλορωσική Επιτροπή, το τρίτο 
ζήτημα από άποψη σπουδαιότητας, που περιέχεται 
στην στρατηγική εμπειρία της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς που αποκτήθηκε στη διάρκεια των 
τελευταίων χρόνων, ύστερα απ' όλα αυτά που 
ειπώθηκαν από την Αντιπολίτευση σε μια σειρά 
άρθρα, ομιλίες και θέσεις, δεν μας μένει πια παρά 
να κάνουμε εδώ ένα σύντομο απολογισμό.

Η αφετηρία της Αγγλορωσικής Επιτροπής, όπως 
έχουμε κιόλας δει, ήταν μια ανυπόμονη επιθυμία να 
πηδήξουμε πάνω από το νεαρό Κομμουνιστικό 
Κόμμα που αναπτυσσόταν πάρα πολύ αργά. Αυτό 
έδωσε σ' ολόκληρο το πείραμα, ήδη πριν από τη 
γενική απεργία, ένα λαθεμένο χαρακτήρα.



Υπολόγιζαν μήπως την Αγγλορωσική Επιτροπή σαν 
μια συμμαχία προσωρινή ανάμεσα σε ανώτερες 
σφαίρες που θα έπρεπε να σπάσει, και μάλιστα μ' 
έναν επιδεικτικό τρόπο, στην πρώτη σοβαρή 
δοκιμασία για να εκθέσει το Γενικό Συμβούλιο; Όχι, 
την αντιμετώπιζαν, και όχι μονάχα οι Στάλιν, 
Μπουχάριν, Τόμσκι, κλπ., αλλά και ο Ζινόβιεφ, ως 
ένα «δεσμό φιλίας» μεγάλης διάρκειας, ως ένα 
όργανο προορισμένο να κάνει, με μια συστηματική 
εργασία, επαναστατικές τις εργατικές μάζες. 
Βλέπανε σ' αυτή την Επιτροπή αν όχι την πόρτα, 
τουλάχιστον μια προσέγγιση στην πόρτα απ' όπου 
θά 'πρεπε να περάσει η επανάσταση του αγγλικού 
προλεταριάτου. Η Αγγλορωσική Επιτροπή, που 
ήταν μια προσωρινή συμμαχία, μεταμορφωνόταν 
όλο και πιο πολύ σε μια αναλλοίωτη αρχή, 
τοποθετημένη πάνω από την πάλη των τάξεων. 
Αυτό το είδαμε καθαρά στη διάρκεια της γενικής 
απεργίας.

Το κίνημα των μαζών, περνώντας ανοικτά σε μια 
επαναστατική φάση, ξανάριξε στο στρατόπεδο της 
αστικής αντίδρασης τους φιλελεύθερους πολιτικούς 
των Εργατικών που είχαν προχωρήσει κάπως προς 
τα αριστερά. Πρόδωσαν ανοικτά και εσκεμμένα τη 
γενική απεργία. Στη συνέχεια υπόσκαψαν και 
πρόδωσαν την απεργία των ανθρακωρύχων. Ο 
ρεφορμισμός εμπεριέχει πάντα τη δυνατότητα μιας 
προδοσίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ακόμα πως ο 
ρεφορμισμός και η προδοσία ταυτίζονται σε κάθε 
στιγμή. Μπορεί κανείς να κάνει προσωρινές 
συμφωνίες με τους ρεφορμιστές όταν κάνουν ένα 
βήμα μπροστά. Όταν όμως, τρομαγμένοι από την 
ανάπτυξη του κινήματος, το προδίδουν, το να 
διατηρείς τη συμμαχία που σχημάτισες μαζί τους 
είναι σαν να ανέχεσαι μ' έναν εγκληματικό τρόπο 



τους προδότες, σαν να σκεπάζεις την προδοσία 
τους.

Η γενική απεργία είχε σαν σκοπό να εξασκήσει, με 
τη δύναμη των πέντε εκατομμυρίων εργατών, μια 
μαζική πίεση ενάντια στους βιομήχανους και το 
κράτους. Πραγματικά το ζήτημα της βιομηχανίας 
άνθρακος ήταν το πρόβλημα το πιο σημαντικό της 
κρατικής πολιτικής. Με την προδοσία της ηγεσίας, η 
απεργία σαμποταρίστηκε από το πρώτο της στάδιο. 
Ύστερα απ' αυτό ήταν μεγάλη αυταπάτη το να 
πιστεύει κανείς πως μόνη, απομονωμένη, η 
οικονομική απεργία των ανθρακωρύχων θα 
μπορούσε να πετύχει αυτό που η γενική απεργία 
δεν πέτυχε. Σ' αυτό ακριβώς βρισκόταν η δύναμη 
του Γενικού Συμβουλίου. Με ψυχρό υπολογισμό, 
οδήγησε τους ανθρακωρύχους στην ήττα ύστερα 
από την οποία σημαντικά εργατικά στρώματα 
έπρεπε να πεισθούν πως οι ντιρεκτίβες των 
προδοτών του Γενικού Συμβουλίου ήταν «σωστές» 
και «δικαιολογημένες».

Η διατήρηση της συνδικαλιστικής συμμαχίας με το 
Γενικό Συμβούλιο και η βοήθεια που δώσαμε 
ταυτόχρονα στην απομονωμένη και παρατεινόμενη 
οικονομική απεργία των ανθρακωρύχων, ενάντια 
στην οποία επέμβαινε το Γενικό Συμβούλιο, 
φαίνονταν σαν να είχαν υπολογιστεί από τα πριν 
για να επιτρέψουν στους ηγέτες των Εργατικών 
Ενώσεων να αποσυρθούν με τις λιγότερες θυσίες 
από τις πολύ οδυνηρές αυτές δοκιμασίες.

Από επαναστατική άποψη, έγινε φανερό πως ο 
ρόλος των ρώσικων συνδικάτων ήταν πολύ 
μειονεκτικός και πραγματικά αξιολύπητος. Δεν 
χρειάζεται να πούμε πως η υπεράσπιση μιας 



οικονομικής απεργίας, ακόμα κι όταν είναι 
μεμονωμένη, είναι ένα καθήκον. Για τους 
επαναστάτες δεν μπορεί να υπάρχει διαφορετική 
άποψη πάνω σ' αυτό το θέμα. Αυτή όμως η βοήθεια 
δεν έπρεπε να έχει μονάχα οικονομικό, μα και 
επαναστατικό-πολιτικό χαραχτήρα. Η Γ.Σ.Ε. Ρωσίας 
έπρεπε να πει ανοιχτά στην Ομοσπονδία 
ανθρακωρύχων και σ' ολόκληρη την εργατική τάξη 
της Αγγλίας ότι η απεργία των ανθρακωρύχων δεν 
είχε σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας παρά στην 
περίπτωση που με την επιμονή της, τη συνοχή και 
την έκτασή της ήταν ικανή να ανοίξει το δρόμο για 
μια καινούρια έκρηξη της γενικής απεργίας. Και δεν 
μπορούσαν να φτάσουν εκεί παρά παλεύοντας 
άμεσα και ανοιχτά ενάντια στο Γενικό Συμβούλιο, 
που ήταν το πρακτορείο της κυβέρνησης και των 
βιομηχάνων άνθρακος. Η πάλη για τη μετατροπή 
της οικονομικής απεργίας σε πολιτική απεργία θα 
έπρεπε να σημαίνει πως είχε εκραγεί ένας 
λυσσασμένος πολιτικός και οργανωτικός πόλεμος 
ενάντια στο Γενικό Συμβούλιο. Και το πρώτο βήμα 
που οδηγούσε σ' αυτόν τον πόλεμο έπρεπε να είναι 
η διάλυση της Αγγλορωσικής Επιτροπής που είχε 
καταντήσει ένα αντιδραστικό εμπόδιο, μια σφαίρα 
που έσερναν οι εργάτες στα πόδια τους.

Κανείς επαναστάτης που ζυγίζει τα λόγια του δεν 
θα μπορούσε να βεβαιώσει πως προχωρώντας προς 
αυτή την κατεύθυνση η νίκη θα ήταν 
εξασφαλισμένη. Μα δεν ήταν δυνατό να φτάσει 
κανείς στη νίκη παρά ακολουθώντας αυτό το 
δρόμο. Η αποτυχία που θα μπορούσε να 
συναντήσει σ' αυτό το δρόμο θα ήταν μια ήττα 
πάνω στο δρόμο που μπορούσε στη συνέχεια να 
τον οδηγήσει στην νίκη. Μια τέτια ήττα διδάσκει, 
δηλαδή ενισχύει τις επαναστατικές ιδέες μέσα στην 



εργατική τάξη. Ενώ, υποστηρίζοντας μονάχα 
οικονομικά μια επαγγελματική απεργία, που χωρίς 
διέξοδο τραβάει σε μάκρος, (επαγγελματική από 
την άποψη των μεθόδων της, επαναστατική και 
πολιτική από την άποψη των στόχων της) δεν θα 
έκανε τίποτε άλλο από το να χύνει νερό στο μύλο 
του Γενικού Συμβουλίου που περίμενε ήσυχα να 
εξαντληθεί η απεργία για να αποδείξει πως είχε 
«δίκιο». Δεν χρειάζεται να πούμε πως δεν ήταν 
εύκολο να περιμένει έτσι πολλούς μήνες 
παριστάνοντας ανοιχτά το κίτρινο. Και ακριβώς 
στην πολύ κρίσιμη αυτή περίοδο, το Γενικό 
Συμβούλιο είχε ανάγκη από ένα πολιτικό 
καμουφλάζ για να ξεγελάσει τις μάζες: την 
Αγγλορωσική Επιτροπή. Έτσι τα ζητήματα της 
θανάσιμης ταξικής πάλης ανάμεσα στο Γενικό 
Συμβούλιο και τους ανθρακωρύχους φαίνονταν να 
μεταμορφώνονται σε προβλήματα φιλικής 
συζήτησης ανάμεσα σε συμμάχους του ίδιου 
συνασπισμού, ανάμεσα στο Γενικό Συμβούλιο και 
τη Γ.Σ.Ε. Ρωσίας, για να καθορίσουν ποιος δρόμος 
ήταν για την ώρα ο καλύτερος: ο δρόμος της 
συμφωνίας ή ο δρόμος της μεμονωμένης 
οικονομικής πάλης. Το τέλος της απεργίας έφερε 
αναπόφευκτα μια συμφωνία, δηλαδή έλυσε τραγικά 
τη συνδικαλιστική «συζήτηση» προς όφελος του 
Γενικού Συμβουλίου.

Η πολιτική της Αγγλορωσικής Επιτροπής, λόγω της 
λαθεμένης γραμμής που ακολούθησε, ήταν από την 
αρχή μέχρι το τέλος μια βοήθεια στο Γενικό 
Συμβούλιο, ένα στήριγμα του Γενικού Συμβουλίου, 
μια ενίσχυση του Γενικού Συμβουλίου. Ακόμα και 
το γεγονός ότι η απεργία τροφοδοτήθηκε για πάρα 
πολύ καιρό, από οικονομική άποψη, χάρη στις 
τεράστιες θυσίες των ρώσων εργατών, εξυπηρέτησε 



όχι τους ανθρακωρύχους, ούτε το Κομμουνιστικό 
Κόμμα Αγγλίας, αλλά όπως πάντα το ίδιο το Γενικό 
Συμβούλιο. Ύστερα από το πιο μεγάλο 
επαναστατικό κίνημα που γνώρισε η Αγγλία από 
την εποχή του Χαρτισμού, το Κομμουνιστικό Κόμμα 
Αγγλίας αναπτύχθηκε ελάχιστα ενώ το Γενικό 
Συμβούλιο εδραιώθηκε περισσότερο απ' όσο πριν 
τη γενική απεργία.

Να τα αποτελέσματα του «στρατηγικού αυτού 
ελιγμού» που είναι μοναδικός στο είδος του.

Το πείσμα που έδειξαν για τη διατήρηση της 
συμμαχίας με το Γενικό Συμβούλιο, που, στην 
ατιμωτική Συνδιάσκεψη του Βερολίνου, τον Απρίλη 
του 1927, έφτασαν στο σημείο να γονατίζουν 
κυριολεκτικά μπροστά του, το εξήγησαν, 
αναφερόμενοι πάλι, όπως πάντα, στη 
«σταθεροποίηση». Βλέπετε, όταν η επανάσταση 
αργεί να 'ρθεί είναι κανείς υποχρεωμένους να 
αρπάζεται ακόμα κι από τον Πάρσελ. Το επιχείρημα 
αυτό, που φαίνεται ασυνήθιστα βαθύ σ' ένα 
σοβιετικό υπάλληλο ή σ' έναν τρέιντ-γιουνιονιστή 
τύπου Μελνιτσάνσκι, αποτελεί στην 
πραγματικότητα ένα ολοκληρωμένο δείγμα τυφλού 
εμπειρισμού, που, σαν να μην έφταναν όλα τα 
άλλα, έχει προσβληθεί από σχολαστικισμό. Τί θα 
σήμαινε η έκφραση «σταθεροποίηση» αν τη 
χρησιμοποιούσε κανείς στην αγγλική οικονομία και 
πολιτική προπαντός το 1926-27; Ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάμεων; Βελτίωση της οικονομικής 
κατάστασης; Καλύτερες προοπτικές για το μέλλον; 
Σχετική ευμάρεια και κάλμα των εργατικών μαζών; 
Τίποτε απ' όλα αυτά. Ολόκληρη η λεγόμενη 
σταθεροποίηση του βρετανικού καπιταλισμού 
στηρίζεται πάνω στη συντηρητική δύναμη των 



παλιών εργατικών οργανώσεων, σ' όλες τις τάσεις 
και αποχρώσεις τους, μπροστά στην αδυναμία και 
την αναποφασιστικότητα του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Αγγλίας. Η επανάσταση, από την άποψη 
των οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων της 
Αγγλίας, είναι απολύτως ώριμη. Το ζήτημα 
βρίσκεται αποκλειστικά στον πολιτικό τομέα. Τα 
βασικά στηρίγματα της σταθεροποίησης 
απαρτίζονται από τις ανώτερες σφαίρες του 
Εργατικού Κόμματος και των Εργατικών Ενώσεων, 
που στην Αγγλία αποτελούν ένα και το αυτό 
σύνολο, που, όμως, ακολουθεί πιστά το νόμο του 
καταμερισμού της εργασίας. Αν λάβουμε υπόψη την 
κατάσταση που βρίσκονταν οι εργαζόμενες μάζες 
στη διάρκεια της γενικής απεργίας, τη βασική θέση 
στο μηχανισμό της καπιταλιστικής σταθεροποίησης 
την κατείχαν, όχι ο Μακντόναλντ και ο Τόμας, αλλά 
ο Παγκ, ο Πάρσελ, ο Κουκ και Σία. Αυτοί ενεργούν 
κι ο Τόμας συμπληρώνει. Χωρίς τον Πάρσελ ο 
Τόμας χάνει κάθε έρεισμα, και ο Μπόλντουιν μαζί 
με τον Τόμας. Ο ψεύτικος, ο διπλωματικός, ο 
μασκαρεμένος «αριστερισμός» του Πάρσελ, που 
συμφιλιώνεται πότε εναλλάξ, πότε ταυτόχρονα, με 
τους ανθρώπους της εκκλησίας και με τους 
μπολσεβίκους, που είναι πάντα έτοιμος όχι μονάχα 
να υποχωρήσει, μα και να προδώσει: να ποιο είναι 
το βασικό φρένο της αγγλικής επανάστασης. Η 
σταθεροποίηση είναι ο Παρσελισμός. Απ' αυτό 
βλέπει κανείς τι θεωρητικό παραλογισμό εκφράζει ο 
τυφλός οπορτουνισμός που υπαινισσόταν την 
ύπαρξη της «σταθεροποίησης» για να δικαιολογήσει 
το πολιτικό μπλοκ που έφτιαξε με τον Πάρσελ. Μα 
για να κλονιστεί η «σταθεροποίηση» έπρεπε πρώτα 
απ' όλα να χτυπηθεί δυνατά ο Παρσελισμός. Το να 
διατηρείς μέσα σ' αυτή την κατάσταση των 



εργατικών μαζών, έστω και μια σκιά αλληλεγγύης 
με το Γενικό Συμβούλιο, είναι το πιο μεγάλο 
έγκλημα, η πιο αισχρή καταισχύνη.

Ακόμα και η πιο σωστή στρατηγική δεν οδηγεί 
πάντα στη νίκη. Αν ένα στρατηγικό σχέδιο είναι 
σωστό, αυτό το εξακριβώνει κανείς εξετάζοντάς το 
από την άποψη αν ακολουθεί τη γραμμή της 
πραγματικής ανάπτυξης των ταξικών δυνάμεων, αν 
εκτιμά με ένα ρεαλιστικό τρόπο τα στοιχεία αυτής 
της ανάπτυξης. Η ήττα η πιο οδυνηρή, η πιο 
ατιμωτική και η πιο ολέθρια για ένα κίνημα, ήττα 
χαρακτηριστικά μενσεβίκικη, είναι αυτή που 
προέρχεται από μια λαθεμένη ανάλυση των τάξεων, 
από μια υποτίμηση των επαναστατικών 
συντελεστών, από μια εξιδανίκευση των εχθρικών 
δυνάμεων. Οι ήττες μας στην Κίνα και την Αγγλία 
ήταν τέτοιου είδους.

Τι περίμενε κανείς από την Αγγλορωσική Επιτροπή 
για την ΕΣΣΔ;

Τον Ιούλη του 1926, στην κοινή συνεδρίαση της 
Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής και της 
Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου, ο Στάλιν μας 
δίδασκε τα παρακάτω:

«Ο σκοπός αυτού του μπλοκ (της Αγγλορωσικής 
Επιτροπής) συνίσταται στο να οργανώσει ένα πλατύ 
κίνημα της εργατικής τάξης ενάντια σε καινούριους 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και γενικά ενάντια σε 
κάθε επέμβαση στη χώρα μας που προέρχεται 
(ιδιαίτερα) από τις πιο ισχυρές ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις της Ευρώπης και ειδικότερα από την 
Αγγλία». 



Διδάσκοντάς μας –εμάς τους αντιπολιτευόμενους– 
πως πρέπει «να μεριμνήσουμε για την υπεράσπιση 
της πρώτης στον κόσμο εργατικής Δημοκρατίας 
ενάντια στην επέμβαση», (εμείς, φυσικά, το 
αγνοούσαμε αυτό), ο Στάλιν πρόσθετε:

«Αν τα αντιδραστικά αγγλικά συνδικάτα είναι 
έτοιμα να σχηματίσουν με τα επαναστατικά 
συνδικάτα της χώρας μας, μια συμμαχία ενάντια 
στους αντεπαναστάτες ιμπεριαλιστές της δικής τους 
χώρας, γιατί δεν θα επιδοκιμάζαμε αυτό το 
μπλοκ;». 

Αν τα «αντιδραστικά συνδικάτα» ήταν ικανά να 
παλέψουν ενάντια στους ιμπεριαλιστές τους, δεν θα 
ήταν αντιδραστικά. Ο Στάλιν δεν αναγνωρίζει πια 
την οροθετική γραμμή που χωρίζει τις έννοιες 
αντιδραστικός και επαναστάτης. Από συνήθεια 
χαρακτηρίζει τα συνδικάτα της Αγγλίας 
αντιδραστικά, στην πραγματικότητα τρέφει, σχετικά 
με το «επαναστατικό πνεύμα» τους, μεγάλες 
αυταπάτες.

Ακολουθώντας τον Στάλιν, η Επιτροπή της Μόσχας 
του Κόμματός μας δίδασκε στους εργάτες αυτής της 
πόλης:

«Η Αγγλορωσική Επιτροπή, μπορεί και οφείλει να 
παίξει, και χωρίς αμφιβολία θα παίξει, έναν 
τεράστιο ρόλο στην πάλη ενάντια σ' όλων των 
ειδών τις επεμβάσεις που κατευθύνονται ενάντια 
στην ΕΣΣΔ. Γίνεται το κέντρο οργάνωσης των 
διεθνών δυνάμεων του προλεταριάτου, που παλεύει 
ενάντια σε κάθε είδους προσπάθεια της διεθνούς 
μπουρζουαζίας να προκαλέσει έναν καινούριο 
πόλεμο», («Θέσεις της Επιτροπής της Μόσχας»).



Τι απαντούσε σ' όλα αυτά η Αντιπολίτευση;

«Όσο η παγκόσμια κατάσταση θα οξύνεται, τόσο η 
Αγγλορωσική Επιτροπή θα μεταμορφώνεται σε 
όργανο του διεθνούς και του βρετανικού 
ιμπεριαλισμού». 

Στην ίδια Ολομέλεια ο Στάλιν χαρακτήρισε την 
κριτική μας ενάντια στις σταλινικές ελπίδες που 
στηρίζονταν πάνω στον Πάρσελ, αυτόν τον άγγελο-
φύλακα του Εργατικού Κράτους, σαν «πέρασμα 
από τον λενινισμό στον τροτσκισμό».

ΒΟΡΟΣΙΛΟΦ: «Σωστά».

ΜΙΑ ΦΩΝΗ: «Ο Βοροσίλοφ έβαλε κι εδώ τη 
σφραγίδα του».

ΤΡΟΤΣΚΙ: «Ευτυχώς που όλα αυτά θα ξαναβρεθούν 
στα στενογραφημένα πρακτικά».

Ναι, όλ' αυτά υπάρχουν στα στενογραφημένα 
πραχτικά της Ολομέλειας του Ιούλη, όπου οι 
τυφλοί, οι αμαθείς και δόλιοι οπορτουνιστές είχαν 
το θράσος να εκτοξεύσουν ενάντια στην 
Αντιπολίτευση την κατηγορία του «ντεφετισμού».

Ολόκληρος αυτός ο διάλογος που αναγκάστηκα να 
παραθέσω από το παλιό μου άρθρο[3]. «Τι 
περίμενε Κανείς και τι Πέτυχε;» προσφέρει ένα 
μάθημα στρατηγικής που περιέχει απείρως πιο 
πολλά διδάγματα απ' όσα το μάθημα για κατηχητικά 
που περιέχει το Σχέδιο Προγράμματος για τη 
στρατηγική. Το ερώτημα «Τι Περίμενε κανείς και τι 
πέτυχε;», είναι γενικά το βασικό κριτήριο στη 
στρατηγική. Αυτό το κριτήριο πρέπει να 
εφαρμόσουμε στο Έκτο Συνέδριο για όλα τα 



προβλήματα που γράφτηκαν στην ημερήσια 
διάταξη τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε τότε, μ' 
έναν τρόπο αναμφισβήτητο, πως η στρατηγική της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς, και ιδιαίτερα από το 1926, είναι η 
στρατηγική των φανταστικών αριθμών, των 
λαθεμένων υπολογισμών, των αυταπατών σχετικά 
με τον εχθρό, του κατατρεγμού των πιο σίγουρων 
και πιο πιστών αγωνιστών –πως είναι, με δυο 
λόγια, η στρατηγική του σάπιου κεντρισμού.

9. Για το Χαρακτήρα του Ελιγμού στην 
Επαναστατική Στρατηγική
Από πρώτη ματιά δεν μπορεί κανείς να καταλάβει 
γιατί το Σχέδιο Προγράμματος περνάει εντελώς στα 
μουγκά το πρόβλημα του «ελιγμού» και της 
«ευλυγισίας» στη μπολσεβίκικη στρατηγική. Από το 
τεράστιο αυτό ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται παρά ένα 
μονάχα σημείο: αυτό που αφορά τις συμφωνίες με 
την εθνική μπουρζουαζία των αποικιών.

Την τελευταία περίοδο, όμως, ο οπορτουνισμός, 
διαγράφοντας ολοένα και πιο βαθιά ζιγκ ζαγκ προς 
τα δεξιά, επεμβαίνει καλυπτόμενος κυρίως πίσω 
από τη σημαία του ελιγμού στη στρατηγική. Η 
άρνησή μας να συγκατατεθούμε σε χωρίς αρχές 
συμβιβασμούς, και γι' αυτό ακριβώς επιζήμιους από 
πρακτική άποψη, χαρακτηρίστηκε σαν έλλειψη 
«ευλυγισίας». Η πλειοψηφία διακήρυξε πως βασική 
αρχή της ήταν ο ελιγμός. Ο Ζινόβιεφ από το 1925 
κιόλας ελισσόταν με τον Ράντιτς και τον Λα Φολέτ. 
Στη συνέχεια ο Στάλιν και ο Μπουχάριν ελίχτηκαν 
με τον Τσιαγκ Κάι-σεκ, με τον Πάρσελ, με τον 
Κουλάκο. Ο μηχανισμός ελίσσεται συνεχώς με το 
Κόμμα. Ο Ζινόβιεφ και ο Κάμενεφ ελίσσονται τώρα 
με το μηχανισμό.



Στην καθημερινή ζωή του γραφειοκρατισμού 
εμφανίζεται ολόκληρο ένα σώμα ειδικών στους 
ελιγμούς, που αποτελείται κυρίως από ανθρώπους 
που δεν υπήρξαν ποτέ μαχητές επαναστάτες και 
που τώρα υποκλίνονται με τόσο ενθουσιασμό 
μπροστά στην επανάσταση που έχει κατακτήσει την 
εξουσία. Ο Μποροντίν ελίσσεται στην Καντόνα, ο 
Ραφές στο Πεκίνο, ο Ν.Πετρόβσκι γύρω από τη 
Μάγχη, ο Πέπερ στις Ενωμένες Πολιτείες. Αλλά 
πρέπει να κάνουμε το ίδιο και στην Πολυνησία. Ο 
Μαρτίνοφ ελίσσεται από μακριά, αλλά σε 
αντιστάθμισμα, ελίσσεται σε όλο τον κόσμο. Έχουν 
σχηματιστεί τώρα ολόκληρες ομάδες από τους 
ακαδημαϊκούς του ελιγμού που με τον όρο 
μπολσεβίκικη ευλυγισία εννοούν προπαντός την 
ευκαμψία της ίδιας της σπονδυλικής τους στήλης. 
Το έργο της στρατηγικής αυτής σχολής συνίσταται 
στο να πετύχει με τον ελιγμό όλα εκείνα που μπορεί 
να δώσει μονάχα η επαναστατική δύναμη της 
τάξης. Όπως κάθε αλχημιστής του Μεσαίωνα 
υπολόγιζε, παρά τις αποτυχίες όλων των άλλων, να 
κατασκευάσει χρυσάφι, το ίδιο και οι σημερινοί 
στρατηγοί του ελιγμού, καθένας από τη σκοπιά του, 
ελπίζουν να εξαπατήσουν την ιστορία. Δεν 
χρειάζεται να πούμε πως στο βάθος δεν έχουν 
καμιά σχέση με στρατηγούς, αλλά είναι άνθρωποι 
για γραφειοκρατικές κομπίνες κάθε μεγέθους –
εκτός του μεγάλου. Ορισμένοι απ' αυτούς, αφού 
κατασκόπευσαν το πως ο δάσκαλος χειρίζεται τα 
μικρά ζητήματα, φαντάστηκαν πως διαθέτουν όλα 
τα μυστικά της στρατηγικής. Στο βάθος, σ' αυτό 
ακριβώς συνίσταται ολόκληρο το δόγμα των 
επιγόνων. ʼλλοι, αφού ξαναπέρασαν δεύτερο ή και 
τρίτο χέρι τα μυστικά της κομπίνας, αφού 
πείστηκαν ότι στα μικρά πράγματα κάνουν καμιά 



φορά μεγάλα θαύματα, συμπέραναν πως για ένα 
λόγο παραπάνω οι κομπίνες ταίριαζαν σε μεγάλες 
υποθέσεις. Όμως, όλες οι προσπάθειες να 
εφαρμόσουν τη γραφειοκρατική μέθοδο της 
κομπίνας στη λύση των μεγάλων ζητημάτων, σαν, 
συγκριτικά, πιο «οικονομική» από τη λύση της 
επαναστατικής πάλης, οδήγησαν αναπόφευκτα σε 
επαίσχυντες αποτυχίες. Το δόγμα της ένοπλης 
κομπίνας του μηχανισμού του κόμματος και του 
κράτους σύντριψε τη σπονδυλική στήλη των 
νεαρών κομμάτων και των νέων καταστάσεων. Ο 
Τσιαγκ Κάι-σεκ, ο Βαν Τιν-βέι, ο Πάρσελ, ο 
κουλάκος, όλοι βγήκαν μέχρι τώρα νικητές από 
όλες τις προσπάθειες να τους υποτάξουν 
καταφεύγοντας στη μέθοδο των «ελιγμών».

Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, πως γενικά κάθε 
ελιγμός είναι απαράδεκτος, δηλαδή ασυμβίβαστος 
με την επαναστατική στρατηγική της εργατικής 
τάξης. Πρέπει όμως να κατανοήσουμε καλά τη 
βοηθητική, την εξαρτημένη, που χρησιμεύει 
αποκλειστικά σαν μέσο, αξία των ελιγμών σε σχέση 
με τις θεμελιώσεις μέθοδες της επαναστατικής 
πάλης. Πρέπει μια για πάντα να καταλάβουμε πως 
ένας ελιγμός δεν μπορεί ποτέ να αποφασίζει για μια 
μεγάλη υπόθεση. Αν οι κομπίνες φαίνεται να δίνουν 
μια κάπως ευνοϊκή λύση στις μικρές υποθέσεις, 
είναι πάντοτε σε βάρος των σημαντικών έργων. 
Ένας σωστός ελιγμός διευκολύνει μονάχα τη λύση, 
αφού μας επιτρέπει να κερδίσουμε χρόνο ή να 
πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερες 
δυνάμεις. Δεν είναι όμως δυνατό να αποφευχθούν 
οι βασικές δυσκολίες χάρη σ' έναν ελιγμό.

Η αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στο 
προλεταριάτο και την μπουρζουαζία είναι μια 



θεμελιώδης αντίφαση. Να γιατί το να προσπαθείς 
να χαλιναγωγήσεις την κινέζικη μπουρζουαζία 
καταφεύγοντας σε οργανωτικούς ή προσωπικούς 
ελιγμούς και να την υποχρεώσεις να υποταχτεί σε 
σχέδια που προβλέπουν οι κομπίνες σου, δεν είναι 
προσφυγή σ' έναν ελιγμό, αλλά είναι σαν να 
κοροϊδεύεις τον εαυτό σου μ' έναν 
αξιοκαταφρόνητο τρόπο, αν και το έργο είναι 
μεγάλης έκτασης. Δεν μπορεί κανείς να εξαπατήσει 
τις τάξεις. Κι αυτό ισχύει για όλες τις τάξεις αν 
εξετάζει κανείς τα πράγματα μ' ένα πλατύ ιστορικό 
πρίσμα. Αυτό όμως ισχύει ειδικότερα και πιο άμεσα 
για τις κυρίαρχες, τις κατέχουσες, τις 
εκμεταλλεύτριες, τις μορφωμένες τάξεις. Η εμπειρία 
τους στον κόσμο είναι τόσο μεγάλη, τα ταξικά 
ένστιχτά τους τόσο εξασκημένα, τα κατασκοπευτικά 
τους όργανα τόσο ποικίλα, ώστε προσπαθώντας 
κανείς να τις εξαπατήσει, προσποιούμενος πως είναι 
αυτό που δεν είναι, φτάνει στην πραγματικότητα να 
ρίξει στην παγίδα όχι τους εχθρούς, μα τους φίλους 
του.

Η αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στην ΕΣΣΔ και 
τον καπιταλιστικό κόσμο είναι μια θεμελιώδης 
αντίφαση. Και δεν μπορεί κανείς να την αποφύγει 
καταφεύγοντας σε ελιγμούς. Μπορεί με 
παραχωρήσεις, που θα διατυπωθούν καθαρά και 
ανοιχτά προς το κεφάλαιο, εκμεταλλευόμενος τις 
υπάρχουσες αντιφάσεις των διαφόρων μερίδων 
του, να παρατείνει μια προσωρινή ανάπαυλα, να 
κερδίσει χρόνο, κι αυτό μονάχα κάτω από 
ορισμένες συνθήκες και καθόλου μέσα σε 
οποιεσδήποτε περιστάσεις. Όποιος πιστεύει πως 
μπορεί να «ουδετεροποιήσει» την παγκόσμια 
μπουρζουαζία πριν να οικοδομήσει το σοσιαλισμό, 
δηλαδή να ξεφύγει με τη βοήθεια ορισμένων 



ελιγμών από τις θεμελιώδεις αντιφάσεις, εξαπατάει 
χοντροκομμένα τον εαυτό του. Κι αυτή εδώ είναι 
μια απάτη που μπορεί να πληρωθεί με το κεφάλι 
της Σοβιετικής Δημοκρατίας. Μονάχα η διεθνής 
επανάσταση μπορεί να μας απελευθερώσει από τις 
θεμελιώδεις αντιφάσεις.

Ένας ελιγμός μπορεί να είναι είτε μια παραχώρηση 
που κάνουμε στον εχθρό, είτε μια συμμαχία που 
κλείνουμε μ' έναν προσωρινό και πάντα αμφίβολο 
σύμμαχο, είτε η εκπλήρωση μιας υποχώρησης που 
υπολογίζεται την κατάλληλη στιγμή για να μην 
επιτρέψουμε στον αντίπαλο να μας συντρίψει το 
στήθος, είτε η εναλλαγή των επιμέρους 
διεκδικήσεων και συνθημάτων που γίνεται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να φέρει μια διάσπαση στο στρατόπεδο 
του εχθρού. Να οι βασικές μορφές του ελιγμού. 
Μπορεί κανείς να παραθέσει κι άλλες –
δευτερεύουσας σημασίας. Μα κάθε ελιγμός, από 
την ίδια τη φύση του, δεν είναι παρά ένα επεισόδιο 
σε σχέση με τη βασική στρατηγική γραμμή της 
πάλης. Στους ελιγμούς, όμως, που έκαναν γύρω 
από το Κουόμινταγκ και την Αγγλορωσική Επιτροπή 
(που πρέπει πάντα να τους βλέπουμε σαν 
ολοκληρωμένα πρότυπα μενσεβίκικων και όχι 
μπολσεβίκικων ελιγμών) συνέβη ακριβώς το 
αντίθετο: αυτό που δεν έπρεπε να είναι παρά ένα 
επεισόδιο τακτικής φούσκωσε μέχρι που έγινε 
στρατηγική γραμμή, κομματιάζοντας το πραγματικό 
στρατηγικό καθήκον (την πάλη ενάντια στην 
μπουρζουαζία και τους ρεφορμιστές) σε μια σειρά 
περιορισμένα και επουσιώδη επεισόδια τακτικής που 
έχουν άλλωστε ένα χαρακτήρα σχεδόν 
διακοσμητικό.



Κάνοντας έναν ελιγμό πρέπει πάντα να παίρνουμε 
σαν αφετηρία τις χειρότερες και όχι τις καλύτερες 
προβλέψεις, σχετικά με την αντίθετη πλευρά στην 
οποία κάνουμε τις παραχωρήσεις, ή σχετικά με τον 
ελάχιστα σίγουρο σύμμαχο που μαζί του κλείνουμε 
μια συμφωνία. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι 
αύριο ο σύμμαχος αυτό μπορεί να γίνει εχθρός. 
Αυτό ισχύει ακόμα και για ένα σύμμαχο όπως η 
αγροτιά.

«Να είμαστε δύσπιστοι απέναντι στην αγροτιά, να 
οργανωνόμαστε χωριστά απ' αυτήν, να είμαστε 
έτοιμοι να παλέψουμε ενάντιά της εφόσον 
επεμβαίνει σαν αντιδραστική ή αντιπρολεταριακή», 
(Λένιν: «ʼπαντα», τόμ. 6ος, σελ. 113).

Αυτό δεν έρχεται καθόλου σε αντίφαση με το 
μεγάλο στρατηγικό καθήκον του προλεταριάτου 
που πρώτος ο Λένιν επεξεργάστηκε με τόσο 
μεγαλοφυή τρόπο από θεωρητική και πρακτική 
άποψη: να αποσπάσουμε τα κατώτερα στρώματα 
των εκμεταλλευόμενων χωρικών από την επίδραση 
της μπουρζουαζίας και να τα τραβήξουμε μαζί μας. 
Μα η ιστορία δεν παρουσιάζει καθόλου τη συμμαχία 
του προλεταριάτου και της αγροτιάς σαν μια μορφή 
εντελώς ολοκληρωμένη. Και δεν μπορεί να γίνει με 
ανούσιους ελιγμούς, με χυδαίες φιλοφρονήσεις και 
με παθιασμένους λόγους. Η συμμαχία του 
προλεταριάτου και της αγροτιάς είναι ζήτημα 
πολιτικών σχέσεων των δυνάμεων, και κατά 
συνέπεια ζήτημα ανεξαρτησίας του προλεταριάτου 
απέναντι σ' όλες τις τάξεις. Ένας σύμμαχος πρέπει 
πρώτα να διαπαιδαγωγηθεί. Μπορεί κανείς να 
φτάσει σ' αυτή τη συμμαχία δείχνοντας, από τη μια 
μεριά, προσοχή σ' όλες τις ιστορικές, προοδευτικές 
ανάγκες της αγροτιάς, και, από την άλλη, μια 



οργανωμένη δυσπιστία απέναντί της, παλεύοντας 
ακούραστα και ασταμάτητα ενάντια σ' όλες τις 
αντιπρολεταριακές μέθοδες και τάσεις της.

Η έννοια και τα όρια του ελιγμού πρέπει πάντα να 
μελετούνται και να σημειώνονται καθαρά. Μια 
παραχώρηση πρέπει να αποκαλείται παραχώρηση, 
και μια υποχώρηση, υποχώρηση. Είναι άπειρα 
λιγότερο επικίνδυνο να διογκώνει κανείς τις ίδιες 
του τις παραχωρήσεις και υποχωρήσεις παρά να τις 
υποτιμάει. Πρέπει να διεγείρει την ταξική 
επαγρύπνηση και την οργανωμένη δυσπιστία του 
ίδιου του κόμματός του κι όχι να τις αποκοιμίζει.

Το βασικό όργανο του ελιγμού, όπως γενικά κάθε 
ιστορικής δραστηριότητας της εργατικής τάξης, 
είναι το κόμμα. Μα αυτό δεν είναι απλά και μόνο 
ένα υπάκουο όργανο, στα χέρια των «μαιτρ» του 
ελιγμού. Είναι ένα συνειδητό εργαλείο, που ενεργεί 
από μόνο του. Είναι η ανώτατη έκφραση της ίδιας 
της δράσης του προλεταριάτου γενικά. Κάθε 
ελιγμός λοιπόν πρέπει να κατανοηθεί καλά από το 
κόμμα στο προτσές της εκτέλεσής του. Είναι 
ολοφάνερο πως δεν μιλάμε εδώ για διπλωματικά, 
στρατιωτικά ή συνωμοτικά μυστικά, δηλαδή τα 
τεχνικά μέσα της πάλης του προλεταριακού 
κράτους ή του προλεταριακού κόμματος στο 
καπιταλιστικό καθεστώς. Πρόκειται για την πολιτική 
ουσία του ελιγμού. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν, 
βεβαιώνοντας ψιθυριστά πως η πορεία 1924-1928 
ήταν ένας μεγάλος ελιγμός απέναντι στον κουλάκο, 
είναι επομένως παράλογες και εγκληματικές. Δεν 
μπορεί κανείς να εξαπατήσει τον κουλάκο. Αυτός 
κρίνει όχι από τα λόγια, μα από τα έργα, σύμφωνα 
με τους φόρους, με τις τιμές –υπολογίζει σε είδος. 
Την εργατική τάξη, όμως, το ίδιο της το κόμμα, 



μπορεί κανείς να τα εξαπατήσει. Τίποτε δεν φθείρει 
τόσο το επαναστατικό πνεύμα του προλεταριακού 
κόμματος όσο οι χωρίς αρχές κομπίνες που γίνονται 
μέσα σε ελιγμούς που πραγματοποιούνται πίσω από 
την πλάτη του.

Να ο κανόνας ο πιο σπουδαίος, κανόνας 
αδιάσειστος και αναλλοίωτος, που πρέπει να 
εφαρμόζεται σε κάθε ελιγμό: μην επιτρέπεις ποτέ 
στον εαυτό σου να διαλύει, να ανακατεύει ή να 
εξομοιώνει την κομματική σου οργάνωση με μια 
άλλη οργάνωση, όσο «φιλική» κι αν είναι αυτή 
σήμερα. Μην επιτρέπεις ποτέ στον εαυτό σου να 
καταφεύγει σε πράξεις που, άμεσα ή έμμεσα, 
ανοιχτά ή σκεπασμένα, υποτάσσουν το κόμμα σου 
σε άλλα κόμματα, ή σε οργανώσεις άλλων τάξεων, 
που περιστέλλουν την ελευθερία της αγκιτάτσιας 
σου ή που σε κάνουν υπεύθυνο, έστω και σ' ένα 
μέρος, για την πολιτική γραμμή άλλων κομμάτων. 
Μη επιτρέπεις ποτέ στον εαυτό σου να μπερδεύει τα 
λάβαρά σου με τα δικά τους, και για ένα λόγο 
παραπάνω, πράγμα που βγαίνει από μόνο του, να 
γονατίζει μπροστά στη σημαία άλλων.

Εκείνο που είναι χειρότερο και πιο επικίνδυνο, είναι 
όταν ένας ελιγμός οφείλεται στην ανυπόμονη και 
οπορτουνιστική ανάγκη να εκβιάσει κανείς την 
ανάπτυξη του ίδιου του κόμματός του, να πηδήξει 
πάνω από τα αναπόφευκτα στάδια της ανάπτυξής 
του (να η περίπτωση ακριβώς όπου δεν μπορεί 
κανείς να πηδήξει πάνω από τα στάδια) 
συνδέοντας, συνδυάζοντας, ενώνοντας επιπόλαια, 
υποκριτικά, σαν διπλωμάτης, σαν κομπιναδόρος, 
σαν λωποδύτης, οργανώσεις και στοιχεία που 
τραβούν από δω κι από κει.



Στον ελιγμό, όπως στη μάχη, δεν είναι η 
στρατηγική σοφία (κι ακόμα λιγότερο η πανουργία 
της κομπίνας) που αποφασίζει για το αποτέλεσμα. 
Είναι η σχέση των δυνάμεων που το αποσπά. 
Γενικά ο κίνδυνος που περικλείει ένας ελιγμός για 
το επαναστατικό κόμμα, ακόμα κι όταν είναι καλά 
μελετημένος, είναι τόσο πιο μεγάλος όσο πιο 
νεότερο κι αδύναμο είναι το κόμμα αυτό σε σχέση 
με τους εχθρούς του, με τους συμμάχους η 
μισοσυμμάχους του. Να γιατί (και δω είναι το 
σημείο το πιο σπουδαίο για την Κομμουνιστική 
Διεθνή) το μπολσεβίκικο Κόμμα δεν άρχισε 
καθόλου με ελιγμούς, που τους αντιμετώπιζε σαν 
μια πανάκεια. Δεν προσέφυγε σ' αυτούς παρά όταν 
ήταν αρκετά μεγάλο για να τους εκτελέσει, όταν 
είχε πια βαθιά ριζώσει μέσα στην εργατική τάξη, 
όταν ήταν σταθεροποιημένο πολιτικά και είχε 
αντρωθεί ιδεολογικά.

Το κακό είναι ακριβώς πως οι επίγονοι της 
μπολσεβίκικης στρατηγικής παρουσιάζουν στα 
νεαρά Κομμουνιστικά Κόμματα τον ελιγμό και την 
ευλυγισία σαν την πεμπτουσία της μπολσεβίκικης 
στρατηγικής, αποσπώντας τα από τον ιστορικό 
άξονά τους και από τις βασικές αρχές τους, 
πραγματοποιώντας έτσι κομπίνες που συχνά 
μοιάζουν με το τρέξιμο του σκίουρου μέσα στον 
τροχό του. Δεν είναι η ευλυγισία που αποτέλεσε (κι 
επομένως δεν πρέπει να αποτελεί και τώρα) το 
βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του 
μπολσεβικισμού, αλλά η χάλκινη σταθερότητά του. 
Ακριβώς γι' αυτή την ιδιότητα που διέθετε και που 
του την αναγνώριζαν οι εχθροί και οι αντίπαλοί 
του, ο μπολσεβικισμός ήταν και δικαιολογημένα 
υπερήφανος. Όχι μακάρια «αισιοδοξία», αλλά 
αδιαλλαξία, επαγρύπνηση, επαναστατική δυσπιστία, 



πάλη για κάθε σπιθαμή ανεξαρτησίας του –να ποια 
ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματά του. 
Από κει ακριβώς πρέπει να ξεκινήσουν τα 
Κομμουνιστικά Κόμματα της Δύσης και της 
Ανατολής. Έχουν ακόμα να κατακτήσουν το 
δικαίωμα να εκτελούν μεγάλους ελιγμούς, 
προετοιμάζοντας πρώτα την υλική και πολιτική 
δυνατότητα πραγματοποίησή τους, δηλαδή: τη 
δύναμη, τη σταθερότητα και την αυστηρότητα στην 
εκλογή των μέσων που χρησιμοποιεί η ίδια η 
οργάνωσή τους.

Οι μενσεβίκικοι ελιγμοί που έγιναν γύρω από το 
Κουόμινταγκ και το Γενικό Συμβούλιο είναι δέκα 
φορές εγκληματικοί γιατί έπεσαν αιφνιδιαστικά 
πάνω στους εύθραυστους ακόμα ώμους των 
κομμουνιστών της Κίνας και της Αγγλίας. Και δεν 
έφεραν μονάχα την ήττα της επανάστασης και της 
εργατικής τάξης, μα και υπόσκαψαν, αδυνάτισαν 
και σύντριψαν το βασικό όργανο της μελλοντικής 
πάλης, τα νεαρά Κομμουνιστικά Κόμματα. Και 
ταυτόχρονα εισάγανε στοιχεία πολιτικής 
αποθάρρυνσης στο πιο παλιό Κόμμα της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς: στο Κομμουνιστικό 
Κόμμα της ΕΣΣΔ (μπολσεβίκων).

Το κεφάλαιο του Σχεδίου που μιλάει για τη 
στρατηγική είναι εντελώς μουγκό σ' ότι αφορά το 
νόημα του ελιγμού, δηλαδή το άλογο μάχης που με 
ιδιαίτερη προτίμηση είχαν καβαλήσει στη διάρκεια 
των τελευταίων χρόνων. Μια πιο επιεικής κριτική 
θα μπορούσε να υποστηρίξει: η σιωπή αυτή είναι 
κιόλας κάτι το καλό. Μια τέτια όμως δικαιολογία θα 
ήταν ένα μεγάλο λάθος. Δυστυχώς, το Σχέδιο 
Προγράμματος, όπως το έχουμε κιόλας αποδείξει με 
μια σειρά παραδείγματα, κι όπως θα το αποδείξουμε 



στη συνέχεια, έχει κι αυτό ένα χαρακτήρα ελιγμού, 
με την κακή έννοια, με άλλα λόγια, με την 
κομπιναδόρικη έννοια αυτής της λέξης. Το Σχέδιο 
καταφεύγει σε ελιγμούς γύρω από το ίδιο του το 
Κόμμα. Αποκρύπτει ορισμένα αδύνατα σημεία του 
με τη φόρμουλα «σύμφωνα με τον Λένιν». Τα άλλα 
τα αποσιωπά. Μ' αυτό τον τρόπο χειρίζεται το 
ζήτημα της στρατηγικής των ελιγμών. Σήμερα είναι 
αδύνατο να μιλήσεις γι' αυτό το θέμα χωρίς να 
επικαλεστείς την πρόσφατη εμπειρία της Κίνας και 
της Αγγλίας. Φτάνει να αναφέρεις μονάχα τη λέξη 
ελιγμός για να ανακαλέσεις στη μνήμη σου την 
εικόνα του Τσιαγκ Κάι-σεκ και του Πάρσελ. Κι αυτό 
ακριβώς είναι εκείνο που δεν θέλουν οι 
συγγραφείς. Προτιμούν να παρασιωπούν το 
αγαπητό τους αυτό θέμα αφήνοντας έτσι ελεύθερα 
τα χέρια στην ηγεσία της Κομμουνιστικής Διεθνούς. 
Μα αυτό το πράγμα δεν μπορεί κανείς να το 
ανεχτεί. Πρέπει να δέσουμε τα χέρια των 
κομπιναδόρων και των υποψήφιων κομπιναδόρων. 
Σ' αυτό πρέπει να χρησιμέψει το Πρόγραμμα. 
Αλλιώτικα είναι άχρηστο.

Πρέπει το κεφάλαιο για τη στρατηγική να περιλάβει 
τους βασικούς κανόνες που προσδιορίζουν και 
οροθετούν τον ελιγμό, το βοηθητικό δηλαδή όπλο 
που χρησιμοποιείται στην επαναστατική πάλη 
ενάντια στον ταξικό εχθρό, που δεν μπορεί να είναι 
παρά πάλη μέχρι θανάτου. Δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι μπορεί κανείς να εκθέσει με μεγαλύτερη 
συντομία και ακρίβεια τους κανόνες, που πιο πάνω 
δώσαμε ένα προσχέδιό τους και που στηρίζονται 
πάνω σ' αυτά που μας δίδαξαν ο Μαρξ και ο Λένιν. 
Μα πρέπει με κάθε τίμημα να τους εισάγουμε στο 
Πρόγραμμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς.



10. Η Στρατηγική του Εμφυλίου Πολέμου
Για το ζήτημα της εξέγερσης το Σχέδιο 
Προγράμματος γράφει λακωνικά: «Η πάλη αυτή 
είναι υποταγμένη στους κανόνες της πολεμικής 
τέχνης. Και αυτή προϋποθέτει ένα στρατιωτικό 
σχέδιο, τον επιθετικό χαρακτήρα των πολεμικών 
επιχειρήσεων, την χωρίς επιφύλαξη αφοσίωση και 
ηρωισμό των προλεταρίων».

Εδώ το σχέδιο αρκείται στο να επαναλάβει 
συνοπτικά ορισμένες παρατηρήσεις που άλλοτε 
εκφράστηκαν παρεκβατικά από τον Μαρξ. Ωστόσο, 
διαθέτουμε, από τη μια μεριά, την πείρα της 
Επανάστασης του Οκτώβρη, κι από την άλλη, την 
εμπειρία των ηττών της ουγγρικής και της 
βαυαρικής επανάστασης, της πάλης στην Ιταλία το 
1920, της εξέγερσης στη Βουλγαρία το Σεπτέμβρη 
του 1923, του κινήματος του 1923 στη Γερμανία 
και του 1924 στην Εσθονία, της αγγλικής γενικής 
απεργίας του 1926, της εξέγερσης των Βιεννέζων 
εργατών το 1927, της δεύτερης κινέζικης 
επανάστασης στα 1925-27.

Το πρόγραμμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
οφείλει να χαρακτηρίσει με περισσότερη σαφήνεια 
και συγκεκριμένα τόσο τις κοινωνικές και πολιτικές 
προϋποθέσεις της εξέγερσης όσο και τις 
στρατηγικές και στρατιωτικές συνθήκες και μέθοδες 
τις απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η νίκη. Τίποτε 
δεν αποκαλύπτει τόσο πολύ τον επιφανειακό και 
φιλολογικό χαρακτήρα του ντοκουμέντου όσο το 
γεγονός ότι το κεφάλαιο το αφιερωμένο στην 
επαναστατική στρατηγική ασχολείται με τον 
Κορνέλιζεν και τους γκιλντιστές (Οράζ, Χόμψον, 
Γ.Ν.Χ.Κόλ –αναφέροντάς τους όλους με τα 
ονόματά τους), αλλά γενικά δεν χαρακτηρίζει από 



κοινωνική άποψη τη στρατηγική του προλεταριάτου 
στην ιμπεριαλιστική εποχή, κι ακόμα δεν 
προσδιορίζει, βασιζόμενο πάνω σε ζωντανά ιστορικά 
ντοκουμέντα, τις μέθοδες πάλης για την κατάκτηση 
της εξουσίας.

Το 1924, ύστερα από την τραγική πείρα της 
Γερμανίας, ξαναθέσαμε το ζήτημα, ζητώντας από 
την Κομμουνιστική Διεθνή να θέσει στην ημερήσια 
διάταξη και να ασχοληθεί με τα προβλήματα της 
στρατηγικής και της τακτικής της εξέγερσης και 
γενικά του εμφυλίου πολέμου.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε πως ο όρος εξέγερση 
υπολογίζεται από πολλούς κομμουνιστές της Δύσης, 
που δεν είναι πάντα απελευθερωμένοι από το 
μοιρολατρικό και παθητικό τρόπο τους 
αντιμετώπισης των βασικών προβλημάτων της 
επανάστασης, σαν ένας όρος χωρίς σπουδαιότητα. 
Η Ρόζα Λούξεμπουργκ είναι ακόμα ο πιο 
εκφραστικός και ο πιο ιδιοφυής τύπος αυτής της 
κατηγορίας. Ψυχολογικά την καταλαβαίνει κανείς 
χωρίς μεγάλο κόπο. Η Ρόζα είχε διαμορφωθεί, ας το 
πούμε έτσι, μέσα στην πάλη ενάντια στο 
γραφειοκρατικό μηχανισμό της σοσιαλδημοκρατίας 
και των γερμανικών συνδικάτων. Απόδειχνε 
ακούραστα πως ο μηχανισμός αυτός κατάπνιγε την 
πρωτοβουλία του προλεταριάτου. Σ' αυτό δεν 
έβλεπε καμιά άλλη σωτηρία και διέξοδο πέρα από 
την ακαταμάχητη ώθηση των μαζών που σαρώνει 
όλα τα φράγματα και φρούρια που είχε ορθώσει η 
σοσιαλδημοκρατική γραφειοκρατία. Η επαναστατική 
γενική απεργία που θα έσπαζε όλα τα φράγματα 
της αστικής κοινωνίας, είχε γίνει για τη Ρόζα 
Λούξεμπουργκ συνώνυμη με την προλεταριακή 
επανάσταση. Κι όμως, η γενική απεργία, όποια κι 



αν είναι η δύναμή της, δεν λύνει το πρόβλημα της 
εξουσίας –απλώς το θέτει. Για να καταλάβεις την 
εξουσία πρέπει, στηριγμένος πάνω στη γενική 
απεργία, να οργανώσεις την εξέγερση. Ολόκληρη η 
πορεία της Ρόζας Λούξεμπουργκ μας κάνει να 
σκεπτόμαστε πως τελικά θα το αποδεχόταν. Μα 
όταν έπεσε στην πάλη δεν είχε πει ακόμα ούτε την 
τελευταία ούτε την προτελευταία της λέξη. Ωστόσο 
στο Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας υπήρχε μέχρι 
τελευταία ένα πολύ ισχυρό ρεύμα προς τον 
επαναστατικο φαταλισμό. Η επανάσταση πλησιάζει, 
έλεγαν, αυτή θα φέρει την εξέγερση και θα μας 
δώσει την εξουσία. Όσο για το Κόμμα, ο ρόλος του 
είναι αυτή τη στιγμή να κάνει επαναστατική 
αγκιτάτσια και να περιμένει τα αποτελέσματα. Μέσα 
σε τέτοιες συνθήκες, το να θέσεις αποφασιστικά το 
ζήτημα του όρου της εξέγερσης, είναι σαν να 
αποσπάς το Κόμμα από την παθητικότητα και το 
φαταλισμό, είναι σαν να το θέτεις μπροστά στα 
βασικά προβλήματα της επανάστασης, και ιδιαίτερα 
μπροστά στη συνειδητή οργάνωση της εξέγερσης 
για το κυνήγημα του εχθρού από την εξουσία», 
(Τρότσκι: Λόγος που εκφωνήθηκε στη Στρατιωτική 
Ακαδημία στις 29 του Ιούλη 1924, «Πράβντα», 6 
του Σεπτέμβρη 1924).

«Αφιερώσαμε πολύ χρόνο και προσπάθειες στο 
θεωρητικό τομέα για την Κομμούνα του Παρισιού 
του 1871, και αφήσαμε εντελώς στην άκρη την 
πάλη του γερμανικού προλεταριάτου που 
κατάχτησε ήδη μια πολύτιμη εμπειρία εμφυλίου 
πολέμου, δεν ασχοληθήκαμε, λόγου χάρη, σχεδόν 
καθόλου με την πείρα της βουλγάρικης εξέγερσης 
του περασμένου Σεπτέμβρη, και τέλος, αυτό που 
είναι και το πιο περίεργο, τοποθετήσαμε κατά 
κάποιο τρόπο στα αρχεία την εμπειρία του 



Οκτώβρη... Πρέπει να μελετήσουμε με τον πιο 
εξονυχιστικό τρόπο την πείρα της εξέγερσης του 
Οκτώβρη, της μοναδικής προλεταριακής 
επανάστασης που έχει νικήσει μέχρι τώρα. Πρέπει 
να καταστρώσουμε ένα ημερολόγιο της 
στρατηγικής και της τακτικής του Οκτώβρη. Πρέπει 
να δείξουμε πως αναπτύχθηκαν, κύμα με κύμα, τα 
γεγονότα, ποια ήταν η αντανάκλασή τους μέσα στο 
Κόμμα, στα Σοβιέτ, στην Κεντρική Επιτροπή, στη 
Στρατιωτική Οργάνωση. Ποιά ήταν η σημασία των 
δισταγμών που εκδηλώθηκαν στους κόλπους του 
Κόμματος; Ποιά ήταν η σχετική σπουδαιότητά τους 
στο γενικό ξετύλιγμα των γεγονότων; Ποιός ήταν ο 
ρόλος της Στρατιωτικής Οργάνωσης; Να μια 
εργασία ανεκτίμητης σπουδαιότητας. Θα ήταν 
πραγματικό έγκλημα να την αναβάλουμε για 
αργότερα», (στο ίδιο).

«Σε τί συνίσταται λοιπόν το βασικό πρόβλημα; 
Συνίσταται στο να συνθέσουμε ένα γενικό τυπικό, ή 
έναν οδηγό, ή ένα εγχειρίδιο, ή κανονισμούς που 
αφορούν τα ζητήματα του εμφυλίου πολέμου, κατά 
συνέπεια πριν απ' όλα την εξέγερση, που 
υπολογίζεται σαν το ανώτατο σημείο του εμφυλίου 
πολέμου. Πρέπει να κάνουμε τον απολογισμό της 
εμπειρίας που αποκτήσαμε, να αναλύσουμε τις 
συνθήκες που μας περιβάλανε, να εξετάσουμε τα 
λάθη, να φωτίσουμε τις πιο σωστές επιχειρήσεις, να 
βγάλουμε τα αναγκαία συμπεράσματα. 
Εμπλουτίζουμε μ' αυτό τον τρόπο την επιστήμη, 
δηλαδή τη γνώση των νόμων της ιστορικής 
εξέλιξης, ή την τέχνη σαν σύνολο κανόνων δράσης 
που βγαίνουν επαγωγικά από την εμπειρία; Νομίζω 
πως απ' αυτό θα ωφεληθούν και τα δυο. Αλλά ο 
σκοπός μας είναι αποκλειστικά πρακτικός να 
εμπλουτίσουμε την επαναστατική τέχνη.



Αναγκαστικά, οι "κανονισμοί" αυτού του είδους θα 
έχουν μια σύνθεση πολύ πολύπλοκη. Πρέπει πριν 
απ' όλα να παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα των βασικών προϋποθέσεων της 
κατάκτησης της εξουσίας από το προλεταριάτο. 
Αυτό υπάγεται ακόμα στον τομέα της 
επαναστατικής πολιτικής. Η εξέγερση είναι βέβαια η 
συνέχιση της πολιτικής, αλλά με ιδιαίτερα μέσα. Η 
ανάλυση των προϋποθέσεων της εξέγερσης πρέπει 
να είναι προσαρμοσμένη στους διάφορους τύπους 
χωρών. Υπάρχουν ορισμένες χώρες όπου το 
προλεταριάτο αποτελεί την πλειοψηφία του 
πληθυσμού, και άλλες όπου το προλεταριάτο είναι 
μια ασήμαντη μειοψηφία ενώ η αγροτιά έχει την 
απόλυτη υπεροχή. Ανάμεσα σ' αυτούς τους δυο 
πόλους τοποθετούνται οι χώρες μεταβατικού 
τύπου. Θα έπρεπε λοιπόν να τοποθετηθούν στη 
βάση μιας μελέτης αυτού του είδους το λιγότερο 
τρεις "τύποι" χωρών, βιομηχανικές, αγροτικές, 
ενδιάμεσες. Η εισαγωγή (που πραγματεύεται τις 
προϋποθέσεις και τους όρους εξέγερσης) οφείλει 
ακριβώς να χαρακτηρίζει τις ιδιομορφίες καθενός 
απ' αυτούς τους τύπους, εξετάζοντάς τους από τη 
σκοπιά του εμφυλίου πολέμου. Εξετάζουμε την 
εξέγερση από δυο απόψεις: από τη μια μεριά, σαν 
ένα στάδιο του ιστορικού προτσές τελείως 
ορισμένο, σαν μια διάθλαση των αντικειμενικών 
νόμων της πάλης των τάξεων εντελώς 
καθορισμένη, από την άλλη, από την υποκειμενική 
η ενεργητική άποψή της: το πως να 
προετοιμάσουμε και να πραγματοποιήσουμε την 
εξέγερση, για να εξασφαλίζουμε στα σίγουρα τη 
νίκη», (στο ίδιο).



Μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που συγκεντρώθηκε 
γύρω από τη Στρατιωτική Ακαδημία ανάλαβε το 
1924 να επεξεργαστεί συλλογικά τις 
κατευθυντήριες γραμμές του εμφυλίου πολέμου, 
δηλαδή έναν μαρξιστικό οδηγό που αφορά τα 
προβλήματα των άμεσων συγκρούσεων ανάμεσα 
στις τάξεις και την ένοπλη πάλη για τη δικτατορία. 
Αυτή όμως η εργασία πρόσκρουσε πολύ σύντομα σε 
μια αντίσταση της Κομμουνιστικής Διεθνούς (η 
αντίσταση αυτή αποτελούσε μέρος του γενικού 
συστήματος της πάλης ενάντια στο λεγόμενο 
τροτσκισμό). Στη συνέχεια η δραστηριότητα αυτή 
διακόπηκε οριστικά. Θα ήταν δύσκολο να διανοηθεί 
κανείς μια πιο εγκληματική επιπολαιότητα. Στην 
εποχή των απότομων μεταβολών, οι κανόνες του 
εμφυλίου πολέμου, με την έννοια που τους δώσαμε 
πιο πάνω, πρέπει να αποτελούν μέρος της χάλκινης 
πανοπλίας κάθε επαναστατικού στελέχους, και θα 
ήταν περιττό να προσθέσουμε, των ηγετών των 
Κομμάτων. Τους κανόνες αυτούς πρέπει κανείς να 
τους μελετάει και να τους εμπλουτίζει αδιάκοπα, 
εκμεταλλευόμενος την τελευταία εμπειρία που 
αποκτήθηκε στη χώρα του. Μονάχα με μια 
παρόμοια μελέτη μπορεί κανείς να εξασφαλίσει μια 
ορισμένη εγγύηση τόσο ενάντια στον πανικό και τη 
συνθηκολόγηση σε στιγμές που απαιτούν θάρρος 
και αλύγιστη θέληση, όσο και ενάντια στα 
πηδήματα των τυχοδιωκτών που γίνονται σε 
περίοδες που απαιτούν σύνεση και αυστηρότητα 
στην εκλογή των μέσων.

Αν οι κανόνες αυτού του είδους περιλαβαίνονταν 
στα βιβλία που κάθε κομμουνιστής έχει καθήκον να 
μελετήσει και αφομοιώνονταν στον ίδιο βαθμό που 
έχει καθήκον να αφομοιώσει τις βασικές ιδέες του 
Μαρξ, του Έγκελς και του Λένιν, δεν θα είχαμε τις 



ήττες των τελευταίων χρόνων, που δεν ήταν 
καθόλου αναπόφευκτες, ιδιαίτερα την εξέγερση της 
Καντόνας που εκτελέστηκε με μια παιδαριώδη 
επιπολαιότητα. Το Σχέδιο Προγράμματος 
πραγματεύεται αυτά τα ζητήματα μέσα σε λίγες 
γραμμές, σχεδόν με την ίδια φτώχεια που 
πραγματεύεται τον γκαντισμό των Ινδιών. Δεν 
χρειάζεται να πούμε πως ένα πρόγραμμα δεν 
μπορεί να μπει σε λεπτομέρειες. Οφείλει όμως να 
θέσει καθαρά το πρόβλημα, να παρουσιάσει τα 
βασικά δεδομένα αναφερόμενο στις πιο σημαντικές 
επιτυχίες και τα πιο σοβαρά λάθη.

Ανεξάρτητα όμως απ' αυτά, το Έκτο Συνέδριο, 
οφείλει κατά τη γνώμη μας, με μια ειδική απόφασή 
του να υποχρεώσει την Εκτελεστική Επιτροπή να 
επεξεργαστεί τους κανόνες του εμφυλίου πολέμου 
που μπορούν να συγκροτήσουν μια σύνοψη που θα 
παρέχει οδηγίες πάνω στην προηγούμενη πείρα των 
νικών και των ηττών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
————————

[1]. Οι Κεντρικές Επιτροπές που επιβλήθηκαν στα 
πιο σημαντικά ευρωπαϊκά κόμματα ανάλαβαν τα 
καθήκοντά τους λίγο μετά την εξαπόλυση της 
πάλης σε διεθνή κλίμακα, ενάντια στον 
«τροτσκισμό». Στη Γαλλία, η ηγεσία των Σουβαρίν, 
Ροσμέρ και των συμμάχων τους, που είχαν 
εκφράσει ιδιαίτερες συμπάθειες για τη ρωσική 
Αντιπολίτευση, αντικαταστάθηκε με την «Αριστερή» 
ηγεσία των Αλμπέρ Τρέιντ και Σουζάν Ζιρόλ, που 
υποστήριζαν το καθεστώς του Ζινόβιεφ. Στη 
Γερμανία, η ηγεσία Μπράντλερ-Ταλχάιμερ, που είχε 
αυτό που ο Τρότσκι αποκαλούσε «παραστρατημένες 



συμπάθειες» για τη ρωσική Αντιπολίτευση και που ο 
τελευταίος αρνήθηκε να συμμετάσχει στην 
προσπάθεια να την κάνουν αποδιοπομπαίο τράγο σε 
σχέση με τη γερμανική καταστροφή, 
αντικαταστάθηκε με τους υποστηρικτές των 
Ζινοβιεφικών, τον Φίσερ και τον Μάσλοβ. Στην 
Πολωνία, η ηγεσία Βάρσκι αντικαταστάθηκε με την 
«Αριστερή» ηγεσία του Ντομσκ. Καμιά απ' αυτές τις 
ηγεσίες που καθιερώθηκαν στην Πέμπτη Ολομέλεια 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς, το 1925, δεν 
κρατήθηκε πάνω από ένα χρόνο. Καθώς 
γινόντουσαν οι προετοιμασίες των Στάλιν-
Μπουχάριν για το πέταμα από την ηγεσία, ειδικά 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς, του Ζινόβιεφ, και 
καθώς διακρινόταν πιο καθαρά η επερχόμενη 
ένωση του τελευταίου με τον Τρότσκι, οι 
«Αριστερές» ηγεσίες τής μετά το Πέμπτο Συνέδριο 
περιόδου, απομακρύνθηκαν με την ίδια 
ανυπομονησία και αυθαιρεσία που χρησιμοποιήθηκε 
στο διορισμό τους. Η ομάδα του Ντόμσκι 
αντικαταστάθηκε, και τελικά διαγράφτηκε, από την 
ηγεσία Βάρσκι-Κοστρζέβα, ο Φίσερ και ο Μάσλοβ 
διαγράφτηκαν και αντικαταστάθηκαν με τη φράξια 
Τέλμαν-Νόιμαν, ο Τρέιντ και η Ζιρόλ 
απομακρύνθηκαν, διαγράφτηκαν και 
αντικαταστάθηκαν με την ομάδα των Ντοριό-
Μπαρμπέ-Τορέζ. Σε κάθε περίπτωση οι «Αριστερές» 
ηγεσίες που διαγράφτηκαν, μετά από μια περίοδο 
εξέλιξης και αυτό-αναθεώρησης, στρέψανε την 
υποστήριξή τους στην τροτσκιστική Αντιπολίτευση, 
για μια μεγάλη η μικρή περίοδο. Οι απομακρύνσεις 
συμπέσανε, βέβαια, με το ξεκίνημα της περιόδου 
της δεξιάς στροφής στην εξέλιξη της πολιτικής της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς –(Σελ. 138).



[2]. «Η Πλατφόρμα της Ενωμένης (Μπολσεβίκικης-
Λενινιστικής) Αντιπολίτευσης» υποβλήθηκε το 1927 
για συζήτηση πριν από το Δέκατο Πέμπτο Συνέδριο 
του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής 
Ένωσης από τον Τρότσκι, τον Ράντεκ, τον 
Πιατάκοφ, τον Ρακόβσκι, τον Ζινόβιεφ, τον 
Κάμενεφ, τον Γιεβντοκίμοφ, τον Πέτερσον, τον 
Μπακάγιεφ, και πολλά άλλα μέλη της Κεντρικής 
Επιτροπής και της Κεντρικής Εξελεγκτικής 
Επιτροπής του Κόμματος. Η σταλινική 
γραφειοκρατία αρνήθηκε να την δημοσιεύσει στον 
ρωσικό κομματικό Τύπο με το αιτιολογικό ότι ήταν 
ένα «αντικομματικό ντοκουμέντο». Επειδή πήραν 
την ευθύνη για το τύπωμά της σε έναν πολύγραφο, 
πολλοί από τους ηγέτες της Αντιπολίτευσης, 
ανάμεσά τους ο Πρεομπραζένσκι, ο Σερεμπριάκοφ 
και άλλοι, διαγράφηκαν από το Κόμμα, λίγο πριν 
από τη διαγραφή 75 Αντιπολιτευόμενων ηγετών –
(Σελ. 140).

[3]. Όπως πολλά από τα άρθρα που γράφτηκαν 
εκείνη την περίοδο από τους εκπροσώπους της 
Αντιπολίτευσης, το ίδιο κι αυτό το άρθρο δεν 
μπορούσε να δημοσιευτεί στον Τύπο του ρωσικού 
Κόμματος και έπρεπε να κυκλοφορήσει από χέρι σε 
χέρι με τη μορφή χειρογράφου σε πολλά 
αντίγραφα. Ενώ γράφτηκε το 1927, τυπώθηκε για 
πρώτη φορά το 1934. Μπορεί να το βρει κανείς στη 
«Νέα Διεθνή», Σεπτέμβρης-Οκτώβρης 1934, σελ. 
90 –(Σελ. 146).

Β΄ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΤΑΚΤΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
(Μέρος Τέταρτο)



11. Τα Προβλήματα του Εσωτερικού Καθεστώτος 
του Κόμματος
Τα οργανωτικά προβλήματα του μπολσεβικισμού 
είναι αδιάσπαστα δεμένα με τα προβλήματα του 
Προγράμματος και της τακτικής. Το Σχέδιο μόνο 
παρεμπιπτόντως θίγει αυτό το θέμα, εκφράζοντας 
την αναγκαιότητα «της πιο αυστηρής 
επαναστατικής τάξης του δημοκρατικού 
συγκεντρωτισμού». Αυτή είναι η μοναδική 
διατύπωση που προσδιορίζει το εσωτερικό 
καθεστώς του Κόμματος, και επιπλέον είναι μια 
διατύπωση εντελώς καινούρια. Εμείς γνωρίζαμε 
πως το εσωτερικό καθεστώς είναι βασισμένο πάνω 
στις αρχές του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Και 
απ' αυτό υποθέταμε θεωρητικά (έτσι άλλωστε ήταν 
και στην πράξη) πως περιλάβαινε την απόλυτη 
δυνατότητα για το Κόμμα να συζητήσει, να 
κριτικάρει, να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του, να 
εκλέξει, να καθαιρέσει, ενώ ταυτόχρονα επέτρεπε 
μια σιδερένια πειθαρχία στη δράση που 
κατευθυνόταν με πλήρεις εξουσίες από τα 
εκλεγμένα και ανακλητά διευθυντικά όργανά του. 
Αν με τη λέξη δημοκρατία κατανοούσε κανείς την 
κυριαρχία του Κόμματος πάνω σ' όλα τα όργανά 
του, η λέξη συγκεντρωτισμός ανταποκρινόταν σε 
μια συνειδητή πειθαρχία, που επιβαλλόταν με 
σύνεση, που εξασφάλιζε κατά κάποιον τρόπο τη 
μαχητικότητα του Κόμματος. Τώρα, τοποθετούν 
πάνω από αυτή τη διατύπωση του εσωτερικού 
καθεστώτος του Κόμματους, διατύπωση που την 
έχει δικαίωση ολόκληρο το παρελθόν, μια 
καινούργια προσθήκη: «την πιο αυστηρή 
επαναστατική τάξη». Έτσι το Κόμμα έχει ανάγκη όχι 
μονάχα το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, μα και 
μια ορισμένη επαναστατική τάξη του δημοκρατικού 



συγκεντρωτισμού. Αυτή η διατύπωση απλώς και 
μόνο τοποθετεί την καινούρια ιδέα, που είναι 
προικισμένη με μια ιδιαίτερη αξία, πάνω από τον 
δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, δηλαδή πάνω από το 
Κόμμα.

Ποιά είναι λοιπόν η έννοια της επαναστατικής τάξης 
–μάλιστα της πιο «αυστηρής»– που κυριαρχεί πάνω 
στις έννοιες της δημοκρατίας και του 
συγκεντρωτισμού: Αυτή ανταποκρίνεται σε έναν 
μηχανισμό του Κόμματος, ανεξάρτητο ή που τείνει 
να γίνει ανεξάρτητος από το Κόμμα, σε μια 
γραφειοκρατία που έχει για στόχο της την ίδια την 
ύπαρξή της, που επαγρυπνεί για «την τάξη» χωρίς 
να ενδιαφέρεται για τη μάζα του Κόμματος, που 
καταλύει και τσακίζει τη θέληση του Κόμματος αν η 
«τάξη» το απαιτεί, που καταπατεί τα καταστατικά, 
αναβάλλει τα Συνέδρια, φτιάχνοντας ένα μύθο.

Από πολύ καιρό τώρα, και από διάφορους δρόμους, 
η σκέψη του μηχανισμού έκλινε προς αυτήν την 
διατύπωση της «επαναστατικής τάξης». Στη 
διάρκεια των δυο τελευταίων χρόνων, έχουμε δει 
να προσφέρεται από τους πιο υπεύθυνους 
εκπροσώπους της ηγεσίας του Κόμματος ολόκληρη 
μια σειρά από καινούριους ορισμούς της 
δημοκρατίας μέσα στο Κόμμα, που στην ουσία 
προορίζονται στο να πουν πως δημοκρατία όπως 
και συγκεντρωτισμός σημαίνει υποταγή μονάχα στα 
ιεραρχικώς ανώτερα όργανα. Ολόκληρη η πρακτική 
ξετυλίχτηκε ορμητικά προς αυτή την κατεύθυνση. 
Ένας συγκεντρωτισμός, όμως, που συνοδεύεται 
από μια στραγγαλισμένη και άδεια δημοκρατία είναι 
γραφειοκρατικός συγκεντρωτισμός. Μια «τάξη» 
αυτού του είδους είναι προφανώς υποχρεωμένη να 
κρύβεται πίσω από τα σχήματα και το τυπικό της 



δημοκρατίας, να την βομβαρδίζει με αναρίθμητες 
εγκύκλιες που έρχονται από τα πάνω, να διατάζει 
«αυτοκριτική» κάτω από την απειλή του άρθρου 
58[1], να αποδείχνει πως τα χτυπήματα ενάντια 
στη δημοκρατία προέρχονται όχι από το 
διευθυντικό κέντρο, μα από τους λεγόμενους 
«εκτελεστές». Είναι λοιπόν αδύνατο να απαιτήσεις 
οτιδήποτε απ' αυτούς για τον απλό λόγο ότι κάθε 
«εκτελεστής» συμβαίνει να είναι ο ηγέτης όλων 
εκείνων που είναι κατώτεροί του.

Έτσι η καινούρια διατύπωση, τελείως ασυνάρτητη 
από θεωρητική άποψη, αποδείχνει με το 
νεωτερισμό και την ασυναρτησία της πως 
επινοήθηκε για να ικανοποιήσει ορισμένες ήδη 
ώριμες επιθυμίες.

Το ζήτημα αυτό είναι αδιάσπαστα δεμένο με το 
ζήτημα των φραξιών και των ομάδων. Μπροστά σε 
κάθε πρόβλημα που τίθεται για συζήτηση, μπροστά 
σε κάθε διαφωνία, η ηγεσία και ο επίσημος τύπος 
όχι μονάχα του Κομμουνιστικού Κόμματος της 
ΕΣΣΔ, μα και της Κομμουνιστικής Διεθνούς κι όλων 
των τμημάτων της, μεταθέτουν αμέσως τη 
συζήτηση στο πρόβλημα των φραξιών και των 
ομάδων. Η ζωή των ιδεών μέσα στο Κόμμα δεν θα 
μπορούσε να γίνει κατανοητή χωρίς προσωρινές 
ιδεολογικές ομάδες. Μέχρι σήμερα κανείς ακόμα 
δεν έχει ανακαλύψει άλλο τρόπο ενέργειας. Αυτός 
που προσπάθησε κάτι τέτοιο απόδειξε μονάχα πως 
η συνταγή του περιοριζόταν στο να καταπνίγει την 
ιδεολογική ζωή μέσα στο Κόμμα.

Οι ομάδες φυσικά είναι ένα «κακό» όπως και οι 
διαφωνίες. Μα αυτό το κακό αποτελεί ένα 
συστατικό τόσο αναγκαίο για τη διαλεκτική εξέλιξη 



του Κόμματος όσο είναι και οι τοξίνες για να ζήσει ο 
ανθρώπινος οργανισμός.

Η μεταμόρφωση των ομάδων σε οργανωμένες 
φράξιες, και προπαντός σε φράξιες κλεισμένες στον 
εαυτό τους, είναι ένα κακό ακόμα μεγαλύτερο. Η 
τέχνη του να διευθύνεις το Κόμμα συνίσταται 
ακριβώς στο να προλαβαίνεις αυτή τη 
μεταμόρφωση. Κι αυτό δεν μπορεί να το 
κατορθώσει κανείς με απλές απαγορευτικές 
διατάξεις. Η καλύτερη απόδειξη γι' αυτό είναι η 
πείρα του Κομμουνιστικού Κόμματος της ΕΣΣΔ.

Στο Δέκατο Συνέδριο, τη στιγμή που μαίνονταν η 
εξέγερση της Κρονστάνδης και οι ανταρσίες του 
Κουλάκων, ο Λένιν πρότεινε την υιοθέτηση μιας 
απόφασης που απαγόρευε τις φράξιες και τις 
ομάδες. Με τη λέξη ομάδες δεν εννοούσε κανείς τις 
προσωρινές τάσεις που αναπόφευκτα 
σχηματίζονταν στη διάρκεια του προτσές της ζωής 
του Κόμματος, μα τις ίδιες τις φράξιες που 
παρουσιάζονταν σαν ομάδες. Η μάζα του Κόμματος 
κατάλαβε πολύ καλά τον θανάσιμο κίνδυνο της 
στιγμής, και υποστήριξε τον ηγέτη της υιοθετώντας 
μια απόφαση σκληρή και αμείλιχτη: την 
απαγόρευση των φραξιών και των ομάδων. Μα το 
Κόμμα γνώριζε επίσης πολύ καλά πως ήταν η 
Κεντρική Επιτροπή, που κατευθυνόταν από τον 
Λένιν, που θα διερμήνευε αυτή τη φόρμουλα. 
Ήξερε πως δεν θα είχαμε μια ερμηνεία κτηνώδη και 
δόλια, ούτε για ένα λόγο παραπάνω, καταχρήσεις 
εξουσίας (βλ. τη «Διαθήκη του Λένιν»)[2]. Το 
Κόμμα ήξερε πως ακριβώς ύστερα από ένα χρόνο, 
κι ακόμα ύστερα από ένα μήνα αν το 1/3 των 
μελών του το επιθυμούσε, στο επόμενο Συνέδριο, 
το Κόμμα θα έλεγχε την εμπειρία που αποκτήθηκε 



και θα έκανε τις απαραίτητες διορθώσεις. Η 
απόφαση του Δεκάτου Συνεδρίου ήταν ένα μέτρο 
αποφασιστικό, που οφειλόταν στην κρίσιμη 
κατάσταση του κυβερνητικού Κόμματος, τότε που 
έκανε μια από τις πιο επικίνδυνες στροφές του για 
να περάσει από τον Πολεμικό Κομμουνισμό στην 
Ν.Ε.Π. Το αποφασιστικό αυτό μέτρο βρήκε την 
πλήρη δικαίωσή του στη συνέχεια, γιατί δεν ήταν 
παρά το συμπλήρωμα μιας σωστής και διορατικής 
πολιτικής που είχε αφαιρέσει κάθε στερεή βάση από 
τις ομάδες που είχαν συγκροτηθεί πριν από το 
πέρασμα στη Νέα Οικονομική Πολιτική.

Η απόφαση όμως του Δεκάτου Συνεδρίου πάνω στις 
φράξιες και τις ομάδες που από τότε κιόλας 
απαιτούσε να διερμηνευτεί και να εφαρμοστεί με 
σύνεση, δεν αποτελεί μια απόλυτη αρχή που 
κυριαρχεί πάνω σ' όλες τις άλλες ανάγκες 
ανάπτυξης του Κόμματος, ανεξάρτητα από χώρα, 
από κατάσταση και από εποχή.

Ύστερα από το χαμό του Λένιν, η ηγεσία του 
Κόμματος, στηριγμένη μ' έναν φορμαλιστικό τρόπο 
πάνω στην απόφαση του Δεκάτου Συνεδρίου που 
πραγματευόταν τις φράξιες και τις ομάδες, για να 
υπερασπιστεί τον εαυτό της ενάντια σε κάθε 
κριτική, στραγγάλιζε ολοένα και πιο πολύ τη 
δημοκρατία μέσα στο Κόμμα και ταυτόχρονα 
απομακρυνόταν σιγά σιγά από τον άμεσα 
καθορισμένο σκοπό, δηλαδή από την εξάλειψη της 
φραξιονιστικής νοοτροπίας. Πραγματικά, ο σκοπός 
δεν είναι να απαγορέψεις τις φράξιες, μα να 
πετύχεις την εξαφάνισή τους. Λοιπόν, ποτέ η 
νοοτροπία της φράξιας δεν έχει ρημάξει τόσο πολύ 
το Κόμμα, δεν έχει κονιορτοποιήσει τόσο πολύ την 
ενότητά του, όσο από τότε που ο Λένιν άφησε το 



πηδάλιο. Έξω μάλιστα απ' αυτήν την 
κονιορτοποίηση, δεν έχει ποτέ κυριαρχήσει τόσο 
όσο σήμερα ο 100% ψεύτικος μονολιθισμός, που 
χρησιμεύει απλώς και μόνο για να καμουφλάρει τις 
μέθοδες στραγγαλισμού της ζωής του Κόμματος.

Η φράξια του μηχανισμού που κρύβεται από το 
Κόμμα σχηματίστηκε μέσα στο Κομμουνιστικό 
Κόμμα της ΕΣΣΔ (μπολσεβίκων) ήδη πριν από το 
Δωδέκατο Συνέδριο. Αργότερα υιοθέτησε έναν 
τύπο οργάνωσης όμοιο με κείνον των 
καρμπονάρων, που είχε την παράνομη κεντρική 
επιτροπή της (την «επτανδρία»)[3], τις εγκύκλιές 
της, τους πράκτορές της, τη συνθηματική γλώσσα 
της, κλπ. Ο μηχανισμός του Κόμματος διάλεξε από 
τους κόλπους του ένα στρώμα κλεισμένο στον 
εαυτό του, ανεξέλεγκτο, που διαθέτει τις ιδιαίτερες 
πηγές του μηχανισμού όχι μονάχα του Κόμματος, 
μα και του κράτους, που μεταμορφώνει ένα μαζικό 
Κόμμα σε μέσο καμουφλάζ, και που φτιάχνει μ' 
αυτό ένα υποτακτικό όργανο, που χρησιμεύει για 
μανούβρες και μηχανορραφίες. Μα στο μέτρο που 
αυτή η φράξια του μηχανισμού, η κλεισμένη στον 
εαυτό της, τοποθετείται πιο τολμηρά έξω από τον 
έλεγχο της μάζας του Κόμματος –που διαλύεται 
ολοένα και πιο πολύ χάρη στα κάθε είδους 
«αναχώματα»– το προτσές κατατεμαχισμού σε 
φράξιες όχι μονάχα στη βάση, μα και στους ίδιους 
τους κόλπους του μηχανισμού γίνεται πιο τραχύ και 
πιο βαθύ. Αν λάβουμε όμως υπόψη την πλήρη, την 
απεριόριστη κυριαρχία του μηχανισμού πάνω στο 
Κόμμα, που έχει κιόλας επιβληθεί από την εποχή 
του Δέκατου Τρίτου Συνεδρίου, οι διαφορές που 
γεννιούνται στους κόλπους του ίδιου του 
μηχανισμού δεν βρίσκουν διέξοδο: το να καλέσουν 
το Κόμμα να δώσει την πραγματική λύση, αυτό θα 



ήταν σαν να υπότασσαν ξανά το μηχανισμό στο 
Κόμμα, σαν να έλυναν το αμφισβητούμενο ζήτημα 
ανατρέχοντας σε μέθοδες δημοκρατίας του 
μηχανισμού, δηλαδή στέλνοντας για ανάκριση τα 
μέλη της μυστικής φράξιας: μονάχα μια ομάδα που 
από τα πριν θα ήταν σίγουρη πως διαθέτει την 
πλειοψηφία μέσα στο μηχανισμό θα έκλινε προς 
την υιοθέτηση αυτής της απόφασης. Σαν πόρισμα 
βγαίνει ότι σχηματίζονται καινούριες φράξιες μέσα 
στην κυριαρχούσα φράξια του μηχανισμού, που 
αγωνίζονται όχι τόσο για να πετύχουν την 
πλειοψηφία στους κόλπους της κοινής φράξιας όσο 
για να βρουν σημεία στήριξης στους θεσμούς του 
μηχανισμού του Κράτους. Όσο για την πλειοψηφία 
στο Συνέδριο του Κόμματος, αυτή εξασφαλίζεται 
αυτόματα αφού μπορεί κανείς να συγκαλεί το 
Συνέδριο την πιο ευνοϊκή στιγμή και να το 
προετοιμάζει όπως θέλει. Με αυτό τον τρόπο γίνεται 
ο σφετερισμός του μηχανισμού που αποτελεί τον 
πιο τρομερό κίνδυνο τόσο για το Κόμμα όσο και για 
την δικτατορία του προλεταριάτου.

Αφού οδηγήθηκε μέχρι το τέλος η πρώτη 
«αντιτροτσκιστική» καμπάνια του 1923-1924, 
διαμέσου των φραξιών και του μηχανισμού, 
δημιουργήθηκε μια βαθιά ρωγμή[4] στη μυστική 
φράξια την κατευθυνόμενη από την «επτανδρία». 
Το βασικό αίτιο βρισκόταν στην ταξική δυσαρέσκεια 
της προλεταριακής πρωτοπορίας του Λένινγκραντ 
μπροστά στο γλίστρημα που άρχισε να εκδηλώνεται 
τόσο απέναντι στα προβλήματα της εσωτερικής 
ζωής της χώρας όσο και στα διεθνή προβλήματα. Οι 
προχωρημένοι εργάτες του Λένινγκραντ συνέχιζαν 
το 1925 το έργο που είχε αρχίσει η προλεταριακή 
πρωτοπορία της Μόσχας το 1923, αλλά οι βαθιές 
αυτές ταξικές τάσεις δεν μπόρεσαν να εκδηλωθούν 



ανοιχτά μέσα στο Κόμμα: αντανακλάστηκαν μονάχα 
στη βουβή πάλη που εκτυλισσόταν στους κόλπους 
της φράξιας του μηχανισμού.

Τον Απρίλη του 1925 η Κεντρική Επιτροπή 
κυκλοφορεί σ' όλο το Κόμμα μια εγκύκλιο που 
διαψεύδει τις φήμες που διάδιδαν, λέει, οι 
«τροτσκιστές»(!!!) βεβαιώνοντας ότι υπήρχαν τάχα 
στους κόλπους του πυρήνα των «λενινιστών», 
δηλαδή της φραξιονιστικής «επτανδρίας» ορισμένες 
διαφωνίες πάνω στο θέμα της αγροτιάς. Τα πιο 
πλατιά στρώματα του Κόμματος πληροφορήθηκαν 
την πραγματική ύπαρξη τέτοιων διαφωνιών μονάχα 
απ' αυτήν την εγκύκλιο, πράγμα που δεν εμπόδισε 
καθόλου τα στελέχη να συνεχίζουν να εξαπατούν 
το Κόμμα βεβαιώνοντας πως η «Αντιπολίτευση» 
υποσκάπτει τάχα το μονολιθισμό «της φρουράς του 
Λένιν». Η προπαγάνδα αυτή είχε φτάσει στο 
αποκορύφωμά της όταν το Δέκατο Τέταρτο 
Συνέδριο έριξε σαν μπόμπα πάνω στο Κόμμα τις 
διαφορές που υπήρχαν ανάμεσα στα δυο κομμάτια 
της κυρίαρχης φράξιας, διαφορές άμορφες και 
συγχισμένες μα ωστόσο βαθιές εξαιτίας της ταξικής 
προέλευσής τους. Οι οργανώσεις της Μόσχας και 
του Λένινγκραντ, δηλαδή τα βασικά φρούρια του 
Κόμματος, υιοθέτησαν στις προσυνεδριακές 
συσκέψεις τους, αποφάσεις εντελώς αντίθετες. Και 
η μια και η άλλη πάρθηκαν, όπως ήταν φυσικά, 
ομόφωνα. Η Μόσχα εξηγούσε το θαύμα αυτό της 
«επαναστατικής τάξης» με την καταπίεση που 
εξασκούσε ο μηχανισμός του Λένινγκραντ, ενώ το 
Λένινγκραντ, με τη σειρά του, επέστρεφε αυτή την 
κατηγορία στη Μόσχα. Σαν να υπήρχε κάποιο 
στεγανό διάφραγμα ανάμεσα στις οργανώσεις των 
δυο αυτών πόλεων! Και στις δυο περιπτώσεις 
αποφάσιζε ο μηχανισμός αποδείχνοντας με τον 



100% μονολιθισμό του πως το Κόμμα απουσίαζε 
όταν παίρνονταν οι αποφάσεις για τα βασικά 
ζητήματα της ίδιας της ύπαρξής του. Το Δέκατο 
Τέταρτο Συνέδριο βρέθηκε υποχρεωμένο να 
προσφέρει μια λύση στις καινούριες διαφορές που 
προκύψανε σε σχέση με τα βασικά προβλήματα, και 
να καταστρώσει την καινούρια σύνθεση της ηγεσίας 
περιχαρακωμένο πίσω από τις πλάτες του Κόμματος 
που δεν ρωτήθηκε καθόλου. Το Συνέδριο δεν 
μπόρεσε να κάνει τίποτε άλλο από το να αφήσει 
αμέσως τη φροντίδα για την εξεύρεση αυτής της 
λύσης σε μια ιεραρχία συγκροτημένη από 
γραμματείς του Κόμματος που είχαν επιλεγεί με 
επιμέλεια. Το Δέκατο Τέταρτο Συνέδριο έμπηξε 
έναν καινούριο πάσσαλο στο δρόμο προς τη 
διάλυση της δημοκρατίας του Κόμματος που 
εφαρμόζεται χάρη στις μέθοδες της «τάξης», 
δηλαδή χάρη στην καμουφλαρισμένη φράξια του 
μηχανισμού. Η πορεία της κατοπινής πάλης είναι 
πολύ πρόσφατη. Η τέχνη της κυρίαρχης φράξιας 
συνίστατο λοιπόν στο να τοποθετεί κάθε φορά το 
Κόμμα μπροστά σε μια απόφαση που είχε ήδη 
παρθεί, σε μια κατάσταση ανεπανόρθωτη, σ' ένα 
τετελεσμένο γεγονός.

Ωστόσο, η καινούρια αυτή φάση, η πιο ανεβασμένη 
«της επαναστατικής τάξης» δεν σήμαινε καθόλου 
τη διάλυση των φραξιών και των ομάδων. 
Αντίθετα, αυτές αναπτύσσονταν με ασυνήθιστη 
ταχύτητα, οι αμοιβαίες σχέσεις τους έγιναν άπειρα 
πιο οξυμένες, τόσο μέσα στη μάζα του Κόμματος 
όσο και μέσα στον ίδιο τον μηχανισμό. Σ' ότι αφορά 
το Κόμμα, η γραφειοκρατική τιμωρία που 
εφαρμοζόταν ενάντια στις «ομάδες» γινόταν 
ολοένα και πιο σκληρή, και σαν σημάδι αδυναμίας, 
έφτασε ακόμα και μέχρι την ατίμωση τύπου 



βραγκελιανού[5] αξιωματικού και του άρθρου 58. 
Ταυτόχρονα, το προτσές μιας καινούριας 
κονιορτοποίησης της ίδιας της κυρίαρχης φράξιας 
συνεχιζόταν, και αναπτύσσεται ακόμα και τώρα. 
Βέβαια, και σήμερα ακόμα δεν λείπουν οι πλαστές 
εκδηλώσεις μονολιθισμού και οι εγκύκλιες που 
δείχνουν την πλήρη ομοφωνία των ηγετικών 
κύκλων. Στην πραγματικότητα, η μουγκή, η 
λυσσασμένη, μια και δεν βρίσκει διέξοδο, πάλη, 
έχει πάρει, αν κρίνουμε απ' όλα τα συμπτώματα, 
έναν εξαιρετικά έντονο χαρακτήρα και οδηγεί το 
Κόμμα σε μια καινούρια έκρηξη[6] που κανείς δεν 
ξέρει τι έκταση θα πάρει. 

Να η θεωρία και η πράξη της «επαναστατικής 
τάξης» που μεταμορφώνεται αναπόφευκτα σε 
θεωρία και πράξη της αυθαιρεσίας.

Ωστόσο από πολλά χρόνια τώρα, αυτά τα πράγματα 
έχουν πάψει να περιορίζονται στη Σοβιετική 
Ένωση. Στα 1923, η καμπάνια που στρεφόταν 
ενάντια στη φραξιονιστική νοοτροπία βασιζόταν 
προπαντός πάνω στο επιχείρημα που έλεγε ότι οι 
φράξιες είναι τα έμβρυα του κόμματος –σε μια 
χώρα επομένως όπου η αγροτιά έχει συντριπτική 
πλειοψηφία και που είναι περικυκλωμένη από τους 
καπιταλιστές, η δικτατορία του προλεταριάτου δεν 
δέχεται την ελευθερία των κομμάτων. Αυτή 
καθαυτή η θέση είναι απόλυτα σωστή. Μα απαιτεί 
επίσης μια σωστή πολιτική κι ένα καθαρό καθεστώς. 
Ωστόσο είναι φανερό πως θέτοντας κανείς έτσι το 
ζήτημα, αρνιέται να επεκτείνει τις αποφάσεις του 
Δεκάτου Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος 
της ΕΣΣΔ, που είναι κυβερνητικό κόμμα, στα 
Κομμουνιστικά Κόμματα των αστικών κρατών. Μα 
το γραφειοκρατικό καθεστώς έχει τη δική του 



λογική που το καταβροχθίζει. Αφού δεν δέχεται τον 
δημοκρατικό έλεγχο στο σοβιετικό Κόμμα, δεν θα 
τον ανεχόταν ακόμα περισσότερο στην 
Κομμουνιστική Διεθνή που, τυπικά, κυριαρχεί πάνω 
στο Κομμουνιστικό Κόμμα της ΕΣΣΔ. Να γιατί η 
ηγεσία έχει μεταμορφώσει σε παγκόσμια αρχή τη 
δική της ερμηνεία, και την κτηνώδη και δόλια 
εφαρμογή της, της απόφασης του Δεκάτου 
Συνεδρίου –απόφαση που ανταποκρινόταν στις 
συγκεκριμένες συνθήκες της ΕΣΣΔ και σε μια 
ορισμένη στιγμή, και την έχει επεκτείνει σ' όλες τις 
οργανώσεις της γήινης σφαίρας.

Ο μπολσεβικισμός ήταν πάντα ισχυρός γιατί ήταν 
συγκεκριμένος από ιστορική άποψη όταν 
επεξεργαζόταν τα οργανωτικά σχήματά του. Όχι 
άγονα σχήματα. Περνώντας από το ένα στάδιο στο 
άλλοι οι μπολσεβίκοι τροποποιούσαν ριζικά τη δομή 
της οργάνωσής τους. Τώρα, όμως, μια μόνο αρχή, 
η αρχή της «επαναστατικής τάξης», εφαρμόζεται 
ταυτόχρονα στο ισχυρό Κόμμα της δικτατορίας του 
προλεταριάτου, στο Κομμουνιστικό Κόμμα 
Γερμανίας που αποτελεί μια σοβαρή πολιτική 
δύναμη, στο νεαρό Κόμμα της Κίνας που βίαια 
σύρθηκε στη δίνη της επαναστατικής πάλης, στη 
μικρή ομάδα των προπαγανδιστών που είναι το 
Κόμμα στις Ενωμένες Πολιτείες. Στο τελευταίο θα 
έφτανε μόνο να γεννηθούν αμφιβολίες ως προς την 
ορθότητα των μεθόδων που έχουν επιβληθεί από 
τον οποιονδήποτε Πέπερ για να τιμωρηθούν οι 
«σκεπτικιστές» για φραξιονιστική νοοτροπία. Ένα 
νεαρό Κόμμα, που είναι ένας πολιτικός οργανισμός 
εντελώς εμβρυώδικος, χωρίς πραγματικούς 
δεσμούς με τις μάζες, χωρίς πείρα επαναστατικής 
διεύθυνσης, χωρίς εξάσκηση στο θεωρητικό τομέα, 
είναι κιόλας μασκαρεμένο μ' όλα τα σύνεργα της 



«επαναστατικής τάξης», που του πηγαίνουν όπως η 
πανοπλία του πατέρα στον εξάχρονο γιο του.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της ΕΣΣΔ έχει στον τομέα 
των ιδεών μια επαναστατική πείρα από τις πιο 
πλούσιες. Μα όπως απόδειξαν τα τελευταία χρόνια, 
κι αυτό ακόμα δεν μπορεί να ζήσει ούτε μια μόνο 
μέρα ατιμώρητα αρκούμενο στο να καταναλώνει 
απλώς του τόκους του κεφαλαίου του. Πρέπει 
ακατάπαυστα να το αναπαράγει και να το αυξάνει, 
κι αυτό δεν είναι δυνατό παρά αν δουλεύει 
συλλογικά η σκέψη του Κόμματος. Τί να πούμε τότε 
για τα Κομμουνιστικά Κόμματα των άλλων χωρών, 
που γεννήθηκαν πριν λίγα χρόνια και που διανύουν 
ακόμα την περίοδο της πρωταρχικής συσσώρευσης 
θεωρητικών γνώσεων και μεθόδων δράσης; Χωρίς 
να απολαύσουν πραγματική ελευθερία κομματικής 
ζωής, ελευθερία συζήτησης, ελευθερία να 
καταστρώσουν συλλογικά, και ειδικότερα σαν 
ομάδες, τους δρόμους που θα ακολουθήσουν, τα 
Κόμματα αυτά δεν θα αποτελέσουν ποτέ μια 
αποφασιστική επαναστατική δύναμη.

Πριν από το Δέκατο Συνέδριο στο οποίο 
απαγορεύτηκαν οι φράξιες, το Κομμουνιστικό 
Κόμμα της ΕΣΣΔ, έζησε δυο δεκαετίες χωρίς να 
γνωρίζει αυτή την απαγόρευση. Είναι αυτές 
ακριβώς οι δυο δεκαετίας που το διαπαιδαγώγησαν 
και το προετοίμασαν με τέτοιο τρόπο που μπροστά 
σε μια στροφή από τις πιο δύσκολες, μπόρεσε να 
αποδεχτεί και να υποφέρει τις αυστηρές αποφάσεις 
του Δεκάτου Συνεδρίου. Τα Κομμουνιστικά 
Κόμματα της Δύσης αρχίζουν, όμως, άμεσα από κει.

Ο Λένιν, κι εμείς μαζί μ' αυτόν, φοβούμασταν πάνω 
απ' όλα πως το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας 



που διαθέτει τις ισχυρές πηγές του κράτους, 
εξασκεί μια υπερβολική, συντριπτική επίδραση 
πάνω στα νεαρά κόμματα της Δύσης που έρχονται 
να οργανωθούν. Ο Λένιν καλούσε ακούραστα σε 
επιφυλακή ενάντια σε μια πρόωρη πορεία προς το 
δρόμο του συγκεντρωτισμού, ενάντια στις 
παρατραβηγμένες ενέργειες της Εκτελεστικής 
Επιτροπής και του Προεδρείου προς αυτή την 
κατεύθυνση, και προπαντός ενάντια στις μέθοδες 
και τις μορφές βοήθειας, που μεταμορφώνονταν σε 
άμεση διαταγή που δεν δέχεται καμιά προσφυγή.

Το σπάσιμο έγινε το 1924 στο όνομα της 
«μπολσεβικοποίησης». Αν με τη λέξη 
μπολσεβικοποίηση εννοεί κανείς την εκκαθάριση 
του Κόμματος που απελευθερώνεται από τα 
ετερόκλητα στοιχεία και συνήθειές του, από τους 
σοσιαλδημοκράτες υπαλλήλους που έχουν 
γαντζωθεί στα πόστα τους, τους μασόνους, τους 
δημοκράτες πατσιφιστές, τους συγχισμένους 
σπιριτουαλιστές κλπ., τότε αυτή η δουλειά 
εκπληρώθηκε από την πρώτη μέρα ύπαρξης της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς. Στο Τέταρτο Συνέδριο 
αυτή πήρε μορφές πολύ ενεργητικές απέναντι στο 
Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας. Μα η αληθινή αυτή 
μπολσεβικοποίηση, που άλλοτε συνδεόταν 
αδιάσπαστα με την ίδια την εμπειρία των εθνικών 
τμημάτων της Κομμουνιστικής Διεθνούς, μεγάλωνε 
χρησιμοποιώντας αυτή την εμπειρία. Είχε σαν λυδία 
λίθο τα ζητήματα της εθνικής πολιτικής που 
ανυψώνονταν ως το σημείο να γίνουν διεθνή 
προβλήματα. Η «μπολσεβικοποίηση» του 1924 
ήταν μια πραγματική καρικατούρα. Στήριζε το 
περίστροφο στον κρόταφο των ηγετικών επιτροπών 
των Κομμουνιστικών Κομμάτων και απαιτούσε απ' 
αυτές, χωρίς πληροφόρηση, χωρίς συζήτηση, να 



πάρουν αμέσως και οριστικά θέση, απέναντι στις 
διαφορές που υπήρχαν στο εσωτερικό του 
Κομμουνιστικού Κόμματος της ΕΣΣΔ. Έτσι, οι 
επιτροπές αυτές γνώριζαν από τα πριν πως ανάλογα 
με τη θέση που θα έπαιρναν, θα μπορούσαν να 
μείνουν ή όχι μέσα στην Κομμουνιστική Διεθνή. 
Ωστόσο, στα 1924 τα Κομμουνιστικά Κόμματα της 
Ευρώπης δεν ήταν αρκετά εξοπλισμένα για να 
λύσουν τόσο γρήγορα τα προβλήματα που έβαζε η 
ρωσική συζήτηση, όπου μόλις διαγράφονταν δυο 
τάσεις αρχών που γεννήθηκαν μέσα στο καινούριο 
στάδιο της δικτατορίας του προλεταριάτου. Φυσικά, 
και ύστερα από το 1924, η εργασία συνέχιζε ακόμα 
να είναι αναγκαία –σε πολλά τμήματα 
εξαλείφθηκαν πραγματικά τα ετερογενή στοιχεία. 
Μα υπολογισμένη στο σύνολό της, η 
«μπολσεβικοποίηση» είχε σαν έργο της να 
αποδιοργανώνει κάθε φορά τις ηγεσίες που 
σχηματίζονταν στα Κομμουνιστικά Κόμματα της 
Δύσης χρησιμοποιώντας σαν μια σφήνα τις ρωσικές 
διαφορές που ο κρατικός μηχανισμός έμπηγε με το 
σφυρί του. Όλα αυτά σκεπάζονταν με τη σημαία 
της πάλης ενάντια στη φραξιονιστική νοοτροπία.

Αν στους κόλπους του Κόμματος της 
προλεταριακής πρωτοπορίας τύχαινε το 
αποκρυσταλλωθούν φράξιες που απειλούσαν να το 
καταστήσουν για πολύ καιρό ανίκανο για πάλη, 
τότε είναι φανερό πως το Κόμμα θα βρισκόταν 
πάντα στην ανάγκη να αποφασίσει: να αφήσει στο 
χρόνο τη δυνατότητα μιας συμπληρωματικής 
επαλήθευσης ή να αναγνωρίσει αμέσως πως η 
διάσπαση είναι αναπόφευκτη; Ένα κόμμα μάχης 
δεν μπορεί ποτέ να είναι το άθροισμα των φραξιών 
που τραβούν από δω κι από κει. Αυτή είναι μια 
αλήθεια αναμφισβήτητη αν κανείς την αντικρίσει 



κάτω από το γενικό αυτό σχήμα. Μα το να 
χρησιμοποιείς τη διάσπαση σαν ένα προληπτικό 
μέσο ενάντια στις διαφωνίες, να ακρωτηριάζεις 
κάθε ομάδα ή ένωση που υψώνει φωνή κριτικής, 
είναι σαν να μεταμορφώνεις την εσωτερική ζωή του 
Κόμματος σε μια αλυσίδα οργανωτικών αποβολών. 
Οι μέθοδες αυτές, χωρίς να συμβάλουν στη 
συνέχιση και στην ανάπτυξη του είδους, δεν 
κάνουν τίποτε άλλο από το να εξασθενούν το 
γενετήσιο οργανισμό, δηλαδή το Κόμμα. Η πάλη 
ενάντια στη φραξιονιστική νοοτροπία γίνεται έτσι 
άπειρα πιο επικίνδυνη από την ίδια τη 
φραξιονιστική νοοτροπία.

Στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα, όλοι οι 
πρωτεργάτες και θεμελιωτές όλων σχεδόν των 
Κομμουνιστικών Κομμάτων του κόσμου, έχουν 
τεθεί έξω από τη Διεθνή, χωρίς να εξαιρέσουμε τον 
πρώην πρόεδρό της. Σε όλα σχεδόν τα Κόμματα, οι 
ομάδες που καθοδηγούσαν την ανάπτυξή τους στη 
διάρκεια δυο συνεχών περιόδων έχουν διαγραφεί η 
παραμεριστεί. Στη Γερμανία, η ομάδα του 
Μπράντλερ, ακόμα και τώρα, βρίσκεται με το ένα 
πόδι μέσα στο Κόμμα, η ομάδα του Μάσλοβ 
βρίσκεται στην άλλη άκρη του κατωφλιού. Στη 
Γαλλία, οι παλιές ομάδες του Ροσμέρ-Μονάτ, του 
Λοριό, του Σουβαρίν, έχουν διαγραφεί. Το ίδιο 
συμβαίνει με την ομάδα του Γκιρόλ-Τρέιντ που 
ήταν στην ηγεσία την επόμενη περίοδο. Στο Βέλγιο 
έχει διαγραφεί η βασική ομάδα του Βαν 
Όβερστρετεν. Αν η ομάδα του Μπορντίγκα απ' 
όπου γεννήθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας 
δεν διαγράφτηκε ολόκληρη αυτό βρίσκει την 
εξήγησή του στις συνθήκες του φασιστικού 
καθεστώτος. Στην Τσεχοσλοβακία, στη Σουηδία, 
στη Νορβηγία, στις Ενωμένες Πολιτείες, με μια 



λέξη, σε όλα σχεδόν τα κόμματα του κόσμου 
συνέβηκαν ανάλογα σχεδόν γεγονότα στην περίοδο 
που ακολούθησε τα θάνατο του Λένιν[7].

Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι πολλοί από τους 
διαγραφέντες έχουν κάνει τεράστια σφάλματα –
είμαστε από τους πρώτους που τα επισήμαναν. Δεν 
μπορεί επίσης να αμφισβητήσει κανείς πως πολλοί 
διαγραμμένοι αφού βρέθηκαν έξω από την 
Κομμουνιστική Διεθνή, επέστρεψαν, ως ένα μεγάλο 
βαθμό, στις παλιές θέσεις τους, στην αριστερά της 
Σοσιαλδημοκρατίας ή στο συνδικαλισμό. Μα το 
καθήκον της ηγεσίας της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
δεν συνίσταται καθόλου στο να σπρώχνει σ' 
αδιέξοδο τους νέους ηγέτες των εθνικών Κομμάτων 
και να θυσιάζει έτσι ορισμένους απ' αυτούς που τα 
εκπροσωπούν στον ιδεολογικό εκφυλισμό. Η 
«επαναστατική τάξη» της γραφειοκρατικής ηγεσίας 
έχει καταντήσει ένα φοβερό εμπόδιο που ορθώνεται 
στο δρόμο ανάπτυξης όλων των Κομμάτων της 
Διεθνούς. 

* * * *
Τα οργανωτικά ζητήματα είναι αξεχώριστα από τα 
ζητήματα του προγράμματος και της τακτικής. 
Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως μια 
από τις πιο σημαντικές πηγές του οπορτουνισμού 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς είναι το 
γραφειοκρατικό καθεστώς του μηχανισμού της και 
του μηχανισμού του ηγετικού Κόμματός της. 
Ύστερα από την πείρα των χρόνων 1923-1928, 
κανείς πια δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός 
ότι στη Σοβιετική Ένωση η γραφειοκρατία είναι η 
έκφραση και το όργανο των πιέσεων που μη 
προλεταριακές τάξεις εξασκούν ενάντια στο 
προλεταριάτο. Πάνω σ' αυτό το θέμα το Σχέδιο 



Προγράμματος της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
παρουσιάζει μια σωστή διατύπωση, όταν λέει πως η 
γραφειοκρατική διαφθορά «εμφανίζεται 
αναπόφευκτα εκεί που λείπει από τις μάζες η 
κουλτούρα και κάτω από τις επιδράσεις ξένων προς 
το προλεταριάτο τάξεων». Εδώ έχουμε το κλειδί 
που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε όχι μονάχα 
γενικά τη γραφειοκρατία, μα και την ασυνήθιστη 
ανάπτυξή της στη διάρκεια των τελευταίων πέντε 
χρόνων. Ο βαθμός της κουλτούρας των μαζών, ενώ 
παραμένει ανεπαρκής, αναπτύχθηκε στη διάρκεια 
αυτής της περιόδου (αυτό είναι πέρα από κάθε 
αμφιβολία). Δεν μπορεί επομένως κανείς να 
αναζητήσει το αίτιο ανάπτυξης της γραφειοκρατίας 
παρά στην αύξηση των επιδράσεων ξένων προς το 
προλεταριάτο τάξεων. Τα Κομμουνιστικά Κόμματα 
της Ευρώπης, δηλαδή προπαντός τα ηγετικά κέντρα 
τους, προσαρμόζουν τις οργανώσεις τους στις 
πιέσεις και τις ανακατατάξεις που συντελούνται στο 
Κομμουνιστικό Κόμμα της ΕΣΣΔ. Η γραφειοκρατία 
επίσης των Κομμουνιστικών Κομμάτων του 
εξωτερικού, ως ένα μεγάλο βαθμό, δεν ήταν παρά 
η αντανάκλαση και ένα συμπλήρωμα της 
γραφειοκρατίας που υπήρχε στο Κομμουνιστικό 
Κόμμα της ΕΣΣΔ.

Η επιλογή των ηγετικών στοιχείων στα 
Κομμουνιστικά Κόμματα γινόταν και γίνεται ακόμα 
ανάλογα με την προθυμία τους να δεχτούν και να 
επιδοκιμάσουν τον πιο πρόσφατο σχηματισμό στο 
μηχανισμό του Κομμουνιστικού Κόμματος της 
ΕΣΣΔ. Εκείνοι που είχαν μεγάλη αυτονομία και 
υπευθυνότητα, ανάμεσα στα ηγετικά στοιχεία των 
Κομμάτων του εξωτερικού, εκείνοι που αρνούνταν 
να υποταχτούν σε αλλαγές που συντελούνταν μ' 
έναν τρόπο αποκλειστικά διοικητικό, είχαν 



διαγραφεί από το Κόμμα ή είχαν σπρωχτεί να 
μπουν στη δεξιά πτέρυγα (συχνά αποκαλούμενη 
δεξιά) ή, τέλος, έμπαιναν στις γραμμές της 
Αριστερής Αντιπολίτευσης. Έτσι, το οργανικό 
προτσές επιλογής, που επιτρέπει μια συνοχή 
ανάμεσα στα στοιχεία των επαναστατικών 
στελεχών, που βασιζόταν πάνω στην προλεταριακή 
πάλη, η οποία κατευθυνόταν από την 
Κομμουνιστική Διεθνή, διακόπηκε, τροποποιήθηκε, 
παραμορφώθηκε, και πολλές φορές 
υποκαταστάθηκε άμεσα από μια διοικητική και 
γραφειοκρατική εκλογή από τα πάνω. Οι 
κομμουνιστές ηγέτες οι περισσότεροι διατεθειμένοι 
να αποδεχτούν αποφάσεις που πάρθηκαν από τα 
πριν και να υπογράψουν οποιαδήποτε απόφαση, 
είναι φυσικό να υπερτερούν συχνά από τα στοιχεία 
εκείνα που έχουν πιο πολύ αναπτυγμένο το 
κομματικό πνεύμα και είναι περισσότερο 
διαποτισμένα από το αίσθημα της επαναστατικής 
ευθύνης. Πολύ συχνά, αντί να διαλέξουν 
επαναστάτες στωικούς και θαρραλέους στην εκλογή 
των μέσων, κατάληγαν στο να επιλέξουν εκείνους 
που προσαρμόζονταν στους γραφειοκράτες.

Όλα τα προβλήματα της εσωτερικής και διεθνούς 
πολιτικής μάς οδηγούν αναπόφευκτα στα ζητήματα 
του εσωτερικού καθεστώτος του Κόμματος. Δεν 
χρειάζεται να πούμε πως οι παρεκκλίσεις που μας 
απομάκρυναν από την ταξική γραμμή στα 
προβλήματα της κινέζικης επανάστασης, του 
αγγλικού εργατικού κινήματος, της οικονομίας της 
ΕΣΣΔ, των μισθών, των φόρων, κλπ., αποτελούν 
από μόνες τους έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο. Μα ο 
κίνδυνος αυτός δεκαπλασιάζεται από την αδυναμία 
του Κόμματος, που είναι δεμένο χειροπόδαρα από 
το γραφειοκρατικό καθεστώς, να επανορθώσει με 



κανονικά μέσα, τη γραμμή που ακολουθούν οι 
ανώτερες σφαίρες του. Το ίδιο πράγμα μπορεί να το 
πει κανείς και για την Κομμουνιστική Διεθνή. Η 
απόφαση του Δέκατου Τέταρτου Συνεδρίου του 
Κομμουνιστικού Κόμματος της ΕΣΣΔ που μιλάει για 
την αναγκαιότητα εγκαθίδρυσης μιας πιο 
δημοκρατικής και συλλογικής ηγεσίας στην 
Κομμουνιστική Διεθνή, στην πράξη έχει 
μεταμορφωθεί στο αντίθετό της. Η αλλαγή του 
εσωτερικού καθεστώτος της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς έγινε ζήτημα ζωής ή θανάτου για το 
διεθνές επαναστατικό κίνημα. Η μεταβολή αυτή 
μπορεί να επέλθει με δυο τρόπους: ή παράλληλα με 
την αλλαγή του εσωτερικού καθεστώτος του 
Κομμουνιστικού Κόμματος της ΕΣΣΔ ή παλεύοντας 
ενάντια στο διευθυντικό ρόλο του Κομμουνιστικού 
Κόμματος της ΕΣΣΔ μέσα στην Κομμουνιστική 
Διεθνή. Οφείλει κανείς να εντείνει όλες του τις 
δυνάμεις για να υιοθετηθεί ο πρώτος δρόμος. Η 
πάλη για την αλλαγή του εσωτερικού καθεστώτος 
του Κομμουνιστικού Κόμματος της ΕΣΣΔ είναι μια 
πάλη για την εξυγίανση του καθεστώτος που 
υπάρχει στην Κομμουνιστική Διεθνή, και για την 
συγκράτηση της ηγεσίας του Κόμματός μας στον 
ιδεολογικό τομέα.

Πρέπει λοιπόν να κυνηγήσουμε ανελέητα από το 
Πρόγραμμα την ίδια την ιδέα ότι Κόμματα ζωντανά 
και δραστήρια μπορεί να είναι υποταγμένα στον 
έλεγχο «της επαναστατικής τάξης» μιας 
απολιθωμένης κομματικής και κρατικής 
γραφειοκρατίας. Πρέπει να ξαναδώσουμε στο ίδιο 
το Κόμμα τα δικαιώματά του. Πρέπει το Κόμμα να 
ξαναγίνει πάλι Κόμμα. Πρέπει να κατοχυρωθεί αυτό 
στο Πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει 



αδύνατη η θεωρητική δικαίωση της γραφειοκρατίας 
και των τάσεων σφετερισμού.

12. Τα Αίτια των Ηττών της Αντιπολίτευσης και οι 
Προοπτικές
Από το Φθινόπωρο του 1923 η αριστερή 
προλεταριακή πτέρυγα του Κόμματος, η οποία 
έκθεσε τις απόψεις της σ' ολόκληρη μια σειρά από 
ντοκουμέντα, που το βασικό τους είναι η 
«Πλατφόρμα των Μπολσεβίκων-Λενινιστών 
(Αντιπολίτευση)», είχε σαν οργάνωση υποβληθεί σε 
συστηματική συντριβή. Τις μέθοδες καταπίεσης, τις 
καθόριζε ο ίδιος ο χαρακτήρας του εσωτερικού 
καθεστώτος του Κόμματος, που γινόταν ολοένα και 
πιο γραφειοκρατικός στο βαθμό που αύξαινε η 
πίεση που εξασκούσαν οι μη προλεταριακές τάξεις 
πάνω στο προλεταριάτο. Η δυνατότητα επιτυχίας 
αυτών των μεθόδων είχε την πηγή της στον γενικό 
πολιτικό χαρακτήρα αυτής της περιόδου, που στη 
διάρκειά της είχε υποστεί βαριές ήττες το 
προλεταριάτο, και η Σοσιαλδημοκρατία 
ξαναζωντάνεψε –τότε που στους κόλπους των 
Κομμουνιστικών Κομμάτων ενισχύθηκαν οι 
κεντριστικές και οπορτουνιστικές τάσεις και που ο 
κεντρισμός γλιστρούσε, μέχρι τους τελευταίους 
μήνες, συστηματικά προς τα δεξιά. Το πρώτο βαρύ 
πλήγμα ενάντια στην Αντιπολίτευση δόθηκε αμέσως 
ύστερα από την ήττα της γερμανικής επανάστασης 
κι ήταν κατά κάποιο τρόπο το συμπλήρωμα αυτής 
της ήττας. Αυτό θα ήταν εντελώς αδύνατο αν το 
γερμανικό προλεταριάτο είχε νικήσει, αυξάνοντας 
έτσι σε αφάνταστο βαθμό το αίσθημα ταξικής 
αυτοπεποίθησης του προλεταριάτου της ΕΣΣΔ και 
κατά συνέπεια και τη δύναμή του για αντίσταση 
ενάντια στην πίεση της αστικής τάξης του 
εσωτερικού και του εξωτερικού, κι ακόμα ενάντια 



στη γραφειοκρατία του Κόμματος που μεταβίβαζε 
αυτή την πίεση.

Για να κάνουμε πιο καταφανή τη γενική σημασία 
των ανακατατάξεων που συντελέστηκαν στην 
Κομμουνιστική Διεθνή από το τέλος του 1923, θα 
ήταν πάρα πολύ σημαντικό να εξετάσουμε το πως η 
ηγετική ομάδα εξηγούσε τις «οργανωτικές» νίκες 
της ενάντια στην Αντιπολίτευση στα διάφορα 
στάδια του γλιστρήματός της. Δεν είναι δυνατόν να 
κάνουμε αυτή την εργασία μέσα στα πλαίσια της 
κριτικής του Σχεδίου Προγράμματος. Μα για να 
φτάσουμε στο σκοπό μας θα αρκούσε μονάχα να 
εξετάσουμε το πως κατανοήθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο με το οποίο ο Στάλιν έκανε το ντεμπούτο 
του στον τομέα των προβλημάτων της διεθνούς 
πολιτικής, η πρώτη «νίκη» που αποκόμισε αυτή η 
ομάδα ενάντια στην Αντιπολίτευση το Σεπτέμβρη 
του 1924:

«Η αποφασιστική νίκη, έγραφε ο Στάλιν, της 
επαναστατικής πτέρυγας μέσα στα Κομμουνιστικά 
Κόμματα, είναι η πιο σίγουρη ένδειξη των βαθιών 
επαναστατικών προτσές που συντελούνται τώρα 
μέσα στην εργατική τάξη...».

Και σ' ένα άλλο σημείο του ίδιου άρθρου:

«Αν σ' αυτό προσθέσει κανείς το γεγονός της 
πλήρους απομόνωσης του οπορτουνιστικού 
ρεύματος στους κόλπους του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Ρωσίας, η εικόνα ολοκληρώνεται. Το 
Πέμπτο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς δεν 
έκανε τίποτε άλλο από το να σταθεροποιήσει τη 
νίκη της επαναστατικής πτέρυγας στα βασικά 
τμήματα της Κομμουνιστικής Διεθνούς», 



(«Πράβντα», 20 του Σεπτέμβρη 1924, η 
υπογράμμιση είναι δική μας –Λ.Τ.).

Έτσι η ήττα της Αντιπολίτευσης του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Ρωσίας παρουσιάστηκε 
σαν να ήταν το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι το 
προλεταριάτο πάει προς τα αριστερά, πάει 
κατευθείαν στην επανάσταση, τη στιγμή που σ' όλα 
τα τμήματα κάνει πλεονεκτική τη θέση της δεξιάς 
πτέρυγας που κυριαρχεί πάνω στο προλεταριάτο. 
Σήμερα, πέντε χρόνια ύστερα από την πιο μεγάλη 
ήττα που υπέστη το διεθνές προλεταριάτο, το 
φθινόπωρο του 1923, η «Πράβντα» είναι 
υποχρεωμένη να αναγνωρίσει πως μονάχα τώρα 
αρχίζει να ξεπερνιέται «το κύμα μιας ορισμένης 
απάθειας και κατάπτωσης που άρχισε ύστερα από 
την ήττα του 1923 και που επέτρεψε στον 
γερμανικό καπιταλισμό να ενισχύσει τις θέσεις 
του», («Πράβντα», 28 του Γενάρη 1928).

Μα τότε τίθεται ένα ερώτημα που είναι καινούριο 
για τους σημερινούς ηγέτες της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς όχι όμως και για μας: πρέπει λοιπόν να 
εξηγήσουμε την αποτυχία της Αντιπολίτευσης το 
1923 και στα επόμενα χρόνια με τη μετατόπιση της 
εργατικής τάξης προς τα δεξιά κι όχι προς τα 
αριστερά; Η απάντηση που θα δοθεί σ' αυτό το 
ερώτημα είναι αποφασιστική για όλα.

Η απάντηση που δόθηκε στο Πέμπτο Συνέδριο της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς, κι αργότερα στις 
διάφορες ομιλίες και τα άρθρα, ήταν καθαρή και 
κατηγορηματική: η ενίσχυση των επαναστατικών 
στοιχείων του εργατικού κινήματος της Ευρώπης, 
το καινούριο κύμα που ανέβαινε, το πλησίασμα της 



προλεταριακής επανάστασης, φέρανε το 
«φυλλορρόημα» της Αντιπολίτευσης.

Μα από τώρα η μόνιμη, η βίαιη πολιτική 
αναδίπλωση προς τα δεξιά, κι όχι προς τα αριστερά, 
που συντελείται μετά το 1923, έχει γίνει, όπως όλοι 
το αποδέχονται, ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Κατά 
συνέπεια είναι πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η 
παράφορη πάλη ενάντια στην Αντιπολίτευση, που 
εντείνεται και βαθαίνει, φτάνοντας μέχρι τις 
διαγραφές και τις εξορίες, είναι συνδεμένη, με τον 
πιο στενό τρόπο, με το πολιτικό προτσές της 
σταθεροποίησης της μπουρζουαζίας. Είναι αλήθεια 
πως το προτσές αυτό διακόπηκε επανειλημμένα στα 
τελευταία χρόνια από σημαντικά επαναστατικά 
γεγονότα. Μα τα καινούρια λάθη της ηγεσίας, 
ακόμα πιο ωμά απ' αυτά του 1923 στη Γερμανία, 
έδιναν κάθε φορά, και μέσα σε χειρότερες 
συνθήκες για το προλεταριάτο και το 
Κομμουνιστικό Κόμμα, τη νίκη στον εχθρό, και 
δημιουργούσαν έτσι νέες πηγές που 
τροφοδοτούσαν την αστική σταθεροποίηση. Το 
διεθνές επαναστατικό κίνημα έχει υποστεί ήττες, 
και μαζί μ' αυτό η αριστερή προλεταριακή 
λενινιστική πτέρυγα του Κομμουνιστικού Κόμματος 
της ΕΣΣΔ (μπολσεβίκων), και η Κομμουνιστική 
Διεθνής βυθίστηκε στις ήττες.

Η εξήγηση δεν θα ήταν πλήρης αν δεν προσθέταμε 
σ' αυτά το εσωτερικό οικονομικό και πολιτικό 
προτσές της ΕΣΣΔ που αναπτυσσόταν πάνω σ' αυτό 
το φόντο, δηλαδή το μεγάλωμα των αντιφάσεων, 
πάνω στις βάσεις της ΝΕΠ, από την έλλειψη μιας 
σωστής κατανόησης των προβλημάτων της 
οικονομικής «σμίτκα» ανάμεσα στην πόλη και το 
χωριό, τη στιγμή που η ηγεσία υποτιμούσε τη 



δυσαναλογία και τα καθήκοντα της εκβιομηχάνισης, 
τη στιγμή που δεν είχε κατανοήσει τη σπουδαιότητα 
που είχε η αντιμετώπιση της οικονομίας πάνω στη 
βάση ενός σχεδίου, κλπ.

Η αύξηση της οικονομικής και πολιτικής πίεσης που 
εξασκούσαν τα γραφειοκρατικά και μικροαστικά 
στρώματα στο εσωτερικό της χώρας πάνω σ' ένα 
φόντο ηττών της προλεταριακής επανάστασης στην 
Ευρώπη και την Ασία –να, η ιστορική αλυσίδα που, 
στα τέσσερα αυτά χρόνια, σφιγγόταν σαν θηλιά 
γύρω από το λαιμό της Αντιπολίτευσης. Εκείνος 
που δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνει 
απολύτως τίποτε.

* * * *
Σ' αυτήν εδώ την έκθεση χρειάστηκε να 
αντιπαραθέσουμε σχεδόν σε κάθε στάδιο, στη 
γραμμή που εφαρμοζόταν, τη γραμμή που είχε 
παραμεριστεί κάτω από το όνομα του 
«τροτσκισμού». Η σημασία αυτής της πάλης στη 
γενικευμένη μορφή της παρουσιάζεται στα μάτια 
κάθε μαρξιστή με πλήρη καθαρότητα. Αν οι 
ευκαιριακές, οι επιμέρους κατηγορίες ενάντια στον 
«τροτσκισμό» που στηρίζονταν σε μια συσσώρευση 
πραγματικών και φανταστικών τσιτάτων που 
κάλυπταν μια περίοδο 25 χρόνων, μπορούσαν να 
παραπλανήσουν, αντίθετα, μια συμφυής και 
γενικευμένη εκτίμηση της ιδεολογικής πάλης που 
διεξάχθηκε στη διάρκεια των πέντε τελευταίων 
χρόνων, δείχνει πως υπήρξαν δυο γραμμές. Η μια 
ήταν συνειδητή και συνεπής. Ήταν η προέκταση και 
η ανάπτυξη των στρατηγικών αρχών του 
λενινισμού εφαρμοσμένων στα προβλήματα της 
ΕΣΣΔ και της παγκόσμιας επανάστασης: αυτή είναι 
η γραμμή της Αντιπολίτευσης. Και η άλλη, 



ασυνείδητη, αντιφατική, διστακτική, γραμμή που 
γλιστρούσε με ζιγκ ζαγκ και απομακρυνόταν από 
τον λενινισμό κάτω από την πίεση εχθρικών 
ταξικών δυνάμεων στη διάρκεια μιας περιόδου 
πολιτικής αμπώτιδας στο διεθνή τομέα: αυτή είναι η 
γραμμή της επίσημης ηγεσίας. Όταν οι άνθρωποι 
υποβάλλονται σε βίαιες αλλαγές συχνά 
εγκαταλείπουν πιο εύκολα τις αντιλήψεις τους παρά 
τις λέξεις που έχουν συνηθίσει. Αυτός είναι ο 
γενικός νόμος όλων εκείνων που αλλάζουν 
επιδερμίδα στον ιδεολογικό τομέα. Στο βάθος η 
ηγεσία εφάρμοζε μια αναθεώρηση του Λένιν σε όλα 
σχεδόν τα θεμελιώδη ζητήματα. Παρουσίαζε όμως 
την αναθεώρηση αυτή σαν μια ανάπτυξη του 
λενινισμού, τη στιγμή που χαρακτήριζε τροτσκισμό 
την επαναστατική-διεθνιστική ουσία του, όχι 
μονάχα για να καμουφλαριστεί επιφανειακά, αλλά 
και να πείσει ακόμα και τον εαυτό της, για να 
προσαρμοστεί πιο άνετα στο προτσές του πολιτικού 
γλιστρήματός της.

Εκείνος που θά 'θελε να το κατανοήσει αυτό δεν θα 
μας έριχνε τη γελοία μομφή πως συνδέσαμε την 
κριτική του Σχεδίου Προγράμματος με την 
αποκάλυψη της λεζάντας του τροτσκισμού. Το 
τωρινό Σχέδιο μεγάλωσε σε μια εποχή που ήταν 
διαποτισμένη απ' αυτή τη λεζάντα. Ήταν προπαντός 
οι συγγραφείς αυτού του Σχεδίου που την 
τροφοδότησαν και την πήραν σαν αφετηρία, 
κρίνοντας τα πάντα σύμφωνα μ' αυτήν. Αυτή η 
εποχή αντανακλάται επίσης και στο Σχέδιο.

Ένα καινούριο κεφάλαιο εξαιρετικά διδακτικό 
έρχεται να προστεθεί στην ιστορία της πολιτικής. 
Θα έλεγε κανείς πως δείχνει τη δύναμη που μπορεί 
να έχει η μυθοπλασία, ή για να μιλήσουμε πιο απλά 



η συκοφαντία, που χρησιμοποιείται σαν πολιτικό 
όπλο, στον ιδεολογικό τομέα. Η πείρα αποδείχνει 
πως δεν πρέπει κανείς να υποτιμάει την αξία αυτού 
του όπλου. Είμαστε μακριά ακόμα από το να έχουμε 
εκπληρώσει «το άλμα που θα μας περάσει από το 
βασίλειο της αναγκαιότητας, στο βασίλειο της 
ελευθερίας». Ζούμε σε μια ταξική κοινωνία που 
είναι αδύνατο να τη συλλάβουμε χωρίς σκοταδισμό, 
χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς δεισιδαιμονίες. Ένας 
μύθος που ανταποκρίνεται σε ορισμένα 
συμφέροντα ή παραδοσιακές συνήθειες, μπορεί 
πάντα, σε μια κοινωνία που χωρίζεται σε τάξεις, να 
αποκτήσει μια μεγάλη δύναμη. Ωστόσο, 
βασιζόμενος μονάχα πάνω σ' ένα μύθο, ακόμα και 
οργανωμένο με βάση ένα σχέδιο, και διαθέτοντας 
όλες τις πηγές του κράτους, δεν είναι δυνατό να 
οικοδομήσεις μια πλατιά πολιτική, κυρίως μια 
επαναστατική πολιτική και ειδικότερα στη δική μας 
εποχή των απότομων μεταβολών. Η μυθολογία 
πρέπει αναπόφευκτα να παγιδευτεί στον ιστό των 
ίδιων των αντιφάσεών της. Δεν παραθέσαμε παρά 
ένα μικρό μέρος απ' αυτές, αν και τις πιο 
σημαντικές ίσως. Ανεξάρτητα από το αν οι 
εξωτερικές περιστάσεις θα μας επιτρέψουν ή όχι να 
συνεχίσουμε μέχρι το τέλος την ανάλυσή μας, 
υπολογίζουμε σταθερά πως η υποκειμενική 
ανάλυση θα υποστηριχτεί από την αντικειμενική 
ανάλυση που θα προσφέρουν τα ιστορικά 
γεγονότα.

Η ριζοσπαστικοποίηση των εργατικών μαζών της 
Ευρώπης είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο που 
εμφανίστηκε στις τελευταίες κοινοβουλευτικές 
εκλογές. Μα η ριζοσπαστικοποίηση αυτή βρίσκεται 
ακόμα στην πρώτη της φάση. Παράγοντες, όπως η 
πρόσφατη ήττα της κινέζικης επανάστασης, της 



μπαίνουν εμπόδιο, κάνοντάς την να εκτρέπεται, ως 
ένα μεγάλο βαθμό, προς την κοίτη της 
Σοσιαλδημοκρατίας. Δεν έχουμε την πρόθεση να 
μαντέψουμε εδώ με ποιο ρυθμό θα συντελεστεί 
αυτό το προτσές. Μα όπως και νά 'χει, είναι καθαρό 
πως η ριζοσπαστικοποίηση δεν θα γίνει ο 
προάγγελος μιας καινούριας επαναστατικής 
κατάστασης παρά από τη στιγμή που η έλξη προς 
το Κομμουνιστικό Κόμμα θα αυξηθεί σε βάρος των 
μεγάλων αποθεμάτων της Σοσιαλδημοκρατίας. Στο 
μεταξύ, δεν έχουμε ακόμα φτάσει εκεί. Μα αυτό 
οφείλει να γίνει μ' έναν τρόπο αυστηρά 
νομοτελειακό.

Τον τελευταίο καιρό η ηγεσία της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς ακολουθεί έναν ακαθόριστο 
προσανατολισμό, και κάνει προσπάθειες να δώσει 
μια τιμονιά προς τα αριστερά, προσπάθειες που στο 
εσωτερικό δεν συμπέφτουν καθόλου, και γίνονται 
χωρίς πλήρη τροποποίηση του καθεστώτος και 
χωρίς σταμάτημα της πάλης ενάντια στα 
επαναστατικά στοιχεία που μπόρεσαν να 
αντισταθούν σ' όλες τις δοκιμασίες. Ο αντιφατικός 
αυτός προσανατολισμός όχι μόνο χαράχτηκε κάτω 
από τα χτυπήματα των εσωτερικών οικονομικών 
δυσκολιών της ΕΣΣΔ, που επιβεβαίωσαν πέρα για 
πέρα τις προβλέψεις που έκανε η Αντιπολίτευση, 
αλλά και ανταποκρίνεται απόλυτα στο πρώτο 
στάδιο της ριζοσπαστικοποίησης των εργατικών 
μαζών της Ευρώπης. Η εκλεκτικιστική πολιτική της 
ηγεσίας της Κομμουνιστικής Διεθνούς κι ο 
εκλεκτικισμός του Σχεδίου Προγράμματος 
αποτελούν κατά κάποιο τρόπο ένα στιγμιότυπο από 
την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η διεθνής 
εργατική τάξη, που ωθήθηκε προς τα αριστερά από 
την πορεία των γεγονότων, μα που δεν έχει ακόμα 



καθορίσει την πορεία της και που έχει δώσει 
περισσότερα από εννιά εκατομμύρια ψήφους στη 
γερμανική Σοσιαλδημοκρατία.

Η πραγματική επαναστατική πρόοδος που θα 
ακολουθήσει θα ανταποκρίνεται σε μια τεράστια 
ανακατάταξη που θα συντελεστεί στην εργατική 
τάξη, σ' όλες τις οργανώσεις της, 
συμπεριλαμβανόμενης και της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς. Δεν μπορεί κανείς να συλλάβει καθαρά 
ποιος θα είναι ο ρυθμός αυτού του προτσές, αλλά 
οι γραμμές σύμφωνα με τις οποίες θα συντελεστεί η 
αποκρυστάλλωσή του φαίνονται χωρίς καμιά 
αμφιβολία. Οι εργατικές μάζες, στρώμα με στρώμα, 
θα περάσουν από τη Σοσιαλδημοκρατία στο 
Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο άξονας της 
κομμουνιστικής πολιτικής θα μετατοπιστεί από τα 
δεξιά προς τα αριστερά. Η μπολσεβίκικη γραμμή, 
διαποτισμένη με πνεύμα συνέπειας από τη 
συγκρότησή της, που έμαθε από το 1923, μετά την 
ήττα του γερμανικού προλεταριάτου, να παλεύει 
ενάντια στο ρεύμα κάτω από ένα χαλάζι 
κατηγοριών και διώξεων, θα συγκεντρώσει μια 
ολοένα και πιο μεγάλη συμπάθεια.

Οι οργανωτικές μέθοδες, διαμέσου των οποίων θα 
θριαμβεύσουν στην Κομμουνιστική Διεθνή, και, 
κατά συνέπεια, στο σύνολο του διεθνούς 
προλεταριάτου, οι ιδέες του πραγματικού 
λενινισμού, που κανείς δεν μπορεί να παραποιήσει, 
εξαρτώνται ως ένα μεγάλο μέρος από τη σημερινή 
ηγεσία της Κομμουνιστικής Διεθνούς και κατά 
συνέπεια κατευθείαν από το Έκτο Συνέδριο.

Ωστόσο, όποιες κι αν είναι οι αποφάσεις αυτού του 
Συνεδρίου (κι εμείς είμαστε έτοιμοι για το 



χειρότερο), η γενική εκτίμηση που βγαίνει από τη 
σημερινή εποχή κι από τις εσώτερες τάσεις της, και 
ιδιαίτερα η εκτίμηση που δίνει η εμπειρία των πέντε 
τελευταίων χρόνων, μας λένε πως οι ιδέες της 
Αντιπολίτευσης δεν έχουν ανάγκη να 
ακολουθήσουν άλλη κοίτη από εκείνη της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς. Κανείς δεν θα 
κατορθώσει να μας εκτρέψει απ' αυτήν. Οι ιδέες 
που υπερασπίζουμε θα γίνουν ιδέες της. Και θα 
βρουν την έκφρασή τους στο Πρόγραμμα της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
————————

[1]. Το άρθρο 58 είναι τμήμα του Σοβιετικού 
Ποινικού Κώδικα που προβλέπει τις ποινές που 
επιβάλλονται σ' αυτούς που αναλαμβάνουν 
αντεπαναστατική δραστηριότητα κατευθυνόμενη 
ενάντια στο σοβιετικό κράτος. Οι συγγραφείς του 
δεν το προόριζαν ποτέ για φραξιονιστικό όπλο 
ενάντια σε εσωκομματικούς αντιπάλους, αλλά 
μετατράπηκε σ' ένα τέτοιο όργανο από την ηγεσία 
του Στάλιν, που το χρησιμοποίησε σαν νομική βάση 
για τη φυλάκιση, την εξορία, το πέταγμα έξω από 
τη χώρα και τη θανατική ποινή για τα κομματικά 
αυτά μέλη που κατηγορούνταν για υποστήριξη στην 
Αντιπολίτευση –(Σελ. 159).

[2]. Το κύριο μέρος του γράμματος που έγινε 
γνωστό στο λαό ως η «Διαθήκη του Λένιν» 
γράφτηκε στις 25 του Δεκέμβρη 1922, και το 
υστερόγραφο στις 4 του Γενάρη 1923. Σ' αυτό 
χαρακτηρίζεται ο Τρότσκι σαν «ο πιο ικανός 
σύντροφος μέσα στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή». 
«Ο Στάλιν, γράφει ο Λένιν στο υστερόγραφο, είναι 



πολύ απότομος και το ελάττωμα αυτό, αν είναι 
υποφερτό στις προσωπικές σχέσεις ανάμεσα σε 
κομμουνιστές, δεν είναι ανεχτό για κείνον που 
κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Γι' αυτό 
προτείνω στους συντρόφους να βρουν έναν τρόπο 
να απομακρύνουν τον Στάλιν και να βάλουν στη 
θέση αυτή κάποιον άλλον, ο οποίος από κάθε 
άποψη να είναι καλύτερος από τον σ. Στάλιν, 
δηλαδή να είναι πιο υπομονετικός, πιο πιστός, πιο 
ευγενικός και πιο καλοπροαίρετος απέναντι στους 
συντρόφους, λιγότερο δύστροπος, κλπ. Το ζήτημα 
αυτό μπορεί να φαίνεται σαν ασήμαντη 
λεπτομέρεια. Μα πιστεύω πως άμα το δούμε από 
την άποψη της πρόληψης ενός σχίσματος και από 
την άποψη των σχέσεων Στάλιν και Τρότσκι, που 
εξέτασα παραπάνω, δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια, 
ή τουλάχιστον είναι μια τέτοια λεπτομέρεια που 
αργότερα μπορεί να αποκτήσει αποφασιστική 
σημασία». Το ντοκουμέντο αυτό, που το προόριζε 
για το Κόμμα, ο Λένιν, ο οποίος αισθανόταν ότι η 
αρρώστια του τού αφαιρούσε όλο και περισσότερο 
τη δυνατότητα να επέμβει δραστήρια στην 
επερχόμενη κρίση του Κόμματος, το απόκρυψε η 
ηγεσία του Στάλιν. Βλέπε Λένιν, «ʼπαντα», τόμ. 45 
–(Σελ. 160).

[3]. Στην Ολομέλεια του Ιούλη 1926 της Κεντρικής 
Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της 
Σοβιετικής Ένωσης, ο Ζινόβιεφ και ο Κάμενεφ, 
ολοκληρώνοντας τη ρήξη τους με τον Στάλιν και 
τον Μπουχάριν, και πραγματοποιώντας ένα μπλοκ 
με την Αντιπολίτευση της Μόσχας, τόνισαν το 
γεγονός ότι για αρκετό καιρό είχε λειτουργήσει, 
εκτός από το επίσημο Πολιτικό Γραφείο του 
Κόμματος, μια φραξιονιστική Επτανδρία της πρώην 
αντιτροτσκιστικής ομάδας, Ζινόβιεφ, Στάλιν και 



Μπουχάριν (συν τους Κάμενεφ, Βοροσίλοφ, Καλίνιν 
και ένα μη-μέλος του Πολιτικού Γραφείου, τον 
Κουιμπίσεφ, παρόλο που ο τελευταίος, σαν 
επικεφαλής της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής, 
υποτίθεται ότι είχε την ευθύνη για την επίβλεψη 
των ζητημάτων ηθικής και κανονικής λειτουργίας 
του Κόμματος). Αυτή η ομάδα είχε οργανώσει έναν 
παράνομο μηχανισμό μέσα στα πλαίσια του 
επίσημου μηχανισμού του Κόμματος που 
ουσιαστικά κατεύθυνε τον τελευταίο δίχως τη 
γνώση ούτε τη συγκατάθεση του Κόμματος –(Σελ. 
161).

[4]. Το σχίσμα έγινε γνωστό δημόσια στο Δέκατο 
Τέταρτο Συνέδριο του Ρωσικού Κομμουνιστικού 
Κόμματος, το 1925, όταν η αντιπροσωπία του 
Λένινγκραντ πρόβαλε δική της, διαφορετική 
άποψη, αντίθετη στην ηγετική ομάδα των Στάλιν 
και Μπουχάριν. Η αντιπροσωπία του Λένινγκραντ 
ήταν όμως μόνη της στο Συνέδριο. Στη διάρκεια 
των συνόδων του Συνεδρίου, και ειδικά μετά απ' 
αυτό, κινήθηκε ο κεντρικός μηχανισμός του 
Κόμματος και η οργάνωση του Λένινγκραντ 
εκκαθαρίστηκε από την καινούρια Αντιπολίτευση 
ανελέητα, γρήγορα και συστηματικά. Οι ηγέτες της 
απομακρύνθηκαν και διασκορπίστηκαν στις 4 
γωνιές της Σοβιετικής Δημοκρατίας. Οι ηγέτες της 
νέας Αντιπολίτευσης συμπεριλαμβάνανε 
διακεκριμένα πρόσωπα όπως ο Ζινόβιεφ, ο 
Κάμενεφ, πρόεδρος του Σοβιέτ της Μόσχας και 
πρώην πρόεδρος του Πολιτικού Γραφείου, ο 
Σοκόλνικοφ, σοβιετικός απεσταλμένος στο Λονδίνο, 
ο Σάρκις, εκδότης της «Πράβντα» του Λένινγκραντ, 
η Κρούπσκαγια, η χήρα του Λένιν, ο Λάσεβιτς, 
αντικομμισάριος του πολέμου, ο Βούγιοβιτς, 



πρόεδρος της Διεθνούς των Νέων Κομμουνιστών, 
και πολλοί άλλοι –(Σελ. 162). 

[5]. Την παραμονή του Δέκατου Πέμπτου 
Συνεδρίου του Κόμματος, ανακοινώθηκε ξαφνικά 
στον ρωσικό κομματικό Τύπο ότι το Μπλοκ της 
Αντιπολίτευσης είχε πιαστεί σε μια αντεπαναστατική 
συνωμοσία με έναν αξιωματικό του περιβόητου 
στρατηγού της Λευκής Φρουράς, του Βαρόνου 
Πέτερ Βράγκελ. Μετά από μια έρευνα της 
Αντιπολίτευσης, ανακαλύφτηκε ότι ο «αξιωματικός 
του Βράγκελ» ήταν πράκτορας της κυβερνητικής 
αστυνομίας (Γκε Πε Ου) που είχε σταλθεί στις 
γραμμές της Αντιπολίτευσης με σκοπό να την 
εκθέσει. Την «αντεπαναστατική δραστηριότητά» 
του φαίνεται να την αποτελούσε μονάχα το γεγονός 
ότι είχε αναφέρει σε Αντιπολιτευόμενους την 
ικανότητά του να τους βρει τα απαραίτητα 
μηχανήματα για να τυπώσουν ντοκουμέντα, όπως 
την «Πλατφόρμα», που την έκδοσή τους είχε 
απαγορέψει η ηγεσία του Κόμματος. Οι ομολογίες 
που έκαναν ο Μενζίνσκι, ο επικεφαλής της Γκε Πε 
Ου, και ο Στάλιν, ότι ο «αξιωματικός του Βράγκελ» 
ήταν στην πραγματικότητα ένας πράκτορας της 
σοβιετικής αστυνομίας που στάλθηκε επίτηδες στην 
ομάδα της Αντιπολίτευσης, έχουν μπει βέβαια στα 
επίσημα αρχεία. Αλλά ο σταλινικός Τύπος διάδωσε 
σε ολόκληρο τον κόσμο σε μεγάλη ενεργητικότητα 
τα νέα της «συνομωσίας» και συνέχιζε να 
αναφέρεται σ' αυτά, ενώ τα πραγματικά γεγονότα 
δεν επιτρέπανε να βγουν πέρα από έναν στενό 
κύκλο –(Σελ. 163).

[6]. > Η «νέα έκρηξη» που πρόβλεπε ο Τρότσκι 
έγινε πραγματικά λίγο καιρό αργότερα. Στο τέλος 
του 1929, έχοντας αρνηθεί την ύπαρξη 



οποιασδήποτε διαφοράς, για να μη μιλήσουμε για 
μια δεξιά πτέρυγα, μέσα στο Πολιτικό Γραφείο, ο 
Στάλιν, ξαφνικά, εξαπόλυσε μια δημόσια επίθεση 
στις «δεξιές» και (καπιταλιστικές) 
«παλινορθωτικές» τάσεις μέσα στο Κόμμα. 
Κατονόμασε τον εκπρόσωπο αυτής της τάσης έναν 
αφανή υπάλληλο που ονομαζόταν Φρούμκιν. Λίγο 
αργότερα φαίνεται ότι ο εκπρόσωπος της 
«παλινορθωτικής» τάσης έγινε πιο σημαντικός, 
γιατί η επίθεση, πάλι ξαφνικά, εξαπολύθηκε ενάντια 
στον Ουγκλάνοφ, τον γραμματέα του Κόμματος της 
Επιτροπής της Μόσχας που και απομακρύνθηκε 
αμέσως από το πόστο του. Μ' αυτόν τον τρόπο, ο 
Στάλιν όχι μόνο έχτισε ένα «ιδεολογικό τείχος» 
ενάντια στους δεξιούς αντιπάλους του στο Πολιτικό 
Γραφείο, αλλά και τους απομόνωσε 
απομακρύνοντας τους υποστηρικτές τους στο 
μηχανισμό πριν επιτεθεί άμεσα ενάντια στους 
ίδιους. Μονάχα το 1930 έγινε δημόσια γνωστό ότι 
το αντικείμενο των επιθέσεων του Στάλιν ήταν 
πάντα τα τρία μέλη του Πολιτικού Γραφείου: ο 
Μπουχάριν, πρόεδρος της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς, ο Ρίκοφ, πρόεδρος του Συμβουλίου των 
Επιτρόπων του Λαού, και ο Τόμσκι, πρόεδρος του 
Κεντρικού Συμβουλίου των ρωσικών Εργατικών 
Συνδικάτων. Και οι τρεις απομακρύνθηκαν (μαζί με 
τους οπαδούς τους) από τις θέσεις τους, τους 
αφαιρέθηκαν όλοι οι τίτλοι, ταπεινώθηκαν δημόσια 
και αναγκάστηκαν να αρνηθούν ανοιχτά τις 
απόψεις τους πριν τους επιτραπεί να παραμείνουν 
μέλη του Κόμματος. Παντού στις θέσεις τους 
βάλανε εκατό τοις εκατό οπαδούς του Στάλιν –
(Σελ. 163).

[7]. Η ομάδα Μπράντλερ-Ταλχάιμερ διαγράφτηκε 
τελικά από την Κομμουνιστική Διεθνή το 1929, και 



προσπάθησε να ιδρύσει μια διεθνή συμμαχία 
διαγραμμένων δεξιών ομάδων με τον τίτλο Διεθνής 
Κομμουνιστική Αντιπολίτευση. Μέχρι τώρα έχουν 
αποτύχει οι προσπάθειές τους να γίνουν πάλι μέλη. 
Ο Μάσλοβ και η Ρουθ Φίσερ, αφού έσπασαν από 
την Λένινμπουντ και επιδίωξαν να ξαναμπούν στην 
Κομμουνιστική Διεθνή, επαναπροσανατολίστηκαν, 
εδικά μετά τη συνθηκολόγηση του γερμανικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος το 1933, προς την 
τροτσκιστική Αντιπολίτευση. Ο Ροσμέρ και ο 
Σουβαρίν, μετά από κάποια περίοδο δραστήριας 
υποστήριξης της ρωσικής Αντιπολίτευσης, 
αποσύρθηκαν από την πολιτική ζωή. Ο Μονάτ και ο 
Λοριό (πριν το θάνατό του) απαρνήθηκαν τον 
κομμουνισμό και επιστρέψανε στις αντιλήψεις του 
επαναστατικού συνδικαλισμού. Η Ζιρόλ επέστρεψε 
στο σταλινικό Κόμμα, ενώ ο Τρέιντ, μετά από μια 
σύντομη περίοδο στην τροτσκιστική οργάνωση, 
χώρισε απ' αυτήν για να συγκροτήσει μια μικρή 
δική του ομάδα που συμμεριζόταν πολλές από τις 
απόψεις των μπολσεβίκων-λενινιστών. Ο Βαν 
Όβερστρετεν αποσύρθηκε από τη δραστήρια 
πολιτική ζωή το 1929-1930, αλλά το μεγαλύτερο 
μέρος της ομάδας του που είχε απομακρυνθεί από 
την ηγεσία του βελγικού Κόμματος όπου βρισκόταν 
το 1928, παράμεινε σε συμμαχία με τους 
μπολσεβίκους-λενινιστές (Διεθνής Κομμουνιστική 
Ένωση). Ο Μπορντίγκα, όταν ελευθερώθηκε από τη 
φασιστική νησιώτικη φυλακή του, διαγράφτηκε από 
την Κομμουνιστική Διεθνή σαν «τροτσκιστής 
αντεπαναστάτης», όπως είχε γίνει και με τους 
οπαδούς του 2-3 χρόνια πιο πριν. Στις Ενωμένες 
Πολιτείες, ο Κάνον, ο Σβάμπεκ, ο ʼμπερν, ο 
Σάχτμαν, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του 
Κομμουνιστικού Κόμματος, διαγράφτηκαν το 1928, 



μαζί με πολλούς οπαδούς τους, για «τροτσκισμό». 
Στον Καναδά, ο Σπέκτορ, μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς, είχε την 
ίδια τύχη και σε λίγο καιρό τον ακολούθησε ο 
Μακντόναλντ, ο γραμματέας του Κόμματος. Το 
1929 άρχισαν οι διαγραφές των λεγόμενων δεξιών 
ομάδων σ' ολόκληρη τη Διεθνή. Στις Ενωμένες 
Πολιτείες, οι ηγέτες του Κόμματος Λόβστοουν, 
Γκίτλο και Γουλφ, διαγράφτηκαν απότομα αν και 
είχαν κερδίσει την υποστήριξη του 90 τοις εκατό 
τον μελών του Κόμματος. Στο Μεξικό, οι ηγέτες του 
Κόμματος Μονθόν, Μπαχ και Ριβέρα διαγράφτηκαν 
για διάφορους πολιτικούς λόγους. Στην Ιταλία, ο 
ηγέτης του Κόμματος Τάσκα (Σέρα), διαγράφτηκε 
σαν δεξιός, και ακολούθησαν οι διαγραφές τριών 
και των Συνδικάτων, Χάις και Τζίλεκ, διαγράφτηκαν 
και επέστρεψαν στη σοσιαλδημοκρατία. Στην 
Αυστρία, ο ηγέτης άλλων ηγετών του Φερότσκι, 
του Σαντίνι και του Μπλάσκο για τροτσκισμό. Στην 
Τσεχοσλοβακία, οι βασικοί ηγέτες του Κόμματος 
του Κόμματος Στράσερ, πήγε με την Αριστερή 
Αντιπολίτευση και ο Σλαμ με την Αντιπολίτευση του 
Μπράντλερ (για λίγο καιρό). Στη Γαλλία, ο Ντοριό 
διαγράφτηκε σαν δεξιός, μαζί με τον Σελιέ και την 
ομάδα του, μια πράξη που ακολουθήθηκε από τη 
διαγραφή της ηγεσίας που τον διαδέχτηκε, του 
Μπαρμπέ και του Σελόρ. Στην Κίνα, ο ηγέτης και 
ιδρυτής του Κόμματος, Τσεν Του-χσιου, 
διαγράφτηκε για «τροτσκισμό». Στη Σουηδία, το 
μεγαλύτερο μέρος της ηγεσίας και των μελών του 
Κόμματος, με επικεφαλής τον Κιλμπόομ, 
διαγράφτηκε σαν δεξιά πτέρυγα, συνδέθηκε με τον 
Μπράντλερ για κάμποσο καιρό και μετά 
ανεξαρτητοποιήθηκε σαν Σοσιαλιστικό Κόμμα. Στην 
Ισπανία, ηγέτες του κόμματος, όπως ο Νιν και ο 



Αντράντε, διαγράφτηκαν για τροτσκισμό και ο 
Μαουρίν, επικεφαλής του κομμουνιστικού 
κινήματος της Καταλονίας, διαγράφτηκε για δεξιά 
παρέκκλιση. Η επόμενη ηγεσία των Τρίλια, Αδάμε 
και Μπουλιέχος διαγράφτηκε στη συνέχεια για 
σκοτεινούς λόγους –(Σελ. 167).

Γ΄ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ 
ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ 
ΔΙΕΘΝΗ
(Μέρος Πρώτο)

Αναλύοντας την εμπειρία, τα λάθη και τις τάσεις 
της Επανάστασης του 1905 συγκροτήθηκαν 
οριστικά ο Μπολσεβικισμός, ο Μενσεβικισμός και η 
Αριστερή πτέρυγα της γερμανικής και της διεθνούς 
Σοσιαλδημοκρατίας. Η ανάλυση της εμπειρίας της 
κινέζικης επανάστασης έχει σήμερα την ίδια 
σπουδαιότητα για το διεθνές προλεταριάτο.

Η ανάλυση όμως αυτή δεν έχει ούτε καν αρχίσει –
είναι απαγορευμένη. Η επίσημη φιλολογία 
ασχολείται με το να προσαρμόζει, όσο το δυνατό 
πιο γρήγορα, τα γεγονότα στις αποφάσεις της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς που η ανακολουθία τους έχει γίνει 
ολοφάνερη. Το Σχέδιο Προγράμματος 
στρογγυλεύει, όσο του είναι δυνατό, τις οξείες 
γωνίες του κινέζικου προβλήματος, αλλά το πιο 
ουσιώδες είναι το γεγονός ότι καθαγιάζει την 
ολέθρια γραμμή που ακολούθησε η Εκτελεστική 
Επιτροπή της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Υποκαθιστά 



την ανάλυση ενός προτσές από τα πιο μεγάλα της 
ιστορίας με μια φιλολογική συνηγορία προς όφελος 
σχημάτων που έχουν χρεοκοπήσει.

1. Για τη Φύση της Αποικιακής Μπουρζουαζίας
Το Σχέδιο Προγράμματος δηλώνει:

«Προσωρινές συμφωνίες (με την εθνική 
μπουρζουαζία των αποικιακών χωρών) δεν είναι 
αποδεκτές παρά μόνο στο μέτρο που αυτή δεν 
μπαίνει εμπόδιο στην επαναστατική οργάνωση των 
εργατών και αγροτών και διεξάγει μια γνήσια πάλη 
ενάντια στον ιμπεριαλισμό».

Αυτή η διατύπωση, αν και σκόπιμα παρεμβάλλεται 
σε μια εξαρτημένη πρόταση, είναι μια από τις 
βασικές θέσεις του Σχεδίου, τουλάχιστο για τις 
χώρες της Ανατολής. Η κύρια πρόταση μιλάει 
προφανώς για «την απελευθέρωση (των εργατών 
και αγροτών) από την επίδραση της εθνικής 
μπουρζουαζίας». Αλλά εμείς δεν κρίνουμε σαν 
φιλόλογοι, αλλά σαν πολιτικά πρόσωπα, κι ακόμα 
χρησιμοποιούμε την ίδια μας την πείρα για να 
πούμε: η κύρια πρόταση δεν έχει εδώ παρά 
δευτερεύουσα αξία, ενώ η εξαρτημένη πρόταση 
περιέχει ακριβώς το ουσιώδες. Όσο για τη 
διατύπωση, υπολογισμένη στο σύνολό της, είναι η 
κλασική μενσεβίκικη θηλιά περασμένη στο λαιμό 
των προλεταρίων της Ανατολής.

Για ποιες «προσωρινές συμφωνίες» μιλούν εδώ; 
Στην πολιτική, όπως άλλωστε και στη Φύση, όλα 
είναι «προσωρινά». Πρόκειται μήπως για συμμαχίες 
περιστασιακές αυστηρά πρακτικές; Βγαίνει από 
μόνο του ότι δεν μπορούμε να αρνηθούμε για το 
μέλλον παρόμοιες συμφωνίες, αυστηρά 
οροθετημένες, που αφορούν ζητήματα 



αποκλειστικά μέτρων, που υπηρετούν κάθε φορά 
ένα σκοπό εντελώς καθορισμένο. Έτσι είναι λόγου 
χάρη όταν πρόκειται να συνεννοηθούμε με τους 
φοιτητές του Κουόμινταγκ για την οργάνωση μιας 
αντιιμπεριαλιστικής διαδήλωσης ή για τη βοήθεια 
που καταβάλλεται από τους κινέζους εμπόρους 
στους απεργούς μιας ξένης προνομιούχας 
επιχείρησης. Παρόμοιες περιπτώσεις δεν 
αποκλείονται καθόλου στο μέλλον, ακόμα και στην 
Κίνα. Μα τότε, τι ζητάνε εδώ οι πολιτικοί όροι 
γενικής μορφής, δηλαδή «... στο ποσοστό που 
αυτή (η μπουρζουαζία) δεν αντιτίθεται στην 
επαναστατική οργάνωση των εργατών και αγροτών 
και διεξάγει μια γνήσια (!) πάλη ενάντια στον 
ιμπεριαλισμό»;

Ο μοναδικός «όρος» κάθε συμφωνίας με την 
μπουρζουαζία, συμφωνία μεμονωμένη, πρακτική, 
περιορισμένη σε μέτρα που πρέπει να παρθούν, 
προσαρμοσμένη σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, 
συνίσταται στο να μην ανακατεύεις τις οργανώσεις 
και τις σημαίες, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, ούτε για 
μια μέρα ούτε για μια ώρα, στο να διακρίνεις το 
κόκκινο από το μπλε[1], στο να μην πιστεύεις με 
κανέναν τρόπο ότι η μπουρζουαζία είναι ικανή ή 
διατεθειμένη να διεξάγει μια γνήσια πάλη ενάντια 
στον ιμπεριαλισμό κι ότι δεν θα μπει εμπόδιο στους 
εργάτες και τους αγρότες. Ένας τέτοιος όρος είναι 
για μας εντελώς άχρηστος για πρακτικές 
συμφωνίες, που αφορούν μέτρα που πρέπει να 
παρθούν. Αντίθετα, αυτός δεν θα μπορούσε παρά 
να είναι επιζήμιος για μας, συντρίβοντας τη γενική 
γραμμή της πάλης μας ενάντια στην μπουρζουαζία, 
πάλη που δεν σταματάει ακόμα και στη διάρκεια της 
σύντομης περιόδου της «συμφωνίας». Έχει ειπωθεί 
από πολλά χρόνια ότι συμφωνίες αυστηρά 



πρακτικές, που δεν μας δένουν με κανέναν τρόπο, 
που δεν μας υποχρεώνουν σε τίποτε από πολιτική 
άποψη, μπορούν, αν αυτές μας συμφέρουν τη 
συγκεκριμένη στιγμή, να κλειστούν και με τον ίδιο 
το διάβολο. Είναι όμως παράλογο να απαιτούμε 
ταυτόχρονα, ο διάβολος να μεταμορφωθεί με την 
ευκαιρία αυτή γενικά σε χριστιανό και να 
μεταχειριστεί τα κέρατά του όχι ενάντια στους 
εργάτες και τους χωρικούς μα αποκλειστικά για 
θεάρεστα έργα. Βάζοντας παρόμοιους όρους 
ουσιαστικά θα ήταν σαν να ενεργούσαμε σαν 
δικηγόροι του διαβόλου και να τον παρακινούμε να 
γίνει ο ανάδοχος των εργατών και των χωρικών.

Με τους παράλογους όρους του, που εξωραΐζουν 
προκαταβολικά την μπουρζουαζία, το Σχέδιο 
Προγράμματος λέει καθαρά και ξάστερα (παρά το 
διπλωματικό, τον εξαρτημένο χαρακτήρα της 
πρότασης) πως πρόκειται ακριβώς για πολιτικό 
συνασπισμό μακριάς διάρκειας, κι όχι για 
συμφωνίες που ισχύουν για μια μονάχα περίσταση 
και που κλείστηκαν γι' αυτήν μόνο τη φορά για 
καθαρά πρακτικούς λόγους και με στόχους που 
περιορίζονται αυστηρά στα μέτρα που πρέπει να 
παρθούν. Σ' αυτήν όμως την περίπτωση τι σημαίνει 
να απαιτούμε από την μπουρζουαζία μια «γνήσια» 
πάλη και να μην μπει «εμπόδιο» στους εργάτες; 
Διατυπώνουμε αυτούς τους όρους στην ίδια την 
μπουρζουαζία και απαιτούμε να δώσει μια δημόσια 
υπόσχεση; Αυτή θα δώσει όσες υποσχέσεις θέλετε! 
Θα στείλει ακόμα και τους αντιπροσώπους της στη 
Μόσχα, θα προσχωρήσει στη Διεθνή των Χωρικών, 
θα συνδεθεί σαν συμπαθών με την Κομμουνιστική 
Διεθνή[2], θα ρίξει ερευνητικά το βλέμμα της στην 
Κόκκινη Συνδικαλιστική Διεθνή, με δυο λόγια θα 
υποσχεθεί καθετί που θα της επιτρέπει να 



εξαπατήσει (με τη δική μας βοήθεια) καλύτερα, με 
μεγαλύτερη ευχέρεια, πιο τέλεια τους εργάτες και 
τους χωρικούς, ρίχνοντάς τους στάχτη στα μάτια... 
μέχρι να της δοθεί η πρώτη ευκαιρία, όπως εκείνη 
που της προσφέρθηκε στη Σαγκάη[3].

Ή μήπως δεν πρόκειται εδώ για πολιτικές 
υποσχέσεις απομέρους της μπουρζουαζίας, που, ας 
το επαναλάβουμε, θα τις δώσει αμέσως 
μεταβάλλοντας μας σε εγγυητές της μπροστά στις 
εργατικές μάζες; Ή μήπως πρόκειται για ζήτημα 
«αντικειμενικής», «επιστημονικής» εκτίμησης 
σχετικά με τη ντόπια κινέζικη μπουρζουαζία, για μια 
κατά κάποιο τρόπο «κοινωνιολογική» 
πραγματογνωμοσύνη, που προσδιορίζει a priori, τις 
τάσεις αυτής της μπουρζουαζίας να παλέψει και «να 
μη γίνει εμπόδιο»; Αλίμονο, παρόμοιες 
πραγματογνωμοσύνες επεξεργασμένες a priori 
μεταβάλλουν συνήθως τους πραγματογνώμονες, 
όπως το αποδείχνει η πιο πρόσφατη εμπειρία, σε 
ηλίθιες φιγούρες. Κι αυτό δεν θα ήταν τίποτε αν 
επρόκειτο για πραγματογνώμονες μονάχα...

Δεν μπορεί να υπάρχει καμιά αμφιβολία: το κείμενο 
αναφέρεται ακριβώς σε πολιτικές συμμαχίες 
μακριάς διάρκειας. Θα ήταν περιττό να 
παρεμβάλουμε το ζήτημα των πρακτικών, των 
περιστασιακών συμφωνιών μέσα στο πρόγραμμα. 
Οι συμφωνίες αυτές θα μπορούσαν να μπουν σε μια 
απόφαση τακτικής «με θέμα τη συγκεκριμένη 
στιγμή», που θα αντιμετώπιζε την περίπτωση από 
την άποψη των μέτρων που πρέπει να 
υιοθετηθούν. Μα πρόκειται για τη δικαίωση και τον 
καθαγιασμό, μέσα από το Πρόγραμμα, του 
προσανατολισμού που ακολούθησαν χθες απέναντι 
στο Κουόμινταγκ –του προσανατολισμού που 



οδήγησε στη συντριβή τη δεύτερη Κινέζικη 
Επανάσταση[4], και που είναι ικανός να την 
οδηγήσει και σ' άλλη συντριβή.

Σύμφωνα με τη σκέψη του Μπουχάριν, που είναι ο 
πραγματικός συγγραφέας του Σχεδίου, αυτό αφορά 
ακριβώς μια γενική εκτίμηση της αποικιακής 
μπουρζουαζίας που οι τάσεις της να παλέψει και να 
μην μπει εμπόδιο πρέπει να αποδειχτούν όχι με τον 
ίδιο της τον όρκο, αλλά από ένα σχήμα αυστηρά 
«κοινωνιολογικό», δηλαδή το χιλιοστό πρώτο 
σχολαστικό σχήμα που έχει προσαρμοστεί στο 
οπορτουνιστικό αυτό έργο.

Για να το αποδείξουμε αυτό πιο καθαρά, ας 
παραθέσουμε εδώ την ίδια την εκτίμηση του 
Μπουχάριν για την αποικιακή μπουρζουαζία. Αφού 
αναφέρθηκε στην «αντιιμπεριαλιστική ουσία» των 
αποικιακών επαναστάσεων, και στον Λένιν 
(εντελώς ανεδαφικά), ο Μπουχάριν δηλώνει:

«Η φιλελεύθερη μπουρζουαζία έπαιξε στην Κίνα, 
για μια ολόκληρη σειρά χρόνων, κι όχι μηνών, ένα 
ρόλο αντικειμενικά επαναστατικό. Στη συνέχεια 
εξαντλήθηκε. Αυτό δεν ήταν καθόλου "μια ένδοξη 
μέρα" του τύπου της φιλελεύθερης ρωσικής 
επανάστασης του 1905».

Εδώ είναι όλα λαθεμένα, από την αρχή μέχρι το 
τέλος.

Πραγματικά, ο Λένιν δίδασκε πως πρέπει με 
αυστηρότητα να διακρίνουμε το αστικό έθνος που 
καταπιέζεται από εκείνο που καταπιέζει. Απ' αυτό 
απορρέουν συμπεράσματα εξαιρετικής 
σπουδαιότητας, όπως λόγου χάρη σε περίπτωση 
πολέμου ανάμεσα σε μια ιμπεριαλιστική και μια 



αποικιακή χώρα. Για έναν ειρηνιστή, αυτός ο 
πόλεμος μοιάζει μ' οποιονδήποτε άλλο πόλεμο. Για 
έναν κομμουνιστή όμως, ο πόλεμος ενός 
αποικιακού έθνους ενάντια σ' ένα ιμπεριαλιστικό 
έθνος είναι ένας πόλεμος αστικός επαναστατικός. 
Έτσι ο Λένιν ανέβαζε τα κινήματα εθνικής 
απελευθέρωσης, τις αποικιακές εξεγέρσεις και τους 
πολέμους των καταπιεζομένων εθνών, μέχρι το 
επίπεδο των αστικών δημοκρατικών επαναστάσεων, 
ιδιαίτερα μέχρι τη ρωσική επανάσταση του 1905. Ο 
Λένιν όμως δεν έθετε καθόλου, όπως το κάνει 
σήμερα ο Μπουχάριν ύστερα από μια στροφή 180 
μοιρών, τους πολέμους εθνικής απελευθέρωσης 
πάνω από τις αστικές δημοκρατικές επαναστάσεις. 
Ο Λένιν απαιτούσε να γίνεται διάκριση ανάμεσα 
στην μπουρζουαζία των καταπιεζομένων χωρών και 
την μπουρζουαζία της χώρας που καταπιέζει. 
Πουθενά όμως δεν παρουσίασε το πρόβλημα, και 
δεν θα μπορούσε να το κάνει, βεβαιώνοντας ότι η 
μπουρζουαζία μιας αποικιακής ή μισοαποικιακής 
χώρας έπρεπε στην εποχή της πάλης για την εθνική 
απελευθέρωση να είναι πιο προοδευτική και πιο 
επαναστατική από την μπουρζουαζία μιας μη 
αποικιακής χώρας στην περίοδο της δημοκρατικής 
επανάστασης. Θεωρητικά αυτό δεν συνεπάγεται 
από πουθενά –η ιστορία δεν το επιβεβαιώνει. Όσο 
άθλιος κι αν ήταν ο ρώσικος φιλελευθερισμός, αν 
και το αριστερό του ήμισυ, η μικροαστική 
δημοκρατία, οι Σοσιαλ-επαναστάτες και οι 
Μενσεβίκοι ήταν το έκτρωμά του, είναι τελείως 
αδύνατο να βεβαιώσουμε πως ο φιλελευθερισμός 
και η αστική δημοκρατία στην Κίνα έχουν δείξει 
περισσότερη επαναστατική ικανότητα και ύψος από 
τους ρώσους συναδέρφους τους.



Το να παρουσιάζεις τα πράγματα σαν να πήγαζε 
από τον αποικιακό ζυγό, μ' έναν απόλυτο τρόπο, ο 
επαναστατικός χαρακτήρας της εθνικής 
μπουρζουαζίας, είναι σαν να αναπαράγεις από την 
ανάποδη το βασικό σφάλμα του Μενσεβικισμού, 
που υπολόγιζε ότι η επαναστατική φύση της 
ρώσικης μπουρζουαζίας έπρεπε να βγαίνει μ' έναν 
απόλυτο τρόπο από την καταπίεση του 
απολυταρχισμού και της φεουδαρχίας.

Το ζήτημα της φύσης και της πολιτικής της 
μπουρζουαζίας καθορίζεται από ολόκληρη την 
εσωτερική ταξική δομή του έθνους που διεξάγει την 
επαναστατική πάλη, από την ιστορική εποχή μέσα 
στην οποία γίνεται αυτή η πάλη, από το βαθμό της 
οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής εξάρτησης 
που δένει τη ντόπια μπουρζουαζία με τον 
παγκόσμιο ιμπεριαλισμό στο σύνολό του ή σ' ένα 
καθορισμένο τμήμα του, και, τέλος, αυτό που είναι 
και το πιο ουσιαστικό, από το βαθμό ταξικής 
δραστηριότητας του ντόπιου προλεταριάτου και από 
την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι σχέσεις 
του με το διεθνές επαναστατικό κίνημα.

Μια δημοκρατική ή εθνικοαπελευθερωτική 
επανάσταση μπορεί να επιτρέψει στην 
μπουρζουαζία να εντείνει και να απλώσει τις 
δυνατότητες εκμετάλλευσης. Η σύντομη επέμβαση 
του προλεταριάτου στην επαναστατική αρένα 
απειλεί να της αποσπάσει εντελώς κάθε δυνατότητα 
εκμετάλλευσης.

Ας εξετάσουμε όμως από πιο κοντά τα πράγματα.

Οι σημερινοί εμπνευστές της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς επαναλαβαίνουν ασταμάτητα πως ο 
Τσιαγκ Κάι-σεκ κήρυξε τον πόλεμο ενάντια στον 



«ιμπεριαλισμό», ενώ ο Κερένσκι βάδιζε χέρι χέρι με 
τους ιμπεριαλιστές. Συμπέρασμα: θα έπρεπε να 
διεξάγουμε μια αμείλικτη πάλη ενάντια στον 
Κερένσκι, ενώ θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον 
Τσιαγκ Κάι-σεκ.

Οι σχέσεις του κερενσκισμού με τον ιμπεριαλισμό 
είναι αναμφισβήτητες. Μπορεί κανείς να πάει ακόμα 
πιο πίσω και να σημειώσει πως η ρωσική 
μπουρζουαζία «εκθρόνισε» τον Νικόλαο Β/ με την 
ευλογία των άγγλων και γάλλων ιμπεριαλιστών. 
Όχι μονάχα οι Μιλιουκόφ-Κερένσκι στήριξαν τον 
πόλεμο των Λόιδ Τζορτζ-Πουανκαρέ, μα και οι Λόιδ 
Τζορτζ και Πουανκαρέ στήριξαν την επανάσταση 
των Μιλιουκόφ-Κερένσκι πρώτα ενάντια στον 
τσάρο, και στη συνέχεια ενάντια στους εργάτες και 
χωρικούς. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία γι' αυτό.

Μα πως εξελίχτηκαν τα πράγματα στην Κίνα 
οσοναφορά αυτό το ζήτημα. Η επανάσταση του 
«Φλεβάρη» πραγματοποιήθηκε στην Κίνα το 1911. 
Ήταν ένα τεράστιο προοδευτικό γεγονός αν κι αυτή 
έγινε με την πιο άμεση συμμετοχή των 
ιμπεριαλιστών. Ο Σουν Γιατ-σεν εξιστορεί στα 
«Απομνημονεύματά» του το πως η οργάνωσή του 
σ' ολόκληρη τη δραστηριότητά της, στηρίχτηκε στη 
«βοήθεια» των ιμπεριαλιστικών κρατών: πότε της 
Ιαπωνίας, πότε της Γαλλίας, πότε των Ενωμένων 
Πολιτειών. Αν το 1917 ο Κερένσκι συνέχιζε να 
συμμετέχει στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, η κινέζικη 
μπουρζουαζία, κι αυτή επίσης, που ήταν «εθνική», 
«επαναστατική» κλπ., υποστήριζε την επέμβαση 
του Ουίλσον στον πόλεμο, ελπίζοντας πως η 
Αντάντ θα βοηθούσε στην απελευθέρωση της 
Κίνας. Στα 1918 ο Σουν Γιατ-σεν απευθύνθηκε στις 
κυβερνήσεις της Αντάντ με τα σχέδιά του της 



οικονομικής ανόρθωσης και της πολιτικής 
απελευθέρωσης της Κίνας[5]. Δεν υπάρχει κανείς 
λόγος που να μας επιτρέπει να βεβαιώσουμε ότι η 
κινέζικη μπουρζουαζία στην πάλη της ενάντια στη 
δυναστεία Μαντζού έχει δείξει πιο επαναστατικές 
ιδιότητες από τη ρωσική μπουρζουαζία που πάλευε 
τον τσαρισμό, ή που θα μπορούσε να μας δώσει μια 
διάκριση αρχής στη στάση που υιοθέτησαν 
απέναντι στον ιμπεριαλισμό ο Τσιαγκ Κάι-σεκ και ο 
Κερένσκι.

Μα ο Τσιαγκ Κάι-σεκ, βεβαιώνει η Εκτελεστική 
Επιτροπή της Κομμουνιστικής Διεθνούς, έχει 
τουλάχιστον πολεμήσει ενάντια στον ιμπεριαλισμό. 
Το να παρουσιάζουμε έτσι τα πράγματα είναι σαν 
να διαστρέφουμε χοντροκομμένα την 
πραγματικότητα. Ο Τσιαγκ Κάι-σεκ έκανε πόλεμο 
ενάντια στους κινέζους μιλιταριστές, πράκτορες 
ενός ιμπεριαλιστικού κράτους. Αυτό δεν είναι 
καθόλου το ίδιο πράγμα με το να κάνεις πόλεμο 
ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Ο ίδιος ο Ταγκ Πιγκ-
σιαν το καταλάβαινε αυτό. Στην έκθεση που 
παρουσίασε στη Έβδομη Ολομέλεια της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς (τέλος 1926) χαρακτήρισε με τον 
παρακάτω τρόπο την πολιτική του κέντρου του 
Κουόμινταγκ που είχε τον Τσιαγκ Κάι-σεκ αρχηγό 
του:

«Στον τομέα της διεθνούς πολιτικής έχει μια 
συμπεριφορά παθητική, με όλη τη σημασία αυτής 
της λέξης... Έχει την τάση να παλεύει μόνο ενάντια 
στον αγγλικό ιμπεριαλισμό. Όσο για τους 
γιαπωνέζους ιμπεριαλιστές, είναι έτοιμος κάτω από 
ορισμένους όρους να συμβιβαστεί μαζί τους», 



(«Στενογραφημένα Πρακτικά», τόμ. 1ος, σελ. 
406). 

Η στάση του Κουόμινταγκ απέναντι στον 
ιμπεριαλισμό ήταν, από την αρχή, όχι επαναστατική 
αλλά διαβρωμένη από ένα πνεύμα συνεργασίας: 
έτεινε στο να πολεμάει και να αποκρούει τους 
πράκτορες ορισμένων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων 
για να μπορεί έτσι να διαπραγματεύεται με τις ίδιες 
αυτές δυνάμεις ή με άλλες, με πιο ευνοϊκούς όρους. 
Αυτό είναι όλο.

Να, όμως, που ολόκληρος ο τρόπος αυτός 
αντιμετώπισης του προβλήματος είναι εσφαλμένος. 
Αυτό που πρέπει να υπολογίζουμε δεν είναι η στάση 
κάθε ντόπιας μπουρζουαζίας απέναντι στον 
ιμπεριαλισμό «γενικά», μα η θέση της απέναντι στα 
ιστορικά επαναστατικά καθήκοντα του έθνους της 
που τίθενται στην ημερήσια διάταξη. Η ρωσική 
μπουρζουαζία ήταν η μπουρζουαζία ενός 
καταπιεστικού ιμπεριαλιστικού κράτους. Η κινέζικη 
μπουρζουαζία είναι η μπουρζουαζία μιας 
καταπιεζόμενης αποικιακής χώρας. Η ανατροπή του 
τσαρικού φεουδαλισμού ήταν ένα προοδευτικό 
καθήκον στην παλιά Ρωσία. Το να ανατρέψουμε τον 
ιμπεριαλιστικό ζυγό, είναι για την Κίνα ένα ιστορικό 
προοδευτικό καθήκον. Μα η συμπεριφορά της 
κινέζικης μπουρζουαζίας απέναντι στον 
ιμπεριαλισμό, απέναντι στο προλεταριάτο και την 
αγροτιά όχι μονάχα δεν είναι πιο επαναστατική από 
τη συμπεριφορά της ρωσικής μπουρζουαζίας 
απέναντι στον τσαρισμό και τις επαναστατικές 
τάξεις της Ρωσίας, αλλά ίσως πιο αντιδραστική και 
πιο χαλαρή ακόμα. Έτσι μονάχα μπορεί κανείς να 
θέσει το ζήτημα.



Η κινέζικη μπουρζουαζία είναι αρκετά ρεαλιστική 
και γνωρίζει από πολύ κοντά το πρόσωπο του 
παγκόσμιου ιμπεριαλισμού, για να καταλαβαίνει 
πως μια πάλη πραγματικά σοβαρή ενάντιά του 
απαιτεί μια ώθηση των επαναστατικών μαζών τόσο 
ισχυρή, που όταν αρχίσει θα απειλήσει και την ίδια 
την μπουρζουαζία. Αν η πάλη ενάντια στη 
δυναστεία Μαντζού ήταν ένα καθήκον μικρότερης 
ιστορικής σημασίας από την ανατροπή του 
τσαρισμού, αντίθετα η πάλη ενάντια στον 
παγκόσμιο ιμπεριαλισμό είναι ιστορικά ένα 
πρόβλημα πιο πλατύ. Κι όπως από τα πρώτα μας 
βήματα έχουμε μάθει στους εργάτες της Ρωσίας να 
μην πιστεύουν πως ο φιλελευθερισμός είναι 
διατεθειμένος ή ότι η μικροαστική δημοκρατία είναι 
ικανή να ανατρέψει τον τσαρισμό και να καταλύσει 
τη φεουδαρχία, θα μπορούσαμε με την ίδια δύναμη 
να μπολιάσουμε από την αρχή τους κινέζους 
εργάτες με το αίσθημα αυτό της δυσπιστίας. Στο 
βάθος, η νέα θεωρία των Στάλιν-Μπουχάριν, που 
είναι τελείως λαθεμένη, για το «ενυπάρχον» 
επαναστατικό πνεύμα της αποικιακής 
μπουρζουαζίας δεν είναι παρά μενσεβικισμός 
μεταφρασμένος στη διάλεκτο της κινέζικης 
πολιτικής, και χρησιμεύει μονάχα για να κάνει τη 
θέση της καταπιεζόμενης Κίνας στο εσωτερικό 
πολιτικό βραβείο προς όφελος της κινέζικης 
μπουρζουαζίας: ρίχνει πάνω στη ζυγαριά δίπλα σ' 
αυτή την μπουρζουαζία ένα συμπληρωματικό βάρος 
που αντισταθμίζει το τριπλά καταπιεζόμενο κινέζικο 
προλεταριάτο που βρίσκεται από την άλλη μεριά 
της ζυγαριάς.

Μα η πορεία[6] του Τσιαγκ Κάι-σεκ προς το Βορρά, 
μας λένε οι συγγραφείς του Σχεδίου 
Προγράμματος, Στάλιν και Μπουχάριν, ήταν το 



αίτιο ενός δυναμικού ξεσηκώματος των εργατικών 
και αγροτικών μαζών. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. 
Μα μήπως το γεγονός ότι ο Γκούτσκοβ και ο 
Τσουλγκίνιν έφεραν μαζί τους στην Πετρούπολη 
την παραίτηση του Νικολάου Β/ δεν έπαιξε ένα 
ρόλο επαναστατικό, δεν ξεσήκωσε τα λαϊκά 
στρώματα τα πιο καταπονημένα, τα πιο 
κουρασμένα, τα πιο φοβισμένα; Μα μήπως το 
γεγονός ότι ο εργατιστής Κερένσκι, που χθες ήταν 
ένας Τρουντοβίτσι[7], έγινε πρόεδρος του 
Υπουργικού Συμβουλίου και αρχιστράτηγος δεν 
ξεσήκωσε τη μάζα των στρατιωτών, δεν τους 
έσπρωξε σε συλλαλητήρια, δεν σήκωσε στο πόδι τα 
χωριά ενάντια στους ευγενείς; Μπορεί ακόμα κανείς 
να θέσει την ερώτηση μ' έναν τρόπο πιο πλατύ: 
μήπως γενικά κάθε ενέργεια του καπιταλισμού δεν 
ξεσηκώνει τις μάζες, δεν τις αποσπά για να 
επαναλάβουμε την έκφραση του Κομμουνιστικού 
Μανιφέστου από την ηλιθιότητα της αγροτικής 
ζωής, δεν ρίχνει τα προλεταριακά τάγματα στην 
πάλη; Μήπως όμως μια ιστορική εκτίμηση, σχετικά 
με τον αντικειμενικό ρόλο του καπιταλισμού στο 
σύνολό του ή με ορισμένες ενέργειες της 
μπουρζουαζίας ιδιαίτερα, μπορεί να υποκαταστήσει 
την ενεργητική, την ταξική, την επαναστατική θέση 
μας απέναντι στον καπιταλισμό και τη 
δραστηριότητα της μπουρζουαζίας; Η 
οπορτουνιστική πολιτική βασίζεται πάνω σ' έναν 
τέτοιου είδους «αντικειμενισμό», μη διαλεκτικό, 
συντηρητικό, της ουράς. Ο μαρξισμός δίδασκε 
αδιάκοπα πως οι επαναστατικές συνέπειες 
ορισμένων πράξεων που η μπουρζουαζία είναι 
υποχρεωμένη να κάνει εξαιτίας της κατάστασής 
της, θα είναι τόσο πιο αποφασιστικές, 
αναμφισβήτητες και στέρεες όσο πιο ανεξάρτητη θα 



είναι η προλεταριακή πρωτοπορία στις σχέσεις της 
με την μπουρζουαζία. Κι ακόμα ότι η πρωτοπορία 
αυτή θα είναι λιγότερο επιρρεπής στο να αφήνει τα 
δάχτυλά της μέσα στο στόμα της μπουρζουαζίας, 
στο να στολίζει την μπουρζουαζία, να υπερεκτιμά 
το επαναστατικό πνεύμα και την τάση της να κάνει 
«το ενιαίο μέτωπο» και να παλέψει ενάντια στον 
ιμπεριαλισμό.

Η εκτίμηση που διατύπωσε ο Μπουχάριν για την 
αποικιακή μπουρζουαζία δεν αντέχει στην 
παραμικρή κριτική από θεωρητική, ιστορική και 
πολιτική άποψη. Αλλά αυτή ακριβώς είναι η 
εκτίμηση που το Σχέδιο Προγράμματος επιχειρεί, 
όπως το έχουμε δει, να καθιερώσει.

* * * *
Ένα λάθος που δεν έχει αναγνωριστεί και 
καταδικαστεί φέρνει πάντα ή προετοιμάζει ένα άλλο 
λάθος.

Αν χθες είχαν εγγράψει την κινέζικη μπουρζουαζία 
στο ενιαίο επαναστατικό μέτωπο, σήμερα, αντίθετα, 
διακηρύσσουν «πως αυτή πέρασε οριστικά στο 
στρατόπεδο της αντεπανάστασης». Δεν είναι όμως 
δύσκολο να αποκαλύψουμε πως αυτές οι εγγραφές 
και μεταγραφές που γίνονται με μια μέθοδο 
ολότελα διοικητική, χωρίς μια μαρξιστική ανάλυση 
έστω και λίγο σοβαρή, δεν έχουν καμιά βάση.

Είναι ολοφάνερο πως η μπουρζουαζία δεν 
τοποθετείται στο επαναστατικό στρατόπεδο τυχαία, 
από ελαφρότητα πνεύματος, αλλά γιατί υφίσταται 
την πίεση των ταξικών συμφερόντων της. Από το 
φόβο που τις εμπνέουνε οι μάζες εγκαταλείπει σε 
συνέχεια την επανάσταση, ή εκδηλώνει ανοιχτά 
ενάντιά της το μίσος που είχε αποκρύψει. Δεν 



μπορεί όμως να περάσει οριστικά στο στρατόπεδο 
της αντεπανάστασης, δηλαδή να απελευθερωθεί 
από την αναγκαιότητα να «υποστηρίξει» ξανά την 
επανάσταση ή το λιγότερο να ερωτοτροπήσει μ' 
αυτήν, παρά όταν, με μέθοδες επαναστατικές, ή 
άλλες (μπισμαρκικές, λόγου χάρη) κατορθώσει να 
ικανοποιήσει τις βασικές ταξικές επιθυμίες της. Ας 
θυμηθούμε την ιστορία των χρόνων 1848 και 1871. 
Ας θυμηθούμε ότι η ρωσική μπουρζουαζία δεν 
μπόρεσε να γυρίσει τόσο αποφασιστικά την πλάτη 
της στην επανάσταση του 1905 παρά αφού 
κατάκτησε, χάρη σ' αυτήν την επανάσταση, την 
κρατική Δούμα, αφού της άνοιξε ένα δρόμο 
διαμέσου του οποίου μπορούσε να δράσει άμεσα 
ενάντια στη γραφειοκρατία και να 'ρθεί σε 
διαπραγματεύσεις μαζί της. Παρόλα αυτά όταν ο 
πόλεμος του 1914-1917 έδειξε πως το 
«ανανεωμένο» καθεστώς ήταν ανίκανο να 
εξασφαλίσει την ικανοποίηση των βασικών 
συμφερόντων της μπουρζουαζίας, αυτή ξαναγύρισε 
πάλι προς το μέρος της επανάστασης και η στροφή 
της αυτή ήταν πιο βίαιη από το 1905.

Μπορεί να πει κανείς πως η επανάσταση του 1925-
1927 στην Κίνα έχει δώσει το λιγότερο μια μερική 
ικανοποίηση στα βασικά συμφέροντα του κινέζικου 
καπιταλισμού; Όχι, η Κίνα βρίσκεται σήμερα τόσο 
μακριά από μια πραγματική εθνική ενότητα και 
τελωνειακή ανεξαρτησία όσο βρισκόταν και πριν το 
1925[8]. Για την κινέζικη μπουρζουαζία όμως, η 
δημιουργία μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς, η 
προστασία της ενάντια στα φτηνά ξένα 
εμπορεύματα, αποτελούν ένα ζήτημα σχεδόν ζωής 
και θανάτου, το δεύτερο κατά σειρά σπουδαιότητας 
ζήτημα ύστερα από το ζήτημα της διατήρησης των 
βάσεων της ταξικής κυριαρχίας της πάνω στο 



προλεταριάτο και τους φτωχούς χωρικούς. Για την 
αγγλική και γαλλική μπουρζουαζία όμως, η 
διατήρηση της Κίνας σε αποικιακή κατάσταση είναι 
ένα ζήτημα που δεν έχει λιγότερη σπουδαιότητα απ' 
όση έχει η οικονομική αυτονομία για την κινέζικη 
μπουρζουαζία. Να γιατί θα υπάρξουν ακόμα πάρα 
πολλά ζιγκ ζαγκ προς τα αριστερά στην πολιτική 
της κινέζικης μπουρζουαζίας. Και στο μέλλον δεν 
θα λείψουν οι πειρασμοί για τους ζηλωτές του 
ενιαίου εθνικού μετώπου. Το να πούμε σήμερα 
στους κινέζους κομμουνιστές: η συμμαχία σας με 
την μπουρζουαζία ήταν σωστή από το 1924 μέχρι 
το τέλος του 1927, τώρα όμως δεν αξίζει πια 
τίποτε, γιατί η μπουρζουαζία πέρασε οριστικά στο 
στρατόπεδο της αντεπανάστασης, είναι σαν να 
αφοπλίζουμε ξανά τους κινέζους κομμουνιστές 
μπροστά στις μελλοντικές αντικειμενικές μεταβολές 
που θα γίνουν, αλλά και μπροστά στα ζιγκ ζαγκ 
προς τα αριστερά που αναπόφευκτα θα διαγράψει η 
κινέζικη μπουρζουαζία. Ήδη ο πόλεμος που διεξάγει 
σήμερα ο Τσιαγκ Κάι-σεκ ενάντια στο Βορρά 
ανατρέπει ολότελα το μηχανιστικό σχήμα των 
συγγραφέων του Σχεδίου Προγράμματος.

* * * *
Μα το λάθος αρχής που γίνεται στον επίσημο τρόπο 
τοποθέτησης του ζητήματος, θα εμφανιστεί χωρίς 
αμφιβολία με τον πιο λαμπρό, πειστικό και 
αδιαμφισβήτητο τρόπο, όταν θα θυμηθούμε το 
εντελώς πρόσφατο και μεγάλης σπουδαιότητας 
γεγονός, ότι η τσαρική Ρωσία ήταν ένας 
συνδυασμός καταπιεζόντων και καταπιεζομένων 
εθνών, δηλαδή η Μεγαλορωσία και οι 
«αλλοεθνείς», πολλοί από τους οποίους βρίσκονταν 
σε μια κατάσταση αποικιακή ή μισοαποικιακή. Ο 
Λένιν, όχι μονάχα απαιτούσε την πιο μεγάλη 



προσοχή στο εθνικό ζήτημα των λαών της τσαρικής 
Ρωσίας, αλλά και διακήρυξε (ενάντια στον 
Μπουχάριν και Σία) πως το στοιχειώδες καθήκον 
του προλεταριάτου του κυρίαρχου έθνους ήταν να 
υποστηρίξει την πάλη των καταπιεζομένων εθνών 
για το δικαίωμα αυτοδιάθεσής τους, μέχρι και τον 
κρατικό αποχωρισμό τους. Μήπως όμως το Κόμμα 
έβγαλε απ' αυτό, το συμπέρασμα πως η 
μπουρζουαζία των καταπιεζόμενων από τον 
τσαρισμό εθνοτήτων (Πολωνών, Ουκρανών, 
Τατάρων, Εβραίων, Αρμενίων, κλπ.) ήταν πιο 
προοδευτική, πιο ριζοσπαστική, πιο επαναστατική 
από τη ρωσική μπουρζουαζία; Η ιστορική πείρα 
μαρτυράει πως η πολωνική μπουρζουαζία, αν και ο 
απολυταρχικός ζυγός συνδυάστηκε εκεί με τον 
εθνικιστικό ζυγό, ήταν περισσότερο αντιδραστική 
από τη ρωσική μπουρζουαζία. Στις Δούμες 
αισθανόταν συμπάθεια όχι προς τους Καντέ, αλλά 
προς του Οκτωβριστές. Το ίδιο γινόταν με την 
ταταρική μπουρζουαζία. Η ανήκουστη στέρηση 
δικαιωμάτων που χτυπούσε τους Εβραίους δεν 
εμπόδισε την εβραϊκή μπουρζουαζία να είναι ακόμα 
πιο δειλή, πιο αντιδραστική και πιο μαλθακή από 
την μπουρζουαζία της Ρωσίας. Ή μήπως η Εσθονοί, 
οι Λετονοί, οι Γεωργιανοί, ή οι Αρμένιοι 
μπουρζουάδες ήταν περισσότερο επαναστάτες από 
τους μπουρζουάδες της Μεγαλορωσίας; Πως μπορεί 
λοιπόν κανείς να ξεχάσει παρόμοια ιστορικά 
διδάγματα!

Ή μήπως τώρα, κατόπιν εορτής, πρέπει να 
αναγνωρίσουμε, πως ο Μπολσεβικισμός έκανε 
λάθος όταν, αντίθετα από την Μπουντ, τους 
Ντακχνάκ, τα μέλη του Πολωνικού Σοσιαλιστικού 
Κόμματος[9], τους Γεωργιανούς μενσεβίκους και 
άλλους, παρότρυνε, από την αυγή κιόλας της 



δημοκρατικής αστικής επανάστασης, τους εργάτες 
όλων των καταπιεζομένων εθνών, όλων των 
αποικιακών λαών της τσαρικής Ρωσίας να 
συγκροτήσουν μια αυτόνομη ταξική οργάνωση, να 
σπάσουν όλους τους οργανωτικούς δεσμούς όχι 
μονάχα με τα κόμματα της φιλελεύθερης 
μπουρζουαζίας, αλλά και με τα επαναστατικά 
κόμματα της μικροαστικής τάξης, να κατακτήσουν 
την εργατική τάξη στην πάλη ενάντιά τους και, 
διαμέσου των εργατών, να παλέψουν ενάντια σ' 
αυτά τα κόμματα για να επηρεάσουν τους 
χωρικούς; Μήπως πηδήξαμε, οσοναφορά τα 
καταπιεζόμενα αυτά έθνη, κι εδώ περιλαβαίνονται 
ορισμένα πολύ καθυστερημένα, πάνω από τη φάση 
ανάπτυξης που ανταποκρίνεται σήμερα στο 
Κουόμινταγκ; Πραγματικά, είναι τόσο εύκολο να 
οικοδομήσει κανείς μια θεωρία σύμφωνα με την 
οποία το Σοσιαλιστικό Κόμμα Πολωνίας, το 
Ντακχνάκ-Τσουτιούν, η Μπουντ, κλπ., ήταν 
«ιδιαίτερες» μορφές μιας απαραίτητης συνεργασίας 
ανάμεσα σε διαφορετικές τάξεις που πάλευαν 
ενάντια στον απολυταρχισμό και τον εθνικό ζυγό!
[10]. Μπορεί κανείς να ξεχάσει παρόμοια ιστορικά 
διδάγματα;

Ήδη πριν από τα κινέζικα γεγονότα που 
διαδραματίστηκαν στη διάρκεια των τριών 
τελευταίων χρόνων, ήταν καθαρό για ένα μαρξιστή 
(και σήμερα αυτό πρέπει να είναι καθαρό ακόμα και 
για έναν τυφλό) πως ο ξένος ιμπεριαλισμός, σαν 
άμεσος συντελεστής της εσωτερικής ζωής της 
Κίνας, κάνει τους κινέζους Μιλιούκοφ και Κερένσκι 
σε τελευταία ανάλυση πιο χαλαρούς ακόμα απ' όσο 
ήταν τα ρωσικά πρότυπά τους. Δεν ήταν χωρίς 
λόγο που το πρώτο κιόλας Μανιφέστο του 
Κόμματός μας είχε διακηρύξει πως όσο πιο μακριά 



πήγαινε κανείς προς την Ανατολή τόσο η 
μπουρζουαζία γινόταν πιο μικροπρεπής και χαλαρή, 
τόσο τα καθήκοντα που έπεφταν πάνω στο 
προλεταριάτο γίνονταν μεγαλύτερα. Ο ιστορικός 
αυτός «νόμος» ισχύει πέρα για πέρα και για την 
Κίνα.

«Η επανάστασή μας είναι αστική. Γι' αυτό ακριβώς 
οι εργάτες οφείλουν να υποστηρίξουν την 
μπουρζουαζία, λένε οι χωρίς οξυδέρκεια 
πολιτικάντηδες του στρατοπέδου των 
λικβινταριστών. Η επανάστασή μας είναι αστική, 
λέγαμε κι εμείς οι μαρξιστές. Γι' αυτό ακριβώς οι 
εργάτες πρέπει να ανοίξουν τα μάτια στο λαό και να 
του δείξουν τις απάτες των αστών πολιτικάντηδων, 
διδάσκοντάς τον να μην έχει εμπιστοσύνη στα 
λόγια τους, να μην υπολογίζει παρά στις δικές του 
μόνο δυνάμεις, στην οργάνωσή του, στην ενότητά 
του, στα όπλα του», (Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 14ος, 
μέρ. Ι, σελ. 11).

Η θέση αυτή του Λένιν διατηρεί όλη της την αξία 
για ολόκληρη την Ανατολή. Πρέπει με κάθε θυσία 
να πάρει τη θέση της μέσα στο Πρόγραμμα της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς.

2. Τα Στάδια της Κινέζικης Επανάστασης
Το πρώτο στάδιο του Κουόμινταγκ ήταν μια 
περίοδος κυριαρχίας της ντόπιας μπουρζουαζίας 
κάτω από το απολογητικό σύμβολο του «μπλοκ των 
τεσσάρων τάξεων». Το δεύτερο στάδιο, ύστερα από 
το πραξικόπημα του Τσιαγκ Κάι-σεκ, ήταν η 
περίοδος του πειράματος της παράλληλης και 
«αυτόνομης» κυριαρχίας του κινέζικου 
κερενσκισμού, με τη μορφή της κυβέρνησης 
Χανκέου[11] του «αριστερού» Βαν Τιν-βέι. Αν οι 



Ρώσοι λαϊκιστές[12] και οι μενσεβίκοι έδωσαν στην 
εφήμερη «δικτατορία» τους ανοιχτά της μορφή 
μιας δυαδικής εξουσίας, αντίθετα η κινέζικη 
«επαναστατική δημοκρατία» δεν είχε αρκετά 
μεγαλώσει για να φτάσει έστω και μέχρι εκεί. 
Καθώς λοιπόν η ιστορία γενικά δεν δουλεύει με 
προσταγές, δεν μένει πια παρά να καταλάβουμε 
πως δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει άλλη 
«δημοκρατική» δικτατορία απ' αυτήν που εφάρμοσε 
το Κουόμινταγκ από το 1925. Αυτό παραμένει 
αληθινό, ανεξάρτητα από το αν θα διατηρηθεί στο 
άμεσο μέλλον η μισο-ενότητα της Κίνας που πέτυχε 
το Κουόμινταγκ ή αν θα διαμελιστεί ξανά η χώρα. 
Μα όταν ακριβώς η ταξική διαλεκτική της 
επανάστασης, αφού εξάντλησε όλες τις άλλες 
δυνατότητές της, έθεσε στην ημερήσια διάταξη τη 
δικτατορία του προλεταριάτου συμπαρασύροντας 
εκατομμύρια και εκατομμύρια καταπιεσμένους κι 
απόκληρους των πόλεων και της υπαίθρου, η 
Εκτελεστική Επιτροπή της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
έθεσε σε πρώτο πλάνο το σύνθημα της 
δημοκρατικής δικτατορίας (δηλαδή της αστικής 
δημοκρατικής δικτατορίας) των εργατών και 
αγροτών. Η απάντηση σ' αυτή τη φόρμουλα ήταν η 
εξέγερση της Καντόνας[13], που παρά το γεγονός 
ότι ήταν πρόωρη, και παρά την τυχοδιωκτική 
ηγεσία της, πετάει το κάλυμμα που σκεπάζει το 
καινούριο στάδιο, ή πιο συγκεκριμένα τη 
μελλοντική, την τρίτη κινέζικη επανάσταση. Είναι 
απαραίτητο να επιμείνουμε πάνω σ' αυτό.

Προσπαθώντας να εξασφαλίσει ένα συγχωροχάρτι 
για τα αμαρτήματα του παρελθόντος, η ηγεσία, στο 
τέλος του περασμένου χρόνου, εκβίασε 
εγκληματικά την πορεία των γεγονότων και 
κατάληξε στο έκτρωμα της Καντόνας. Μα ακόμα και 



μια άμβλωση μπορεί να διδάξει πολλά για την 
κατάσταση της μητέρας και το προτσές της 
εγκυμοσύνης. Η τεράστια σπουδαιότητα, η 
πραγματικά αποφασιστική, που έχουν από 
θεωρητική άποψη τα γεγονότα της Καντόνας σε 
σχέση με τα βασικά προβλήματα της κινέζικης 
επανάστασης καθορίζεται ακριβώς από το γεγονός 
ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σ' αυτό που τόσο 
σπάνια γίνεται στην ιστορία και στην πολιτική: ένα 
εργαστηριακό πείραμα που γίνεται σε μια τεράστια 
κλίμακα. Εμείς το έχουμε πληρώσει ακριβά, κι αυτό 
μας υποχρεώνει ακόμα περισσότερο να 
αφομοιώσουμε καλά τα διδάγματά του.

Ένα από τα μαχητικά συνθήματα του 
πραξικοπήματος της Καντόνας, σύμφωνα μ' αυτά 
που μας εξιστορεί η «Πράβντα» (Νο 31), ήταν η 
κραυγή: «Κάτω το Κουόμινταγκ!».Αλλά η 
Εκτελεστική Επιτροπή της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
ύστερα κιόλας από την «προδοσία» του Τσιαγκ Κάι-
σεκ και του Βαν Τιν-βέι (που πρόδωσαν όχι την 
τάξη τους, μα τις δικές μας... αυταπάτες), έδωσε 
πομπώδεις υποσχέσεις: «Εμείς δεν θα 
εγκαταλείψουμε το λάβαρο του Κουόμινταγκ!»[14]. 
Οι εργάτες της Καντόνας απαγόρεψαν το Κόμμα 
του Κουόμινταγκ, θέτοντας εκτός νόμου όλες τις 
τάσεις του. Αυτό σημαίνει πως για την εκπλήρωση 
των βασικών εθνικών καθηκόντων η μπουρζουαζία, 
κι όχι μονάχα η μεγάλη μα και η μικρή 
μπουρζουαζία, δεν παρουσίασαν καμιά πολιτική 
δύναμη, κόμμα, ομάδα, δίπλα στην οποία το Κόμμα 
του προλεταριάτου θα μπορούσε να λύσει τα 
προβλήματα της αστικής δημοκρατικής 
επανάστασης. Συγκεκριμένα το κλειδί που επιτρέπει 
να κατανοηθεί αυτό το ζήτημα συνίσταται στο 
γεγονός ότι το πρόβλημα της κατάκτησης του 



κινήματος των χωρικών πέφτει από τώρα κιόλας 
ολόκληρο στο προλεταριάτο, άμεσα στο 
Κομμουνιστικό Κόμμα. Για να αντιμετωπιστεί 
πραγματικά η λύση των αστικών δημοκρατικών 
προβλημάτων της επανάστασης θα έπρεπε όλη η 
εξουσία να συγκεντροποιηθεί στα χέρια του 
προλεταριάτου.

Η «Πράβντα» ανακοίνωσε τα εξής πάνω στο θέμα 
της εφήμερης σοβιετικής εξουσίας της Καντόνας:

«Το Σοβιέτ της Καντόνας με διάταγμά του 
αποφάσισε μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων 
των εργατών...έλεγχο της παραγωγής από τους 
εργάτες διαμέσου των εργοστασιακών 
επιτροπών...εθνικοποίηση της μεγάλης 
βιομηχανίας, των μεταφορών και των τραπεζών».

Και πιο κάτω παραθέτει μέτρα του ίδιου είδους:

«Δήμευση όλων των διαμερισμάτων της μεγάλης 
μπουρζουαζίας προς όφελος των εργαζόμενων...».

Αυτό σημαίνει πως την εξουσία την κατείχαν οι 
εργάτες της Καντόνας. Κι ακόμα πως στην πράξη, η 
εξουσία ήταν στα χέρια του Κομμουνιστικού 
Κόμματος. Το πρόγραμμα της καινούριας εξουσίας 
δεν περιλάβαινε μονάχα τη δήμευση της γης των 
ευγενών, στο ποσοστό που υπήρχαν τέτοιοι στο 
Κουόμινταγκ, τον εργατικό έλεγχο στην παραγωγή, 
αλλά και την εθνικοποίηση της μεγάλης 
βιομηχανίας, των τραπεζών, των μεταφορών, κι 
ακόμα τη δήμευση των διαμερισμάτων κι όλων των 
αγαθών της μπουρζουαζίας προς όφελος των 
εργαζόμενων. Διερωτάται λοιπόν κανείς: αν όλ' 
αυτά είναι μέτρα της αστικής επανάστασης, τι 



πράγμα θα ήταν λοιπόν η προλεταριακή 
επανάσταση στην Κίνα;

Αν και οι ντιρεκτίβες της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς δεν έλεγαν τίποτε 
πάνω στο θέμα της προλεταριακής δικτατορίας και 
των σοσιαλιστικών μέτρων, αν και η Καντόνα 
διακρίνεται για τον μικροαστικό χαρακτήρα της σε 
σύγκριση με τη Σαγκάη, το Χανκέου και τα άλλα 
βιομηχανικά κέντρα της χώρας, το επαναστατικό 
πραξικόπημα που πραγματοποιήθηκε ενάντια στο 
Κουόμινταγκ, κατάληξε αυτόματα στη δικτατορία 
του προλεταριάτου, που από τα πρώτα της βήματα 
την υποχρέωσε η όλη κατάσταση να πάρει μέτρα 
πιο ριζοσπαστικά από κείνα με τα οποία άρχισε η 
Επανάσταση του Οκτώβρη. Και αυτό το γεγονός 
παρά τη φαινομενική παραδοξολογία του, βγαίνει 
εντελώς κανονικά τόσο από τις κοινωνικές σχέσεις 
στην Κίνα, όσο κι από ολόκληρη την ανάπτυξη της 
επανάστασης.

Η μεγάλη και μεσαία έγγεια ιδιοκτησία (όπως αυτή 
συναντάται στην Κίνα) συνδέεται με άρρηκτους 
δεσμούς με τον καπιταλισμό των πόλεων, 
συμπεριλαμβανομένου και του ξένου καπιταλισμού. 
Στην Κίνα δεν υπάρχει κάστα ευγενών που 
αντιτίθεται στην μπουρζουαζία. Ο εκμεταλλευτής ο 
πιο διαδομένος, ο πιο κοινός και ο πιο απεχθής 
στην ύπαιθρο είναι ο κουλάκος-τοκογλύφος, 
πράκτορας του χρηματιστικού καπιταλισμού των 
πόλεων. Έτσι, η αγροτική επανάσταση έχει ένα 
χαρακτήρα τόσο αντιφεουδαρχικό όσο και 
αντικαπιταλιστικό. Δεν θα υπάρξει στην Κίνα, ή 
σχεδόν δεν θα υπάρξει, στάδιο παρόμοιο με το 
πρώτο στάδιο της Οκτωβριανής Επανάστασής μας 
που στη διάρκειά του ο κουλάκος προχωρούσε με 



το μεσαίο και φτωχό χωρικό, και συχνά επικεφαλής 
τους, ενάντια στο φεουδάρχη. Η αγροτική 
επανάσταση σ' αυτή τη χώρα σημαίνει και θα 
σημαίνει στο εξής, εξέγερση όχι μονάχα ενάντια 
στους ολιγάριθμους ευγενείς και πραγματικούς 
γραφειοκράτες, μα και ενάντια στον κουλάκο και 
τον τοκογλύφο. Αν στη χώρα μας οι Επιτροπές των 
Φτωχών Χωρικών δεν επεμβήκανε πάρα στο 
δεύτερο στάδιο της Επανάστασης του Οκτώβρη, 
γύρω στα μέσα του 1918, αντίθετα στην Κίνα, θα 
παρουσιαστούν κάτω από ένα οποιοδήποτε σχήμα 
αμέσως μόλις αναγεννηθεί το αγροτικό κίνημα. Η 
«αποκουλακοποίηση» θα είναι στην Κίνα το πρώτο 
κι όχι το δεύτερο βήμα του κινέζικου Οκτώβρη.

Ωστόσο η αγροτική επανάσταση δεν αποτελεί τη 
μοναδική ουσία της ιστορικής πάλης που 
εκτυλίσσεται σήμερα στην Κίνα. Η πιο ριζοσπαστική 
αγροτική επανάσταση, δηλαδή η διανομή της γης 
(και δεν χρειάζεται να πούμε πως το Κομμουνιστικό 
Κόμμα θα την υποστηρίξει ως το τέλος), από μόνη 
της, δεν θα της επιτρέψει να βγει από το 
οικονομικό αδιέξοδο. Η Κίνα έχει κατά τον ίδιο 
τρόπο ανάγκη μιας εθνικής ενότητας, μιας 
οικονομικής κυριαρχίας, δηλαδή μιας τελωνειακής 
αυτονομίας, ή πιο συγκεκριμένα το μονοπώλιο του 
εξωτερικού εμπορίου. Αυτό όμως σημαίνει: 
απελευθέρωση από τον παγκόσμιο ιμπεριαλισμό. 
Γιατί, για τον παγκόσμιο ιμπεριαλισμό, η Κίνα 
παραμένει η πιο σημαντική πηγή, όχι μονάχα 
πλουτισμού, μα και ύπαρξης, αποτελώντας μια 
ασφαλιστική δικλείδα ενάντια στις εκρήξεις, σήμερα 
στο εσωτερικό του ευρωπαϊκού, κι αύριο του 
αμερικάνικου καπιταλισμού.



Είναι αυτό που καθορίζει εκ των προτέρων την 
τεράστια έκταση και τη φοβερή τραχύτητα της 
πάλης από την οποία οφείλουν να περάσουν οι 
κινέζικες λαϊκές μάζες, προπαντός τώρα που το 
βάθος της κοίτης αυτής της πάλης έχει ήδη 
μετρηθεί και δοκιμαστεί από όλους του 
συμμετέχοντες.

Ο τεράστιος ρόλος του ξένου κεφαλαίου στην 
κινέζικη βιομηχανία, η συνήθειά του να στηρίζεται 
άμεσα στις «εθνικές» μπαγιονέτες[15], για να 
υπερασπίσει την αρπακτικότητά του, κάνουν το 
πρόγραμμα του εργατικού ελέγχου στην Κίνα 
ακόμα λιγότερο πραγματοποιήσιμο απ' ότι ήταν σε 
μας. Η άμεση απαλλοτρίωση αρχικά των ξένων και 
σε συνέχεια των κινέζικων καπιταλιστικών 
επιχειρήσεων θα επιβληθεί πιθανότατα από την 
πορεία της πάλης την επομένη της νικηφόρας 
εξέγερσης.

Τα ίδια αντικειμενικά, κοινωνικά και ιστορικά αίτια 
που καθόρισαν τη διέξοδο του «Οκτώβρη» στη 
ρωσική επανάσταση μας παρουσιάζονται στην Κίνα 
κάτω από μια όψη ακόμα πιο σκληρή. Ο αστικός και 
ο προλεταριακός πόλος του κινέζικου έθνους έχουν 
αντιπαραταχθεί με πιο μεγάλη αδιαλλαξία ακόμα, 
αν αυτό είναι δυνατό, απ' όσο στη Ρωσία, 
παίρνοντας υπόψη πως από τη μια μεριά η κινέζικη 
μπουρζουαζία είναι άμεσα δεμένη με τον ξένο 
ιμπεριαλισμό και το μιλιταριστικό μηχανισμό του, 
ενώ από την άλλη, το κινέζικο προλεταριάτο έχει 
πάρει από την αρχή επαφή με την Κομμουνιστική 
Διεθνή και τη Σοβιετική Ένωση. Από αριθμητική 
άποψη, η κινέζικη αγροτιά είναι μια μάζα που 
υπερέχει ακόμα πιο πολύ απ' όσο η ρωσική 
αγροτιά[16]. Μα σφιγμένη στη μέγγενη των 



παγκόσμιων αντιφάσεων, που από τη λύση τους, 
προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, εξαρτάται το 
μέλλον της, η κινέζικη αγροτιά είναι πολύ πιο 
ανίκανη από τη ρωσική αγροτιά να παίξει έναν 
ηγετικό ρόλο. Κι αυτό τώρα πια δεν είναι μια 
θεωρητική πρόβλεψη, είναι ένα γεγονός τελείως 
επαληθευμένο, μέχρι την τελευταία του 
λεπτομέρεια και από κάθε άποψη.

Οι βασικές και ταυτόχρονα αναμφισβήτητες αυτές 
κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις της τρίτης 
κινέζικης επανάστασης, δείχνουν όχι μονάχα πως 
γι' αυτήν η φόρμουλα δημοκρατική δικτατορία έχει 
παραγραφεί χωρίς καμιά ελπίδα επαναφοράς, μα κι 
ότι η τρίτη κινέζικη επανάσταση, παρά την τεράστια 
καθυστέρηση της Κίνας, ή καλύτερα εξαιτίας αυτής 
της καθυστέρησης σε σχέση με τη Ρωσία, δεν θα 
γνωρίσει «δημοκρατική» περίοδο, ούτε κι αυτή των 
έξι μηνών, όπως στην περίπτωση της Οκτωβριανής 
Επανάστασης[17] (Νοέμβρης 1917-Ιούλης 1918). 
Η τρίτη κινέζικη επανάσταση θα αναγκαστεί από 
την αρχή να ανατρέψει και να συντρίψει την 
ατομική ιδιοκτησία στις πόλεις και την ύπαιθρο.

Είναι αλήθεια πως αυτή η προοπτική δεν συμφωνεί 
με μια επιφανειακή και σχηματική αντίληψη για τις 
σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην οικονομία και 
την πολιτική. Μα η ευθύνη γι' αυτήν την 
ανακολουθία, που συγκλονίζει τις προκαταλήψεις 
που έχουν ξαναριζώσει, και στις οποίες ο Οκτώβρης 
έδωσε κιόλας ένα σοβαρό χτύπημα, πέφτει όχι 
πάνω στον «τροτσκισμό», αλλά στο νόμο της 
ανισόμερης εξέλιξης. Σ' αυτήν ακριβώς την 
περίπτωση είναι εφαρμόσιμος ο νόμος.



Θα δείχναμε σχολαστικότητα αν βεβαιώναμε πως 
στην περίπτωση που το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας 
ακολουθούσε μια μπολσεβίκικη πολιτική στη 
διάρκεια της επανάστασης 1925-27 θα είχε σίγουρα 
καταλάβει την εξουσία. Το να βεβαιώναμε όμως 
πως αυτή η δυνατότητα αποκλειόταν εντελώς, δεν 
θα ήταν παρά ένας αισχρός φιλισταϊσμός. Το μαζικό 
κίνημα των εργατών και αγροτών ήταν υπεραρκετό 
γι' αυτό[18], όπως και η αποσύνθεση των 
κυρίαρχων τάξεων. Η ντόπια μπουρζουαζία έστελνε 
τους Τσιαγκ Κάι-σεκ και Βαν Τιν-βέι της στη Μόσχα. 
Διαμέσου των Χου Χαν-μιν της χτυπούσε τις πόρτες 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς, επειδή ακριβώς 
αισθανόταν πάρα πολύ αδύνατη μπροστά στις 
επαναστατικές μάζες. Καταλάβαινε την αδυναμία 
και προσπαθούσε από τα πριν να προφυλαχτεί. Οι 
εργάτες και οι χωρικοί δεν θα είχαν ακολουθήσει 
την εθνική μπουρζουαζία αν εμείς δεν τους 
τραβούσαμε πίσω της, δεμένους με ένα λάσο. Αν η 
πολιτική της Κομμουνιστικής Διεθνούς ήταν έστω 
και κατά προσέγγιση σωστή, η έκβαση της πάλης 
του Κομμουνιστικού Κόμματος για την κατάκτηση 
των μαζών θα ήταν από τα πριν εξασφαλισμένη: το 
κινέζικο προλεταριάτο θα είχε υποστηρίξει τους 
κομμουνιστές και ο πόλεμος της αγροτιάς θα είχε 
στηρίξει το επαναστατικό προλεταριάτο.

Αν από την αρχή της πορείας προς το Βορρά είχαμε 
αρχίσει να εγκαθιδρύουμε Σοβιέτ στις 
«απελευθερωμένες» περιοχές (και οι μάζες, από 
ένστικτο, τα επιθυμούσαν μ' όλο τους το είναι) θα 
είχαμε κερδίσει την απαραίτητη βάση και την 
επαναστατική έξαρση. Θα είχαμε συγκεντρώσει 
γύρω μας τις αγροτικές εξεγέρσεις. Θα είχαμε 
δημιουργήσει το δικό μας στρατό. Θα είχαμε 
αποσυνθέσει το στρατό του εχθρού. Το 



Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας, παρά το νεαρό της 
ηλικίας του, θα είχε ωριμάσει χάρη σε μια συνετή 
ηγεσία της Κομμουνιστικής Διεθνούς στη διάρκεια 
των εξαιρετικών αυτών χρόνων, και θα είχε φτάσει 
στην εξουσία, αν όχι σ' ολόκληρη την Κίνα μεμιάς, 
το λιγότερο σε ένα σημαντικό μέρος της. Και 
προπαντός θα είχαμε σφυρηλατήσει ένα Κόμμα.

Μα στον τομέα ακριβώς της ηγεσίας παρουσιάστηκε 
ένα τερατώδες φαινόμενο, μια πραγματική ιστορική 
καταστροφή: το κύρος της Σοβιετικής Ένωσης, του 
Κόμματος των Μπολσεβίκων, και της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς χρησίμευσε στο να 
στηρίξει πρώτα τον Τσιαγκ Κάι-σεκ ενάντια στην 
ίδια την πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος και 
σε συνέχεια για να στηρίξει τον Βαν Τιν-βέι σαν τον 
ηγέτη της αγροτικής επανάστασης. Αφού σύντριψε 
ριζικά την ίδια τη βάση της λενινιστικής πολιτικής 
και τσάκισε τα κόκαλα του νεαρού Κομμουνιστικού 
Κόμματος Κίνας, η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς καθόρισε από τα πριν τη 
νίκη του κινέζικου κερενσκισμού ενάντια στο 
Μπολσεβικισμό, των κινέζων Μιλιουκόφ ενάντια 
στους Κερένσκι, του αγγλογιαπωνέζικου 
ιμπεριαλισμού ενάντια στους κινέζους Μιλιουκόφ.

Να σε τι συνίσταται και ποια μονάχα είναι η 
σημασία αυτών που έγιναν στην Κίνα στη διάρκεια 
του 1925-1927.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
————————

[1]. Το μπλε είναι ένα από τα χρώματα της σημαίας 
του Κουόμινταγκ –(Σελ. 179).



[2]. Το Κουόμινταγκ μπήκε στην Κομμουνιστική 
Διεθνή σαν συμπαθών Κόμμα στις αρχές του 1926, 
κι αυτό το δέχτηκε το Πολιτικό Γραφείο του 
Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης 
με μια ψήφο κατά –την ψήφο του Τρότσκι. Ο Χου 
Χαν-μιν, ένας δεξιός ηγέτης του Κουόμινταγκ, πήρε 
μέρος στην Έκτη Ολομέλεια της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς, το 
Φλεβάρη του 1926, σαν αντιπρόσωπος του 
αδελφού Κόμματος Κουόμινταγκ. Ο Σάο Λι-τζε, 
τσιράκι του Τσιαγκ Κάι-σεκ, ήταν αντιπρόσωπος 
του αδελφού Κόμματος Κουόμινταγκ στην Έβδομη 
Ολομέλεια της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς, το Νοέμβρη του 1926, 
(«Πρακτικά», γερμανική έκδοση, σελ. 403). Το 
1925, ο Χου Χαν-μιν εκλέχτηκε αντιπρόσωπος των 
κινέζων αγροτών στην προεδρία της Διεθνούς των 
Χωρικών. Εκείνο τον καιρό ο Χου είχε ουσιαστικά 
εξοριστεί από την Καντόνα για τη συμμετοχή του 
στη δολοφονία του Λιαο Τσουγκ-κάι, ενός 
αριστερού ηγέτη του Κουόμινταγκ –(Σελ. 180).

[3]. Ο Τσιαγκ Κάι-σεκ έκανε την πρώτη του ανοιχτή 
επίθεση για την εξουσία στις 20 του Μάρτη 1926, 
όταν μ' ένα ξαφνικό πραξικόπημα στην Καντόνα 
απόκτησε τον αναμφισβήτητο πολιτικό και 
στρατιωτικό έλεγχο του εθνικιστικού κινήματος, 
που είχε ήδη πάρει μαζικές διαστάσεις (απεργία 
στην Καντόνα-Χογκ Κογκ, αγροτικό κίνημα του 
Κβαγκτούγκ, κλπ.). Η είδηση γι' αυτό το 
πραξικόπημα αποκρύφτηκε από τα τμήματα της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς και μάλιστα διαψεύστηκε 
από τον Τύπο της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Η 
εξιστόρηση του πραξικοπήματος από κάποιον 
άγνωστο καταγγέλθηκε από την «Ανταπόκριση 
Διεθνούς Τύπου», το επίσημο όργανο της 



Κομμουνιστικής Διεθνούς, σαν «ψευδολόγο 
ρεπορτάζ», (Αγγλική έκδοση, 8 του Απρίλη 1926, 
σελ. 425). Ο Βοϊτίνσκι, ένας από τους υπάλληλους 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς στην Κίνα, 
χαρακτήρισε τις αναφορές στο πραξικόπημα της 
Καντόνας σαν «μια εφεύρεση των ιμπεριαλιστών». 
(«Ανταπόκριση Διεθνούς Τύπου», 6 του Μάη 1926, 
σελ. 600). Είχε περάσει πάνω από ένας χρόνος 
όταν ο Τύπος της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
ανακάλυψε, ξαφνικά, το πραξικόπημα της 20 του 
Μάρτη 1926 στην Καντόνα, το οποίο αποκάλυπτε 
τη βασική πορεία του Τσιαγκ Κάι-σεκ στο 
εθνικιστικό κίνημα. Εκείνο τον καιρό ο Μποροντίν 
και το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα εκπλήρωναν 
τους όρους που τους είχε θέσει ο Τσιαγκ σαν 
αντίτιμο για την παραπέρα συνεργασία τους. Στην 
Ολομέλεια του Μάη του 1926 της Κεντρικής 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Κουόμινταγκ, το 
Κομμουνιστικό Κόμμα υποσχέθηκε να μην 
κριτικάρει τις ιδέες του Σουν Γιατ-σεν ενάντια στην 
ταξική πάλη και να περιορίσει τη συμμετοχή του 
στα γραφεία και τις επιτροπές-κλειδιά του 
Κουόμινταγκ στο ένα τρίτο των μελών τους, Ο 
Τσιαγκ εκλέχτηκε πρόεδρος της Κεντρικής 
Εκτελεστικής Επιτροπής και πρόεδρος της 
παντοδύναμης Μόνιμης Επιτροπής του 
Κουόμινταγκ. Έγινε ανώτατος διοικητής των 
εθνικιστικών στρατευμάτων και τον Ιούλη, με την 
πλήρη υποστήριξη των ρώσων συμβούλων και της 
τεράστιας προπαγανδιστικής μηχανής που 
ανάπτυξαν και χειρίζονταν, σε μεγάλο βαθμό, οι 
κομμουνιστές, ο Τσιαγκ ξεκίνησε την εκστρατεία, 
στο Βορρά (βλ. παρακάτω σημείωση 6 και τη 
σημείωση 26Β στο βιβλίο του Τρότσκι, Ο Στάλιν και 
η Κινέζικη Επανάσταση, για την Πορεία προς το 



Βορρά και τους χάρτες που την συνοδεύουν). 
Έχοντας κηρύξει παράνομες τις απεργίες στην 
Καντόνα, ο Τσιαγκ άρχισε στο Κιαγκσί, το Φλεβάρη 
του 1927, να διαλύει τα Συνδικάτα και τις 
αγροτικές Ενώσεις. Στη Σαγκάη, βάλανε τους 
εργάτες που είχαν καταλάβει την πόλη με μια 
νικηφόρα εξέγερση στις 21-22 του Μάρτη, να 
υποδεχτούν τον Τσιαγκ σαν επαναστάτη ηγέτη. Οι 
φήμες για επικείμενο πραξικόπημα καταγγέλθηκαν 
σαν «προβοκάτσιες» από τους κομμουνιστές στη 
Σαγκάη και στο εξωτερικό –«Όχι μόνο δεν έχει 
διασπαστεί το Κουόμινταγκ, όπως λένε οι 
ιμπεριαλιστές, αλλά και έχει ατσαλώσει τις γραμμές 
του», («Ανταπόκριση Διεθνούς Τύπου», γαλλική 
έκδοση, 23 του Μάρτη 1927, σελ. 443). «Ένα 
σχίσμα στο Κουόμινταγκ και εχθρότητες ανάμεσα 
στο προλεταριάτο της Σαγκάης και τους 
επαναστάτες στρατιώτες αποκλείονται εντελώς για 
την ώρα... Ο Τσιαγκ Κάι-σεκ... ο ίδιος δήλωσε ότι 
θα υποταχτεί στις αποφάσεις του Κόμματος... Ένας 
επαναστάτης σαν τον Τσιαγκ Κάι-σεκ δεν θα 
περάσει, όπως θέλουν να πιστεύουν οι 
ιμπεριαλιστές, με το μέρος τΒουχά Τσο-λιν 
(μιλιταριστής του Βορρά) για να πολεμήσει ενάντια 
στο απελευθερωτικό κίνημα... Ο μόνος κίνδυνος 
για το προλεταριάτο της Σαγκάης βρίσκεται σε μια 
προβοκάτσια των ιμπεριαλιστών», (όπ.π., 30 του 
Μάρτη 1927, σελ. 459). Ο Τσιαγκ προετοίμαζε, 
συστηματικά και σχεδόν ανοιχτά για τρεις 
βδομάδες, το πραξικόπημά του, ενώ οι 
κομμουνιστές περίμεναν, παραλυμένοι από τις 
εντολές «να μην προβοκάρουν τον Τσιαγκ» και «σε 
περίπτωση έσχατης ανάγκης να θάψουν τα όπλα 
τους», (Μανταλιάν: υπάλληλος της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς στη Σαγκάη εκείνο τον καιρό, 



«Ανταπόκριση Διεθνούς Τύπου», γαλλική έκδοση, 
23 του Ιούλη 1927, σελ. 1028). Το αποτέλεσμα 
ήταν ότι όταν χτύπησε ο Τσιαγκ, στις 12 του 
Απρίλη, μονάχα λίγοι εργάτες, αψηφώντας τις 
εντολές του Κόμματος, αντιστάθηκαν στη φυσική 
καταστροφή των συνδικάτων και του μαζικού 
κινήματος. Τον Απρίλη και το Μάη, οι Στάλιν-
Μπουχάριν και η Κομμουνιστική Διεθνής 
υπεράσπιζαν αυτή τη στάση. Στις Θέσεις του, τον 
Απρίλη, ο Μπουχάριν ρωτούσε, αυτοσχεδιάζοντας, 
«μήπως ήταν καλύτερα να κρύψουν τα όπλα, να 
μην αποδεχτούν τη μάχη και έτσι να μην αφήσουν 
να αφοπλιστούν», («Προβλήματα της Κινέζικης 
Επανάστασης», σελ. 56, Παρίσι, 1927). Η Όγδοη 
Ολομέλεια της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς του Μάη δήλωσε ότι 
οποιοδήποτε σχέδιο να αντισταθούν στον Τσιαγκ 
στη Σαγκάη «ήταν παράλογο». Οι εργάτες «θα 
είχαν εξοντωθεί...», («Ανταπόκριση Διεθνούς 
Τύπου», γαλλική έκδοση, 15 του Ιούνη 1927, σελ. 
885. «Το πραξικόπημα του Τσιαγκ Κάι-σεκ... δεν 
μπορούσε να αποτραπεί», (όπ.π., 25 του Ιούνη 
1927, σελ. 932). Μονάχα μετά από μερικούς μήνες 
ανακαλύφτηκε ότι η συμπεριφορά του 
Κομμουνιστικού Κόμματος στη Σαγκάη αποτελούσε 
μια «οπορτουνιστική προδοσία». Στο μεταξύ, το 
άνθος του κινέζικου προλεταριάτου είχε σφαγή από 
τους δήμιους του Τσιαγκ στους δρόμους της 
Σαγκάης και αυτοί που μείνανε είχαν νικηθεί και 
είχαν χάσει το ηθικό τους –(Σελ. 180).

[4]. Η πρώτη Κινέζικη Επανάσταση έγινε το 1911, 
και είχε σαν αποτέλεσμα την πτώση της Δυναστείας 
Μαντσού που κυριαρχούσε από το 1644. Η εξουσία 
των αυτοκρατόρων Τσιγκ είχε πρακτικά 
καταρρεύσει, αλλά η κινέζικη μπουρζουαζία, 



απαλλοτριωμένη πολιτικά και οικονομικά από τους 
ιμπεριαλιστές, ήταν ανίκανη να οικοδομήσει μια 
δημοκρατική πολιτεία στα ερείπιά της. Η εξουσία 
πέρασε στους τοπικούς στρατιωτικούς σατράπηδες 
που οι αλληλοκτόνοι πόλεμοί τους διαιωνίζανε και 
βαθαίνανε το χάος και τη μιζέρια στην ύπαιθρο, 
ενώ οι ανταγωνισμοί τους αντανακλούσαν συχνά 
τις διαμάχες ανάμεσα σε αντίζηλες ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις. Παρόλη την αδυναμία και τη διάσπαση 
μετά το 1911, οι δυο απόπειρες μοναρχικών 
παλινορθώσεων αποτύχανε. Ο πόλεμος επιτάχυνε 
πολύ την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων 
και οι δυνάμεις του κινέζικου καπιταλισμού, που 
μόλις γεννιόταν, σήκωσαν πάλι κεφάλι. (Ένας 
υπολογισμός της βιομηχανικής ανάπτυξης της 
Κίνας, παίρνοντας το 1913 σαν 100, δίνει έναν 
δείκτη 226,1 το 1926 σαν μέσο όρο για τους 
κύριους τομείς της βιομηχανικής δραστηριότητας. 
Οι αυξήσεις σε μερικούς από τους πιο προηγμένους 
τομείς, όπως τα βαμβακερά και ο καπνός, έφτασαν 
τα 500% στη 13χρόνη αυτή περίοδο). Μαζί με τη 
βιομηχανική ανάπτυξη, οι επιδράσεις του 
Παγκόσμιου Πολέμου και της Οκτωβριανής 
Επανάστασης δώσανε γρήγορα μορφή σε 
εθνικιστικά πολιτικά ρεύματα. Από το 1915 ακόμα, 
η νέα κινέζικη ιντελιγκέντσια, με επικεφαλής τον 
Τσεν Του-χσιου, είχε βάλει πλώρη προς μια ρήξη με 
τις παλιές παραδόσεις στην πολιτική, στα ήθη, στη 
λογοτεχνία, στη φιλοσοφία και στις τέχνες. Η 
εντυπωσιακή ανάπτυξη της βιομηχανίας έφερε στη 
σκηνή ένα μοντέρνο κινέζικο προλεταριάτο και το 
έριξε σχεδόν αμέσως στην πολιτική πάλη. Η 
απόπειρα των Γιαπωνέζων να κρατήσουν το 
Σαντούγκ μετά τον πόλεμο οδήγησε στη φοιτητική 
εξέγερση της 4 του Μάη 1919. Ακολούθησαν 



απεργίες. Τα συνδικάτα έκαναν την εμφάνισή τους. 
Η πετυχημένη απεργία των μηχανουργών το 1920 
εγκαινίασε το μοντέρνο εργατικό κίνημα. Τον ίδιο 
χρόνο ιδρύθηκε το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα. 
Αυτά τα γεγονότα άνοιξαν την εποχή της Δεύτερης 
Κινέζικης Επανάστασης που τελείωσε με μια 
συντριπτική καταστροφή στα τέλη του 1927 –(Σελ. 
180).

[5]. Το 1919 ο Σουν Γιατ-σεν επεξεργάστηκε ένα 
λεπτομερές σχέδιο για μια «ειλικρινή» διεθνή 
συνεργασία ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις για την 
ανάπτυξη της Κίνας σαν μια «πρακτική λύση στο 
διεθνή, τον εμπορικό και τον ταξικό πόλεμο». 
Οραματίστηκε ένα ειδύλλιο μιας στενής, φιλικής και 
αλληλοεπικερδούς συμμετοχής στην οικονομική 
εκμετάλλευση της Κίνας για όλες τις μεγάλες 
δυνάμεις και πίστευε ακόμα ότι το ξένο κεφάλαιο 
θα βοηθούσε στην οικοδόμηση μιας μη-
καπιταλιστικής οικονομίας για την Κίνα στην οποία 
δεν θα υπήρχε κανένα σπέρμα διεθνούς, εμπορικού 
ή ταξικού πολέμου. Το σχέδιο του Σουν έγινε δεχτό 
με ψυχρότητα από τις μεγάλες δυνάμεις. 
Δημοσιεύτηκε το 1922 με τον τίτλο: «Η Διεθνής 
Ανάπτυξη της Κίνας», βλέπε επίσης Σουν Γιατ-σεν: 
«Απομνημονεύματα ενός Κινέζου Επαναστάτη», 
Λονδίνο, 1927 –(Σελ. 183).

[6]. Αφού συγκέντρωσε τον πολιτικό και 
στρατιωτικό έλεγχο της Καντόνας στα χέρια του με 
το πραξικόπημα της 20 του Μάρτη, ο Τσιαγκ Κάι-
σεκ άρχισε τον Ιούλη του 1926 τις πολεμικές 
επιχειρήσεις για την κατάκτηση της Κεντρικής και 
της Βόρειας Κίνας, με τη βοήθεια ρώσικων όπλων, 
ένα επιτελείο ρώσων στρατιωτικών συμβούλων και 
μια τεράστια μηχανή προπαγάνδας λαδωμένη και 



κινούμενη με κομμουνιστικές μέθοδες και 
πρωτοβουλία, αλλά πραγματικά περιορισμένη στα 
συνθήματα του Κουόμινταγκ για μια μείωση 25% 
στο ενοίκιο της γης και βελτιωμένες συνθήκες 
εργασίας. Η πορεία προς το Βορρά συνέπεσε με την 
άνοδο ενός τεράστιου μαζικού κινήματος στις 
επαρχίες Κιαγκσί, Χουνάν και Χοπέχ που τράβηξε, 
μέχρι την άνοιξη του 1927, στην τροχιά του 
10.000.000 περίπου αγρότες και σχεδόν 1.000.000 
εργάτες στο Χανκέου, τη Σαγκάη και τα άλλα 
αστικά κέντρα. Οι στρατιές των Εθνικιστών 
κέρδισαν εύκολες νίκες με τη βοήθεια αυτού του 
κινήματος που σάρωνε την αντίσταση του Βορρά 
στο πέρασμα των Εθνικιστών. Μέχρι το Σεπτέμβρη 
του 1926, η πεδιάδα Γιαγκτσέ ήταν στα χέρια των 
Εθνικιστών. Το Δεκέμβρη, η Εθνικιστική Κυβέρνηση 
μεταφέρθηκε από την Καντόνα στο Χανκέου, που 
μαζί με τις πόλεις Βουχάν και Χαγιάγκ στη συμβολή 
των ποταμών Γιαγκτσέ και Χαν σχημάτιζε την πόλη 
Βουχάν. Ο Τσιαγκ Κάι-σεκ κινήθηκε πιο αργά μέσα 
από το Κιαγκσί προς την Σαγκάη. Πίσω στην 
Καντόνα είχαν απαγορευτεί οι απεργίες και είχε 
αναχαιτιστεί το μαζικό κίνημα. Η απεργία 
Καντόνας-Χογκ Κογκ τέλειωσε χωρίς όρους τον 
Οκτώβρη του 1926. Ο Τσιαγκ διάλυε τα Συνδικάτα 
και τις αγροτικές Ενώσεις καθώς προχωρούσε προς 
το Βορρά. Αυτό, είχε ανακόψει τόσο πολύ την 
προέλασή του που σ' ένα στάδιο αναγκάστηκε να 
σταματήσει τις καταστολές και να καλέσει πίσω 
τους κομμουνιστές για να τον βοηθήσουν να 
προχωρήσει. Αυτοί ήρθαν χωρίς συζήτηση. Μέχρι 
το Φλεβάρη του 1927, τα στρατεύματά του 
βρίσκονταν σε απόσταση βολής από τη Σαγκάη. 
Στις 18 του Φλεβάρη, οι εργάτες της Σαγκάης 
κήρυξαν γενική απεργία και εξέγερση περιμένοντας 



την άφιξη των Εθνικιστών. Ο Τσιαγκ έδωσε εντολή 
στα στρατεύματά του να μην επέμβουν αφήνοντάς 
τον Λι Πάο-τσαγκ, το στρατιωτικό κυβερνήτη της 
Σαγκάης να καταστείλει την εξέγερση με μια 
πραγματική σφαγή. Ο Λι ανταμείφτηκε αργότερα με 
μια διοίκηση στο στρατό του Τσιαγκ. Το Μάρτη, ο 
Τσιαγκ εξαπόλυσε ένα κύμα τρομοκρατίας στο 
Ναντσάγκ, το Κιουκιάγκ, το Ανκίγκ και το Βουχού. 
Ωστόσο, στις 21 του Μάρτη, ξεσηκώθηκαν οι 
εργάτες της Σαγκάης, μα αυτή τη φορά νικηφόρα, 
και με δικές τους δυνάμεις κυνήγησαν τους 
Βόρειους από την πόλη, παραδίνοντάς την τήν 
επόμενη μέρα στους Εθνικιστές. Ο Τσιαγκ έφτασε 
στις 26 του Μάρτη. Τρεις βδομάδες αργότερα, αφού 
έκλεισε μια συμφωνία με τους ξένους και κινέζους 
τραπεζίτες της Σαγκάης, στράφηκε με απαράμιλλη 
αγριότητα ενάντια στους εργάτες, –(σελ. 184).

[7]. Τρουντόβικι (η ομάδα των «εργαζόμενων») 
ήταν ο δεύτερος σε μέγεθος σχηματισμός στην 
πρώτη αυτοκρατορική ρωσική Δούμα, και 
αντιπροσώπευε κυρίως τη ριζοσπαστική τάξη και 
ειδικά τη μεσαία αγροτιά. Στην αρχή οι Τρουντόβικι 
συνεργάστηκαν με τους Συνταγματικούς 
Δημοκράτες («Καντέ») αλλά αργότερα ήρθαν σε 
ρήξη μαζί τους, και στη Δούμα συχνά 
συνεργάστηκαν με τη σοσιαλδημοκρατική φράξια. 
Η πολύ χαλαρή οργανωτική τους δομή και η 
ακαθόριστη κοινωνική τους σύνθεση πήγαινε χέρι 
χέρι με το πολύ συγχισμένο και διάχυτο πρόγραμμα 
και συμπεριφορά τους. Χαρακτηριστικός τύπος της 
ηγεσίας του ήταν ο Κερένσκι –(σελ. 184).

[8]. Ο κινέζικος δασμός περιορίστηκε στο 5% επί 
της αξίας, σαν αποτέλεσμα του Συμφώνου του 
Νάνκιγκ του 1841, με τη Μ. Βρετανία, που 



υπογράφτηκε πάνω σ' ένα βρετανικό πολεμικό στο 
τέλος του πρώτου αγγλοκινεζικού πολέμου. Η 
ρήτρα του «πλέον ευνοουμένου κράτους» σε 
κατοπινές συμφωνίες, τον έκανε καθολικά 
εφαρμόσιμο στις εμπορικές σχέσεις της Κίνας με 
όλες τις δυνάμεις. Οι συμφωνίες επίσης καθόριζαν 
τις τιμές στη βάση των οποίων θα υπολογίζονταν τα 
έσοδα. Αυτές αναθεωρήθηκαν μόνο δυο φορές, το 
1902 και το 1918, ενώ το ποσοστό 5% έμεινε 
αμετάβλητο. Η Κίνα έκανε αίτηση αναθεώρησης 
των δασμών στο Συνέδριο των Βερσαλιών, χωρίς 
αποτέλεσμα. Κάτω από την πίεση του ανερχόμενου 
εθνικιστικού κινήματος στην Κίνα, το Συνέδριο της 
Ουάσιγκτον, το Φλεβάρη του 1922, οδήγησε σε μια 
συμφωνία εννιά δυνάμεων να κάνουν ένα Συνέδριο 
για την αναπροσαρμογή των κινέζικων δασμών. 
Αυτό το Συνέδριο δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι τον 
Δεκέμβρη του 1925, όταν το μεγάλο μαζικό κίνημα 
άνοιξε τη δυνατότητα να πάρουν οι κινέζικες μάζες 
αυτό που οι δυνάμεις αργούσαν να δώσουν. Το 
Συνέδριο συγκλήθηκε για να βαυκαλίσει με τη 
δασμολογική αυτονομία την κινέζικη μπουρζουαζία 
για να ην αποκόψει από το μαζικό κίνημα. Από το 
συνέδριο προτάθηκε η αποκατάσταση της 
δασμολογικής αυτονομίας από την 1η του Γενάρη 
1929. Η εφαρμογή αυτής της υπόσχεσης, που δεν 
μπήκε στην πράξη παρά με τον δασμό που ορίστηκε 
την 1η του Γενάρη 1931, ήταν μέσα στην τιμή που 
πλήρωσαν οι ιμπεριαλιστές στον Τσιαγκ Κάι-σεκ για 
το τσάκισμα του εθνικού επαναστατικού κινήματος 
το 1927. Η ξένη επίβλεψη και ο αυστηρός ξένος 
έλεγχος των εσόδων που ξεχωρίζονταν για την 
πληρωμή εξωτερικών δανείων, διατηρήθηκαν. Η 
ιμπεριαλιστική πίεση, ιδιαίτερα η γιαπωνέζικη, είχε 
αναγκάσει στον καθορισμό δασμών ευνοϊκών για τα 



ξένα αγαθά και καταστροφικών για τις κινέζικες 
βιομηχανίες, ιδιαίτερα στο εμπόριο βαμβακιού. 
Αυτό είχε κάνει τη δασμολογική αυτονομία 
περισσότερο τυπική παρά πραγματική.

[9]. Το P.P.S. (Πολωνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα), το 
Ντάσνακ-Τσουτιούν και η Μπουντ ήταν, αντίστοιχα, 
πολωνικές, αρμενικές και εβραϊκές μικροαστικές 
εθνικιστικές οργανώσεις, με σοσιαλιστικές 
αποχρώσεις, στην παλιά τσαρική αυτοκρατορία. Για 
λίγο διάστημα, η Μπουντ ήταν τμήμα του 
Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Ρωσίας, αλλά 
αποκόπηκε απ' αυτό και παράμεινε ανεξάρτητη. Η 
Μπουντ συνεργάστηκε πολλές φορές με τους 
μενσεβίκους, αλλά σχεδόν ποτέ με τους 
μπολσεβίκους. Όσο για τις πολωνικές και αρμενικές 
οργανώσεις που αναφέραμε, δεν υπήρξαν ποτέ 
τμήματα του ρωσικού Κόμματος ή κάποιου από τα 
τμήματά του –(Σελ. 187).

[10]. «Το Κουόμινταγκ είναι μια οργάνωση 
ιδιότυπη, μια διασταύρωση ανάμεσα σ' ένα πολιτικό 
κόμμα και μια οργάνωση σαν τα σοβιέτ, όπου 
μπαίνουν διάφορες ομάδες διαφορετικών τάξεων... 
Το Κουόμινταγκ αγκαλιάζει τη φιλελεύθερη 
μπουρζουαζία (που σε μας ήταν οργανωμένη στο 
Κόμμα των Καντέ και είχε ήδη γίνει 
αντεπαναστατική στα πρώτα στάδια της 
επανάστασης), τους μικροαστούς και την εργατική 
τάξη. Από οργανωτική άποψη, το Κουόμινταγκ, δεν 
είναι ένα Κόμμα με τη συνηθισμένη σημασία του 
όρου», (Ν.Μπουχάριν: «Προβλήματα της Κινέζικης 
Επανάστασης», Παρίσι, 1927, σελ. 50). Στην 
Όγδοη Ολομέλεια, ο Στάλιν αποκάλεσε το 
Κουόμινταγκ «ένα επαναστατικό συμβούλιο». Στο 
περίφημο άρθρο του στην «Πράβντα», στις 10 του 



Απρίλη 1927, ο Μαρτίνοφ το αποκάλεσε «το μπλοκ 
των τεσσάρων τάξεων» –(Σελ. 188).

[11]. Η κυβέρνηση του Βουχάν αποτελούνταν από 
μια ομάδα ηγετών του Αριστερού Κουόμινταγκ με 
επικεφαλής τον Βαν Τιν-βέι, που υποστηριζόταν 
από τον Ταγκ Σεγκ-τσιχ, έναν μιλιταριστή του 
Χουνάν, και συμβολικά από τον Φεγκ Γιου-χσιαγκ, 
τον «Χριστιανό Στρατηγό» των βορειοδυτικών 
περιοχών. Οι κομμουνιστές Ταγκ Πιγκ-σαν και Χσου 
Τσάο-γιεν, κατείχαν αντίστοιχα τις θέσεις των 
υπουργών Γεωργίας και Εργασίας στην κυβέρνηση 
του Βαν Τιν-βέι. Τον Απρίλη του 1927, ο Στάλιν 
χαρακτήρισε την κυβέρνηση αυτή σαν το 
«επαναστατικό κέντρο», που, με την απαραίτητη 
συνεργασία των κομμουνιστών, θα έκανε την 
αγροτική επανάσταση, (βλ. τις θέσεις του Στάλιν, 
«Ανταπόκριση Διεθνούς Τύπου», 28 του Απρίλη 
1927). «Το επαναστατικό Κουόμινταγκ στο Βουχάν, 
που ηγείται μιας αποφασιστικής πάλης ενάντια στο 
μιλιταρισμό και τον ιμπεριαλισμό, γράφει ο Στάλιν, 
θα μετασχηματιστεί στην πραγματικότητα σ' ένα 
όργανο της επαναστατικής δημοκρατικής 
δικτατορίας του προλεταριάτου και της αγροτιάς». 
Στην Όγδοη Ολομέλεια, στις 24 του Μάη ο Στάλιν 
είπε: «Η αγροτική επανάσταση είναι η βάση και το 
περιεχόμενο της αστικοδημοκρατικής επανάστασης 
στην Κίνα. Το Κουόμινταγκ στο Χανκέου και η 
κυβέρνηση του Χανκέου είναι το κέντρο του 
αστικοδημοκρατικού επαναστατικού κινήματος», 
(«Πρακτικά», γερμανική Έκδοση, σελ. 71). Η 
απόφαση της Όγδοης Ολομέλειας διακήρυσσε ότι η 
κυβέρνηση του Χανκέου «ηγείται πρακτικά στην 
επαναστατική πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστές, 
τους φεουδάρχες και τώρα επίσης ενάντια σ' ένα 
σημαντικό τμήμα της μπουρζουαζίας». Αυτή η 



κυβέρνηση καλούνταν να στραφεί αποφασιστικά 
προς τις μάζες και «το καθήκον του 
Κομμουνιστικού Κόμματος είναι να σιγουρέψει μια 
τέτια στροφή της κυβέρνησης του Χανκέου», 
(«Ανταπόκριση Διεθνούς Τύπου», γαλλική Έκδοση, 
15 του Ιούνη 1927, σελ. 884). Το αίτημα του 
Τρότσκι για το σύνθημα των Σοβιέτ απορρίφτηκε, 
γιατί «είναι ένα σύνθημα πάλης ενάντια στο 
επαναστατικό Κουόμινταγκ». Ο Τρότσκι αρνήθηκε 
ότι το Βουχάν ήταν το επαναστατικό κέντρο και 
διακήρυξε ότι έπρεπε να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο: 
«Οι αρχές του Βουχάν δεν είναι αρκετές γι' αυτό... 
Χρειάζονται Σοβιέτ, Σοβιέτ των εργαζομένων». 
«Λέμε καθαρά στους κινέζους αγρότες: οι ηγέτες 
του Αριστερού Κουόμινταγκ του τύπου Βαν Τσιν-βέι 
και Σία θα σας προδώσουν αναπόφευκτα, αν 
ακολουθήσετε τους ηγέτες του Βουχάν αντί να 
σχηματίσετε τα δικά σας ανεξάρτητα Σοβιέτ... Οι 
πολιτικοί του τύπου Βαν Τσιν-βέι, κάτω από 
δύσκολες συνθήκες, να προτιμήσουν δέκα φορές 
καλύτερα να ενωθούν με τον Τσιαγκ Κάι-σεκ 
ενάντια στους εργάτες και αγρότες», (Λόγος του 
Τρότσκι στην Όγδοη Ολομέλεια, «Προβλήματα της 
Κινέζικης Επανάστασης», Λονδίνο, Εκδόσεις Νιου 
Παρκ, 1963). Για να εφαρμόσει τη γραμμή της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς και να εγκαταλείψει τα 
Σοβιέτ «που θα επιτάχυναν τη σύγκρουση με τους 
στρατηγούς», («Ανταπόκριση Διεθνούς Τύπου», 
γαλλική Έκδοση, 29 του Ιούνη 1927, σελ. 949), το 
Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα άφησε το πεδίο 
ελεύθερο στους φιλελεύθερους του Κουόμινταγκ 
και τους στρατηγούς και προσπάθησε να ελέγξει τις 
«υπερβολές» των εργατών και αγροτών. Αυτό, το 
μόνο που έκανε ήταν να αποθρασύνει την 
αντίδραση. Ενώ συνεδρίαζε ακόμα η Όγδοη 



Ολομέλεια, οι στρατηγοί πήραν την εξουσία στο 
Χουνάν (21 του Μάη). Ο Φεγκ Γιου-χσιαγκ, 
τρομοκρατώντας τη Μόσχα, συμφώνησε με τον 
Τσιαγκ Κάι-σεκ (22 του Ιούνη) και η κυβέρνηση 
του Βουχάν, έσπασε από τους κομμουνιστές (15 
του Ιούλη), υποτασσόμενη ολοκληρωτικά στο 
«αντεπαναστατικό κέντρο» του Τσιαγκ στο Νανκίν, 
τον Αύγουστο. Στις 14 του Ιούλη, όταν τα κεφάλια 
των εργατών έπεφταν ήδη στους δρόμους του 
Χανκέου, η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς διακήρυξε επίσημα: «Ο 
επαναστατικός ρόλος τηςκυβέρνησης του Βουχάν 
τερματίστηκε», (Απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς. 
«Ανταπόκριση Διεθνούς Τύπου», γαλλική Έκδοση, 
2 του Ιούλη 1927, σελ. 1.041) –(Σελ. 181).

[12]. Οι «Ναρόντνικι»(«Λαϊκιστές») ήταν ένα 
οργανωμένο κίνημα των ρώσων διανοουμένων του 
περασμένου αιώνα, που έκλεινε πολύ προς τις 
αναρχικές αντιλήψεις. Ήταν βίαια αντιμοναρχικοί, 
οργανωμένοι συνωμοτικά και συχνά υιοθετούσαν 
τρομοκρατικές μέθοδες πάλης. Οι κύριες 
προπαγανδιστικές δραστηριότητές τους 
συγκεντρώνονταν ανάμεσα στους αγρότες και, μ' 
ένα συγχισμένο τρόπο, επιδίωκαν μια 
κομμουνιστικού τύπου κοινωνία. Το Κόμμα τους, 
«Ναρόντναγια Βόλια» («Λαϊκή Θέληση») 
συντρίφτηκε τελικά, με τη βοήθεια πρακτόρων, από 
την τσαρική κυβέρνηση στα 1880, και από αυτό 
αναπτύχθηκαν δυο πτέρυγες, που η μια τους 
κινήθηκε προς το μαρξισμό και η άλλη προς αυτό 
που κατάληξε σαν Κόμμα των Σοσιαλεπαναστατών, 
δηλαδή ένα μικροαστικό αγροτικό κόμμα –(Σελ. 
189).



[13]. Η εξέγερση της Καντόνας έγινε στις 11 του 
Δεκέμβρη 1927. Τσακίστηκε ύστερα από πενήντα 
ώρες κοστίζοντας 5.700 ζωές προλεταρίων, που 
ανάμεσά τους ήταν τα καλύτερα εργατικά στελέχη 
της επανάστασης. Η Κομμούνα της Καντόνας ήταν 
το αποκορύφωμα των καταστροφών της περιόδου 
του τυχοδιωκτισμού που ακολούθησε την 
κατάρρευση του κινήματος τον Αύγουστο. Ο Γιε 
Τιγκ, στρατιωτικός διοικητής της εξέγερσης, 
υπολόγιζε τον πραγματικό αριθμό των αγωνιστών 
που συμμετείχαν στην εξέγερση σε 4.200, που 
αποτελούνταν από 1.200 μαθητές στρατιωτικών 
σχολών και 3.000 εργάτες, που οι περισσότεροί 
τους ήταν πρόχειρα οπλισμένοι. (Τσεν Σάο-γιου 
(Βαγκ Μιν): «Η Ιστορία της Εξέγερσης της 
Καντόνας», στη συλλογή Η Κομμούνα της 
Καντόνας, σελ. 142, Σαγκάη, 1930). Αυτές οι 
δυνάμεις ρίχτηκαν σε μια κατά μέτωπο επίθεση 
ενάντια σε 50.000 καλά οπλισμένους στρατιώτες 
του Κουόμινταγκ, είτε μέσα ή σε μικρή απόσταση 
από την Καντόνα, ανάμεσα στους οποίους «δεν 
είχαμε κάνει καμιά δουλειά... Δεν είχαμε οργανώσει 
πυρήνες ανάμεσά τους», (Λοζόβσκι: «Μαθήματα 
από την Κομμούνα της Καντόνας», όπ.π., σελ. 5). 
«Τη στιγμή της εξέγερσης δεν υπήρχε κανένα 
σοβαρό επαναστατικό κίνημα ανάμεσα στους 
αγρότες στις περιοχές κοντά στην Καντόνα...», 
γράφει ο Χάιντς Νόιμαν, που βοήθησε στην 
«καθοδήγηση» της εξέγερσης. «Η εξέγερση της 
Καντόνας δεν υποστηρίχτηκε από καμιά επέμβαση 
των προλεταριακών ή αγροτικών μαζών στις άλλες 
επαρχίες της Κίνας...», (Α.Νόιμπεργκ (Χ.Νόιμαν): 
«Ένοπλη Εξέγερση»). «Προφανώς, γράφει ο 
Λομιναντζέ, που μαζί με τον Νόιμαν «συμβούλευε» 
τους κινέζους κομμουνιστές αυτή την 



περίοδο,υπερεκτιμήσαμε πάρα πολύ την έκταση της 
ανάπτυξης των αγροτικών εξεγέρσεων εκείνη την 
εποχή», («Η Επέτειος της Κομμούνας της 
Καντόνας», όπ.π., σελ. 205). Στην ίδια την πόλη 
της Καντόνας, το Κόμμα «δεν ήταν ικανό να 
οργανώσει απεργίες... Μόνο όταν είχαν ήδη αρχίσει 
ο ομοβροντίες, έμαθαν οι εργατικές μάζες ότι 
γινόταν μια εξέγερση... Τη θεώρησαν σαν ένα 
ξαφνικό, τυχαίο πράγμα», (Λοζόβσκι: όπ.π., σελ. 
6) –(Σελ. 189).

[14]. «Θα ήταν μεγάλο λάθος να παραδώσουμε τη 
σημαία του Κουόμινταγκ στην κλίκα τΒουχά Κάι-
σεκ», (Ν.Μπουχάριν: «Προβλήματα της Κινέζικης 
Επανάστασης», Παρίσι, 1927, σελ. 59-60), «Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν 
θα επιτρέψει να πέσει τώρα η σημαία του 
Κουόμινταγκ στα χέρια των αντεπαναστατών», 
(Α.Στέτζκι: «Η Διαλεκτική της Πάλης στην Κίνα», 
«Ανταπόκριση Διεθνούς Τύπου», γαλλική Έκδοση, 
7 του Μάη 1927). «Η σημαία του Κουόμινταγκ, που 
ήταν η σημαία της πάλης για εθνική απελευθέρωση, 
δεν πρέπει να παραδοθεί σ' αυτούς που την 
πρόδωσαν», («Απόφαση της Όγδοης Ολομέλειας 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς», «Ανταπόκριση Διεθνούς Τύπου», 
γαλλική Έκδοση, 11 του Ιούνη 1927) –(Σελ. 190).

[15]. Το σύνολο των ξένων επενδύσεων στην Κίνα 
υπολογιζόταν, το 1931, σε 3,3 δισεκατομμύρια 
δολάρια. Απ' αυτά, το 78,1% ήταν επενδυμένα 
κατευθείαν σε επιχειρήσεις και εμπορικές εταιρείες 
και το 21,9% σε δάνεια στην κινέζικη κυβέρνηση. 
Το ξένο κεφάλαιο έλεγχε σχεδόν το μισό της 
κινέζικης υφαντουργίας. Έλεγχε άμεσα περίπου το 
ένα τρίτο των σιδηροδρόμων της Κίνας και είχε μια 



υποθήκη πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια στο 
υπόλοιπο, με συνολικές επενδύσεις στους 
σιδηροδρόμους 641.300.000 δολάρια. Τα ξένα 
πλοία μετάφεραν το 81,31% του εξωτερικού και 
του παράκτιου εμπορίου της Κίνας. Οι στατιστικές 
δείχνουν ένα συνολικό ελλειμματικό εμπορικό 
ισοζύγιο, μετά το 1902, πάνω από 3 
δισεκατομμύρια δολάρια. Υπήρχε μια μη 
καταγραμμένη αλλά τεράστια διαρροή ασημιού σαν 
αποτέλεσμα του εμπορίου οπίου στον 19ο αιώνα. 
(Για στατιστικούς πίνακες βλέπε: 1) Κ.Φ.Ρέμερ: 
«Ξένες Επενδύσεις στην Κίνα», Ν. Υόρκη, 1933, 
σελ. 58. 2) Χ.Ντ.Φογκ: «Υφαντουργία και Εμπόριο 
στην Κίνα», Πεκίνο, 1923, 3) Χ.Ντ.Φογκ: «Η 
Εκβιομηχάνιση της Κίνας», Σαγκάη 1931, 4) «Το 
Βιβλίο της Χρονιάς της Κίνας»). Είναι ενδιαφέρον 
να σημειώσουμε ότι οι συνολικές ξένες επενδύσεις 
στη Ρωσία την παραμονή του Μεγάλου Πολέμου 
ήταν 3.882 δισεκατομμύρια δολάρια. Για την 
προστασία των επενδύσεών τους, οι ιμπεριαλιστές 
δυνάμεις διατηρούσαν στρατιωτικές φρουρές σ' όλα 
τα μεγάλα κινέζικα λιμάνια, που αριθμούσαν, το 
1927, 11.880 άτομα –αμερικάνοι, βρετανοί, 
γιαπωνέζοι, γάλλοι και ιταλοί πεζοναύτες και 
στρατιώτες. Υπήρχαν επίσης μόνιμα αμερικάνικοι, 
βρετανικοί, γιαπωνέζικοι, γαλλικοί και ιταλικοί 
στόλοι, που περιπολούσαν στις ακτές και διέσχιζαν 
τα ποτάμια και περιλάβαιναν καταδρομικά, 
αεροπλανοφόρα, αντιτορπιλικά, υποβρύχια και 
κανονιοφόρους. Υπήρχε επίσης ένα πολυάριθμο 
ξένο αστυνομικό προσωπικό στις ξένες βάσεις. 
Όλες αυτές οι δυνάμεις αυξήθηκαν το 1926-1927 –
(Σελ. 192).

[16]. Για την Κίνα δεν υπήρχαν αυθεντικές και 
ολοκληρωμένες απογραφές του πληθυσμού, 



υπήρχαν όμως ορισμένοι υπολογισμοί και επιμέρους 
μελέτες. Μια απογραφή στα εργοστάσια 29 πόλεων 
σε 9 επαρχίες κατάγραψε το 1931, 1.204.318 
εργάτες. Ένας άλλος υπολογισμός που περιλάμβανε 
εργάτες στις μεταφορές, λιμενεργάτες, οικοδόμους 
και εργάτες στα ορυχεία, ανέβαζε το σύνολό τους 
σε 2.750.000. Οι χειροτέχνες, οι κούληδες, που 
έκαναν διάφορες δουλειές, οι εργαζόμενοι στις 
μεταφορές, οι υπάλληλοι καταστημάτων, οι 
μαθητευόμενοι, οι τεχνίτες κλπ., υπολογίζονταν το 
1927, σε 11.960.000 άτομα για όλη την Κίνα, 
δίνοντας ένα κατά προσέγγιση σύνολο για το 
προλεταριάτο και το μισο-προλεταριάτο περίπου 
15.000.000 άτομα. Αυτό μπορεί να συγκριθεί με 
τον ρωσικό εργοστασιακό πληθυσμό του 1905, που 
υπολογιζόταν στα 10 περίπου εκατομμύρια άτομα. 
Οι καλύτεροι υπολογισμοί και μελέτες για τις 
ταξικές διαιρέσεις στην αγροτιά, που αποτελούσε 
περίπου τα τρία τέταρτα του συνολικού πληθυσμού, 
έχουν γίνει από τον Τσεν Χαν-σεγκ, τον εξέχοντα 
μελετητή της αγροτικής οικονομίας, που βρήκε ότι 
στο Κβαγκτούγκ, αντιπροσωπευτικό του Νότου, οι 
φτωχοί αγρότες αποτελούσαν το 74% του 
πληθυσμού και είχαν το 19% της γής. Στο Βουσίχ, 
στην κεντρική Κίνα, οι φτωχές αγροτικές 
οικογένειες ήταν το 68,9% του συνόλου και είχαν 
το 14,2% της γής. Στο Πάοτιγκ, στο Βορρά, οι 
φτωχοί αγρότες ήταν το 65,2% με το 25,9% της 
γης. Ο καθηγητής Τσεν χαρακτηρίζει το 65% του 
κινέζικου αγροτικού πληθυσμού σαν πεινασμένα για 
γη. (Για στατιστικούς πίνακες και διάφορους 
υπολογισμούς βλέπε: 1) Τσεν Χαν-σεγκ: «Το 
Τωρινό Αγροτικό Πρόβλημα στην Κίνα», Σαγκάη, 
1933, 2) Χ. Ντ.Φογκ: «Η Εκβιομηχάνιση της 
Κίνας», Σαγκάη, 1931. 3) Φαγκ Φου-αν: «Κινέζοι 



Εργάτες», Σαγκάη, 1931. 4) Λόουε Τσουν-χουά: 
«Αντιμετωπίζοντας Εργατικά Ζητήματα στην Κίνα», 
Σαγκάη, 1933, 5) «Πρακτικά Παν-Ειρηνικού 
Συνδικαλιστικού Συνεδρίου», Χανκέου, 1927) –
(Σελ. 193).

[17]. Η διάκριση ανάμεσα στη λεγόμενη 
δημοκρατική και τη σοσιαλιστική περίοδο της 
ρώσικης μπολσεβίκικης επανάστασης περιγράφεται 
από τον Λένιν ως εξής: «Πρώτα υπήρχε ένα 
κίνημα, σε σύνδεση με ολόκληρη την αγροτιά, 
ενάντια στη μοναρχία, ενάντια στους γαιοκτήμονες, 
ενάντια στο μεσαιωνισμό, και σ' αυτό το βαθμό η 
επανάσταση παράμενε αστική, αστικο-δημοκρατική. 
Μετά έγινε ένα κίνημα, σε σύνδεση με τη 
φτωχότερη αγροτιά, με το μισο-προλεταριάτο, με 
όλους τους εκμεταλλευόμενους, ενάντια στον 
καπιταλισμό, μαζί με τους πλούσιους χωρικούς, τα 
αρπαχτικά όρνεα του χωριού και τους 
κερδοσκόπους, και σ' αυτό το βαθμό η επανάσταση 
έγινε σοσιαλιστική. Το να επιχειρεί κανείς να βάλει 
τεχνητά ένα σινικό τείχος ανάμεσα στα δυο στάδια 
και να τα χωρίζει με άλλους παράγοντες εκτός από 
τον βαθμό προετοιμασίας του προλεταριάτου και 
της ενότητάς του με τους φτωχούς χωρικούς, 
σημαίνει να διαστρέφει ολοκληρωτικά και να 
εκχυδαΐζει το μαρξισμό και να τον αντικαθιστά με 
τον φιλελευθερισμό. Σημαίνει να μπάζει κρυφά μια 
αντιδραστική άμυνα της μπουρζουαζίας ενάντια στο 
σοσιαλιστικό προλεταριάτο, κάτω από το κάλυμμα 
της υποτίθεται σαφούς αναφοράς στον προοδευτικό 
χαρακτήρα της μπουρζουαζίας σε σύγκριση με τον 
μεσαιωνισμό» (Ν.Λένιν: «Άπαντα», «Η 
Προλεταριακή Επανάσταση και ο Αποστάτης 
Κάουτσκι») –(Σελ. 193).



[18]. Οι οργανωμένοι εργάτες στην Κίνα 
αυξήθηκαν από 230.000 το 1923 σε 570.000 το 
1925, σε 1.264.000 το 1926 και 2.800.000 το 
1927, («Παν-Ειρηνικός Εργάτης», Νο 2, Χανκέου, 
15 του Ιούλη 1927). Πάνω από 800.000 εργάτες 
πήραν άμεσα μέρος στο κύμα των απεργιών που 
ακολούθησε τη σφαγή σπουδαστών από τη 
βρετανική αστυνομία στη Σαγκάη στις 30 του Μάη 
1925. Οι Γενικές απεργίες παράλυσαν κυριολεκτικά 
τη Σαγκάη και το Χογκ Κογκ, ενώ η απεργία στο 
Χογκ Κογκ κράτησε 16 μήνες. Το αγροτικό κίνημα, 
που πήρε σύγχρονες μορφές οργάνωσης μόνο το 
1922, αγκάλιασε άμεσα 9.720.000 αγρότες μέχρι 
τον Μάρτη του 1927, και μόνο στο Κβαγκτούγκ, το 
Χουνάν, το Κιαγκσί, και το Χουπέχ, περιοχές όπου 
η ανεξάρτητη κατάληψη της γης είχε αρχίσει από 
τους αγρότες το 1926 και γινόταν σε μεγάλη 
κλίμακα, ιδιαίτερα στο Χουνάν, την άνοιξη του 
1927 –(Σελ. 193).

Γ΄ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ 
ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
(Μέρος Δεύτερο)

3. Δημοκρατική Δικτατορία ή Δικτατορία του 
Προλεταριάτου;
Πως αξιολόγησε λοιπόν η τελευταία Ολομέλεια της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Κομμουνιστικής 
Διεθνούς την πείρα που αποκτήθηκε από την 
κινέζικη επανάσταση συμπεριλαμβανομένης και της 
εμπειρίας που έδωσε το πραξικόπημα της 
Καντόνας; Ποιες είναι οι προοπτικές που χάραξε για 
το μέλλον; Η απόφαση της Ολομέλειας του 
Φλεβάρη (1928), που είναι το κλειδί που επιτρέπει 
να κατανοηθούν τα μέρη εκείνα του Σχεδίου 



Προγράμματος που αφορούν αυτό το θέμα, γράφει 
σχετικά με την κινέζικη επανάσταση:

«Δεν είναι σωστό να την χαρακτηρίζουμε “διαρκή” 
επανάσταση (η θέση του εκπροσώπου της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς). Η τάση να πηδήξουμε (;) πάνω από το 
αστικό και δημοκρατικό στάδιο της επανάστασης 
υπολογίζοντας ταυτόχρονα (;) πως αυτή η 
επανάσταση είναι “διαρκής” είναι ένα λάθος 
ανάλογο μ' εκείνο που έκανε ο Τρότσκι το 1905 
(;)».

Η ιδεολογική ζωή της Κομμουνιστικής Διεθνούς, 
από τότε που ο Λένιν εγκατάλειψε τη διεύθυνσή 
της, δηλαδή από το 1923, συνίσταται κυρίως στην 
πάλη ενάντια στον λεγόμενο «τροτσκισμό» και πιο 
συγκεκριμένα στη «διαρκή επανάσταση». Πώς ήταν 
λοιπόν δυνατό μπροστά στο βασικό αυτό πρόβλημα 
της κινέζικης επανάστασης, όχι μονάχα η Κεντρική 
Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, μα 
και ο επίσημος εκπρόσωπος της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς, δηλαδή ένας ηγέτης που είχε λάβει 
ειδικές οδηγίες, να κάμουν εκείνο ακριβώς το λάθος 
για το οποίο εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται στη 
Σιβηρία και στις φυλακές; Η πάλη γύρω από το 
κινέζικο ζήτημα συνεχίζεται δυόμισι χρόνια τώρα. 
Όταν η Αντιπολίτευση δήλωνε πως η παλιά 
Κεντρική Επιτροπή (Τσεν Ντου-σιου), κάτω από την 
επίδραση των λαθεμένων κατευθύνσεων της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς, ακολουθούσε μια 
οπορτουνιστική πολιτική, η εκτίμηση αυτή είχε 
χαρακτηριστεί «συκοφαντία». Η ηγεσία του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας λογίστηκε σαν 
άμεμπτη. Ο διάσημος Ταν Πιν-σιαν 
επιδοκιμαζόμενος γενικά απ' όλη την Έβδομη 



Ολομέλεια της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς ορκιζόταν ότι:

«Από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο τροτσκισμός, το 
Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας και η Νεολαία του 
πήραν αμέσως μια απόφαση ομόφωνα ενάντιά 
του», («Στενογραφημένα Πρακτικά», σελ. 205).

Όταν λοιπόν παρόλες τις «κατακτήσεις», τα 
γεγονότα ανάπτυξαν την τραγική λογική τους, που 
κατάληξε αρχικά στο πρώτο, ύστερα στο δεύτερο, 
ακόμα πιο φρικτό τσάκισμα της επανάστασης, η 
ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, που 
πρώτα ήταν παράδειγμα προς μίμηση, βαφτίστηκε 
σε εικοσιτέσσερεις ώρες μενσεβίκικη, και 
καθαιρέθηκε. Παράλληλα δήλωσαν πως η νέα 
ηγεσία έκφραζε απόλυτα τη γραμμή της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς[1].

Από τη στιγμή όμως που ήρθε ένα καινούριο 
σοβαρό στάδιο, η νέα Κεντρική Επιτροπή του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας κατηγορήθηκε πως 
υιοθέτησε (όπως το έχουμε κιόλας δει όχι στα λόγια 
αλλά στην πράξη) την άποψη της λεγόμενης 
«διαρκούς επανάστασης». Ο εκπρόσωπος της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς μπήκε στον ίδιο δρόμο. 
Το εκπληκτικό αυτό γεγονός, το πραγματικά 
ακατανόητο, δεν μπορεί να εξηγηθεί παρά με το 
«ολάνοιχτο» ψαλίδι που χωρίζει τις ντιρεκτίβες της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς από τον πραγματικό δυναμισμό της 
επανάστασης.

Εδώ δεν θα επιμείνουμε πάνω στο μύθο της 
«διαρκούς επανάστασης» του 1905 που τέθηκε 
στην κυκλοφορία το 1924 για να σπείρει σύγχιση 
και να αποπροσανατολίσει. Θα αρκεστούμε να 



εξετάσουμε το πως αυτός ο μύθος διαθλάται στο 
πρόβλημα της κινέζικης επανάστασης.

Η πρώτη παράγραφος της απόφασης του Φλεβάρη, 
από την οποία δανειστήκαμε το απόσπασμα που 
παρουσιάσαμε πιο πάνω, δίνει τις παρακάτω αιτίες 
για την αρνητική στάση της απέναντι στη λεγόμενη 
«διαρκή επανάσταση»:

«Η τωρινή περίοδος της κινέζικης επανάστασης 
είναι η περίοδος της αστικής και δημοκρατικής 
επανάστασης που δεν έχει ολοκληρωθεί, ούτε από 
την οικονομική άποψη (αγροτική ανατροπή και 
κατάργηση των φεουδαρχικών σχέσεων) ούτε από 
την άποψη της πάλης ενάντια στον ιμπεριαλισμό 
(εθνική ενότητα και εθνική ανεξαρτησία της Κίνας) 
ούτε από την άποψη του ταξικού χαρακτήρα της 
εξουσίας (δικτατορία του προλεταριάτου και της 
αγροτιάς)...».

Η παράθεση αυτή των αιτιών είναι μια αδιάκοπη 
σειρά λαθών και αντιφάσεων.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς δίδασκε πως η κινέζικη επανάσταση 
πρέπει να εξασφαλίσει στην Κίνα τη δυνατότητα να 
αναπτυχθεί στο δρόμο του σοσιαλισμού. Δεν μπορεί 
όμως κανείς να φτάσει αυτό το στόχο παρά μόνο αν 
η επανάσταση δεν σταματήσει στην πραγμάτωση 
μονάχα των αστικών δημοκρατικών καθηκόντων, 
αλλά διαμεγενθυνόμενη, περνώντας από τη μια 
φάση στην άλλη, δηλαδή αναπτυσσόμενη χωρίς 
διακοπή (ή μ' ένα διαρκή τρόπο) οδηγεί έτσι την 
Κίνα προς τη σοσιαλιστική εξέλιξη. Αυτό ακριβώς 
εννοούσε ο Μαρξ με την έκφραση διαρκής 
επανάσταση. Πώς τότε μπορείς κανείς να μιλάει, 



από τη μια μεριά, για τον μη καπιταλιστικό δρόμο 
που ακολουθεί η εξέλιξη της Κίνας, και, από την 
άλλη, να αρνείται το διαρκή χαρακτήρα της 
επανάστασης γενικά;

Μα η επανάσταση, ανταπαντά η απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς, δεν ολοκληρώθηκε ούτε από την άποψη 
της αγροτικής ανατροπής ούτε από την άποψη της 
εθνικής πάλης ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Απ' αυτό 
βγαίνει, σαν συμπέρασμα, ο αστικός δημοκρατικός 
χαρακτήρας της «τωρινής περιόδου της κινέζικης 
επανάστασης». Στην πραγματικότητα η «τωρινή 
περίοδος» είναι περίοδος αντεπανάστασης. Χωρίς 
αμφιβολία η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς θέλει να πει πως η 
καινούρια άνοδος της κινέζικης επανάστασης ή πιο 
συγκεκριμένα η τρίτη κινέζικη επανάσταση θα έχει 
αστικό δημοκρατικό χαρακτήρα δεδομένου ότι η 
δεύτερη κινέζικη επανάσταση του 1925-27 δεν έχει 
λύσει ούτε το αγροτικό ούτε το εθνικό πρόβλημα. 
Ωστόσο, ακόμα και κάτω από τη βελτιωμένη αυτή 
μορφή, ο συλλογισμός αυτός βασίζεται στο ότι δεν 
κατανοήθηκαν καθόλου η εμπειρία και τα 
διδάγματα τόσο της Κινέζικης όσο και της Ρωσικής 
Επανάστασης.

Η Επανάσταση του Φλεβάρη 1917 είχε αφήσει στη 
Ρωσία άλυτα όλα τα εθνικά και διεθνή προβλήματα 
που οδήγησαν στην εξέγερση: τον φεουδαρχισμό 
στην ύπαιθρο, την παλιά γραφειοκρατία, τον 
πόλεμο και την οικονομική καταστροφή. 
Ξεκινώντας απ' αυτό το γεγονός όχι μονάχα οι 
Σοσιαλεπαναστάτες και οι Μενσεβίκοι, μα κι ένας 
μεγάλος αριθμός από τους ηγέτες του ίδιου του 
Κόμματός μας, απόδειχναν στον Λένιν πως «η 



τωρινή περίοδος της επανάστασης είναι η περίοδος 
της αστικής δημοκρατικής επανάστασης». Στο 
θεμελιώδες αυτό θέμα η απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς δεν κάνει 
τίποτε άλλο από το να αντιγράφει τις αντιρρήσεις 
που έφερναν οι οπορτουνιστές το 1917 στον Λένιν 
ενάντια στην πάλη για τη δικτατορία του 
προλεταριάτου.

Στη συνέχεια, βρήκαν πως η αστική δημοκρατική 
επανάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί όχι μονάχα από 
οικονομική και εθνική άποψη, μα και «από την 
άποψη της ταξικής φύσης της εξουσίας (δικτατορία 
του προλεταριάτου και των φτωχών χωρικών)». 
Αυτό δεν μπορεί να σημαίνει παρά ένα πράγμα: 
είναι απαγορευμένο στο κινέζικο προλεταριάτο να 
παλέψει για την κατάκτηση της εξουσίας όσον 
καιρό δεν θα υπάρχει στην Κίνα μια «πραγματική» 
δημοκρατική κυβέρνηση. Δυστυχώς δεν μας λένε 
από που μπορεί κανείς να την προμηθευτεί!

Η σύγχιση επιτείνεται ακόμα περισσότερο από το 
γεγονός ότι το σύνθημα των Σοβιέτ για την Κίνα 
παραμερίστηκε στη διάρκεια των δυο τελευταίων 
χρόνων, γιατί η δημιουργία τάχα των Σοβιέτ δεν 
είναι αποδεκτή παρά όταν περνά κανείς στην 
προλεταριακή επανάσταση («θεωρία» του Στάλιν)
[2]. Όταν λοιπόν έγινε το πραξικόπημα, όταν 
εκείνοι που συμμετείχαν σ' αυτό έβγαλαν το 
συμπέρασμα πως ακριβώς αυτό ήταν το πέρασμα 
στην προλεταριακή επανάσταση, τους κατηγόρησαν 
για «τροτσκισμό». Μπορεί κανείς με παρόμοιες 
μέθοδες να διαπαιδαγωγήσει το Κόμμα και να το 
βοηθήσει να εκπληρώσει πιο μεγάλα καθήκοντα;



Για να βγει από μια απελπιστική κατάσταση η 
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς (ξεκόβοντας από 
ολόκληρη την πορεία των άλλων ιδεών) προβάλλει 
βιαστικά το τελευταίο της επιχείρημα: επικαλείται 
τον ιμπεριαλισμό. Βρίσκει πως η τάση να 
πηδήξουμε πάνω από το αστικό δημοκρατικό στάδιο 
«είναι τόσο (!) πολύ βλαβερή, γιατί θέτοντας έτσι 
το ζήτημα, εξαλείφει (;) κανείς την πιο σημαντική 
εθνική ιδιομορφία της κινέζικης επανάστασης, που 
είναι μια μισο-αποικιακή επανάσταση».

Η μοναδική σημασία που μπορεί να έχουν τα 
ανόητα αυτά λόγια είναι πως ο ζυγός του 
ιμπεριαλισμού θα ανατραπεί με ένα είδος 
δικτατορίας, όχι προλεταριακής. Μα αυτό σημαίνει 
πως επικαλούνται την τελευταία ακριβώς στιγμή 
«την πιο σημαντική ιδιομορφία» για να 
καλλωπίσουν είτε τη ντόπια κινέζικη μπουρζουαζία, 
είτε τη μικροαστική κινέζικη «δημοκρατία». Το 
επιχείρημα αυτό δεν μπορεί να έχει άλλη έννοια. 
Μα εμείς έχουμε κιόλας εξετάσει μ' έναν τρόπο 
αρκετά λεπτομερή αυτή τη «σημασία» στο 
κεφάλαιο που πραγματεύεται «τη φύση της 
αποικιακής μπουρζουαζίας». Είναι περιττό να 
ξαναγυρίσουμε σ' αυτό.

Η Κίνα πρέπει να περάσει ακόμα από μια τεράστια, 
λυσσασμένη, αιματηρή και μακριάς διάρκειας πάλη, 
για πράγματα τόσο στοιχειώδη όπως είναι η 
συντριβή των πιο «ασιατικών» μορφών δουλείας, η 
απελευθέρωση και η ενότητα της χώρας. Μα, 
ακριβώς από εδώ απορρέει, όπως το έχει δείξει η 
πορεία των γεγονότων, η απουσία κάθε 
δυνατότητας ύπαρξης στο μέλλον μιας αστικής 
ηγεσίας ή ακόμα μισο-ηγεσίας της επανάστασης. Η 



ενότητα και η απελευθέρωση της Κίνας αποτελεί 
τώρα ένα διεθνικό πρόβλημα, όχι μικρότερο από το 
πρόβλημα της ύπαρξης της ΕΣΣΔ. Και δεν μπορεί 
κανείς να λύσει αυτό το πρόβλημα παρά 
ακολουθώντας το δρόμο της λυσσασμένης πάλης 
των αφανισμένων, των πεινασμένων, των 
κατατρεγμένων, των κατευθυνομένων άμεσα από 
την προλεταριακή πρωτοπορία λαϊκών μαζών, πάλη 
όχι μονάχα ενάντια στον παγκόσμιο ιμπεριαλισμό, 
μα κι ενάντια στους πολιτικούς και οικονομικούς 
πράκτορές του στην Κίνα, ενάντια στη 
μπουρζουαζία, συμπεριλαμβανόμενης και της 
«ντόπιας» μπουρζουαζίας, ενάντια σ' ολόκληρη την 
κλίκα των υπηρετών της. Αυτός, λοιπόν, ο δρόμος 
είναι ο δρόμος της δικτατορίας του προλεταριάτου.

Από τον Απρίλη του 1917 ο Λένιν εξηγούσε στους 
αντιπάλους του, που τον κατηγορούσαν ότι άρχισε 
να υπερασπίζει τη «διαρκή επανάσταση» πως η 
δικτατορία του προλεταριάτου και της αγροτιάς είχε 
κιόλας, ως ένα σημείο, πραγματοποιηθεί στην 
περίοδο της δυαδικής εξουσίας. Αργότερα 
προσδιόρισε πως αυτή η δικτατορία βρήκε την 
προέκτασή της στη διάρκεια της πρώτης περιόδου 
της εξουσίας των Σοβιέτ, τότε που ολόκληρη η 
αγροτιά μαζί με τους εργάτες πραγματοποιούσε την 
αγροτική ανατροπή, ενώ η εργατική τάξη 
αποκτούσε την πείρα του εργατικού ελέγχου, χωρίς 
να έχει ακόμα κοινωνικοποιήσει τα εργοστάσια και 
τις φάμπρικες. Οσοναφορά «την ταξική φύση της 
εξουσίας», η «δικτατορία» των σοσιαλεπαναστατών 
και των μενσεβίκων έδωσε αυτό που μπορούσε να 
δώσει: το έκτρωμα της δυαδικής εξουσίας. Όσο για 
την αγροτική ανατροπή, η επανάσταση γέννησε ένα 
μωρό, υγιές και δυνατό, μα χρέη μαμής εκτελούσε 
κιόλας η δικτατορία του προλεταριάτου. Με άλλα 



λόγια εκείνο που προσπαθούσε να ενώσει η 
θεωρητική φόρμουλα της δικτατορίας του 
προλεταριάτου και της αγροτιάς, βρέθηκε 
αποσυνθεμένο σε διάφορους παράγοντες από την 
πορεία που ακολούθησε η πάλη των τάξεων. Το 
άδειο τσόφλι της μισο-εξουσίας μεταβιβάστηκε 
προσωρινά στους Κερένσκι-Τσερετέλι, ενώ ο 
πραγματικός πυρήνας της αγροτικής και 
δημοκρατικής επανάστασης κληροδοτήθηκε στη 
νικηφόρα εργατική τάξη. Αυτή είναι η διαλεκτική 
αφετεροίωση της δημοκρατικής δικτατορίας που οι 
ηγέτες της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς δεν κατάλαβαν καθόλου. 
Αυτοί, βούλιαξαν σ' ένα πολιτικό αδιέξοδο, 
καταδικάζοντας μηχανικά τη μέθοδο που συνίσταται 
στο «να πηδήξουμε πάνω από τα αστικά 
δημοκρατικά στάδια» και προσπαθώντας να 
διευθύνουν ένα ιστορικό προτσές με αποστολές 
εγκυκλίων. Αν με το αστικό δημοκρατικό στάδιο 
εννοεί κανείς την εκπλήρωση της αγροτικής 
επανάστασης ακολουθώντας το δρόμο της 
«δημοκρατικής» δικτατορίας, τότε η επανάσταση 
του Οκτώβρη πήδηξε με τόλμη «πάνω» από το 
αστικό δημοκρατικό στάδιο. Πρέπει να την 
καταδικάσουμε γι' αυτό;

Πως λοιπόν αυτό που ήταν αναπόφευκτο από 
ιστορική άποψη στη Ρωσία, αυτό που εκεί ήταν η 
ανώτατη έκφραση του μπολσεβικισμού, βρέθηκε να 
είναι «τροτσκισμός» στην Κίνα; Χωρίς αμφιβολία 
αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί παρά με την ίδια 
λογική που διακηρύσσει ότι η θεωρία του 
Μαρτίνοφ, θεωρία που στιγματιζόταν είκοσι 
ολόκληρα χρόνια από τον μπολσεβικισμό στη 
Ρωσία, ταιριάζει για την Κίνα.



Μα, γενικά, μπορεί κανείς να δεχτεί πάνω σ' αυτό 
το θέμα μια αναλογία με τη Ρωσία; Απαντούμε πως 
το σύνθημα της δικτατορίας του προλεταριάτου και 
της αγροτιάς διατυπώθηκε από τους ηγέτες της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς αποκλειστικά και σε απόλυτη συμφωνία 
με τη μέθοδο των αναλογιών, αναλογιών όμως 
φιλολογικών, σχηματικών, κι όχι σύμφωνα με τον 
ιστορικό υλισμό. Μπορεί κανείς άνετα να αποδεχτεί 
μια αναλογία ανάμεσα στην Κίνα και τη Ρωσία, αν 
την αντικρίσει μ' έναν σωστό τρόπο. Ο Λένιν 
χρησιμοποιούσε αυτή τη μέθοδο μ' έναν τρόπο 
θαυμάσιο και επιπλέον δεν το έκανε κατόπιν 
εορτής, αλλά προπορευόμενος των γεγονότων, 
προβλέποντας κατά κάποιο τρόπο τα μελλοντικά 
λάθη των επιγόνων. Ο Λένιν είχε να υπερασπίσει 
εκατοντάδες φορές την προλεταριακή επανάσταση 
του Οκτώβρη, που είχε την τόλμη να κατακτήσει 
την εξουσία αν και τα αστικά και δημοκρατικά 
προβλήματα δεν είχαν ακόμα βρει τη λύση τους. Ο 
Λένιν απαντούσε: γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, και 
ίσα ίσα για να τους δώσει μια λύση.

Στις 16 του Γενάρη 1923 ο Λένιν έγραφε 
απευθυνόμενος στους σχολαστικούς που, 
αντιτασσόμενοι στην κατάκτηση της εξουσίας, 
αναφέρονταν σ' ένα επιχείρημα «αναμφισβήτητο» 
για τον Λένιν («Άπαντα», τόμ. 18ος, μέρ. ΙΙ , σελ. 
119), στο γεγονός ότι η Ρωσία δεν ήταν ώριμη για 
το σοσιαλισμό:

«Δεν τους έρχεται ούτε καν στη σκέψη, λόγου 
χάρη, ότι η Ρωσία που βρίσκεται στα σύνορα των 
πολιτισμένων χωρών και των χωρών εκείνων που ο 
πόλεμος παράσυρε για πρώτη φορά οριστικά προς 
τον πολιτισμό, των χωρών ολόκληρης της 



Ανατολής, των έξω-ευρωπαϊκών χωρών, ότι 
ακριβώς γι' αυτό το λόγο η Ρωσία έπρεπε να 
εκδηλώσει ορισμένες ιδιομορφίες, που προφανώς 
κατατάσσονται μέσα στη γενική γραμμή της 
εξέλιξης του κόσμου, αλλά που κάνουν να 
διακρίνεται η επανάστασή της απ' όλες τις 
επαναστάσεις που έγιναν στις χώρες της Δυτικής 
Ευρώπης, και που φέρουν ορισμένες καινοτομίες 
στη διάρκεια της μετάβασης που οδηγεί στις 
ανατολικές χώρες», (όπ.π., σελ. 118).

Για τον Λένιν, η «ιδιομορφία» που προσέγγιζε 
ακριβώς τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολής, ήταν 
ότι από τη χαραυγή του κινήματος το νεαρό 
προλεταριάτο όφειλε να πάρει στα χέρια τη σκούπα 
για να ανοίξει στον εαυτό του το δρόμο προς το 
σοσιαλισμό ενάντια στη φεουδαρχική βαρβαρότητα 
κι όλες τις άλλες παλιατσαρίες.

Κατά συνέπεια, αν πάρει κανείς ως αφετηρία τη 
λενινιστική αναλογία Κίνας και Ρωσίας, πρέπει να 
πει: από την άποψη της πολιτικής φύσης της 
εξουσίας, κάθετι που θα μπορούσε να επιτευχθεί με 
τη δημοκρατική δικτατορία επιχειρήθηκε στην Κίνα: 
πρώτα στην Καντόνα του Σουν Γιατ-σεν, σε 
συνέχεια στην πορεία από τη Καντόνα στη Σαγκάη, 
με αποκορύφωμα το πραξικόπημα της Σαγκάης και 
ύστερα στο Βουχάν, όπου το Κουόμινταγκ της 
αριστεράς εμφανίστηκε κάτω από την χημικά 
καθαρή μορφή του, δηλαδή σύμφωνα με τις 
ντιρεκτίβες της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς σαν ο οργανωτής της 
αγροτικής επανάστασης, και στην πραγματικότητα 
ως ο δήμιός της. Οσοναφορά την ουσία της αστικής 
δημοκρατικής επανάστασης, θα πρέπει να καλύψει 
την πρώτη περίοδο της μελλοντικής δικτατορίας 



του κινέζικου προλεταριάτου και των φτωχών 
χωρικών. Τη στιγμή που έχει κατορθωθεί να 
ελεγχθεί πλήρως όχι μονάχα ο ρόλος της κινέζικης 
μπουρζουαζίας, μα και ο ρόλος της «δημοκρατίας», 
τη στιγμή που έχει γίνει απολύτως αναμφισβήτητο 
πως στις μελλοντικές μάχες η «δημοκρατία» θα 
ασκήσει τις λειτουργίες της του δήμιου ακόμα πιο 
πολύ απ' ότι στο παρελθόν, το να προωθούμε τώρα 
το σύνθημα της δημοκρατικής δικτατορίας του 
προλεταριάτου και της αγροτιάς, είναι σαν να 
επιτρέπουμε στις καινούριες ποικιλίες του 
Κουόμινταγκ να καλυφθούν, σαν να στήνουμε 
παγίδα στο προλεταριάτο.

Για να ολοκληρώσουμε, ας υπενθυμίσουμε αυτά 
που ο Λένιν είπε συνοπτικά για τους μπολσεβίκους 
που συνέχιζαν να αντιτάσσουν στο πείραμα των 
σοσιαλεπαναστατών και των μενσεβίκων το 
σύνθημα της «πραγματικής» δημοκρατικής 
δικτατορίας:

«Εκείνος που μιλάει για “επαναστατική δημοκρατική 
δικτατορία του προλεταριάτου και της αγροτιάς”, 
έχει μείνει πίσω στη ζωή, έχει περάσει ουσιαστικά 
με το μέρος των μικροαστών ενάντια στην ταξική 
πάλη του προλεταριάτου, και πρέπει να τον 
πετάξουμε στα αρχεία των πριν από την 
επανάσταση “μπολσεβίκικων” σπανιοτήτων (θα 
μπορούσε κανείς να τους αποκαλεί: τα αρχεία των 
“παλιών” μπολσεβίκων)», (Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 
14ος, μέρ. Ι, σελ. 29).

Αυτά τα λόγια αντηχούν ακόμα και τώρα σαν να 
έχουν ειπωθεί στις μέρες μας.

Βγαίνει από μόνο του πως δεν πρόκειται καθόλου 
να παροτρύνουμε τώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα 



Κίνας να εξεγερθεί αμέσως για να κατακτήσει την 
εξουσία. Ο ρυθμός που πρέπει να ακολουθήσει 
εξαρτάται αποκλειστικά από τις περιστάσεις. Δεν 
μπορεί κανείς να εξαλείψει τα αποτελέσματα μιας 
ήττας, αναθεωρώντας απλά την τακτική του. 
Σήμερα, η επανάσταση βρίσκεται σε μια πορεία 
υποχώρησης. Ο φλυαρίες, οι μισο-σκεπασμένες με 
την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς, που βεβαιώνουν πως η 
επανάσταση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα μέθοδο 
γιατί υπάρχουν στην Κίνα αναρίθμητες εκτελέσεις 
και μια βαθιά εμπορική και βιομηχανική κρίση, 
δείχνουν μια εγκληματική επιπολαιότητα, και τίποτε 
άλλο. Ύστερα από τρεις σημαντικές ήττες μια 
οικονομική κρίση δεν παροτρύνει, αλλά αντίθετα 
καταπιέζει και ταπεινώνει το προλεταριάτο που 
ακόμα και χωρίς αυτήν είναι εξαντλημένο. Οι 
εκτελέσεις αφανίζουν το Κόμμα[3], που έχει 
αδυνατίσει από πολιτική άποψη. Στην Κίνα έχουμε 
μπει σε μια περίοδο αμπώτιδας, επομένως περίοδο 
εμβάθυνσης στον τομέα της θεωρίας, κριτικής 
αυτομόρφωσης του Κόμματος, δημιουργίας και 
ενίσχυσης συναφών σημείων στήριξης σ' όλους 
τους τομείς του εργατικού κινήματος, δημιουργίας 
πυρήνων στα χωριά, διεύθυνσης και ενοποίησης 
των επιμέρους αγώνων, αρχικά αμυντικών και σε 
συνέχεια επιθετικών, των εργατών και των φτωχών 
χωρικών.

Από πού θα ξεκινήσει η καινούρια πλημμυρίδα των 
μαζών: Ποιές είναι οι συνθήκες που θα δώσουν 
στην προλεταριακή πρωτοπορία που θα μπει 
επικεφαλής μιας μάζας πολλών εκατομμυρίων, την 
αναγκαία επαναστατική έξαρση; Αυτό δεν μπορεί 
κανείς να το προφητέψει. Το μέλλον θα δείξει αν 
εδώ αρκεί μονάχα η εσωτερική διεργασία, ή αν θα 



χρειαστεί ένα σοκ, προερχόμενο απ' έξω, που θα 
βοηθήσει.

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που μας επιτρέπουν να 
υποθέσουμε πως η συντριβή της κινέζικης 
επανάστασης, που καθορίστηκε αυστηρά από τα 
λάθη της ηγεσίας, θα επιτρέψει στους Κινέζους και 
ξένους μπουρζουάδες να κατανικήσουν, ως ένα 
μέτρο, τη φοβερή οικονομική κρίση που υπάρχει 
σήμερα στη χώρα. Δεν χρειάζεται να πούμε πως 
αυτό θα γίνει πάνω στις πλάτες και τα κόκαλα των 
εργατών και των χωρικών. Η φάση αυτή της 
«σταθεροποίησης» θα ανασυντάξει πάλι τους 
εργάτες θα τους καλλιεργήσει μια συνοχή, θα τους 
ξαναδώσει ταξική αυτοπεποίθηση για να τους 
αντιτάξει πάλι με μεγαλύτερη σφοδρότητα στον 
εχθρό, αλλά σ' ένα πιο προχωρημένο ιστορικό 
στάδιο. Μονάχα όταν ξεσπάσει ένα καινούριο 
επιθετικό κύμα του προλεταριακού κινήματος θα 
μπορεί κανείς να μιλήσει στα σοβαρά για την 
προοπτική μιας αγροτικής επανάστασης.

Δεν αποκλείεται το πρώτο στάδιο της τρίτης αυτής 
μελλοντικής επανάστασης να κατορθώσει να 
αναπαραγάγει κάτω από μια μορφή πάρα πολύ 
συνοπτική και τροποποιημένη τα στάδια που έχουν 
διανυθεί, παρουσιάζοντας λόγου χάρη κάποια 
καινούρια παρωδία του «κοινού εθνικού μετώπου». 
Μα είναι αμφίβολο αν το πρώτο αυτό στάδιο θα 
είναι αρκετό για να επιτρέψει στο Κομμουνιστικό 
Κόμμα να προωθήσει και να διακηρύξει μπροστά 
στις λαϊκές μάζες τις δικές του «Θέσεις του 
Απρίλη», δηλαδή το πρόγραμμα και την τακτική 
του για την κατάκτηση της εξουσίας.



Τί λέει λοιπόν πάνω σ' αυτό το θέμα το Σχέδιο 
Προγράμματος;

«Εδώ (στην Κίνα), η μετάβαση που οδηγεί στη 
δικτατορία του προλεταριάτου δεν είναι δυνατή 
παρά διαμέσου μιας ολόκληρης σειράς 
προπαρασκευαστικών (;) βαθμίδων, παρά ύστερα 
από μια ολόκληρη περίοδο μεταμορφώσεων στη 
διάρκεια ανάπτυξης (;) της αστικοδημοκρατικής 
επανάστασης σε επανάσταση σοσιαλιστική».

Με άλλα λόγια, όλες οι περασμένες «βαθμίδες» δεν 
υπολογίζονται -το Σχέδιο Προγράμματος βλέπει 
μπροστά του αυτό που έχει μείνει πίσω του. Αυτή 
ακριβώς η μέθοδος αντιμετώπισης του 
προβλήματος, είναι η μέθοδος της «ουράς». Είναι η 
μέθοδος που ανοίγει διάπλατα την πόρτα για 
καινούρια πειράματα μέσα στα πλαίσια του 
προσανατολισμού του Κουόμινταγκ. Έτσι, 
σκεπάζοντας κανείς τα παλιά λάθη, προετοιμάζει 
αναπόφευκτα το δρόμο για καινούρια.

Αν μπούμε στην καινούρια άνοδο, που 
αναπόφευκτα θα αναπτυχθεί με ένα ρυθμό 
ασύγκριτα πιο γοργό από τις προηγούμενες, 
διατηρώντας το παραγραμμένο σχήμα της 
«δημοκρατικής δικτατορίας» μπορεί να είναι κανείς 
σίγουρος πως η τρίτη επανάσταση θα οδηγηθεί 
στην ήττα όπως οδηγήθηκε και η δεύτερη[4].

4. Ο Τυχοδιωκτισμός είναι Συνέπεια του 
Οπορτουνισμού
Η δεύτερη παράγραφος της ίδιας απόφασης της 
Ολομέλειας του Φλεβάρη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς λέει:



«Το πρώτο κύμα του πλατιού επαναστατικού 
κινήματος των εργατών και των αγροτών, που, 
ουσιαστικά, προχώρησε κάτω από τα συνθήματα 
και, ως ένα μεγάλο μέρος, κάτω από την ηγεσία 
του Κομμουνιστικού Κόμματος, έχει περάσει. Σε μια 
ολόκληρη σειρά από κέντρα του επαναστατικού 
κινήματος έληξε με τις πιο σκληρές ήττες των 
εργατών και των αγροτών, με την υλική συντριβή 
των κομμουνιστών, και γενικά των επαναστατικών 
στελεχών του κινήματος των εργατών και των 
αγροτών», (οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας -Λ.Τ.).

Όταν το «κύμα» άπλωνε, η Εκτελεστική Επιτροπή 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς έλεγε πως ολόκληρο 
το κίνημα προχωρούσε κάτω από την μπλε σημαία 
της ηγεσίας του Κουόμινταγκ, το οποίο 
υποκαθιστούσε ακόμα και τα Σοβιέτ. Και γι' αυτόν 
ακριβώς το λόγο, το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε 
υποταχτεί στο Κουόμινταγκ. Αλλά και για τον ίδιο 
λόγο το επαναστατικό κίνημα έληξε με «τις πιο 
σκληρές ήττες». Τώρα, που αυτές οι ήττες έχουν 
αναγνωριστεί, επιχειρούν να σβήσουν εντελώς το 
Κουόμινταγκ από το παρελθόν, κάνουν πως δεν το 
ξέρουν, σαν να μην είχε ποτέ υπάρξει, σαν να μην 
είχε ποτέ η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς διακηρύξει πως η μπλε 
σημαία ήταν το λάβαρό της.

Άλλοτε μας έλεγαν πως δεν υπήρξε ούτε μια 
μονάχα ήττα, ούτε στη Σαγκάη, ούτε στο Βουχάν: 
δεν είχαμε παρά διαφορετικά στάδια της 
επανάστασης που προχωρούσε «σε ένα πιο υψηλό 
επίπεδο». Αυτά μας δίδασκαν τότε[5]. Τώρα 
διακηρύσσουν ξαφνικά πως το σύνολο όλων αυτών 
των σταδίων αποτελεί «τις πιο σκληρές ήττες». 
Ωστόσο, για να καμουφλάρει, ως ένα βαθμό, την 



ανήκουστη αυτή χρεοκοπία της εκτίμησης και της 
πρόβλεψής τους, η παράγραφος που κλείνει την 
απόφαση, δηλώνει:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς ορίζει σαν καθήκον για όλα τα τμήματα 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς, να παλέψουν 
ενάντια στη συκοφαντία της σοσιαλδημοκρατίας και 
των τροτσκιστών, που βεβαιώνουν πως η κινέζικη 
επανάσταση διαλύθηκε (;)».

Στην πρώτη παράγραφο της απόφασης μάς έλεγαν 
πως είναι «τροτσκισμός» το να εκτιμάει κανείς ότι η 
κινέζικη επανάσταση είναι διαρκής, δηλαδή πως 
μεταμορφωνόταν στη διάρκεια της ανάπτυξής της, 
περνώντας ακριβώς τώρα από την αστική φάση στη 
σοσιαλιστική φάση. Από την τελευταία παράγραφο 
μαθαίνουμε πως σύμφωνα με την αντίληψη των 
«τροτσκιστών» η «κινέζικη επανάσταση 
διαλύθηκε». Πως όμως μια διαλυμένη επανάσταση 
μπορεί να είναι διαρκής; Αυτό το ξέρει μονάχα ο 
Μπουχάριν.

Πρέπει να είναι κανείς εντελώς ανεύθυνος και 
άσχετος για να επιτρέπει στον εαυτό του να 
παρουσιάζει τέτοιες αντιφάσεις που υποσκάπτουν 
ανεπανόρθωτα κάθε επαναστατική σκέψη.

Αν με τη λέξη «διάλυση» της επανάστασης εννοεί 
κανείς το γεγονός ότι η επίθεση των εργατών και 
των χωρικών απωθήθηκε και πνίγηκε στο αίμα, ότι 
οι μάζες βρίσκονται σε υποχώρηση και αμπώτιδα, 
ότι πριν από μια καινούρια άνοδο πρέπει να 
δημιουργηθούν ακόμα, πέρα απ' όλες τις άλλες 
συνθήκες, μοριακά προτσές μέσα στις ίδιες τις 
μάζες που απαιτούν μια ορισμένη χρονική περίοδο, 
και που είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε από τα 



πριν τη διάρκειά της, αν αυτά εννοεί κανείς με τη 
λέξη «διάλυση» δεν εκφράζει τίποτε άλλο από «τις 
πιο σκληρές ήττες» που τελικά αναγνώρισε η 
Εκτελεστική Επιτροπή της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς.

Ή μήπως πρέπει να κατανοήσουμε τη λέξη 
«διάλυση» φιλολογικά, σαν εξάλειψη της κινέζικης 
επανάστασης, δηλαδή σαν εξάλειψη της ίδιας της 
δυνατότητας και του αναπόφευκτου της 
αναγέννησής της σε ένα καινούριο στάδιο; Δεν θα 
μπορούσε κανείς να μιλήσει στα σοβαρά για μια 
παρόμοια προοπτική, δηλαδή χωρίς να σπείρει τη 
σύγχιση, παρά σε δυο μόνο περιπτώσεις: αν η Κίνα 
ήταν καταδικασμένη στο διαμελισμό και την πλήρη 
εξαφάνιση (μα δεν υπάρχει ο παραμικρός λόγος για 
να κάνουμε μια τέτια υπόθεση) ή αν η κινέζικη 
μπουρζουαζία αποδειχνόταν ικανή να λύσει τα 
βασικά προβλήματα της κινέζικης ζωής με τα δικά 
της μη επαναστατικά μέσα. Δεν είναι μήπως η 
τελευταία αυτή παραλλαγή που προσπαθούν να μας 
καταλογίσουν τώρα οι θεωρητικοί του «μπλοκ των 
τεσσάρων τάξεων», που έχουν υποτάξει το 
Κομμουνιστικό Κόμμα στο ζυγό της μπουρζουαζίας;

Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Οι αμαθείς που δεν 
κατανόησαν καθόλου τις διαστάσεις της ήττας του 
1923, μας κατηγορούσαν ενάμιση χρόνο ότι 
εκτιμούσαμε τη γερμανική επανάσταση σαν 
«διαλυτές». Μα κι αυτό ακόμα το μάθημα που 
κόστισε αρκετά ακριβά στη Διεθνή, δεν το 
εκμεταλλεύτηκαν. Σήμερα ξαναπιάνουν τις παλιές 
φόρμουλές τους, μόνο που τις εφαρμόζουν όχι πια 
στη Γερμανία, αλλά στην Κίνα. Είναι αλήθεια πως 
αισθάνθηκαν πολύ πιο γρήγορα απ' ότι πριν 
τέσσερα χρόνια την ανάγκη να βρουν τους 



«διαλυτές». Πραγματικά, τώρα είναι πολύ πιο 
φανερό πως αν πραγματικά υπήρξαν κάποιοι που 
«διαλύσανε» τη δεύτερη κινέζικη επανάσταση αυτοί 
είναι οι θεωρητικοί της πορείας προς το 
«Κουόμινταγκ».

Η δύναμη του μαρξισμού βρίσκεται στην ικανότητά 
του να προβλέπει. Μ' αυτήν την έννοια η 
Αντιπολίτευση μπορεί με βάση την πείρα να 
αναφερθεί στην πλήρη επιβεβαίωση των 
προβλέψεών της: αρχικά στο θέμα του 
Κουόμινταγκ σαν όλο, σε συνέχεια με ευκαιρία την 
«αριστερά» του Κουόμινταγκ και την κυβέρνηση 
του Βουχάν, και τέλος, σ' αυτό που αφορά «την 
προκαταβολή» που πήραν για την τρίτη 
επανάσταση, δηλαδή το πραξικόπημα της 
Καντόνας. Τι άλλο λοιπόν χρειάζεται σαν 
επιβεβαίωση μιας σωστής άποψης στο θεωρητικό 
τομέα!

Η ίδια οπορτουνιστική γραμμή που, διαμέσου μιας 
πολιτικής συνθηκολόγησης απέναντι στην 
μπουρζουαζία, έφερε από τα πρώτα δυο κιόλας 
στάδια της επανάστασης, τις πιο σκληρές ήττες, 
«αναπτυσσόμενη, μεταμορφώθηκε» στη διάρκεια 
του τρίτου σταδίου, ώσπου έγινε μια πολιτική 
τυχοδιωκτικών επιδρομών ενάντια στην 
μπουρζουαζία[6], σπρώχνοντας έτσι την ήττα μέχρι 
την ολοκλήρωσή της.

Αν η ηγεσία χθες δεν επειγόταν τόσο πολύ να 
πηδήξει πάνω από τις ήττες που αυτή η ίδια είχε 
προκαλέσει, θα είχε αρχίσει με το να εξηγεί στο 
Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας πως δεν πετυχαίνει 
κανείς τη νίκη με μια κίνηση του χεριού, πως στο 
δρόμο που οδηγεί στην εξέγερση υπάρχει ακόμα 



ολόκληρη μια περίοδος σκληρών, ακούραστων, 
ορμητικών αγώνων για να επηρεάσει πολιτικά και 
να κατακτήσει τους εργάτες και τους χωρικούς.

Στις 27 του Σεπτέμβρη 1927 λέγαμε στο προεδρείο 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κόμιντερν:

«Οι σημερινές εφημερίδες ανακοινώνουν ότι ο 
επαναστατικός στρατός κατάλαβε το Σβατέου. Είναι 
τώρα μερικές βδομάδες που οι στρατιές του Χο 
Λουν και του Γιε Τιν προελαύνουν. Η «Πράβντα» 
τους χαρακτηρίζει επαναστάτες... Εγώ όμως, σας 
ρωτώ: ποιές είναι οι προοπτικές που ανοίγονται 
μπροστά στην κινέζικη επανάσταση ύστερα από το 
κίνημα του επαναστατικού στρατού που κυρίεψε το 
Σβατέου; Ποιά είναι τα συνθήματα του κινήματος; 
Ποιό είναι το πρόγραμμά του; Ποιές πρέπει να είναι 
οι μορφές οργάνωσής του[7]; Πού καταχωνιάστηκε 
το σύνθημα για τα κινέζικα Σοβιέτ όπου 
προωθήθηκε ξαφνικά (για μια μέρα) από την 
“Πράβντα” τον Ιούλη;».

Χωρίς να αντιτάξουν προηγούμενα το 
Κομμουνιστικό Κόμμα στο σύνολο του 
Κουόμινταγκ, χωρίς αγκιτάτσια του Κόμματος στις 
μάζες υπέρ των Σοβιέτ και της Σοβιετικής Εξουσίας, 
χωρίς κινητοποίηση των ίδιων των μαζών με το 
σύνθημα της αγροτικής επανάστασης και της 
εθνικής απελευθέρωσης, χωρίς να δημιουργήσουν, 
να επεκτείνουν, να ενδυναμώσουν επιτόπου τα 
Σοβιέτ των αντιπροσώπων εργατών, στρατιωτών 
και χωρικών, η εξέγερση του Χο Λουν και του Γιε 
Τιν, ανεξάρτητα μάλιστα από τον οπορτουνισμό της 
πολιτικής τους, δεν μπορούσε να είναι παρά ένας 
επαναστατικός τυχοδιωκτισμός, ένας ψευτο-
κομμουνιστικός μαχνοβισμός[8]. Η εξέγερση αυτή 



δεν μπορούσε παρά να συντριβεί πάνω στην ίδια 
την απομόνωσή της. Και συντρίφτηκε.

Το πραξικόπημα της Καντόνας ήταν μια 
αναπαραγωγή σε μεγαλύτερη έκταση και βάθος του 
τυχοδιωκτισμού του Χο Λουν και του Γιε Τιν, με 
συνέπειες άπειρα πιο τραγικές.

Η απόφαση του Φλεβάρη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς παλεύει το 
πουτσιστικό πνεύμα του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Κίνας, δηλαδή την τάση του να οργανώνει ένοπλες 
αψιμαχίες. Ωστόσο δεν λέει πως αυτές οι τάσεις 
είναι μια αντίδραση ενάντια σ' ολόκληρη την 
οπορτουνιστική πολιτική του 1925-27 και το 
αναπόφευκτο αποτέλεσμα της αυστηρής 
στρατιωτικής εντολής, που ήρθε από τα πάνω, «να 
αλλάξουν ρυθμό», χωρίς να κάνουν μια κριτική σ' 
όλα αυτά που έγιναν, δίχως να αναθεωρήσουν 
ανοιχτά τις βάσεις της τακτικής τους, χωρίς 
ξεκαθαρισμένη άποψη για το μέλλον. Η εκστρατεία 
του Χο Λουν και το πραξικόπημα της Καντόνας 
ήταν (και μέσα σ' αυτές τις συνθήκες δεν μπορούσε 
να γίνει διαφορετικά) εκρήξεις πουτσισμού.

Δεν μπορεί κανείς να παρασκευάσει ένα πραγματικό 
αντίδοτο ενάντια στον πουτσισμό, όπως κι ενάντια 
στον οπορτουνισμό, παρά αν κατανοήσει καθαρά 
την παρακάτω αλήθεια: τη βαριά ευθύνη για τη 
διεύθυνση της εξέγερσης των εργατών και των 
φτωχών χωρικών, για την κατάκτηση της εξουσίας 
και την εγκαθίδρυση της προλεταριακής 
δικτατορίας, την έχει από δω κι εμπρός ολόκληρο 
το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας. Αν αυτό 
κατανοήσει σωστά αυτή την προοπτική, θα 
περιορίσει στο ελάχιστο την τάση του τόσο να 



αυτοσχεδιάζει στρατιωτικές επιδρομές ενάντια στις 
πόλεις ή ένοπλες εξεγέρσεις που καταπιάνονται με 
ενέδρες, όσο και του να τρέχει δουλόπρεπα πίσω 
από το λάβαρο του εχθρού.

Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς καταδικάζει τον ίδιο τον 
εαυτό της στη στείρωση, μόνο και μόνο γιατί 
πραγματεύεται εντελώς αυθαίρετα το απαράδεκτο 
του πηδήματος πάνω από τα στάδια, τη 
βλαβερότητα του πουτσισμού, ενώ παρακάμπτει 
σιωπηλά την ταξική φύση του πραξικοπήματος της 
Καντόνας και του εφήμερου σοβιετικού καθεστώτος 
που γέννησε αυτό το πραξικόπημα. Εμείς, οι 
αντιπολιτευόμενοι υπολογίζουμε πως αυτό το 
πραξικόπημα ήταν ένας τυχοδιωκτισμός που 
επιχειρήθηκε από την ηγεσία για να σώσει το 
«γόητρό» της. Για μας, όμως, είναι ολοκάθαρο, πως 
ακόμα κι ένας τέτοιος τυχοδιωκτισμός εκτυλίσσεται 
σύμφωνα με νόμους καθορισμένους από τη δομή 
του κοινωνικού περιβάλλοντος. Να γιατί 
προσπαθούμε να ανακαλύψουμε στην εξέγερση της 
Καντόνας τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 
μελλοντικού σταδίου της κινέζικης επανάστασης. 
Αυτά τα γνωρίσματα συμπίπτουν απόλυτα με την 
ιστορική ανάλυση που είχαμε καταστρώσει πριν απ' 
αυτή την εξέγερση. Είναι όμως μέσα στα πλαίσια 
των καθηκόντων της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς, που υπολογίζει πως η 
εξέγερση της Καντόνας ήταν ένα στάδιο σωστό και 
κανονικό στη διαδοχή της πάλης, να την 
χαρακτηρίσει καθαρά από ταξική άποψη. Ωστόσο, η 
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς δεν γράφει ούτε μια μόνο 
λέξη πάνω σ' αυτό, αν και η Ολομέλεια συνήρθε 
αμέσως μετά τα γεγονότα της Καντόνας. Το 



γεγονός αυτό, δεν είναι η πιο πειστική απόδειξη ότι 
η σημερινή ηγεσία της Κομμουνιστικής Διεθνούς, 
επιμένοντας να ακολουθεί μια λαθεμένη γραμμή, 
είναι υποχρεωμένη να αρκείται στο να μιλάει για τα 
υποτιθέμενα λάθη που έγιναν στα 1905, ή στη 
διάρκεια άλλων χρόνων, αλλά δεν τολμάει να 
αντιμετωπίσει την εξέγερση της Καντόνας του 
1927, που η σημασία της ανατρέπει πέρα για πέρα 
το σχήμα της Επανάστασης στην Ανατολή, όπως το 
έχει καταστρώσει το Σχέδιο Προγράμματος.

5. Τα Σοβιέτ και η Επανάσταση

Η απόφαση του Φλεβάρη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς καθιστά το 
«σύντροφο Ν.[9] και άλλους» υπεύθυνους για το 
γεγονός ότι «δεν υπήρξαν καθόλου εκλεγμένα 
Σοβιέτ στην Καντόνα» σαν όργανα της εξέγερσης 
(υπογραμμισμένο στο κείμενο της απόφασης). 
Κάτω από το σχήμα μιας κατηγορίας έχουμε στην 
πραγματικότητα μια καταπληκτική ομολογία.

Η έκθεση της «Πράβντα» (Νο 31), στηριγμένη 
πάνω σε συγκεκριμένα ντοκουμέντα, ανακοίνωνε 
πως η εξουσία των Σοβιέτ εγκαθιδρύθηκε στην 
Καντόνα. Δεν περιείχε όμως ούτε μια μόνο λέξη 
που να δείχνει πως τα Σοβιέτ της Καντόνας δεν 
ήταν εκλεγμένα, δηλαδή δεν ήταν Σοβιέτ (γιατί πως 
μπορεί ένα σοβιέτ να μην είναι εκλεγμένο;). Αυτό 
το πληροφορηθήκαμε από μια απόφαση[10]. Ας 
μελετήσουμε λιγάκι τη σημασία αυτού του 
γεγονότος. Η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς διδάσκει τώρα ότι για να 
κάνει κανείς μια εξέγερση έχει ανάγκη από ένα 
Σοβιέτ κι ότι πριν από την εξέγερση δεν το έχει 
καθόλου ανάγκη. Να λοιπόν που όταν αποφασίζεται 



η εξέγερση βρίσκουν πως το Σοβιέτ δεν υπάρχει! 
Δεν είναι καθόλου απλό πράγμα η δημιουργία ενός 
εκλεγμένου Σοβιέτ: πρέπει οι μάζες να γνωρίζουν 
από την πείρα τους τι είναι ένα Σοβιέτ, να 
κατανοήσουν αυτή τη μορφή, να έχουν συνηθίσει 
από το παρελθόν σε μια εκλεγμένη σοβιετική 
οργάνωση. Για όλ' αυτά δεν υπήρχε ούτε καν 
ζήτημα στην Κίνα αφού το σύνθημα για τα Σοβιέτ 
είχε χαρακτηριστεί τροτσκιστικό ακριβώς στην 
περίοδο που θα έπρεπε να γίνει το νευρικό σύστημα 
ολόκληρου του κινήματος. Όταν λοιπόν 
εσπευσμένα αποφάσισαν την εξέγερση για να 
πηδήξουν πάνω από τις ίδιες τις ήττες τους, έπρεπε 
ταυτόχρονα να διορίσουν κι ένα Σοβιέτ. Αν δεν 
φωτίσει κανείς πλήρως τα αίτια αυτού του λάθους, 
μπορεί να μεταμορφώσει ακόμα και το σύνθημα 
των Σοβιέτ σε μια θηλιά για να στραγγαλίσει την 
επανάσταση.

Στην εποχή του, ο Λένιν εξηγούσε στους 
μενσεβίκους πως το θεμελιώδες ιστορικό καθήκον 
των Σοβιέτ είναι να οργανώσουν ή να βοηθήσουν 
να οργανωθεί η κατάκτηση της εξουσίας και να 
γίνουν την επομένη της νίκης ο μηχανισμός της 
εξουσίας. Οι επίγονοι (κι όχι οι μαθητές του) 
έβγαλαν απ' αυτό, το συμπέρασμα πως δεν μπορεί 
κανείς να οργανώσει Σοβιέτ παρά όταν έχει σημάνει 
η δωδέκατη ώρα της εξέγερσης. Την τελευταία 
στιγμή μεταμορφώνουν τη λενινιστική γενίκευση σε 
μια ολιγόλογη ρετσέτα που δεν υπηρετεί, αλλά, 
αντίθετα, θέτει σε κίνδυνο την επανάσταση.

Πριν να καταλάβουν την εξουσία τα μπολσεβίκικα 
Σοβιέτ τον Οκτώβρη του 1917, υπήρξαν εννιά 
μήνες τα Σοβιέτ των Σοσιαλεπαναστατών και των 
Μενσεβίκων. Δώδεκα χρόνια πιο μπροστά, τα 



πρώτα επαναστατικά Σοβιέτ είχαν υπάρξει στην 
Άγια Πετρούπολη, στη Μόσχα και σε πολλές 
δεκάδες άλλες πόλεις. Πριν να απλωθούν τα Σοβιέτ 
του 1905 στα εργοστάσια και τις φάμπρικες της 
πρωτεύουσας, είχε δημιουργηθεί στη Μόσχα στη 
διάρκεια μιας απεργίας ένα Σοβιέτ αντιπροσώπων 
των τυπογράφων. Μερικούς μήνες πρωτύτερα, το 
Μάη του 1905, η μαζική απεργία του Ιβάνοβο-
Βοζνιέσενκ είχε γεννήσει ένα ηγετικό όργανο που 
παρουσίαζε κιόλας τα βασικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα ενός Σοβιέτ αντιπροσώπων εργατών. 
Κύλησαν πάνω από δώδεκα χρόνια ανάμεσα στην 
πρώτη δοκιμή δημιουργίας ενός Σοβιέτ 
αντιπροσώπων των εργατών και το γιγαντιαίο 
παράδειγμα της εγκαθίδρυσης της εξουσίας των 
Σοβιέτ. Προφανώς η προθεσμία αυτή να μην είναι 
καθόλου υποχρεωτική για τις άλλες χώρες, κι 
ανάμεσα σ' αυτές και για την Κίνα. Μα να 
φανταζόμαστε πως οι κινέζοι εργάτες θα είναι 
ικανοί να συγκροτήσουν τα Σοβιέτ 
χρησιμοποιώντας μια ολιγόλογη ρετσέτα που θα 
αντικαθιστά τη λενινιστική γενίκευση, είναι σαν να 
αντικαθιστούμε τη διαλεκτική της επαναστατικής 
δράσης με μια ανίσχυρη κι ανιαρή συνταγή 
σχολαστικισμού. Δεν μπορούμε την παραμονή της 
εξέγερσης, μαζί με το σύνθημα της άμεσης 
κατάκτησης της εξουσίας, να εγκαθιδρύσουμε τα 
Σοβιέτ. Πραγματικά, αν τα πράγματα έχουν φτάσει 
στην κατάκτηση της εξουσίας, αν οι μάζες είναι 
έτοιμες για την εξέγερση, χωρίς να υπάρχουν 
Σοβιέτ, αυτό σημαίνει τότε πως υπάρχουν άλλες 
μορφές κι άλλες μέθοδες οργάνωσης που 
επιτρέπουν να εκπληρωθεί ή προπαρασκευαστική 
εργασία που εγγυάται την επιτυχία της εξέγερσης. 
Τότε το ζήτημα των Σοβιέτ δεν αποκτά πια παρά 



δευτερεύουσα σημασία, περιορίζεται σ' ένα τεχνικό 
πρόβλημα οργάνωσης, ή ακόμα λιγότερο σ' ένα 
ζήτημα ονομασίας. Το καθήκον των Σοβιέτ δεν 
συνίσταται μονάχα στο να προτρέψουν τις μάζες 
στην εξέγερση, ή στο να πραγματοποιήσουν την 
εξέγερση, μα στο να οδηγήσουν τις μάζες στην 
επανάσταση διαμέσου των αναγκαίων σταδίων. 
Στην αρχή το Σοβιέτ δεν απλώνει καθόλου στις 
μάζες χάρη στο σύνθημα της εξέγερσης, αλλά χάρη 
σ' άλλα επιμέρους συνθήματα. Μονάχα στη 
συνέχεια, το Σοβιέτ οδηγεί βήμα προς βήμα τις 
μάζες σ' αυτό το σύνθημα, δίχως να τις 
διασκορπίζει στη διάρκεια του δρόμου, 
εμποδίζοντας το σπάσιμο της πρωτοπορίας από το 
σύνολο της τάξης. Συνήθως, και κυρίως, το Σοβιέτ 
συγκροτείται πάνω στη βάση μιας απεργιακής 
πάλης, που έχει μπροστά της μια προοπτική 
επαναστατικής ανάπτυξης, μα που, τη δοσμένη 
στιγμή, περιορίζεται σε οικονομικές διεκδικήσεις. 
Μέσα στη δράση, η μάζα πρέπει να αισθανθεί και να 
καταλάβει πως το Σοβιέτ είναι η οργάνωσή της, η 
δική της οργάνωση, πως συγκεντρώνει τις δυνάμεις 
της για πάλη, για αντίσταση, για αυτοπροστασία και 
για επίθεση. Δεν μπορεί με τη δράση μιας μέρας, 
ούτε γενικά με μια δράση που πραγματοποιείται για 
μια μόνο φορά, να αισθανθεί έτσι και να το 
καταλάβει αυτό η μάζα, αλλά χάρη στην εμπειρία 
που αποκτάται μέσα σε μια σειρά εβδομάδων, 
μηνών, ίσως και χρόνων, με διακοπή ή χωρίς 
διακοπή. Να γιατί μονάχα μια ηγεσία επιγόνων και 
γραφειοκρατών μπορεί να συγκρατήσει μια μάζα 
που αφυπνίζεται κι ορθώνεται για να δημιουργήσει 
Σοβιέτ, κάτω από συνθήκες όπου η χώρα διέρχεται 
μια εποχή επαναστατικών κλονισμών, όταν η 
εργατική τάξη και οι φτωχοί χωρικοί της υπαίθρου 



βλέπουν να ανοίγεται μπροστά τους η προοπτική 
της κατάκτησης της εξουσίας, έστω κι αν αυτό 
ακόμα είναι ένα από τα μεταγενέστερα στάδια, κι αν 
ακόμα στο δοσμένο στάδιο η προοπτική αυτή δεν 
είναι ευπρόσιτη παρά σε μια ελάχιστη μειοψηφία. 
Αυτή εδώ είναι η αντίληψη που είχαμε πάντα για τα 
Σοβιέτ. Τα είχαμε εκτιμήσει σαν μια πλατιά και 
ευλύγιστη μορφή οργάνωσης, ευπρόσιτη για μάζες 
που αρχίζουν να αφυπνίζονται, από τα πρώτα 
βήματα της επαναστατικής ανόδου τους, και που 
είναι ικανή να ενώσει την εργατική τάξη στο 
σύνολό της, ανεξάρτητα από την ευρύτητα του 
τμήματός της εκείνου που είχε επαρκώς αναπτυχθεί 
για να καταλάβει τα προβλήματα της κατάκτησης 
της εξουσίας.

Είναι μήπως ακόμα αναγκαίο να παραθέσουμε πάνω 
σ' αυτό το θέμα γραπτές μαρτυρίες; Να αυτά που 
έγραφε λόγου χάρη ο Λένιν για το θέμα των Σοβιέτ 
στην περίοδο της πρώτης μας επανάστασης:

«Το Εργατικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Ρωσίας 
(αυτό ήταν τότε το όνομα του Κόμματος) δεν είχε 
ποτέ αρνηθεί να χρησιμοποιήσει στη διάρκεια μιας 
σχετικά ισχυρής επαναστατικής ανόδου ορισμένες 
εξωκομματικές οργανώσεις, του είδους των Σοβιέτ 
των αντιπροσώπων εργατών, για να αυξήσει την 
επίδραση των σοσιαλδημοκρατών πάνω στην 
εργατική τάξη και να στερεώσει το εργατικό 
σοσιαλδημοκρατικό κίνημα», (Λένιν: «Άπαντα», 
τόμ. 18ος, σελ. 215).

Είναι αναρίθμητες οι φιλολογικές και ιστορικές 
μαρτυρίες αυτού του είδους που θα μπορούσαν να 
παρατεθούν. Μα φαίνεται πως το ζήτημα είναι ήδη 
καθαρό και χωρίς αυτές.



Ακολουθώντας τον αντίθετο δρόμο οι επίγονοι 
έχουν μεταβάλλει τα Σοβιέτ σε μια στολή επίδειξης 
με την οποία το Κόμμα απλούστατα ντύνει το 
προλεταριάτο την παραμονή της κατάκτησης της 
εξουσίας. Μα ακριβώς τότε φαίνεται πως δεν μπορεί 
κανείς να αυτοσχεδιάζει Σοβιέτ κατά παραγγελία σε 
24 ώρες, με άμεσο σκοπό να οδηγήσει σε εξέγερση. 
Τα πειράματα αυτού του είδους παίρνουν 
αναπόφευκτα το χαρακτήρα ενός επινοήματος, για 
να καλύψουν με την τελετουργική όψη του 
σοβιετικού συστήματος την απουσία των 
απαραίτητων όρων για την κατάκτηση της 
εξουσίας. Αυτό ακριβώς έγινε στην Καντόνα όπου 
το Σοβιέτ απλώς διορίστηκε για να τηρήσουν τους 
τύπους. Να που καταλήγει ο τρόπος με τον οποίο οι 
επίγονοι θέτουν το ζήτημα!

* * * *
Στη διάρκεια της πολεμικής που άρχισε πάνω στο 
θέμα των κινέζικων γεγονότων κατηγόρησαν την 
Αντιπολίτευση για την παρακάτω αντίφαση, που 
καθώς έλεγαν ήταν αυταπόδειχτη: ενώ από το 
1926 η Αντιπολίτευση επέμβαινε με το σύνθημα 
των Σοβιέτ στην Κίνα, οι εκπρόσωποί της στη 
Γερμανία είχαν εκφραστεί ενάντια στα Σοβιέτ το 
φθινόπωρο του 1923.

Ποτέ ίσως το σχολαστικό πνεύμα δεν είχε 
εκδηλωθεί τόσο λαμπρά στην πολιτική σκέψη όσο 
σ' αυτήν την κατηγορία. Ναι, απαιτούσαμε να 
αντιμετωπιστεί στην Κίνα το θέμα της δημιουργίας 
των Σοβιέτ σαν οργανώσεις των εργατών και των 
χωρικών που είχαν μια ιδιαίτερη αξία την 
κατάλληλη στιγμή, όταν το κύμα ανέβαινε. Η 
βασική έννοια των Σοβιέτ θα μπορούσε να 
συνίσταται στο να αντιτάξουν τους εργάτες και 



τους χωρικούς στην μπουρζουαζία του Κουόμινταγκ 
και το πρακτορείο της που το αποτελούσε η 
αριστερά. Το σύνθημα των Σοβιέτ στην Κίνα 
σήμαινε πρώτα απ' όλα πως έπρεπε να σπάσει το 
αισχρό «μπλοκ των τεσσάρων τάξεων» που 
οδηγούσε στην αυτοκτονία, και να αναγκάσει το 
Κομμουνιστικό Κόμμα να βγει από το Κουόμινταγκ. 
Το κέντρο βάρους δεν βρισκόταν επομένως σ' ένα 
άγονο οργανωτικό σχήμα, αλλά σε μια γραμμή 
ταξικής συμπεριφοράς.

Αντίθετα, στη Γερμανία, το φθινόπωρο του 1923, 
δεν επρόκειτο παρά για μια μορφή οργάνωσης. 
Ύστερα από την άκρα παθητικότητα, την 
καθυστέρηση, τη νωθρότητα της ηγεσίας της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς και του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Γερμανίας άφησαν να τους ξεφύγει η 
ευνοϊκή στιγμή για να καλέσουν τους εργάτες να 
συγκροτήσουν Σοβιέτ. Οι επιτροπές εργοστασίων, 
από μόνες τους, χάρη στην πίεση της βάσης, 
κατέλαβαν στο εργατικό κίνημα της Γερμανίας, το 
φθινόπωρο του 1923, τη θέση που θα έπρεπε να 
πάρουν τα Σοβιέτ, και βέβαια με μια επιτυχία που 
θα ήταν πολύ πιο μεγάλη στην περίπτωση που το 
Κομμουνιστικό Κόμμα θα ακολουθούσε μια σωστή 
και τολμηρή πολιτική. Αυτή την εποχή η κατάσταση 
ήταν πάρα πολύ οξυμένη. Το να χάναμε κι άλλο 
χρόνο, ήταν σαν να αφήναμε να μας ξεφύγει 
οριστικά μια επαναστατική κατάσταση. Η εξέγερση 
είχε τελικά μπει στην ημερήσια διάταξη, και 
επιπλέον, έπρεπε να ξεσπάσει σε μια προθεσμία όσο 
το δυνατό πιο κοντινή. Το να προωθήσεις κάτω από 
τέτοιες συνθήκες το σύνθημα των Σοβιέτ θα ήταν 
σαν να κάνεις την πιο μεγάλη θεωρητική ηλιθιότητα 
που μπορεί κανείς να συλλάβει. Τα Σοβιέτ δεν είναι 
ένα φυλαχτό, που περιέχει από μόνο του μια 



σωτήρια δύναμη. Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον, 
τέτοιο όπως είχε διαμορφωθεί, Σοβιέτ 
δημιουργημένα βιαστικά, δεν θα ήταν παρά ένα 
ντουμπλάρισμα των εργοστασιακών επιτροπών. Θα 
έπρεπε να αφαιρέσουμε απ' αυτές, τις τελευταίες 
επαναστατικές λειτουργίες τους και να τις 
μεταβιβάσουμε στα νέο-δημιουργημένα Σοβιέτ, που 
δεν είχαν ακόμα κύρος. Κι όλα αυτά σε ποια 
στιγμή; Μέσα σε συνθήκες που κάθε μέρα που 
περνούσε ήταν αποφασιστική. Αυτό θα σήμαινε 
υποκατάσταση της επαναστατικής δράσης με το πιο 
ολέθριο παιχνίδι, που συνίσταται στο να παίζουμε 
με τις λέξεις στον οργανωτικό τομέα.

Είναι αναμφισβήτητο πως η σοβιετική μορφή 
οργάνωσης μπορεί να έχει μια τεράστια 
σπουδαιότητα, αλλά μονάχα όταν, την κατάλληλη 
στιγμή, εκφράζει μια σωστή πολιτική γραμμή. 
Αντίθετα, μπορεί να αποκτήσει μια αρνητική 
σημασία, υπολογίσιμης επίσης αξίας, όταν 
μεταμορφώνεται σε μύθο, σε φετίχ, σε κούφιο 
καρύδι. Τα δημιουργημένα την τελευταία στιγμή 
γερμανικά Σοβιέτ το φθινόπωρο του 1923 δεν θα 
είχαν τίποτε το καινούριο να προσφέρουν από 
πολιτική άποψη, θα δημιουργούσαν όμως σύγχιση 
στον οργανωτικό τομέα. Στην Καντόνα ήταν ακόμα 
χειρότερα. Το Σοβιέτ, που δημιουργήθηκε 
εσπευσμένα, για να τηρηθούν οι τύποι, δεν 
χρησίμεψε παρά να καμουφλάρει ένα τυχοδιωκτικό 
πουτς. Γι' αυτό το λόγο μάθαμε κατόπιν εορτής πως 
το Σοβιέτ της Καντόνας έμοιαζε με τον αρχαίο 
κινέζικο δράκοντα: σχεδιάστηκε πάνω στο χαρτί 
μονάχα. Η πολιτική της μαριονέτας και του 
χάρτινου δράκοντα δεν είναι δική μας πολιτική. 
Αντιταχθήκαμε στο να αυτοσχεδιαστούν στη 
Γερμανία Σοβιέτ με τηλεγραφική διαταγή, το 



φθινόπωρο του 1923. Ήμασταν υπέρ της 
δημιουργίας Σοβιέτ το 1926 στην Κίνα. Θα είχαμε 
αντιταχθεί στη δημιουργία ενός Σοβιέτ καρνάβαλου 
στην Καντόνα το Δεκέμβρη του 1927. Σ' αυτά δεν 
υπάρχει καμιά αντίφαση. Αντίθετα, υπάρχει μια 
βαθιά ενότητα ανάμεσα στην αντίληψη του 
δυναμισμού του επαναστατικού κινήματος και στις 
οργανωτικές μορφές του.

Το πρόβλημα του ρόλου και της σημασίας των 
Σοβιέτ, που παραμορφώθηκε, μπερδεύτηκε και 
αμαυρώθηκε από τη θεωρία και την πρακτική που 
εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια, δεν φωτίστηκε 
καθόλου από το Σχέδιο Προγράμματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
————————

[1]. Ο Τσεν Του-χσιου παραιτήθηκε από πρόεδρος 
της Κεντρικής Επιτροπής στα μέσα του Ιούλη του 
1927, όταν το «Αριστερό Κουόμινταγκ» –στο οποίο 
η Κομμουνιστική Διεθνής διάταξε τους 
κομμουνιστές να παραμείνουν– άρχισε να εκτελεί 
κομμουνιστές και εργάτες στο Βουχάν. Ο Τσεν 
οδηγήθηκε τελικά απ' αυτά τα γεγονότα να ζητήσει 
την αποχώρηση από το Κουόμινταγ. «Η Διεθνής, 
έγραφε, θέλει να εφαρμόσουμε τη δική μας 
πολιτική, από τη μια, και από την άλλη, δεν μας 
επιτρέπει να φύγουμε από το Κουόμινταγκ. Δεν 
υπάρχει πραγματικά διέξοδος και δεν μπορώ να 
συνεχίσω τη δουλειά μου», («Γράμμα στους 
Συντρόφους του Κομμουνιστικού Κόμματος»). Μια 
νέα ηγεσία, με τους Τσιου Τσιου-πέι, Λι Λι-σαν, 
Τσου Εν-λάι και Τσαγκ Κουό-τάο, σαν τα κυριότερα 
μέλη της, σχηματίστηκε στο Συνέδριο της 7 του 
Αυγούστου. Αυτή η ηγεσία, που, με εντολές της 



Κομμουνιστικής Διεθνούς, ξεκίνησε μια πορεία 
τυχοδιωκτικών εξεγέρσεων, ανακηρύχτηκε «για να 
εξασφαλίσει ότι από δω και μπρος θα υπάρχει μια 
σωστή, επαναστατική μπολσεβίκικη ηγεσία», 
(«Γράμμα στους Συντρόφους του Συνεδρίου της 7 
του Αυγούστου»). Στις 9 του Αυγούστου, στη 
Μόσχα, η Κοινή Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής 
και της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής του 
Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης, 
διακήρυξε ότι είναι «σε θέση να δηλώσει με 
ικανοποίηση ότι αυτή η δεξιά παρέκκλιση στην 
ηγεσία του κινέζικου αδελφού Κόμματος έχει τώρα 
εξαλειφθεί και η πολιτική της ηγεσίας έχει 
διορθωθεί», («Ανταπόκριση Διεθνούς Τύπου», 18 
του Αυγούστου 1927, σελ. 1074). Αυτή η «σωστή» 
και «μπολσεβίκικη» ηγεσία οδήγησε το Κόμμα στην 
Κομμούνα της Καντόνας –(Σελ. 196).

[2]. Στην ομιλία του στην Όγδοη Ολομέλεια της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς (Μάης του 1927), ο 
Στάλιν είπε: «Μπορούμε να πούμε τώρα ότι η 
κατάσταση στη Ρωσία από το Μάρτη μέχρι τον 
Ιούλη του 1917 ήταν ανάλογη με τη σημερινή 
κατάσταση στην Κίνα; Όχι, αυτό δεν μπορεί να 
λεχτεί. Δεν μπορεί να λεχτεί, όχι μόνο γιατί η 
Προσωρινή Κυβέρνηση στη Ρωσία εκείνη την εποχή 
ήταν μια αντεπαναστατική κυβέρνηση, ενώ η 
τωρινή κυβέρνηση στο Χανκέου είναι μια 
επαναστατική κυβέρνηση με την 
αστικοδημοκρατική έννοια του όρου... Η ιστορία 
των Σοβιέτ των εργατών δείχνει ότι τέτια Σοβιέτ 
μπορούν να υπάρξουν και να αναπτυχθούν 
παραπέρα μόνο αν είναι δοσμένες οι ευνοϊκές 
προϋποθέσεις για μια άμεση μετάβαση από την 
αστικοδημοκρατική επανάσταση στην προλεταριακή 
επανάσταση, δηλαδή, αν υπάρχουν ευνοϊκές 



προϋποθέσεις για την μετάβαση από την αστική 
κυβερνητική εξουσία στην δικτατορία του 
προλεταριάτου. Και δεν καταστράφηκαν μήπως τα 
Σοβιέτ των εργατών στο Λένινγκραντ και τη Μόσχα 
το 1905, όπως και τα Σοβιέτ των εργατών στη 
Γερμανία το 1918, ακριβώς επειδή αυτές οι 
ευνοϊκές προϋποθέσεις δεν υπήρχαν εκείνη την 
εποχή; Είναι δυνατό το 1905 να μην σχηματίζονταν 
Σοβιέτ στη Ρωσία αν υπήρχε εκείνη την εποχή στη 
Ρωσία μια πλατιά επαναστατική οργάνωση του 
τύπου του σημερινού Αριστερού Κουόμινταγκ στην 
Κίνα», («Το Κινέζικο Ζήτημα στην Όγδοη 
Ολομέλεια της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς», Αμβούργο-Βερολίνο 
1928, σελ. 66). Αυτή η ομιλία του Στάλιν δεν 
αναδημοσιεύεται σε κανέναν από τους δυο τόμους 
με λόγους και κείμενά του, με τίτλο «Προβλήματα 
του Λενινισμού» –(Σελ. 198). 

[3]. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας, σύμφωνα με 
το οργανωτικό ραπόρτο του Τσεν Του-χσιου στο 
Πέμπτο Συνέδριο του Κόμματος, είχε, τον Απρίλη 
του 1927, 57.967 μέλη, που ήταν κατά 53,8% 
εργάτες, 18,7% αγρότες, και το υπόλοιπο 
στρατιώτες, σπουδαστές, διανοούμενοι και άλλοι 
(πρβλ. Π.Μιφ: «Κινέζικη Επανάσταση», σελ. 117, 
Μόσχα, 1932). Μετά το 1927 δεν έχουν 
δημοσιευτεί αξιόπιστα στοιχεία για τον αριθμό των 
μελών του Κόμματος, αλλά, σ' ότι αφορά την 
κοινωνική του σύνθεση, έχουν δημοσιευτεί τα εξής: 
«Το Κόμμα δεν έχει ούτε έναν υγιή κομματικό 
πυρήνα ανάμεσα στους βιομηχανικούς εργάτες», 
(Εγκύκλιος της Κεντρικής Επιτροπής, 8 του 
Νοέμβρη 1928). «Την εποχή του Έκτου Συνεδρίου 
(Ιούλης του 1928), η αναλογία των εργατών στο 
Κόμμα ήταν ...10%. Τώρα έχει συρρικνωθεί στο 



3%», (Τσου Εν-λάι: «Οργανωτικά Ζητήματα στο 
Κόμμα στη Σημερινή Εποχή», 15 του Μάη 1929). 
«... Οι βιομηχανικοί εργάτες στο Κόμμα ανέρχονται 
στο 2,5%», («Έκκληση της Κεντρικής Επιτροπής, 
κλπ.», «Κόκκινη Σημαία», 26 του Μάρτη 1930, 
Σαγκάη). «... Τώρα είναι λιγότεροι από 2%», 
(Κουτσιούμοφ, της Γραμματείας της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς για την Άπω Ανατολή, 
στο «Συζήτηση του Προεδρείου της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς για τη 
Γραμμή Λι Λι-σαν», Δεκέμβρης 1930, δημοσιευμένο 
στον «Μπολσεβίκο», Σαγκάη, 10 του Μάη 1931) –
(Σελ. 202).

[4]. ΟΙ πουτσιστικές διαθέσεις συνέχισαν να 
κυριαρχούν στη γραμμή του Κινέζικου 
Κομμουνιστικού Κόμματος μετά την εξέγερση της 
Καντόνας για μια περίοδο πάνω από δυο χρόνια, 
κάτω από την ηγεσία του Λι Λι-σαν. Αυτή η πορεία 
ολοκλήρωσε τον αποχωρισμό του Κόμματος από το 
προλεταριάτο και το προσανατόλισε στα κινήματα 
διαφόρων ομάδων εξεγερμένων χωρικών και 
πρώην στρατιωτών του Κουόμινταγκ στις επαρχίες 
Κιαγκσί, Χουπέχ και Χουνάν. Απ' αυτές τις δυνάμεις 
αναδύθηκαν οι αγροτικές Κόκκινες Στρατιές, που 
επιχείρησαν (1930-1934) να κάνουν την αγροτική 
επανάσταση σε απομονωμένες αγροτικές περιοχές 
της Κεντρικής Κίνας, ξεκομμένα από τις πόλεις και 
το εργατικό κίνημα. Το προλεταριάτο παράμεινε σε 
κατάσταση απογοήτευσης και έλλειψης ηθικού, σαν 
αποτέλεσμα της ήττας του 1927, της τρομοκρατίας 
του Κουόμινταγκ που ακολούθησε, και της 
πολιτικής των «κόκκινων συνδικάτων» της «Τρίτης 
Περιόδου» του σταλινισμού. Οι υπάρχουσες 
εργατικές οργανώσεις παραμείνανε ολοκληρωτικά 
κάτω από τον έλεγχο του Κουόμινταγκ. Οι 



περισσότεροι εργάτες αφέθηκαν χωρίς καμιά 
οργάνωση, ακόμα και την πιο στοιχειώδη. Στην 
ύπαιθρο, οι ανώτερα εξοπλισμένες δυνάμεις του 
Κουόμινταγκ, βοηθούμενες από τους ιμπεριαλιστές 
και ανεμπόδιστες από ένα ισχυρό εργατικό κίνημα, 
νίκησαν τελικά τις αγροτικές δυνάμεις της 
Κεντρικής Κίνας, ανακαταλάβανε, το Νοέμβρη του 
1934, όλες τις λεγόμενες σοβιετικές περιοχές και 
ανάγκασαν τους Κόκκινους να καταφύγουν μακριά 
στα δυτικά και βορειοδυτικά, όπου επιδίωξαν να 
εγκαθιδρύσουν μια νέα βάση επιχειρήσεων. (Για μια 
ανάλυση της περιόδου 1928-1934, βλέπε Χάρολντ 
Ρ. Ιζαάκς: «Η Τραγωδία της Κινέζικης 
Επανάστασης»). Μετά από αυτές τις ήττες και 
σύμφωνα με τη δεξιά γραμμή της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς, οι Κινέζοι σταλινικοί ξαναγύρισαν 
απότομα σε μια ακριβή επανάληψη, σε κατώτερο, 
βέβαια, επίπεδο, της οπορτουνιστικής γραμμής του 
1925-1927, προσφέροντας πάλι συνεργασία στο 
Κουόμινταγκ και τη συμμετοχή τους σε μια «ενιαία 
κυβέρνηση αυτοάμυνας». Ο μύθος της «Σοβιετικής 
Κίνας» εγκαταλείφθηκε και οι επαναστατικές 
αγροτικές δυνάμεις που αντιπροσώπευαν οι 
Κόκκινες Στρατιές προσφέρθηκαν σαν νέα θυσία 
στο «αντιιμπεριαλιστικό ενιαίο μέτωπο» –(Σελ. 
203).

[5]. Μετά το πραξικόπημα του Τσιαγκ Κάι-σεκ στη 
Σαγκάη: «Παρά τη μερική ήττα... η επανάσταση 
έχει ανέβει σε ένα ανώτερο στάδιο», («Απόφαση 
της Όγδοης Ολομέλειας της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς», Μάης 
του 1927, «Ανταπόκριση Διεθνούς Τύπου», γαλλική 
έκδοση, 11 του Ιούνη 1927, σελ. 867). Μετά την 
«αποστασία» του «Αριστερού Κουόμινταγκ» του 
Βουχάν: «Η επανάσταση προχωρεί μπροστά προς 



την ανώτερη φάση της ανάπτυξής της, τη φάση της 
άμεσης πάλης για τη δικτατορία της εργατικής 
τάξης και της αγροτιάς», («Για τη Διεθνή 
Κατάσταση», «Απόφαση της Κοινής Συνεδρίασης 
της Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής 
Εξελεγκτικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού 
Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης, της 9 του 
Αυγούστου 1927», «Ανταπόκριση Διεθνούς 
Τύπου», 18 του Αυγούστου 1927, σελ. 1075). Μετά 
την ήττα των εξεγέρσεων του Ναντσάγκ και του 
Γιεχ-Χο: «Η κινέζικη επανάσταση όχι μόνο δεν 
βρίσκεται σε ύφεση, αλλά και έχει μπει σ' ένα νέο, 
ανώτερο στάδιο... Η δύναμη του επαναστατικού 
κινήματος των εργαζομένων μαζών της Κίνας όχι 
μόνο δεν έχει ακόμα εξαντληθεί, αλλά και αρχίζει 
τώρα ακριβώς να εκδηλώνεται σε ένα νέο 
προχώρημα της επαναστατικής πάλης», («Απόφαση 
της Ολομέλειας του Νοέμβρη της Κεντρικής 
Επιτροπής και της Κεντρικής Εξελεγκτικής 
Επιτροπής», Τσιου Τσιου-πέι: «Η Κινέζικη 
Επανάσταση και το Κομμουνιστικό Κόμμα», 
Σαγκάη, 1928, σελ. 136). Μετά την ήττα της 
εξέγερσης της Καντόνας: «Η γενική κατάσταση 
στην Κίνα είναι ακόμα πιο άμεσα επαναστατική 
κατάσταση... η προοπτική της σταθεροποίησης του 
κινέζικου καπιταλισμού μετά την εξέγερση της 
Καντόνας, όχι μόνο δεν καλυτερεύει, αλλά και 
ελαττώνεται φοβερά», («Απόφαση του Πολιτικού 
γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας» της 
3 του Γενάρη 1928, Τσιου Τσιου-πέι, όπ.π., σελ. 
247) –(Σελ. 204).

[6]. Μετά την κατάρρευση του καθεστώτος του 
Βουχάν η Κομμουνιστική Διεθνής στράφηκε 
απότομα προς τα αριστερά. «Οι κομμουνιστές 
πρέπει άμεσα να αρχίσουν να διαδίδουν την ιδέα 



των Σοβιέτ, για να μπορέσουν, στην περίπτωση που 
αποτύχει η πάλη να κερδηθεί το Κουόμινταγκ, να 
καλέσουν τις μάζες να δημιουργήσουν Σοβιέτ...», 
(«Πράβντα», 25 του Ιούλη 1927). Μια νέα 
κομμουνιστική ηγεσία σχηματίστηκε σ' ένα 
Συνέδριο που συγκλήθηκε βιαστικά «μετά από τις 
τηλεγραφικές εντολές της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
και του νέου αντιπροσώπου της», (Τσιου Τσιου-πέι: 
«Η Κινέζικη Επανάσταση και το Κομμουνιστικό 
Κόμμα», Σαγκάη, 1928, σελ. 122), και το κόμμα 
διατάχτηκε «να οργανώσει εξεγέρσεις των εργατών 
και των αγροτών κάτω από τη σημαία των 
επαναστατών Αριστερών του Κουόμινταγκ», 
(«Απόφαση του Συνεδρίου του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Κίνας της 7 του Αυγούστου»). Την 1η 
του Αυγούστου έγινε μια αποτυχημένη στρατιωτική 
εξέγερση στο Ναντσάγκ. Αναγκασμένα να 
υποχωρήσουν, τα στρατεύματα που διοικούσαν οι 
Γιεχ Τιγκ και Χο Λουγκ βάδισαν προς το Σβατέου 
στο Κβαγκτούγκ και εκεί διαλύθηκαν. Ταυτόχρονα 
οι λεγόμενες εξεγέρσεις του «Φθινοπωρινού 
Θερισμού» έγιναν σε διάφορες αγροτικές 
τοποθεσίες. Όλες τσακίστηκαν ανελέητα. Στις 19 
του Σεπτέμβρη, το κινέζικο Πολιτικό Γραφείο 
αποφάσισε τελικά ότι «οι εξεγέρσεις δεν μπορούν 
σε καμιά περίπτωση να γίνουν κάτω από τη σημαία 
του Κουόμινταγκ», (Τσιου Τσιου-πέι, όπ.π., σελ. 
134). Στις 30 του Σεπτέμβρη, η «Πράβντα» 
ανακοίνωσε ότι «το προπαγανδιστικό σύνθημα 
“Σοβιέτ!” πρέπει να γίνει τώρα ένα σύνθημα 
δράσης», («Ανταπόκριση του Διεθνούς Τύπου», 
γαλλική έκδοση, 8 του Οχτώβρη 1927, σελ. 1437). 
Η Ολομέλεια του Νοέμβρη του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Κίνας τελικά «αναγνώρισε τη χρεοκοπία 
του Αριστερού Κουόμινταγκ» και βεβαίωσε ότι η 



μπλε σημαία του Κουόμινταγκ «είχε γίνει η σημαία 
της λευκής τρομοκρατίας». Η Ολομέλεια επομένως 
αποφάσισε ότι «το κεντρικό σύνθημα για όλες τις 
εξεγέρσεις θα είναι τώρα: Όλη η Εξουσία στο 
Συμβούλιο των Αντιπροσώπων των Εργατών, 
Αγροτών, Στρατιωτών και του Φτωχού Λαού 
(Σοβιέτ)», και διακήρυξε ότι παρά την ήττα των 
εξεγέρσεων του Ναντσάγκ και του «Φθινοπωρινού 
Θερισμού», «μια άμεσα επαναστατική κατάσταση 
υπάρχει σήμερα σε όλη την Κίνα», (Τσιου Τσιου-
πέι, όπ.π., σελ. 136). Αυτό οδήγησε στην 
καταστροφή της Κομμούνας της Καντόνας. Η 
Ένατη Ολομέλεια της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς, το Φλεβάρη του 1928, 
ενώ τυπικά αποκήρυξε τον πουτσισμό, πρόβλεπε 
την άμεσα εμφάνιση ενός νέου επαναστατικού 
κύματος και έβαζε μπροστά στο κινέζικο κόμμα «το 
πρακτικό καθήκον της οργάνωσης και της 
διεξαγωγής της ένοπλης εξέγερσης των μαζών», 
(«Αποφάσεις της Ένατης Ολομέλειας της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς», γαλλική έκδοση, σελ. 49). Μ' αυτό τον 
προσανατολισμό, το αποδεκατισμένο κινέζικο 
Κόμμα μπήκε στις νέες καταστροφές της «τρίτης 
περιόδου» του σταλινισμού, που στην Κίνα πήρε τη 
μορφή του πουτσισμού κάτω από την ηγεσία του Λι 
Λι-σαν, που η γραμμή του κατεύθυνε το Κόμμα 
μέχρι το τέλος του 1930 –(Σελ. 206).

[7]. Η εξέγερση του Ναντσάγκ της 1ης του 
Αυγούστου 1927, με ηγέτες τους Γιεχ Τιγκ και Χο 
Λουγκ, έγινε κάτω από τη σημαία του Κουόμινταγκ 
με μια «επαναστατική επιτροπή» αποτελούμενη από 
τους Σουγκ Τσιγκ-λιγκ, Ευγέν Τσεν και Τεγκ Γιεν-
τα, που βρίσκονταν ήδη στο δρόμο φεύγοντας για 
την εξορία στην Ευρώπη, και άλλες 



προσωπικότητες του Αριστερού Κουόμινταγκ που 
επίσης αγνοούσαν το ότι ήταν «ηγέτες» στα 
γεγονότα του Ναντσάγκ. Το πρόγραμμα των Γιεχ-
Χο υποσχόταν την απαλλοτρίωση της γης πάνω από 
200 μου (33 1/3 ακρ), που σήμαινε προστασία για 
τους περισσότερους γαιοκτήμονες του Κιαγκσί. 
Καθώς διέσχιζαν την επαρχία με τις σημαίες τους 
του Κουόμινταγκ, τα στρατεύματα των Γιεχ-χο 
εμφανίζονταν στις μάζες «σαν οι στρατιές του 
Τσιαγκ Κάι-σεκ του Τρίτου», (Τσιου Τσιου-πέι: «Η 
Κινέζικη Επανάσταση και το Κομμουνιστικό 
Κόμμα», Σαγκάη, 1928, σελ. 124). Ο Τσιου 
αποδίδει την αποτυχία της εξέγερσης στην 
«ανώτερη δύναμη του εχθρού» και προσθέτει τα 
εξής «λάθη της ηγεσίας»: «1) Έλλειψη μιας 
ξεκάθαρης επαναστατικής πολιτικής, 2) 
Αναποφασιστικότητα γύρω από την αγροτική 
επανάσταση. 3) Έλλειψη σύνδεσης με τις αγροτικές 
μάζες και παράλειψη να εξοπλιστούν οι αγρότες. 4) 
Παράλειψη να τσακιστούν οι παλιές πολιτικές 
οργανώσεις και να φτιαχτούν νέες. 5) Λάθη στις 
στρατιωτικές αποφάσεις», (όπ.π.). Ο στρατός 
επιτέθηκε στο Σβατέου στο Κβαγκτούγκ το 
Σεπτέμβρη, νικήθηκε και διαλύθηκε προς τους 
λόφους. Ένα μέρος του έγινε ο πυρήνας για τις 
κατοπινές αγροτικές στρατιές στο Κιαγκσί –(Σελ. 
206).

[8]. Ο Νέστορ Μάχνο ήταν ο ηγέτης μικρών 
παρτιζάνικων ομάδων αγροτών στην Ουκρανία, στη 
διάρκεια του εμφυλίου πολέμου μετά τη ρώσικη 
επανάσταση. Πολέμησε ενάντια τους ουκρανούς 
αντιδραστικούς και τις γερμανικές δυνάμεις 
κατοχής. Κάτω από την επιρροή αναρχικών και, 
συχνά, κουλάκων, αρνήθηκε επίμονα να 
ενσωματώσει τις δυνάμεις του στον συγκεντρωτικό 



Κόκκινο Στρατό. Καθώς αυτός μεγάλωνε σε αριθμό 
και αποτελεσματικότητα, οι παρτιζάνικες ομάδες 
του Μάχνο ήρθαν σε σύγκρουση μαζί του, και 
πολιτικά και φυσικά. Οι δυνάμεις του τελικά 
διαλύθηκαν από το σοβιετικό στρατό. Ο 
Μαχνοϊσμός χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει 
απομονωμένες, τυχοδιωχτικές, ουσιαστικά 
αγροτικές πολεμικές ενέργειες παρτιζάνων –(Σελ. 
207).

[9]. Ο «σύντροφος Ν» ήταν ο Χάιντς Νόιμαν, ο 
γερμανός κομμουνιστής, που, μαζί με τον 
Λομιναντζέ, ήταν στο επιτελείο των αντιπροσώπων 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς στην Κίνα μετά την 
αναχώρηση του ανυπόληπτου Μποροντίν. Ο Νόιμαν 
είχε άμεση συμμετοχή στο σχεδιασμό της εξέγερσης 
της Καντόνας και ήταν εκεί όταν έγινε η εξέγερση. 
Ο Γιεχ Τιγκ, ο στρατιωτικός διοικητής της 
εξέγερσης, είπε αργότερα με πικρία στην 
Κομμουνιστική Διεθνή στη Μόσχα, ότι ο Νόιμαν 
ήταν «ο πρώτος που το έσκασε» όταν έγινε φανερή 
η κατάρρευση του πραξικοπήματος –(Σελ. 209). 

[10]. «Το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων των 
Εργατών, Αγροτών και Στρατιωτών της Καντόνας», 
που ανάλαβε την εξουσία στην Καντόνα στις 6 π.μ. 
της 11 του Δεκέμβρη 1927, αποτελούνταν από 15 
άνδρες διαλεγμένους σε μια μυστική συνάντηση 
των οργανωτών της εξέγερσης στις 7 του 
Δεκέμβρη. Οι εννιά αντιπροσώπευαν τους 3.000 
εργάτες κάτω από κομμουνιστική επιρροή, που 
πήραν μέρος στην εξέγερση, οι τρεις ήταν 
αντιπρόσωποι του συντάγματος των 1.200 
ευέλπιδων που επίσης πήραν μέρος στην εξέγερση, 
και τρεις ονομάστηκαν αντιπρόσωποι των αγροτών 
του Κβαγκτούγκ. Δυο από τους τελευταίους δεν 



έφτασαν έγκαιρα. Στην ίδια συνάντηση 
αποφασίστηκε ότι το πρωί της εξέγερσης, το 
«Σοβιέτ» θα διευρυνόταν ώστε να έχει 300 μέλη. 
Αυτά τα στοιχεία δίνονται από τον Χουάγκ Πιγκ, 
ηγετικό στέλεχος της Κομμούνας και «υπουργό 
εξωτερικών» της βραχύβιας κυβέρνησης, στο «Η 
Κομμούνα της Καντόνας και η Προετοιμασία της», 
στη συλλογή «Η Κομμούνα της Καντόνας», 
Σαγκάη, 1930, σελ. 89-90 –(Σελ. 209).

Γ΄ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ 
ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
(Μέρος Τρίτο)

6. Το Πρόβλημα του Χαρακτήρα
της Μελλοντικής Κινέζικης Επανάστασης
Το σύνθημα της δικτατορίας του προλεταριάτου 
που σέρνει πίσω του τους φτωχούς χωρικούς είναι 
αδιάσπαστα δεμένο με το πρόβλημα του 
σοσιαλιστικού χαρακτήρα της μελλοντικής, της 
τρίτης επανάστασης στην Κίνα. Αφού λοιπόν δεν 
είναι μονάχα η ιστορία που επαναλαμβάνεται, αλλά 
ανανεώνονται επίσης και τα λάθη που αντιτάσσουν 
οι άνθρωποι στις απαιτήσεις της, ακούμε κιόλας να 
προβάλουν την παρακάτω αντίρρηση: η Κίνα δεν 
είναι ακόμα ώριμη για τη σοσιαλιστική επανάσταση. 
Αυτός όμως είναι ένας αφηρημένος, στατικός 
τρόπος παρουσίασης του ζητήματος. Μήπως η 
Ρωσία, παρμένη χωριστά, ήταν ώριμη για το 
σοσιαλισμό; Σύμφωνα με τον Λένιν, όχι. Ήταν 
όμως ώριμη για τη δικτατορία του προλεταριάτου, 
τη μοναδική μέθοδο που επιτρέπει να λυθούνε τα 
επείγοντα εθνικά προβλήματα. Επομένως, το 
μέλλον της δικτατορίας στο σύνολό της, 
καθορίστηκε σε τελευταία ανάλυση από την πορεία 



της παγκόσμιας εξέλιξης, πράγμα που προφανώς 
δεν αποκλείει, μα, αντίθετα, προϋποθέτει μια σωστή 
πολιτική της προλεταριακής δικτατορίας, τη 
στερέωση, την προσφυγή σ' όλα τα μέτρα για να 
προσαρμοστούμε, από τη μια μεριά, στις εθνικές 
συνθήκες και, από την άλλη, στην πορεία της 
παγκόσμιας εξέλιξης. Το ίδιο ισχύει πέρα για πέρα 
και για την Κίνα.

Στο ίδιο άρθρο, που είχε τον τίτλο «Η Επανάστασή 
μας» (16 του Γενάρη 1923), όπου ο Λένιν 
αποδείχνει πως τα ιδιότυπα γνωρίσματα της Ρωσίας 
αναπαράγουν στην ανάπτυξή τους τις ιδιομορφίες 
εξέλιξης των χωρών της Ανατολής, χαρακτηρίζει 
σαν «άπειρα χυδαίο» το επιχείρημα της ευρωπαϊκής 
σοσιαλδημοκρατίας που βεβαιώνει πως «δεν 
είμαστε αρκετά μεγάλοι για να φτάσουμε στο 
σοσιαλισμό, πως δεν έχουμε, σύμφωνα με την 
έκφραση κάθε είδους "σοφών" κυρίων της 
Ευρώπης, τις οικονομικές προϋποθέσεις για το 
σοσιαλισμό».

Μα αν ο Λένιν χλευάζει τους «σοφούς» κυρίους, 
δεν το κάνει γιατί πιστεύει ο ίδιος στη λεγόμενη 
ύπαρξη των οικονομικών προϋποθέσεων για το 
σοσιαλισμό στη Ρωσία, αλλά γιατί δεν απορρέει 
καθόλου από την απουσία των προϋποθέσεων που 
σου επιτρέπουν να οικοδομήσεις το σοσιαλισμό με 
τις δικές σου τις δυνάμεις το ότι πρέπει να αρνηθείς 
την εξουσία, όπως το σκέφτονταν κι εξακολουθούν 
να το σκέφτονται ακόμα οι σχολαστικοί και οι 
φιλισταίοι. Σ' αυτό το άρθρο ο Λένιν απαντά για 
εκατοστή πρώτη ή για χιλιοστή πρώτη φορά στις 
σοφιστείες των ηρώων της Δεύτερης Διεθνούς:



«Η αναμφισβήτητη αυτή θέση (ότι η Ρωσία δεν 
ήταν ώριμη για το σοσιαλισμό), δεν είναι 
αποφασιστική για να κρίνεται την επανάστασή 
μας», Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 18ος, μέρ. ΙΙ, σελ. 
118-119).

Να εκείνο που δεν θέλουν και δεν μπορούν να 
καταλάβουν οι συγγραφείς του Σχεδίου Προ 
γράμμα τος. Αυτή καθεαυτή η θέση της έλλειψης 
οικονομικής και πολιτικής ωριμότητας τόσο της 
Κίνας όσο και της Ρωσίας (και προφανώς ακόμα 
περισσότερο της Κίνας από της Ρωσίας) δεν μπορεί 
να αμφισβητηθεί. Απ' αυτό, όμως, δεν μπορεί 
κανείς καθόλου να συμπεράνει πως το 
προλεταριάτο οφείλει να παραιτηθεί από την 
κατάκτηση της εξουσίας, όταν αυτή η κατάκτηση 
υπαγορεύεται απ' όλες τις ιστορικές συνθήκες και 
από την επαναστατική κατάσταση της χώρας.

Το συγκεκριμένο, ιστορικό, πολιτικό, επίκαιρο 
ζήτημα περιορίζεται στο να γνωρίζουμε όχι αν η 
Κίνα είναι ώριμη από οικονομική άποψη για να 
εγκαθιδρύσει το δικό της σοσιαλισμό, αλλά αν είναι 
ώριμη από πολιτική άποψη για τη δικτατορία του 
προλεταριάτου. Τα δυο αυτά ζητήματα δεν είναι 
καθόλου ταυτόσημα. Θα ήταν ταυτόσημα, αν δεν 
υπήρχε στον κόσμο ο νόμος της ανισόμερης 
εξέλιξης. Σ' αυτήν εδώ την περίπτωση, ο νόμος 
αυτός, που εκτείνεται σ' όλες τις αμοιβαίες σχέσεις 
της οικονομίας και της πολιτικής είναι εντελώς 
εφαρμόσιμος. Η Κίνα είναι λοιπόν ώριμη για τη 
δικτατορία του προλεταριάτου; Μονάχα η εμπειρία 
της πάλης μπορεί να απαντήσει μ' έναν 
αναντίρρητο τρόπο σ' αυτήν την ερώτηση. Για τον 
ίδιο αυτό λόγο, μονάχα η πάλη μπορεί να 
αποφασίσει πότε και μέσα σε ποιες συνθήκες θα 



πραγματοποιηθεί η ενοποίηση, η απελευθέρωση και 
η αναγέννηση της Κίνας. Όποιος λέει πως η Κίνα 
δεν είναι ακόμα ώριμη για τη δικτατορία του 
προλεταριάτου, βεβαιώνει μ' αυτό πως η τρίτη 
κινέζικη επανάσταση αναβάλλεται για πάρα πολλά 
χρόνια.

Βέβαια δεν θα έμενε πια σχεδόν καμιά ελπίδα αν τα 
κατάλοιπα του φεουδαλισμού κυριαρχούσαν 
πραγματικά στην κινέζικη οικονομία, όπως 
βεβαιώνουν οι ηγέτες της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Μα ευτυχώς τα 
κατάλοιπα δεν μπορούν γενικά να κυριαρχούν. 
Πάνω σ' αυτό το σημείο επίσης το Σχέδιο 
Προγράμματος δεν διορθώνει τα λάθη που έγιναν, 
μα, αντίθετα, τα τονίζει με μια ακατάλληλη 
υπεκφυγή. Το Σχέδιο μιλάει για «επικράτηση 
φεουδαρχικών, μεσαιωνικών σχέσεων τόσο στην 
οικονομία της χώρας όσο και στο πολιτικό 
εποικοδόμημά της...».

Αυτό είναι ριζικά λαθεμένο. Τι σημαίνει επικράτηση; 
Πρόκειται μήπως για τον αριθμό των ατόμων που 
αγγίζουν αυτές οι σχέσεις; Ή αφορά τον κυρίαρχο 
και ηγετικό ρόλο που παίζουν στην οικονομία της 
χώρας; Η εξαιρετικά γοργή εσωτερική ανάπτυξη 
της βιομηχανίας, βασισμένη πάνω στο εμπορικό και 
τραπεζιτικό κεφάλαιο, και η κυριαρχία του στη 
χώρα, η πλήρης εξάρτηση της αγοράς των πιο 
σημαντικών αγροτικών περιοχών, ο τεράστιος 
ρόλος, που μεγαλώνει ολοένα και πιο πολύ, του 
εξωτερικού εμπορίου, η ολοκληρωτική υποταγή της 
κινέζικης υπαίθρου στις πόλεις –όλα αυτά δείχνουν 
την χωρίς όρους επικράτηση, την άμεση κυριαρχία 
των καπιταλιστικών σχέσεων στην Κίνα. Βέβαια, οι 
κοινωνικές σχέσεις δουλείας και μισο-δουλείας είναι 



αρκετά σημαντικές. Κατά το ένα μέρος προέρχονται 
ακόμα από την εποχή του φεουδαλισμού. Κατά το 
άλλο είναι καινούριοι σχηματισμοί, νεκραναστάσεις 
του παρελθόντος που οφείλονται στην 
καθυστέρηση που υφίσταται η ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάμεων, στον αγροτικό 
υπερπληθυσμό, στη δράση του εμπορικού και 
τοκογλυφικού καπιταλισμού, κλπ. Εκείνο όμως που 
κυριαρχεί δεν είναι οι «φεουδαρχικές» σχέσεις (η 
πιο συγκεκριμένα η δουλεία και γενικά οι 
προκαπιταλιστικές σχέσεις), αλλά οι καπιταλιστικές 
σχέσεις. Και είναι ο κυρίαρχος αυτός ρόλος των 
καπιταλιστικών σχέσεων που επιτρέπει άλλωστε να 
αντιμετωπιστούν σοβαρά οι προοπτικές της 
ηγεμονίας του προλεταριάτου στην εθνική 
επανάσταση. Αλλιώτικα, τα δυο άκρα δεν θα 
συναντιόνταν καθόλου.

«Η δύναμη του προλεταριάτου σ' οποιαδήποτε 
καπιταλιστική χώρα είναι άπειρα πιο μεγάλη από 
την αναλογία του προλεταριάτου στον ολικό 
πληθυσμό. Κι αυτό, γιατί το προλεταριάτο διευθύνει 
από οικονομική άποψη το κέντρο και τα νεύρα 
ολόκληρου του οικονομικού συστήματος του 
καπιταλισμού κι ακόμα γιατί στον οικονομικό και 
πολιτικό τομέα το προλεταριάτο εκφράζει κάτω από 
την καπιταλιστική κυριαρχία τα πραγματικά 
συμφέροντα της τεράστιας πλειοψηφίας των 
εργαζομένων.

Το προλεταριάτο πάλι, ακόμα κι όταν αποτελεί μια 
μειοψηφία μέσα στο σύνολο του πληθυσμού (ή 
όταν είναι η συνειδητή και πραγματικά 
επαναστατική πρωτοπορία του προλεταριάτου που 
αποτελεί αυτή τη μειοψηφία) είναι ικανό να 
ανατρέψει την μπουρζουαζία και σε συνέχεια να 



συμπαρασύρει πολυάριθμους συμμάχους από την 
μισο-προλεταριακή και μικροαστική μάζα, που δεν 
θα εκφραστεί ποτέ από τα πριν υπέρ της κυριαρχίας 
του προλεταριάτου, που δεν θα καταλάβει τους 
όρους και τα καθήκοντα αυτής της κυριαρχίας, μα 
θα πειστεί μονάχα με τη μεταγενέστερη πείρα της 
για το αναπόφευκτο, για το δίκιο, για τη 
νομιμότητα της προλεταριακής δικτατορίας», 
(Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 16ος, Το 1919, σελ. 458).

Ο ρόλος του κινέζικου προλεταριάτου στην 
παραγωγή είναι κιόλας σημαντικός. Και θα 
μεγαλώνει ολοένα στα χρόνια που θα 
ακολουθήσουν. Ο πολιτικός του ρόλος, όπως το 
έδειξαν τα γεγονότα, θα μπορούσε να είναι 
επιβλητικός. Μα η γραμμή της ηγεσίας είχε τελείως 
προσανατολιστεί ενάντια στη δυνατότητα του 
προλεταριάτου να κατακτήσει τον ηγετικό αυτό 
ρόλο.

Το Σχέδιο Προγράμματος λέει πως η οικοδόμηση 
του σοσιαλισμού στην Κίνα δεν θα μπορεί να 
οδηγηθεί σε επιτυχία «παρά με τον όρο να 
στηριχθεί άμεσα από τις χώρες της προλεταριακής 
δικτατορίας». Έτσι αναγνωρίζουν εδώ σ' ότι αφορά 
την Κίνα αυτό που το Κόμμα μας δεχόταν πάντα σε 
σχέση με τη Ρωσία. Μα αν στην Κίνα δεν υπάρχουν 
εσωτερικές δυνάμεις ικανές να οικοδομήσουν από 
μόνες τους τη σοσιαλιστική κοινωνία, τότε 
σύμφωνα με τη θεωρία των Στάλιν-Μπουχάριν το 
κινέζικο προλεταριάτο δεν θά 'πρεπε να πάρει την 
εξουσία σε κανένα στάδιο της επανάστασης. Ή 
μήπως το γεγονός ότι υπάρχει η ΕΣΣΔ λύνει το 
ζήτημα προς την αντίθετη κατεύθυνση; Τότε η 
τεχνική μας θα ήταν αρκετή για να οικοδομήσει τη 
σοσιαλιστική κοινωνία όχι μονάχα στη χώρα μας, 



στην ΕΣΣΔ, αλλά και στην Κίνα, δηλαδή σε δυο 
μεγάλες χώρες, τις πιο καθυστερημένες από 
οικονομική άποψη και που έχουν έναν πληθυσμό 
εξακόσια εκατομμύρια κατοίκους. Ή μήπως η 
αναπόφευκτη δικτατορία του προλεταριάτου στην 
Κίνα είναι «αποδεκτή» γιατί η δικτατορία αυτή θα 
εισαχθεί στο κύκλωμα της παγκόσμιας 
σοσιαλιστικής επανάστασης, γινόμενη όχι μονάχα 
ένας κρίκος της, αλλά και η κινητήρια δύναμή της; 
Μα αυτός εδώ είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο 
ο Λένιν έθετε το πρόβλημα της επανάστασης του 
Οκτώβρη, που η «πρωτοτυπία» του συνίσταται 
ακριβώς σε μια εξέλιξη ανάλογη με την εξέλιξη των 
χωρών της Ανατολής. Έτσι βλέπουμε πως η 
ρεβιζιονιστική θεωρία του «σοσιαλισμού σε μια 
μόνη χώρα», που δημιουργήθηκε στα 1925 για να 
παλέψει τον «τροτσκισμό», σπέρνει την ταραχή και 
τη σύγχυση, κάθε φορά που αντιμετωπίζει ένα 
καινούριο μεγάλο επαναστατικό πρόβλημα.

Το Σχέδιο Προγράμματος πάει ακόμα πιο μακριά 
στον ίδιο αυτό δρόμο. Αντιθέτει στην Κίνα και την 
Ινδία «την πριν το 1917 Ρωσία», την Πολωνία 
(«κλπ.»;) σαν χώρες που διαθέτουν «ένα ορισμένο 
μίνιμουμ βιομηχανίας επαρκές για να οικοδομήσουν 
θριαμβευτικά το σοσιαλισμό», ή (όπως γράφει μ' 
έναν πιο συγκεκριμένο τρόπο, και γι' αυτό πιο 
λαθεμένο, σε ένα άλλο σημείο) σαν χώρες που 
έχουν «τις αναγκαίες και επαρκείς υλικές 
προϋποθέσεις για να οικοδομήσουν τον πλήρη 
σοσιαλισμό». Εδώ πρόκειται, όπως γνωρίζουμε ήδη 
για ένα πραγματικό λογοπαίγνιο πάνω στην 
έκφραση του Λένιν: «αναγκαίες και επαρκείς» 
προϋποθέσεις. Αυτό είναι μια απαράδεχτη απάτη, 
γιατί ο Λένιν απαριθμεί με ακρίβεια τις πολιτικές και 
οργανωτικές προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων 



και των προϋποθέσεων του τεχνικού, του 
πολιτιστικού και του διεθνιστικού τομέα. Ωστόσο, 
το ουσιώδες είναι να γνωρίζουμε: πως μπορεί 
κανείς να καθορίζει a priori το επαρκές μίνιμουμ 
βιομηχανίας για την οικοδόμηση του πλήρους 
σοσιαλισμού, αφού πρόκειται για μια ακατάπαυστη 
παγκόσμια πάλη ανάμεσα σε δυο οικονομικά 
συστήματα, ανάμεσα σε δυο κοινωνικά καθεστώτα, 
που κάνει την οικονομική μας βάση άπειρα πιο 
αδύνατη μέσα σ' αυτή την πάλη;

Αν δεν υπολογίζει κανείς παρά μόνο τον οικονομικό 
μοχλό, είναι καθαρό πως ο δικός μας, ο μοχλός της 
ΕΣΣΔ, και για ένα λόγο παραπάνω της Κίνας και της 
Ινδίας, είναι άπειρα πιο ανίσχυρος από το μοχλό 
του παγκόσμιου καπιταλισμού. Μα το πρόβλημα 
ολόκληρο θα λυθεί με την επαναστατική πάλη 
ανάμεσα στα δυο συστήματα, μια πάλη παγκόσμιας 
έκτασης. Στην πολιτική πάλη ο μοχλός ο πιο 
ισχυρός είναι στο πλευρό μας, ή για να είμαστε πιο 
συγκεκριμένοι, μπορεί και πρέπει, αν εφαρμόσουμε 
μια σωστή πολιτική, να πέσει στα χέρια μας.

Πάντα στο ίδιο άρθρο «Η Επανάστασή μας», 
ύστερα από τις λέξεις «για να χτίσουμε το 
σοσιαλισμό χρειάζεται ένα ορισμένο πολιτιστικό 
επίπεδο», ο Λένιν παρατηρεί: «Αν και κανείς δεν 
μπορεί να πει ποιο είναι αυτό το ορισμένο επίπεδο». 
Γιατί δεν μπορεί κανείς να το πει αυτό; Γιατί αυτό 
το πρόβλημα λύνεται με την πάλη, με μια άμιλλα 
παγκόσμιας έκτασης ανάμεσα σε δυο κοινωνικά συ 
στήματα, ανάμεσα σε δυο πολιτισμούς. Το Σχέδιο 
Προγράμματος σπάζοντας εντελώς μ' αυτή τη 
σκέψη του Λένιν, που αποτελεί μάλιστα την ουσία 
του προβλήματος, βεβαιώνει πως η πριν το 1917 
Ρωσία διέθετε ακριβώς αυτό το «το μίνιμουμ της 



τεχνικής», και κατά συνέπεια και της κουλτούρας, 
το αναγκαίο για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού 
σε μια μόνη χώρα. Οι συγγραφείς του Σχεδίου 
επιχειρούν να πουν στο Πρόγραμμα, αυτό που 
«κανείς δεν μπορεί να πει» a priori.

Δεν μπορεί κανείς, αυτό είναι αδύνατο, είναι 
παράλογο, να αναζητάει το κριτήριο ενός 
«επαρκούς μίνιμουμ» σε μια εθνική στατική 
(«Ρωσία πριν το 1917»), όταν ολόκληρο το 
πρόβλημα λύνεται από τον επαναστατικό 
δυναμισμό. Πάνω σ' αυτό ακριβώς το ψεύτικο, το 
αυθαίρετο, το απομονωμένο εθνικό κριτήριο 
στηρίζεται η θεωρητική βάση της εθνικιστικής 
στενοκεφαλιάς στην πολιτική –πηγή αναπόφευκτων 
εθνικορεφομιστικών και σοσιαλπατριωτικών 
σφαλμάτων στο μέλλον.

7. Η Αντιδραστική Ιδέα «των Διμερών Εργατικών
και Αγροτικών Κομμάτων» για την Ανατολή
Τα διδάγματα της δεύτερης κινέζικης επανάστασης 
είναι μαθήματα για ολόκληρη την Κομμουνιστική 
Διεθνή, μα πριν απ' όλα για τις χώρες της 
Ανατολής.

Όλα τα επιχειρήματα που πρόβαλαν για να 
υπερασπίσουν τη μενσεβίκικη γραμμή τους στην 
κινέζικη επανάσταση έπρεπε, αν τα έπαιρνε κανείς 
στα σοβαρά, να ισχύουν τρεις φορές περισσότερο 
για την Ινδία. Ο ιμπεριαλιστικός ζυγός έχει εκεί 
κάτω, στην κλασική αυτή αποικία, μορφές άπειρα 
πιο άμεσες και πιο συγκεκριμένες από ότι στην 
Κίνα. Τα κατάλοιπα των φεουδαρχικών σχέσεων, 
δηλαδή της δουλείας, είναι στην Ινδία ασύγκριτα 
πιο βαθιά και πιο σημαντικά. Ωστόσο (ή για να 
μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, ακριβώς γι' αυτό το 



λόγο) οι μέθοδες που εφαρμόστηκαν στην Κίνα και 
που οδήγησαν την επανάσταση στην καταστροφή, 
θα έχουν στην Ινδία ακόμα πιο ολέθριες συνέπειες. 
Μονάχα ένα τεράστιο και ακαταδάμαστο κίνημα των 
λαϊκών μαζών, που, εξαιτίας κυρίως της έκτασης, 
και του ακαταδάμαστου χαρακτήρα του, των 
σκοπών και των διεθνιστικών δεσμών του, δεν 
μπορεί να ανεχτεί κανένα ημίμετρο της ηγεσίας 
του, καμιά διαιτησία ούτε οπορτουνισμό, θα μπορεί 
να ανατρέψει τους ινδούς ευγενείς, την 
αγγλοϊνδική γραφειοκρατία και το βρετανικό 
ιμπεριαλισμό.

Η ηγεσία της Κομμουνιστικής Διεθνούς έχει κιόλας 
κάνει πολλά λάθη στην Ινδία. Οι περιστάσεις δεν 
επέτρεψαν ακόμα σ' αυτά τα λάθη να εκδηλωθούν 
σε μια τόσο πλατιά κλίμακα όπως στην Κίνα. 
Μπορεί επομένως να ελπίζει κανείς πως τα 
διδάγματα των κινέζικων γεγονότων θα επιτρέψουν 
να επανορθωθεί έγκαιρα η κατευθυντήρια πολιτική 
γραμμή στην Ινδία και στις άλλες χώρες της 
Ανατολής.

Για μας το κύριο ζήτημα εδώ, όπως και παντού και 
πάντα, είναι το ζήτημα του Κομμουνιστικού 
Κόμματος, της πλέριας ανεξαρτησίας του, του 
αδιάλλακτου ταξικού χαρακτήρα του. Μ' αυτήν την 
έννοια, ο πιο μεγάλος κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της 
δημιουργίας των λεγόμενων «εργατικών και 
αγροτικών Κομμάτων» στις ανατολικές χώρες.

Από το 1924, που υπολογίζεται σαν ο χρόνος της 
ανοιχτής αναθεώρησης ολόκληρης μιας σειράς 
βασικών θέσεων του Μαρξ και του Λένιν, ο Στάλιν 
προώθησε τη φόρμουλα «των διμερών εργατικών 
και αγροτικών Κομμάτων για τις χώρες της 



Ανατολής». Αυτή η φόρμουλα είχε στηριχτεί στον 
ίδιο αυτό εθνικό ζυγό που χρησίμεψε στην Ανατολή 
σαν καμουφλάζ του οπορτουνισμού, με την ίδια 
έννοια που χρησίμεψε η «σταθεροποίηση» στη 
Δύση. Τα τηλεγραφήματα που έρχονται από την 
Ινδία, όπως και από την Ιαπωνία, όπου δεν υπάρχει 
εθνική καταπίεση, αναγγέλλουν συχνά την 
τελευταία περίοδο επεμβάσεις των περιφερειακών 
«εργατικών και αγροτικών Κομμάτων», 
παρουσιάζοντάς τα σαν οργανώσεις προσκείμενες, 
φιλικές στην Κομμουνιστική Διεθνή, σχεδόν σαν 
«δικές της» οργανώσεις, χωρίς ωστόσο να 
καθορίζουν κάπως συγκεκριμένα την πολιτική 
σιλουέτα τους, με δυο λόγια, με τον ίδιο τρόπο που 
μιλούσαν και έγραφαν μέχρι τελευταία για το 
Κουόμινταγκ.

Ήδη στα 1924 η «Πράβντα» ανάγγελνε:

«Ορισμένα σημάδια δείχνουν πως το κίνημα 
εθνικής απελευθέρωσης στην Κορέα, αποκτά σιγά 
σιγά σχήμα από οργανωτική άποψη, υιοθετώντας 
την ιδέα της δημιουργίας ενός εργατικού και 
αγροτικού Κόμματος», («Πράβντα», 2 του Μάρτη 
1924).

Στο μεταξύ, ο Στάλιν δίδασκε στους κομμουνιστές 
της Ανατολής:

«Οι κομμουνιστές οφείλουν να περάσουν από την 
πολιτική του ενιαίου εθνικού μετώπου... στην 
πολιτική του επαναστατικού μπλοκ των εργατών 
και μικροαστών. Σ' αυτές τις χώρες το μπλοκ αυτό 
μπορεί να πάρει τη μορφή ενός ενιαίου Κόμματος, 
Κόμματος εργατών και αγροτών, του είδους του 
Κουόμινταγκ...», (Στάλιν: «Ζητήματα Λενινισμού», 
έκδοση 1928, σελ. 264).



Οι μικρο-«επιφυλάξεις» που ακολουθούσαν για την 
αυτονομία των Κομμουνιστικών Κομμάτων 
(αυτονομία που χωρίς αμφιβολία μοιάζει με την 
«αυτονομία» του προφήτη Ιωνά μέσα στην κοιλιά 
της φάλαινας) δεν χρησίμευσαν παρά για 
καμουφλάζ. Είμαστε βαθιά πεπεισμένοι πως το Έκτο 
Συνέδριο θα πρέπει να πει πως σ' αυτόν τον τομέα 
και ο μικρότερος ενδοιασμός είναι ολέθριος κι ότι 
όλ' αυτά θα αποκρουστούν. Εδώ πρόκειται για έναν 
τρόπο ολότελα καινούριο, εντελώς λαθεμένο, πέρα 
για πέρα αντιμαρξιστικό, τοποθέτησης του βασικού 
ζητήματος του Κόμματος, των σχέσεών του με την 
εργατική τάξη και τις άλλες τάξεις.

Υπεράσπισαν την ανάγκη να μπει το Κόμμα στο 
Κουόμινταγκ βεβαιώνοντας πως αυτό, σύμφωνα με 
την κοινωνική σύνθεσή του, ήταν το Κόμμα των 
εργατών και των αγροτών, πως τα εννιά δέκατα 
του Κουόμινταγκ (ο αριθμός αυτός έχει 
επαναληφθεί εκατοντάδες φορές) ανήκαν στην 
επαναστατική τάση, και ήταν έτοιμα να 
προχωρήσουν χέρι με χέρι με το Κομμουνιστικό 
Κόμμα. Όμως, τη στιγμή που γίνονταν τα 
πραξικοπήματα της Σαγκάης και του Βουχάν όπως 
κι ύστερα απ' αυτά, τα εννιά αυτά επαναστατικά 
δέκατα του Κουόμινταγκ διαλύθηκαν σαν να είχαν 
πέσει μέσα σε νερό. κανείς πια δεν ξαναβρήκε τα 
ίχνη τους. Και οι θεωρητικοί της συνεργασίας των 
τάξεων στην Κίνα, Στάλιν, Μπουχάριν, κλπ., δεν 
έκαναν ούτε καν τον κόπο να εξηγήσουν που 
μετοίκησαν τα εννιά αυτά δέκατα των μελών του 
Κουόμινταγκ, τα εννιά αυτά δέκατα των εργατών 
και αγροτών, οι επαναστάτες, οι συμπαθούντες, οι 
πέρα για πέρα «δικοί τους»! Ωστόσο, μια καθαρή 
απάντηση πάνω σ' αυτό το ζήτημα έχει 



αποφασιστική σπουδαιότητα για να καταλάβουμε 
την τύχη όλων των «διμερών» αυτών Κομμάτων 
που ευαγγελίζεται ο Στάλιν, και για να συλλάβουμε 
πιο καθαρά την ίδια την ιδέα, που μας ξανάφερε 
πολύ πιο πίσω όχι μονάχα από το Πρόγραμμα του 
Κομμουνιστικού Κόμμα τος Ρωσίας (μπολσεβίκων) 
του 1919, αλλά κι από το Μανιφέστο του 
Κομμουνιστικού Κόμματος του 1847.

Το ζήτημα του να μάθουμε που πήγαν τα περιβόητα 
αυτά εννιά δέκατα δεν θα παρουσιαστεί καθαρά 
μπροστά μας παρά αν καταλάβουμε: πρώτο, την 
απουσία κάθε δυνατότητας ύπαρξης ενός διμερούς 
κόμματος, δηλαδή ενός κόμματος δυο τάξεων που 
εκφράζουν ταυτόχρονα δυο ιστορικές γραμμές που 
αλληλοαναιρούνται, τη γραμμή του προλεταριάτου 
και τη γραμμή της μικροαστικής τάξης. Δεύτερο, ότι 
δεν μπορεί κανείς να συγκροτήσει μέσα στην 
καπιταλιστική κοινωνία ένα αγροτικό κόμμα με 
ρόλο ανεξάρτητο, δηλαδή ένα κόμμα που να 
εκφράζει τα συμφέροντα της αγροτιάς και που να 
είναι ταυτόχρονα ανεξάρτητο από το προλεταριάτο 
και την μπουρζουαζία.

Ο μαρξισμός μας δίδασκε πάντα, κι ο 
μπολσεβικισμός συνέχισε αυτή τη διδασκαλία, πως 
το προλεταριάτο και η αγροτιά είναι δυο 
διαφορετικές τάξεις, πως είναι λάθος να ταυτίζουμε, 
μ' όποιον τρόπο κι αν γίνεται αυτό, τα συμφέροντά 
τους στην καπιταλιστική κοινωνία, πως ένας αγρό 
της δεν μπορεί να γίνει μέλος του Κομμουνιστικού 
Κόμματος παρά στο βαθμό που περνά από τη θέση 
του ιδιοκτήτη στη θέση του προλεταριάτου. Στη 
δικτατορία του προλεταριάτου, η συμμαχία των 
εργατών και αγροτών δεν αδυνατίζει αυτή τη θέση, 
μα σε μια διαφορετική κατάσταση την επιβεβαιώνει 



μ' άλλους τρόπους. Αν δεν υπήρχαν διαφορετικές 
τάξεις, με διαφορετικά συμφέροντα, δεν θα υπήρχε 
και ζήτημα συμμαχίας. Στη χώρα μας δεν μπορεί 
κανείς να συμβιβάσει την ύπαρξη αυτής της 
δικτατορίας με την ύπαρξη μιας δήθεν αγροτικής 
Ένωσης, ακριβώς γιατί κάθε αγροτική οργάνωση 
«που έχει τη δική της αξία» ισχυριζόμενη πως θα 
λύσει τα πολιτικά προβλήματα που εκτείνονται σε 
ολόκληρο το έθνος, θα καταλήξει αναπόφευκτα να 
γίνει ένα όργανο στα χέρια της μπουρζουαζίας.

Οι οργανώσεις που στις καπιταλιστικές χώρες 
χαρακτηρίζονται αγροτικά κόμματα είναι στην 
πραγματικότητα μια ποικιλία αστικών κομμάτων. 
Κάθε αγρότης που δεν υιοθετεί την προλεταριακή 
άποψη εγκαταλείποντας την άποψη του ιδιοκτήτη, 
αναπόφευκτα θα συρθεί από την μπουρζουαζία σε 
όλα τα βασικά πολιτικά ζητήματα. Δεν χρειάζεται να 
πούμε πως κάθε αστικό κόμμα που στηρίζεται ή που 
θέλει να στηριχτεί πάνω στους αγρότες, κι αν είναι 
δυνατό πάνω στους εργάτες, είναι υποχρεωμένο να 
καμουφλαριστεί, δηλαδή να καλυφτεί με χρώματα 
που συνδυάζουν δυο και τρεις αποχρώσεις. Η 
περιβόητη ιδέα των «εργατικών και αγροτικών» 
κομμάτων φαίνεται να έχει ειδικά κατασκευαστεί 
για να καμουφλάρει τα αστικά κόμματα που είναι 
υποχρεωμένα να αναζητούν στηρίγματα στους 
αγρότες, μα που είναι επίσης διατεθειμένα να 
συγκεντρώνουν στις γραμμές τους και εργάτες. 
Από δω και πέρα το Κουόμινταγκ μπήκε για πάντα 
στην ιστορία σαν ο κλασικός τύπος αυτού του 
είδους του κόμματος.

Όπως καθένας ξέρει, η αστική κοινωνία είναι με 
τέτοιο τρόπο οργανωμένη ώστε οι μη κυρίαρχες, οι 
δυσαρεστημένες, οι εξαπατημένες μάζες να 



βρίσκονται από κάτω, ενώ οι ικανοποιημένοι 
απατεώνες να είναι από πάνω. Πάνω σ' αυτήν την 
αρχή είναι επίσης τοποθετημένο κάθε αστικό 
κόμμα, αν πραγματικά είναι κόμμα, δηλαδή αν 
αγκαλιάζει ένα κάπως σημαντικό ποσοστό μαζών. 
Σε μια κοινωνία που είναι χωρισμένη σε τάξεις δεν 
υπάρχει παρά μια μειοψηφία εκμεταλλευτών, 
αισχροκερδών και προνομιούχων. Κάθε αστικό 
κόμμα είναι επίσης υποχρεωμένο να αναπαράγει και 
να αντανακλά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στις 
εσωτερικές σχέσεις του, τις σχέσεις που υπάρχουν 
γενικά στην καπιταλιστική κοινωνία. Σε κάθε αστικό 
μαζικό κόμμα, πάλι, η βάση είναι περισσότερο 
δημοκρατική, περισσότερο «αριστερή» απ' όσο η 
κορυφή του. Αυτό ισχύει για το γερμανικό Κέ ντρο, 
για τους γάλλος Ριζοσπάστες, κι ακόμα πιο πολύ για 
τη Σοσιαλδημοκρατία. Γι' αυτό το λόγο οι δίχως 
τέλος ιερεμιάδες των Στάλιν, Μπουχάριν, κλπ., που 
παραπονούνται για το γεγονός ότι η «αριστερή» 
βάση του Κουόμινταγκ, «η συντριπτική 
πλειοψηφία», τα «εννιά δέκατα», κλπ., δεν 
αντανακλώνται στις ανώτερες σφαίρες, είναι τόσο 
αφελείς και ασυγχώρητες. Αυτό που οι αλλόκοτες 
αυτές ιερεμιάδες παρουσίασαν, σαν μια εφήμερη 
παρεξήγηση, που εμποδίζει και που έπρεπε να 
εξαλειφθεί με οργανωτικά μέτρα, με διδασκαλίες 
και εγκύκλιες, είναι στην πραγματικότητα το 
ουσιώδες χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός αστικού 
κόμματος, προπαντός στη διάρκεια μιας 
επαναστατικής εποχής.

Κάτω απ' αυτό το πρίσμα πρέπει να κρίνουμε το 
βασικό επιχείρημα των συγγραφέων του Σχεδίου 
Προγράμματος που υπερασπίζουν όλα τα 
οπορτουνιστικά μπλοκ γενικά, τόσο στην Αγγλία 
όσο και στην Κίνα. Σύμφωνα μ' αυτούς, η 



συναδέρφωση με τις ανώτερες σφαίρες γίνεται 
αποκλειστικά προς όφελος της βάσης. Η 
Αντιπολίτευση απαιτούσε να βγει το Κόμμα από το 
Κουόμινταγκ 

«Διερωτάται κανείς γιατί;», γράφει ο Μπουχάριν. 
«Επειδή από τα πάνω οι αρχηγοί του Κουόμινταγκ 
διστάζουν; (;). Και η μάζα του Κουόμινταγκ δεν 
είναι παρά "τετράποδα"; Από πότε απόκτησαν τη 
συνήθεια να αξιολογούν μια μαζική οργάνωση 
σύμφωνα μ' αυτά που γίνονται "στις ανώτερες 
σφαίρες της";». («Το σημερινό Στάδιο της Κινέζικης 
Επανάστασης»).

Ακόμα και η δυνατότητα παρουσίασης ενός 
παρόμοιου επιχειρήματος φαίνεται απίθανη σ' ένα 
επαναστατικό κόμμα. «Και η μάζα του Κουόμινταγκ 
δεν είναι παρά τετράποδα;», ρωτάει ο Μπουχάριν. 
Βεβαιότατα, αυτή η μάζα είναι ένα κοπάδι ζώα. Για 
κάθε αστικό κόμμα η μάζα είναι πάντα ένα κοπάδι 
ζώα, αν και σε διαφορετικό βαθμό κάθε φορά. Μα 
επιτέλους, για μας, η μάζα δεν είναι ένα κοπάδι από 
ζώα. Πραγματικά, κι ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν 
μας επιτρέπεται να την σπρώξουμε στην αγκαλιά 
της μπουρζουαζίας, καλύπτοντάς την κάτω από το 
όνομα του εργατικού και αγροτικού Κόμματος. Γι' 
αυτό ακριβώς μας είναι απαγορευμένο, να 
υποτάσσουμε το κόμμα του προλεταριάτου στο 
κόμμα της μπουρζουαζίας, αλλά, αντίθετα, έχουμε 
καθήκον να αντιτάσσουμε σε κάθε βήμα το ένα στο 
άλλο. Τα «ανώτερα» στρώματα του Κουόμινταγκ 
για τα οποία ο Μπουχάριν μιλάει με ειρωνεία σαν να 
επρόκειτο για κάτι το επουσιώδες, το αδιάφορο, το 
εφήμερο, είναι στην πραγματικότητα η ψυχή του 
Κουόμινταγκ, η κοινωνική ουσία του. Βέβαια, η 
μπουρζουαζία δεν είναι μέσα στο Κόμμα παρά ένα 



«ανώτερο στρώμα», όπως είναι και στην κοινωνία. 
Η κορυφή, όμως, είναι ισχυρή με τα κεφάλαια που 
διαθέτει, με τις γνώσεις της, με τις σχέσεις της, με 
τη δυνατότητα που έχει πάντα να στηρίζεται στους 
ιμπεριαλιστές, και προπαντός με την πραγματική 
κρατική και στρατιωτική δύναμή της, που συνδέεται 
στενά με την ηγεσία του ίδιου του Κουόμινταγκ. 
Είναι ακριβώς εκείνη η κορυφή που επεξεργάστηκε 
τους αντιαπεργιακούς νόμους, που κατάπνιξε τις 
κινητοποιήσεις των χωρικών, και έριξε στην 
αφάνεια τους κομμουνιστές, επιτρέποντάς τους 
στην καλύτερη περίπτωση να αποτελέσουν το ένα 
τρίτο του Κόμματος, κάνοντάς τους να ορκίζονται 
ότι τοποθετούν το μικροαστικό Σουνγιατσενισμό 
πάνω από το μαρξισμό[1]. Η βάση συμβιβαζόταν, 
συρόταν απ' αυτή την κορυφή και της χρησίμευε, 
όπως και η Μόσχα, σαν «αριστερό» στήριγμα, ενώ 
οι στρατηγοί, οι κομπραδόροι και οι ιμπεριαλιστές 
την στήριζαν από τα δεξιά. Το να υπολογίζεις το 
Κουόμινταγκ όχι σαν ένα αστικό Κόμμα, αλλά σαν 
μια ουδέτερη αρένα πάλης για να πάρεις μαζί σου 
τις μάζες, το να ρίχνεις σαν ατού τα εννιά δέκατα 
της αριστερής βάσης, για να καλύψεις το ζήτημα 
του ποιος είναι ο κύριος του σπιτιού, σημαίνει ότι 
στερεώνεις τη δύναμη και την εξουσία της 
«ανώτερης σφαίρας», βοηθώντας την να 
μεταμορφώνει ολοένα και πιο μεγάλες μάζες σε 
«κτήνη» και να προετοιμάζεις το πραξικόπημα της 
Σαγκάης μέσα στις πιο ευνοϊκές συνθήκες γι' αυτή 
την κορυφή. Βασισμένοι στην αντιδραστική ιδέα 
του διμερούς κόμματος, οι Στάλιν και Μπουχάριν 
φαντάζονταν πως οι κομμουνιστές θα αποκτούσαν 
μαζί με τους «αριστερούς» την πλειοψηφία του 
Κουόμινταγκ και μ' αυτό την εξουσία στη χώρα, μια 
και στην Κίνα η εξουσία βρίσκεται στα χέρια του 



Κουόμινταγκ. Με άλλα λόγια φαντάζονταν πως με 
μια απλή επανεκλογή στο συνέδριο του 
Κουόμινταγκ η εξουσία θα περνούσε από τα χέρια 
της μπουρζουαζίας στα χέρια του προλεταριάτου. 
Μπορεί κανείς να συλλάβει πιο ιδεαλιστική, πιο 
συγκινητική ευλάβεια απέναντι στην 
«εσωκομματική δημοκρατία»... όταν πρόκειται για 
ένα αστικό Κόμμα; Γιατί ο στρατός, η 
γραφειοκρατία, ο Τύπος, τα κεφάλαια είναι στα 
χέρια της μπουρζουαζίας. Και γι' αυτόν ακριβώς το 
λόγο η μπουρζουαζία κρατάει πάλι το πηδάλιο του 
κυβερνητικού Κόμματος. Η αστική «κορυφή» δεν 
ανέχεται ή δεν έχει ανεχτεί τα «εννιά δέκατα» των 
αριστερών (και αριστερών αυτού του είδους) παρά 
στο βαθμό που δεν κά νουν ζημιά στο στρατό, στη 
γραφειοκρατία, στον Τύπο, στα κεφάλαια. Χάρη 
στα ισχυρά αυτά μέσα η ανώτερη αυτή αστική 
σφαίρα διατηρεί υποταγμένα όχι μονάχα τα 
λεγόμενα εννιά δέκατα των μελών της «αριστεράς» 
του Κόμματος, αλλά τις λαϊκές μάζες στο σύνολό 
τους. Η θεωρία επομένως του μπλοκ των τάξεων, η 
θεωρία του Κουόμινταγκ, σαν Κόμμα εργατών και 
αγροτών, βοηθάει σ' αυτό την μπουρζουαζία όσο 
γίνεται πιο καλά. Όταν όμως η μπουρζουαζία 
ρίχνεται στη συνέχεια σαν εχθρός με τα πολυβόλα 
της ενάντια στις μάζες, στη σύγκρουση αυτή των 
δυο πραγματικών δυνάμεων, της μπουρζουαζίας και 
του προλεταριάτου, δεν ακούει κανείς ούτε 
τραύλισμα από τα περιβόητα αυτά εννιά δέκατα. Το 
άθλιο παραμύθι της δημοκρατίας χάνεται χωρίς να 
αφήσει ίχνη μπροστά στην αιματηρή 
πραγματικότητα της πάλης των τάξεων.

Να ο αληθινός, ο μόνος δυνατός, πολιτικός 
μηχανισμός των «διμερών εργατικών κι αγροτικών 



κομμάτων στην Ανατολή». Δεν υπήρξε κι ούτε θα 
υπάρξει κανείς άλλος.

* * * *
Αν και η ιδέα των διμερών κομμάτων στην 
απαρίθμηση των αιτίων παραθέτει την εθνική 
καταπίεση που αναιρεί τάχα το σύστημα των ιδεών 
του Μαρξ για τις τάξεις, γνωρίζουμε ήδη εκτρώματα 
«εργατών και αγροτών» στην Ιαπωνία, όπου δεν 
υπάρχει καθόλου εθνικός ζυγός. Μα κι αυτό είναι 
λίγο. Το πράγμα δεν περιορίζεται καθόλου στην 
Ανατολή μονάχα. Η «διμερής» ιδέα πάει να γίνει 
παγκόσμια. Σ' αυτή τη βάση η προσπάθεια που έχει 
περισσότερο τη μορφή μιας καρικατούρας ήταν 
αυτό, για το οποίο μιλήσαμε πιο πάνω, που έκανε 
το Κομμουνιστικό Κόμμα Αμερικής, που υποστήριξε 
την προεδρική υποψηφιότητα του αστού «αντι-
τραστ» γερουσιαστή Λα Φολέτ για να οδηγήσει έτσι 
τους αμερικάνους κτηματίες στη σοσιαλιστική 
επανάσταση. Ο Πέπερ, ο θεωρητικός του ελιγμού, 
ένας από αυτούς που οδήγησαν στη συντριβή την 
Ουγγρική Επανάσταση γιατί αγνόησαν την 
ουγγρική αγροτιά[2], έκανε μια τεράστια 
προσπάθεια στην Αμερική (χωρίς αμφιβολία με 
ανταμοιβή) για να συντρίψει το Κομμουνιστικό 
Κόμμα Αμερικής, διαλύοντάς το μέσα στους 
κτηματίες. Η θεωρία του Πέπερ συνίστατο στο ότι η 
υπέρ-υπεραξία του αμερικάνικου καπιταλισμού 
μεταμορφώνει το προλεταριάτο της Αμερικής σε μια 
παγκόσμια εργατική αριστοκρατία. Αντίθετα η 
αγροτική κρίση θα σύντριβε τους κτηματίες και θα 
τους έσπρωχνε στο δρόμο της σοσιαλιστικής 
επανάστασης. Το Κόμμα που αριθμούσε ορισμένες 
χιλιάδες μέλη, προπαντός μετανάστες, θα 
μπορούσε, ακολουθώντας την αντίληψη του Πέπερ, 
να συγχωνευτεί με τους κτηματίες, με τη 



μεσολάβηση ενός αστικού κόμματος και, αφού 
σχηματίσει ένα «διμερές» κόμμα, να εξασφαλίσει τη 
σοσιαλιστική επανάσταση μπροστά στην 
παθητικότητα ή στην ουδετερότητα ενός 
προλεταριάτου διεφθαρμένου από την υπέρ-
υπεραξία. Η εξαίσια αυτή ιδέα βρήκε οπαδούς ή 
μισο-οπαδούς στις ανώτερες σφαίρες της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς. Για πολλές βδομάδες, η 
ζυγαριά ταλαντεύτηκε πότε από τη μια, πότε από 
την άλλη πλευρά, μέχρι που τελικά έκαναν μια 
παραχώρηση στο άλφα-βήτα του μαρξισμού (ή 
όπως λεγόταν στα παρασκήνια: στις προκαταλήψεις 
του τροτσκισμού). Έπρεπε να αποσπαστεί το 
Κομμουνιστικό Κόμμα Αμερικής από το λάσο του 
Κόμματος[3] του Λα Φολέτ, που πέθανε πριν από 
τον ιδρυτή του.

Όλα αυτά που ο καινούριος ρεβιζιονισμός επινόησε 
αρχικά για την Ανατολή μεταφέρθηκαν σε συνέχεια 
στη Δύση. Αν ο Πέπερ επιχείρησε στην άλλη όχθη 
του ωκεανού να κακοποιήσει την ιστορία με το 
διμερές Κόμμα του, οι τελευταίες πληροφορίες που 
έχουμε δείχνουν πως η δοκιμή του Κουόμινταγκ 
έχει βρει μιμητές στην Ιταλία, όπου επιχειρούν, 
όπως φαίνεται, να επιβάλουν στο Κόμμα μας το 
τερατώδες σύνθημα μιας «λαϊκής συνέλευσης που 
να στηρίζεται (;!) πάνω σε επιτροπές εργατών και 
αγροτών». Σ' αυτό το σύνθημα το φάντασμα του 
Τσιαγκ Κάι-σεκ σφιχταγκαλιάζεται με το φάντασμα 
του Χίλφερντιγκ. Αλήθεια, θα φτάσουμε μέχρι 
εκεί[4];

* * * *
Για να τελειώνουμε, μένει ακόμα να υπενθυμίσουμε 
πως η ιδέα του κόμματος «εργατών και αγροτών» 
διαγράφει από την ιστορία του μπολσεβικισμού 



ολόκληρη την πάλη ενάντια στους λαϊκιστές, που 
χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε Μπολσεβίκικο Κόμμα. 
Ποια ήταν η σημασία της ιστορικής αυτής πάλης; Ο 
Λένιν έγραφε στα 1900 τα παρακάτω για τους 
σοσιαλεπαναστάτες:

«Η βασική ιδέα του προγράμματός τους δεν ήταν 
καθόλου πως χρειαζόταν "μια συμμαχία δυνάμεων" 
ανάμεσα στο προλεταριάτο και την αγροτιά, αλλά 
ότι δεν υπήρχε μια ταξική άβυσσος ανάμεσα στους 
προλετάριους και τους αγρότες, πως δεν έπρεπε να 
χαράξουμε μια ταξική διαχωριστική γραμμή 
ανάμεσά τους, πως η σοσιαλδημοκρατική ιδέα για 
το μικροαστικό χαρακτήρα της αγροτιάς, πράγμα 
που την διάκρινε από το προλεταριάτο, ήταν ριζικά 
λαθεμένη», (Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 6ος, μέρ. Ι, 
σελ. 198).

Μ' άλλα λόγια: το διμερές κόμμα εργατών και 
αγροτών είναι η βασική ιδέα των ρώσων λαϊκιστών. 
Μονάχα παλεύοντας ενάντια σ' αυτήν την ιδέα 
μπόρεσε να ανδρωθεί το Κόμμα της προλεταριακής 
πρωτοπορίας στην αγροτική Ρωσία.

Ο Λένιν επαναλάβαινε με επιμονή, ακούραστα στην 
περίοδο της επανάστασης του 1905:

«Να είμαστε δύσπιστοι απέναντι στην αγροτιά, να 
οργανωνόμαστε ανεξάρτητα απ' αυτήν, να είμαστε 
έτοιμοι να παλέψουμε ενάντιά της, στο βαθμό που 
επεμβαίνει μ' έναν αντιδραστικό ή 
αντιπρολεταριακό τρόπο», (Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 
6ος, σελ. 113. Η υπογράμμιση είναι δική μας –
Λ.Τ.).

Το 1906, ο Λένιν έγραφε:



«Μια τελευταία συμβουλή: προλετάριοι και μισο-
προλετάριοι των πόλεων και της υπαίθρου, 
οργανωθείτε χωριστά. Μην έχετε εμπιστοσύνη σε 
κανέναν μικροϊδιοκτήτη, ακόμα και μικρό, ακόμα 
και "εργαζόμενο"... Υπερασπιζόμαστε ακούραστα το 
κίνημα των αγροτών, μα οφείλουμε να θυμόμαστε 
πως είναι το κίνημα μιας άλλης τάξης, όχι της τάξης 
εκείνης που μπορεί να εκπληρώσει και θα εκ 
πληρώσει τη σοσιαλιστική ανατροπή», (Λένιν: 
«Άπαντα», τόμ. 4ος, σελ. 410).

Αυτή η άποψη επαναλαμβάνεται από τον Λένιν σε 
εκατοντάδες εργασίες του, μικρές και μεγάλες. Το 
1908, εξηγεί:

«Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να κατανοήσει 
κανείς τη συμμαχία του προλεταριάτου και της 
αγροτιάς σαν μια συγχώνευση διαφορετικών 
τάξεων ή των κομμάτων του προλεταριάτου και της 
αγροτιάς. Όχι μονάχα μια συγχώνευση, αλλά και 
κάθε παρατεταμένη συμφωνία ακόμα θα ήταν 
ολέθρια για το σοσιαλιστικό Κόμμα της εργατικής 
τάξης και θα αδυνάτιζε τη δημοκρατική 
επαναστατική πάλη», (Λένιν: «Άπαντα», τόμ. 6ος, 
μέρ. Ι, σελ. 79. Οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας –
Λ.Τ.).

Μπορεί κανείς να καταδικάσει πιο σκληρά, πιο 
ανελέητα, πιο θανάσιμα την ίδια την ιδέα του 
Κόμματος εργατών και αγροτών;

Όσο για τον Στάλιν, αυτός διδάσκει:

«Το επαναστατικό, αντιμπεριαλιστικό μπλοκ... 
μπορεί να πάρει, αλλά δεν οφείλει πάντα (!) 
υποχρεωτικά (!), να πάρει τη μορφή ενός ενιαίου 
κόμματος εργατών και αγροτών, που συνδέεται από 



την άποψη της μορφής (;) με μια ενιαία 
πλατφόρμα», (Στάλιν: «Ζητήματα Λενινισμού», 
Έκδοση 1928, σελ. 265).

Ο Λένιν δίδασκε πως η συμμαχία των εργατών και 
των αγροτών δεν έπρεπε σε καμιά περί πτώση και 
ποτέ να οδηγεί στην ενοποίηση των κομμάτων. 
Όσο για τον Στάλιν δεν κάνει στον Λένιν παρά μια 
μονάχα παραχώρηση: αν και γι' αυτόν το μπλοκ 
των τάξεων οφείλει να πάρει «τη μορφή ενός 
ενιαίου κόμματος, ενός κόμματος εργατών και 
αγροτών», του είδους του Κουόμινταγκ, αυτό δεν 
είναι πάντα υποχρεωτικό. Τον ευχαριστούμε πολύ 
γι' αυτόν τον περιορισμό.

Με την ίδια αδιαλλαξία θέτει ο Λένιν το ζήτημα την 
εποχή της Οκτωβριανής Επανάστασης. 
Γενικεύοντας την πείρα των τριών ρωσικών 
επαναστάσεων, ο Λένιν από το 1918, δεν αφήνει να 
του ξεφύγει καμιά ευκαιρία που να μην επαναλάβει 
ότι μέσα σε μια κοινωνία που επικρατούν οι 
καπιταλιστικές σχέσεις υπάρχουν δυο τάξεις που 
αποφασίζουν: η μπουρζουαζία και το προλεταριάτο.

«Αν ο αγρότης δεν ακολουθεί τους εργάτες, 
ρυμουλκείται από την μπουρζουαζία. Δεν υπάρχει 
και δεν μπορεί να υπάρξει μέσος δρόμος», (Λένιν: 
«Άπαντα», τόμ. 16ος, Το 1919, σελ. 219).

Ωστόσο το «κόμμα των εργατών και αγροτών» 
είναι ακριβώς μια προσπάθεια να βρεθεί μια μέση 
λύση.

Αν η πρωτοπορία του ρωσικού προλεταριάτου δεν 
είχε αντιταχτεί στην αγροτιά, αν δεν είχε διεξάγει 
μια ανελέητη πάλη ενάντια στα επικίνδυνα 
μικροαστικά νεφελώματα αυτής της αγροτιάς, θα 



είχε αναπόφευκτα η ίδια διαλυθεί μέσα στα 
μικροαστικά στοιχεία με τη μεσολάβηση του 
σοσιαλεπαναστατικού ή κάποιου άλλου «διμερούς 
κόμματος», που, με τη σειρά του, θα την είχε 
αναπόφευκτα υποτάξει στην ηγεσία της 
μπουρζουαζίας. Για να καταλήξει στην 
επαναστατική συμμαχία με την αγροτιά, (και δεν 
μπορεί κανείς να φτάσει μέχρι εκεί χωρίς κόπο), η 
προλεταριακή πρωτοπορία, και μέσα από αυτήν η 
εργατική τάξη στο σύνολό της, πρέπει 
προηγούμενα να απελευθερωθεί από τις 
μικροαστικές λαϊκές μάζες. Κι αυτό δεν μπορεί να 
το κατορθώσει παρά διαπαιδαγωγώντας το 
προλεταριακό κόμμα στο πνεύμα μιας ατσάλινης 
ταξικής αδιαλλαξίας.

Όσο πιο νέο είναι το προλεταριάτο, όσο πιο στενές 
και πρόσφατες είναι οι «σχέσεις» συγγενείας του με 
την αγροτιά, όσο πιο μεγάλη είναι η αναλογία της 
αγροτιάς σε σχέση με τον πληθυσμό, τόσο πιο 
μεγάλη σπουδαιότητα αποχτάει η πάλη ενάντια στη 
«διμερή» πολιτική αλχημεία. Στη Δύση, η ιδέα του 
κόμματος εργατών και αγροτών είναι απλώς γελοία. 
Στην Ανατολή είναι ολέθρια. Στην Κίνα, στην Ινδία, 
στην Ιαπωνία είναι ο θανάσιμος κίνδυνος όχι 
μονάχα για την ηγεμονία του προλεταριάτου στην 
επανάσταση, αλλά και για την πιο στοιχειώδη 
αυτονομία της προλεταριακής πρωτοπορίας. Το 
κόμμα εργατών και αγροτών δεν μπορεί να είναι 
παρά μια βάση, μια οθόνη, ένα εφαλτήριο για την 
μπουρζουαζία.

Μοιραία το ζήτημα αυτό, που είναι ουσιώδες για 
ολόκληρη την Ανατολή, ο σημερινός ρεβιζιονισμός 
δεν κάνει τίποτε άλλο από το να επαναλαβαίνει τα 
σφάλματα του παλιού, του πριν από την 



επανάσταση, σοσιαλδημοκρατικού οπορτουνισμού. 
Η πλειοψηφία των ηγετών της ευρωπαϊκής 
σοσιαλδημοκρατίας υπολόγιζε σαν λάθος την πάλη 
μας ενάντια στους σοσιαλεπαναστάτες, συνιστούσε 
με φορτικότητα την συγχώνευση των δυο 
Κομμάτων υπολογίζοντας πως για τη ρωσική 
«Ανατολή» το κόμμα εργατών και αγροτών θα ήταν 
ότι έπρεπε. Αν είχαμε ακούσει αυτές τις συμβουλές 
δεν θα είχαμε ποτέ πραγματοποιήσει ούτε τη 
συμμαχία των εργατών και αγροτών, ούτε τη 
δικτατορία του προλεταριάτου. Το «διμερές» Κόμμα 
εργατών και αγροτών των σοσιαλεπαναστατών 
κατάντησε στη χώρα μας, και δεν μπορούσε να μην 
καταντήσει, πρακτορείο της ιμπεριαλιστικής 
μπουρζουαζίας. Με άλλα λόγια, προσπάθησε μάταια 
να εκπληρώσει τον ίδιο ιστορικό ρόλο, που μ' ένα 
διαφορετικό τρόπο, «με πρωτοτυπία», αλά 
Κινέζικα, και χάρη στους αναθεωρητές του 
μπολσεβικισμού, εκπλήρωσε με επιτυχία το 
Κουόμινταγκ. Δεν υπάρχει και δεν μπορεί να 
υπάρξει Πρόγραμμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
χωρίς να καταδικάζει ανελέητα την ίδια την ιδέα 
των κομμάτων εργατών και αγροτών στην 
Ανατολή.

8. Πρέπει να Ελέγξουμε αυτό που μας Έδωσε η 
Διεθνής των Χωρικών
Μια από τις βασικές κατηγορίες, αν όχι η πιο 
σημαντική ανάμεσα στις κατηγορίες που εκτόξευαν 
ενάντια στην Αντιπολίτευση, ήταν πως «υποτιμά» 
την αγροτιά. Μα και σ' αυτό η ζωή έκανε τον 
έλεγχό της, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και 
στο διεθνές πεδίο. Και διαπίστωσε πως σ' ολόκληρη 
τη γραμμή οι επίσημοι ηγέτες ήταν υπεύθυνοι για 
την υποτίμηση του ρόλου και της σπουδαιότητας 
του προλεταριάτου σε σχέση με την αγροτιά. Σ' 



αυτό το σημείο μπορεί κανείς να καταγράψει τις πιο 
μεγάλες μετατοπίσεις και τα πιο μεγάλα λάθη στον 
οικονομικό, τον πολιτικό και το διεθνιστικό τομέα.

Στη βάση όλων των σφαλμάτων που έγιναν μέσα 
στη χώρα από το 1923 υπάρχει η υποτίμηση της 
σπουδαιότητας της κρατικής βιομηχανίας που 
διευθύνεται από το προλεταριάτο σε σχέση με το 
σύνολο της εθνικής οικονομίας και τη συμμαχία με 
την αγροτιά. Στην Κίνα χάθηκε η επανάσταση γιατί 
δεν κατανοήθηκε ο ζωογόνος, ο αποφασιστικός 
ρόλος του προλεταριάτου μπροστά στην αγροτική 
επανάσταση.

Τοποθετημένοι στην ίδια αυτή άποψη και με βάση 
τις αρχές μας πρέπει να ελέγξουμε και να κρίνουμε 
ολόκληρη τη δραστηριότητα της Διεθνούς των 
Χωρικών[5], που από την αρχή δεν ήταν παρά ένα 
πείραμα, τίποτε περισσότερο από ένα πείραμα που 
απαιτούσε επιπλέον την πιο μεγάλη επιφύλαξη και 
αυστηρότητα στην επιλογή των μέσων. Δεν είναι 
δύσκολο να καταλάβουμε γιατί.

Η αγροτιά, εξαιτίας της ιστορίας της και των 
συνθηκών κάτω από τις οποίες ζει, είναι η λιγότερο 
διεθνιστική απ' όλες τις άλλες τάξεις. Αυτό που 
αποκαλούμε εθνική ιδιομορφία έχει ακριβώς τη 
βασική πηγή του στην αγροτιά. Δεν μπορεί να την 
τραβήξει κανείς, και μάλιστα μονάχα τις 
μισοπρολεταριακές μάζες της, στο διεθνιστικό 
δρόμο, παρά χάρη στην ηγεσία του προλεταριάτου. 
Μονάχα στο βαθμό που η ντόπια αγροτιά αποσπάται 
από την επίδραση της ντόπιας μπουρζουαζίας χάρη 
στο ντόπιο προλεταριάτο, και μαθαίνει να αντικρίζει 
το τελευταίο όχι μονάχα σαν σύμμαχο, αλλά και 
σαν οδηγό μπορεί να συρθεί στο δρόμο της 



διεθνιστικής πολιτικής. Όσο για τις προσπάθειες να 
οργανωθεί η αγροτιά των διαφόρων χωρών, με τις 
ίδιες της τις δυνάμεις σε μια διεθνική οργάνωση, 
πάνω από το προλεταριάτο, κι έξω από τα εθνικά 
Κομμουνιστικά Κόμματα, είναι από τα πριν 
καταδικασμένες σε αποτυχία και δεν μπορούν σε 
τελευταία ανάλυση παρά να βλάψουν την πάλη του 
ντόπιου προλεταριάτου να επεκτείνει την επίδρασή 
του στους εργάτες γης και τους φτωχούς χωρικούς.

Στη διάρκεια των αστικών επαναστάσεων, όπως και 
στις αντεπαναστάσεις, ξεκινώντας από τους 
πολέμους των χωρικών του 16ου αιώνα κι ακόμα 
πιο πρώτα, η αγροτιά, αντιπροσωπευόμενη από τα 
διάφορα στρώματά της, έπαιξε έναν σημαντικό, 
κάποτε αποφασιστικό ρόλο. Μα ο ρόλος αυτός δεν 
είχε ποτέ μια δική του αξία. Άμεσα ή έμμεσα, η 
αγροτιά υποστηρίζει μια πολιτική δύναμη ενάντια σε 
μια άλλη. Αυτή η ίδια δεν ήταν ποτέ μια δύναμη 
που έχει δική της αξία ικανή να λύσει τα πολιτικά 
προβλήματα που εκτείνονταν σ' ολόκληρο το 
έθνος. Στην εποχή του χρηματιστικού κεφαλαίου η 
διαφορά ανάμεσα στους διάφορους πόλους της 
καπιταλιστικής κοινωνίας αυξήθηκε ση μαντικά σε 
σχέση με τις προηγούμενες φάσεις της 
καπιταλιστικής εξέλιξης. Αυτό σημαίνει πως το 
συγκριτικό βάρος της αγροτιάς ελαττώθηκε αντί να 
αυξηθεί. Όπως και νά 'χει, στη διάρκεια της 
ιμπεριαλιστικής εποχής, η αγροτιά είναι λιγότερο 
ικανή, απ' ότι στην περίοδο του βιομηχανικού 
καπιταλισμού να ακολουθήσει μια πολιτική γραμμή 
που να έχει τη δική της αξία ακόμα και στον εθνικό 
τομέα, χωρίς να μιλήσουμε για το διεθνή τομέα. 
Στις Ενωμένες Πολιτείες σήμερα, οι κτηματίες είναι 
άπειρα πιο ανίκανοι να παίξουν έναν αυτόνομο 
πολιτικό ρόλο απ' όσο ήταν πριν σαράντα ή 



πενήντα χρόνια, τότε που δεν μπορούσαν και δεν 
ήξεραν, όπως το δείχνει η πείρα του λαϊκιστικού 
κινήματος, να δημιουργήσουν ένα εθνικό κόμμα 
που να έχει τη δική του αξία.

Η εφήμερη μα οξυμένη αγροτικοποίηση της 
Ευρώπης, ύστερα από τον οικονομικό μαρασμό που 
ήταν αποτέλεσμα του πολέμου, καλλιέργησε για μια 
στιγμή αυταπάτες πάνω στο θέμα του ρόλου που θα 
μπορούσαν να παίξουν τα «αγροτικά», δηλαδή τα 
αστικά ψευτο-αγροτικά κόμματα, που δημαγωγικά 
αντιτάσσονταν στα κόμματα της μπουρζουαζίας. Αν 
μπορούσε κανείς ακόμα, στην περίοδο της 
ταραχώδους αγροτικής έξαψης των μεταπολεμικών 
χρόνων, να κάνει την ριψοκίνδυνη προσπάθεια της 
Διεθνούς των Χωρικών, για να ψηλαφίσει 
πειραματικά τις καινούργιες σχέσεις που υπάρχουν 
ανάμεσα στο προλεταριάτο και την αγροτιά, 
ανάμεσα στην αγροτιά και την μπουρζουαζία, ήρθε 
πια η ώρα να κάνει τον απολογισμό της εμπειρίας 
των πέντε χρόνων ζωής της Διεθνούς των 
Χωρικών, να αποκαλύψει τις ωμά αρνητικές 
πλευρές της, και να προσπαθήσει να αποδείξει σε τι 
συνίστανται οι θετικές όψεις της.

Όπως και νά 'χει, βγαίνει ένα συμπέρασμα που είναι 
αναμφισβήτητο: η πείρα από το «αγροτικά» 
κόμματα της Βουλγαρίας, της Πολωνίας, της 
Ρουμανίας, της Γιουγκοσλαβίας, (όλων δηλαδή των 
καθυστερημένων χωρών), η παλιά εμπειρία των 
σοσιαλεπαναστατών μας και η πρόσφατη του 
Κουόμινταγκ (το αίμα από τα τραύματα δεν 
στέγνωσε ακόμα), η επεισοδιακή εμπειρία των 
προηγμένων χωρών, προπαντός η πείρα των Λα 
Φολέτ-Πέπερ στις Ενωμένες Πολιτείες, αποδείχνουν 
αναμφίβολα πως στην εποχή της παρακμής του 



καπιταλισμού υπάρχουν ακόμα λιγότεροι λόγοι απ' 
όσοι την εποχή της ανόδου του καπιταλισμού να 
περιμένει κανείς την εμφάνιση επαναστατικών, 
αντικαπιταλιστικών αγροτικών κομμάτων που να 
έχουν μια δική τους αξία.

«Η πόλη δεν μπορεί να εξισωθεί με την ύπαιθρο. Η 
ύπαιθρος δεν μπορεί στις ιστορικές συνθήκες αυτής 
της εποχής να εξισωθεί με την πόλη. Αναπόφευκτα 
η πόλη τραβάει πίσω της την ύπαιθρο. 
Αναπόφευκτα η ύπαιθρος ακολουθεί την πόλη. Το 
ζήτημα είναι μονάχα να γνωρίζουμε ποια τάξη 
ανάμεσα "στις τάξεις της πόλης" θα μπορέσει να 
τραβήξει πίσω της την ύπαιθρο», (Λένιν: 
«Άπαντα», τόμ. 16ος, Το 1919, σελ. 442).

Η αγροτιά θα παίξει ακόμα έναν αποφασιστικό ρόλο 
στις επαναστάσεις της Ανατολής. Μα και πάλι ο 
ρόλος αυτός δεν θα είναι ηγετικός και δεν θα έχει 
μια δική του αξία. Οι φτωχοί αγρότες του Χουπέ, 
του Χουαντούγκ ή της Βεγγάλης μπορούν να 
παίξουν έναν ρόλο όχι μονάχα εθνικής, αλλά και 
διεθνικής έκτασης, ωστόσο δεν θα το κάνουν παρά 
μόνο με τον όρο ότι θα υποστηρίξουν τους εργάτες 
της Σαγκάης, του Χανκέου, της Καντόνας ή της 
Καλκούτας. Αυτή είναι η μοναδική διέξοδος που 
επιτρέπει στην επαναστατική αγροτιά να ξεχυθεί 
στο διεθνιστικό δρόμο. Η προσπάθεια να ενωθεί 
άμεσα ο αγρότης του Χουπέ με τον αγρότη της 
Γκαλισί ή της Ντομπρούντζια, ο Αιγύπτιος φελάχος 
με τον κτηματία του αμερικάνικου Φαρ-Ουέστ, είναι 
χωρίς ελπίδα.

Είναι όμως μέσα στη φύση της πολιτικής, κάθετι 
που δεν σου χρησιμεύει άμεσα, να γίνεται 
αναπόφευκτα ένα όργανο που χρησιμοποιείται για 



άλλους σκοπούς, συχνά διαμετρικά αντίθετους. Δεν 
υπάρχουν μήπως παραδείγματα αστικών κομμάτων, 
που στηρίζονται πάνω στην αγροτιά ή που 
επιθυμούν να στηριχτούν πάνω σ' αυτήν, που 
έκριναν συμφέρον τους να βρουν ασφάλεια κοντά 
στη Διεθνή των Χωρικών, αν δεν μπορούσαν να το 
κάνουν με την Κομμουνιστική Διεθνή, ενάντια στα 
χτυπήματα που τους δίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα 
της χώρας τους (όπως ο Πάρσελ, στο 
συνδικαλιστικό τομέα, εξασφαλίστηκε με τη 
μεσολάβηση της Αγγλορωσικής Επιτροπής); Αν ο 
Λα Φολέτ δεν ζήτησε να εγγραφεί στη Διεθνή των 
Χωρικών, αυτό οφείλεται στην εξαιρετική αδυναμία 
του Κομμουνιστικού Κόμματος Αμερικής, κι ακόμα 
περισσότερο στο γεγονός ότι ο τότε ηγέτης του, ο 
Πέπερ, σφιχταγκάλιαζε και χωρίς αυτό, αφιλόκερδα 
και χωρίς να του το ζητήσει, τον Λα Φολέτ. Μα ήδη 
ο Ράντιτς, ο τραπεζίτης ηγέτης των κουλάκων της 
Κροατίας αισθάνθηκε την ανάγκη, παίρνοντας το 
δρόμο που τον οδήγησε στο υπουργικό 
χαρτοφυλάκιο, να αφήσει το επισκεπτήριό του στη 
Διεθνή των Χωρικών. Το Κουόμινταγκ πήγε άπειρα 
πιο μακριά: αφού εξασφάλισε τη θέση του στη 
Διεθνή των Χωρικών και στην Αντιιμπεριαλιστική 
Λίγκα, χτύπησε και την πόρτα της Κομμουνιστικής 
Διεθνούς και δέχτηκε τις ευλογίες ολόκληρου του 
Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος 
της ΕΣΣΔ, εκτός από μια μόνο ψήφο.

Για την κατευθυντήρια πολιτική των τελευταίων 
χρόνων είναι ιδιαίτερα συμβολικό το γεγονός ότι 
ενώ οι τάσεις για διάλυση της Κόκκινης 
Συνδικαλιστικής Διεθνούς ήταν πολύ ισχυρές (η 
ίδια η ονομασία της σβήστηκε από τα καταστατικά 
των συνδικάτων), απ' όσο θυμόμαστε ούτε καν 
τέθηκε στον επίσημο Τύπο το ζήτημα του να 



γνωρίζουμε σε τι συνίσταται, με παστρικά λόγια, οι 
κατακτήσεις της Διεθνούς των Χωρικών.

Πρέπει το Έκτο Συνέδριο να ελέγξει σοβαρά τη 
δραστηριότητα της «Διεθνούς» των Χωρικών κάτω 
από το πρίσμα του προλεταριακού διεθνισμού. Είναι 
πια καιρός να καταστρώσουμε το μαρξιστικό 
ισοζύγιο της εμπειρίας που συνεχίζεται. Πρέπει να 
εισάγουμε αυτό το ισοζύγιο, κάτω από τη μία ή την 
άλλη μορφή του στο Πρόγραμμα της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς. Το τωρινό Σχέδιο δεν 
γράφει λέξη, ούτε για τα «εκατομμύρια» που έχουν 
προσχωρήσει στη Διεθνή των Χωρικών ούτε ακόμα 
για την ύπαρξή της.

9. Συμπέρασμα
Παρουσιάσαμε μια κριτική ορισμένων βασικών 
θέσεων του Σχεδίου Προγράμματος. Βρισκόμαστε 
πολύ μακριά από το να έχουμε κριτικάρει όλες τις 
θέσεις. Τα χρονικά περιθώρια ήταν πολύ 
περιορισμένα: για ολόκληρη αυτή την εργασία δεν 
διαθέταμε παρά δυο βδομάδες. Αναγκαστήκαμε να 
περιοριστούμε στα προβλήματα τα πιο επίκαιρα, τα 
πιο στενά δεμένα με την επαναστατική πάλη, καθώς 
και στο πρόβλημα που ανέκυψε την τελευταία 
περίοδο μέσα στο Κόμμα.

Χάρη στην εμπειρία των λεγομένων «συζητήσεων» 
γνωρίζουμε από τα πριν πως ορισμένες φράσεις 
ξεκομμένες από το κείμενο, ακόμα και lapsus 
calami (λάθος εκφράσεις) μπορούν να γίνουν 
πηγές που γεννούν καινούριες ολοζώντανες 
θεωρίες που εκθρονίζουν τον «τροτσκισμό». Μια 
ολόκληρη περίοδος καλύφθηκε από υστερικές 
θριαμβολογίες αυτού του είδους. Εμείς θα 
αντιμετωπίσουμε με απόλυτη ηρεμία τα φτωχά 



θεωρητικά ουρλιάσματα που, κι αυτή τη φορά, θα 
σηκωθούν ενάντιά μας.

Ωστόσο, είναι πολύ πιθανόν οι συγγραφείς του 
Σχεδίου Προγράμματος να προτιμήσουν να μας 
κατηγορήσουν, όχι με καινούρια άρθρα κριτικής, 
αλλά για παράβαση του παλιού άρθρου 58. Είναι 
περιττό να πούμε πως υπολογίζουμε αυτό το 
επιχείρημα σαν ακόμα πιο λίγο πειστικό.

Το Έκτο Συνέδριο πρέπει να υιοθετήσει ένα 
Πρόγραμμα. Πασχίσαμε σ' ολόκληρο αυτό το έργο 
να αποδείξουμε πως είναι εντελώς αδύνατο να 
πάρουμε ως βάση του Προγράμματος το Σχέδιο που 
επεξεργάστηκαν οι Μπουχάριν και Στάλιν.

Η τωρινή στιγμή είναι στιγμή στροφής στη ζωή του 
Κομμουνιστικού Κόμματος της ΕΣΣΔ (μπολσεβίκων) 
και ολόκληρης της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλες 
οι τελευταίες αποφάσεις και τα διαβήματα της 
Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματός μας και της 
Ολομέλειας του Φλεβάρη[6] της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς το 
αποδείχνουν. Τα μέτρα αυτά είναι πέρα για πέρα 
ανεπαρκή, οι αποφάσεις είναι αντιφατικές, 
ορισμένες απ' αυτές, όπως η απόφαση της 
Ολομέλειας του Φλεβάρη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς πάνω στο 
θέμα της κινέζικης επανάστασης, είναι ριζικά 
λαθεμένες. Παρόλα αυτά όλες αυτές οι αποφάσεις 
έχουν μια τάση στροφής προς τα αριστερά. Δεν 
έχουμε κανένα λόγο να την υποτιμήσουμε, τη 
στιγμή μάλιστα που πραγματοποιείται παράλληλα 
με τη συντριβή της επαναστατικής πτέρυγας, ενώ 
προστατεύεται η δεξιά πτέρυγα. Όμως δεν 
σκεπτόμαστε καθόλου να παραμελήσουμε αυτήν 



την τάση που προσανατολίζεται προς τα αριστερά 
και που έχει υπαγορευτεί από την χωρίς διέξοδο 
κατάσταση της παλιάς πορείας. Κάθε αληθινός 
επαναστάτης θα κάνει ότι του είναι δυνατό, από το 
πό στο του, με τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, 
για να αναπτυχθούν τα αριστερά ζιγκ ζαγκ που προ 
σχεδιάζονται, με τις λιγότερες δυσκολίες και 
συγκρούσεις για το Κόμμα, μέχρι να γίνουν μια 
πορεία επαναστατική-λενινιστική. Για την ώρα όμως 
βρισκόμαστε πολύ μακριά ακόμα απ' αυτήν την 
προοπτική. Τελευταία, η Κομμουνιστική Διεθνής 
διέρχεται ίσως την πιο νοσηρή περίοδο της εξέλιξής 
της, την περίοδο που η παλιά πορεία είναι ακόμα 
μακριά από το να έχει διαλυθεί, ενώ η καινούρια 
παρουσιάζει μια πλημμύρα από ετερογενή στοιχεία. 
Το Σχέδιο Προγράμματος αντικατοπτρίζει πέρα για 
πέρα κι ολοκάθαρα τη μεταβατική αυτή κατάσταση. 
Επομένως παρόμοιες στιγμές, από την ίδια τους της 
φύση, είναι οι λιγότερο ευνοϊκές για την 
επεξεργασία των ντοκουμέντων που οφείλουν να 
καθορίσουν τη δραστηριότητα του Διεθνούς 
Κόμματός μας για μια ολόκληρη σειρά χρόνων. Όσο 
επίπονο κι αν είναι, πρέπει να περιμένουμε ακόμα, 
αφού ήδη έχουμε χάσει τόσον καιρό. Πρέπει να 
αφήσουμε τη στάθμη να πέσει, τη σύγχιση να 
περάσει, τις αντιφάσεις να εκμηδενιστούν, και την 
καινούρια στροφή να οριστικοποιηθεί.

Το Συνέδριο δεν συγκλήθηκε εδώ και τέσσερα 
χρόνια. Η Κομμουνιστική Διεθνής πέρασε εννιά 
χρόνια δίχως κωδικοποιημένο πρόγραμμα. Για την 
ώρα δεν υπάρχει παρά ένας τρόπος να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα: να οριστεί το Έβδομο 
Συνέδριο ύστερα από ένα χρόνο. Να τελειώνουμε 
μια για πάντα με τις προσπάθειες αντιποίησης των 
ανωτάτων δικαιωμάτων της Κομμουνιστικής 



Διεθνούς. Να επανεγκαθιδρύσουμε σ' όλα τα 
Κόμματα, και κατά συνέπεια στην Κομμουνιστική 
Διεθνή στο σύνολό της, το κανονικό καθεστώς, που 
κάνει δυνατή μια πραγματική συζήτηση του Σχεδίου 
Προγράμματος και που επιτρέπει να αντιταχθεί στο 
εκλεκτικιστικό Σχέδιο ένα άλλο Σχέδιο, μαρξιστικό, 
λενινιστικό. Για την Κομμουνιστική Διεθνή, για τις 
Συνελεύσεις και Συνδιασκέψεις των Κομμάτων της, 
για τον Τύπο δεν πρέπει να υπάρχουν προβλήματα 
απαγορευμένα. Πρέπει στη διάρκεια αυτού του 
χρόνου να οργωθεί βαθιά ολόκληρος ο κάμπος με 
το αλέτρι του μαρξισμού. Μονάχα ύστερα από μια 
τέτια εργασία το Παγκόσμιο Κόμμα του 
προλεταριάτου θα εξοπλιστεί μ' ένα Πρόγραμμα, 
δηλαδή μ' ένα μεγάλο προβολέα που θα φωτίζει με 
άπλετο φως το παρελθόν, και θα ρίχνει σταθερά και 
πολύ μακριά στο μέλλον τις ακτίνες του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
————————

[1]. Μετά το πραξικόπημα της 20 του Μάρτη 1926, 
που ο Τύπος της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
αρνήθηκε ότι έγινε, ο Τσιαγκ Κάι-σεκ 
χρησιμοποίησε το πολιτικό του πλεονέκτημα στην 
Ολομέλεια του Μάη της Κεντρικής Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Κουόμινταγκ, που υιοθέτησε μια 
απόφαση που πρότεινε ο Τσιαγκ, και που απαιτούσε 
οι κομμουνιστές «να μην έχουν καμιά αμφιβολία ή 
να κριτικάρουν τον δρα Σουν (Σουν Γιατ-σεν) ή τις 
αρχές του». Από το Κομμουνιστικό Κόμμα 
απαιτήθηκε να παραδώσει στη Μόνιμη Επιτροπή του 
Κουόμινταγκ έναν κατάλογο των μελών του στο 
Κουόμινταγκ. Στους κομμουνιστές απαγορεύτηκε 
να είναι επικεφαλής οποιασδήποτε κομματικής ή 



κυβερνητικής υπηρεσίας. Ο αριθμός των 
κομμουνιστών μελών στις δημοτικές, επαρχιακές 
και κεντρικές κομματικές επιτροπές περιορίστηκε 
στο ένα τρίτο του συνόλου. στα μέλη του 
Κουόμινταγκ απαγορεύτηκε να μπαίνουν στο 
Κομμουνιστικό Κόμμα. (Για το κείμενο αυτής της 
απόφασης, βλ. Τ.Σ.Βου: «Το Κουόμινταγκ και το 
Μέλλον της Κινέζικης Επανάστασης», Λονδίνο, 
1928, σελ. 176). Ο Τσιαγκ βγήκε από την 
Ολομέλεια σαν Πρόεδρος της Κεντρικής 
Εκτελεστικής Επιτροπής, Πρόεδρος της Μόνιμης 
Επιτροπής. Πρόεδρος του Στρατιωτικού Συμβουλίου 
(αρχικά επικεφαλής ήταν ο Βαν Τιν-βέι και είχε το 
χαρακτήρα πολιτικού «φρένου» για τους 
στρατιωτικούς) και ανώτατος δικτάτορας της 
Καντόνας, με όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες 
υποταγμένες στο Γενικό Επιτελείο. Σε αντάλλαγμα 
για τη συμφωνία του Μποροντίν σ' αυτούς τους 
όρους, ο Τσιαγκ «έδιωξε» μερικούς από τους 
δεξιούς συνεργάτες του μέχρι την άφιξη του στη 
Σαγκάη –(Σελ. 226). 

[2]. Σε αντίθεση με τους ρώσους μπολσεβίκους που 
δεν δίστασαν να υιοθετήσουν το αγροτικό 
πρόγραμμα του Σοσιαλεπαναστατικού Κόμματος και 
να δώσουν τη γη στους αγρότες, οι Ούγγροι 
κομμουνιστές προχώρησαν αμέσως μετά την 
εγκαθίδρυση της σοβιετικής δημοκρατίας στην 
κοινωνικοποίηση όλης της γης, και, χωρίς να 
πάρουν υπόψη τους τα αισθήματα και τους πόθους 
των μαζών των φτωχών και μεσαίων χωρικών, 
στην εγκαινίαση μιας μεγάλης κλίμακας 
σοσιαλιστικής παραγωγής στη γεωργία από τη μια 
μέρα στην άλλη. Αγνοώντας έτσι τον όγκο της 
αγροτιάς, ο Μπέλα Κουν, ο Πέπερ και οι άλλοι 
κομμουνιστές ηγέτες διευκόλυναν τη δουλειά της 



αντεπανάστασης μέσα στον αγροτικό πληθυσμό και 
έτσι επιτάχυναν την πτώση της σοβιετικής 
δημοκρατίας. «Αν αυτή η λύση του αγροτικού 
ζητήματος απότυχε να πραγματοποιήσει τη 
συμμαχία της μπουρζουαζίας των πόλεων με την 
αγροτιά, που άρχισε να πνίγει την εξουσία του 
προλεταριάτου... Η αντεπανάσταση υποκίνησε την 
αγροτιά σε αντίσταση, που διακήρυξε ανοιχτά: η 
δικτατορία θέλει μόνο να εκμεταλλευτεί τον 
αγρότη, θέλει μόνο η αγροτιά να της δώσει 
προμήθειες φέτος και έτσι να δυναμώσει τη δι 
κτατορία, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την 
κοινωνικοποίησή της του χρόνου και να αρπάξει τη 
γη του αγρότη», (Μπέλα Ζάντο: «Η Ταξική Πάλη 
και η Δικτατορία του Προλεταριάτου στην 
Ουγγαρία», Βιέννη, 1920, σελ. 83) –(Σελ. 227).

[3].«Δεν έχουμε ψευδαισθήσεις για τον Λα Φολέτ. 
Ξέρουμε ότι θα προδώσει τους βιομηχανικούς 
εργάτες και τους εκμεταλλευόμενους αγρότες. 
Ακόμα κι αν αναλαμβάνουμε να τον ψηφίσουμε 
στις εκλογές, θα τονίζουμε τους περιορισμούς του, 
τους συμβιβασμούς και τις προδοσίες του σ' ότι 
αφορά τα συμφέροντα των εργατών και των 
φτωχών αγροτών. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε 
τον Λα Φολέτ σαν ενθουσιώδεις οπαδοί, αλλά η 
κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι τέτια, που 
αναγκαζόμαστε να κάνουμε μια εκλογική συμμαχία 
σε υποστήριξη του Λα Φολέτ, γιατί οι μάζες των 
αγροτών και των βιομηχανικών εργατών που 
υποστηρίζουν το ταξικό Αγροτο-Εργατικό Κόμμα, 
πάσχουν ακόμα από την ψευδαίσθηση ότι ο Λα 
Φολέτ είναι ο Μωυσής που θα τους οδηγήσει έξω 
από την έρημο. Ενώ θα υποστηρίζουμε τον Λα 
Φολέτ, είναι καθήκον μας να καταστρέψουμε αυτή 
την ψευδαίσθηση», (Κ.Ε.Ρούτενμπεργκ: «Το 



Αγροτο-Εργατικό Ενιαίο Μέτωπο», Σικάγο, 1924, 
σελ. 27). Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς, τον ίδιο χρόνο 
(1924), η θέση της Κεντρικής Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Εργατικού (Κομμουνιστικού) 
Κόμματος Αμερικής υπέρ της υποστήριξης του 
Κόμματος του Λα Φολέτ και της προεδρικής 
υποψηφιότητάς του ανατράπηκε.

[4]. Στην πρώτη περίοδο της γερμανικής 
επανάστασης (1918-1919), ο Ρούντολφ 
Χίλφερντιγκ, ένας από τους θεωρητικούς της 
γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας, πρότεινε μια 
συνταγματική δομή για τη δημοκρατία, που θα 
πρόβλεπε μια μορφή συνδυασμού εργατικών 
συμβουλίων και κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, 
όπου τα πρώτα θα λειτουργούσαν σαν στήριγμα 
κάτω από τη δεύτερη, που θα είχε τα αποφασιστικά 
νομοθετικά και εκτελεστικά δικαιώματα. Στην 
πράξη, και στη Γερμανία και στην Αυστρία, αυτή η 
«συνδυασμένη μορφή» αποδείχτηκε ο ευκολότερος 
τρόπος για να επιτευχθεί η διάλυση των εργατικών 
συμβουλίων που υπήρχαν, προς το συμφέρον της 
τελικής και αποκλειστικής κυριαρχίας του 
κοινοβουλευτικού δημοκρατικού καθεστώτος –
(Σελ. 228).

[5]. «Κρέστιντερν» είναι ένας όρος που βγαίνει από 
τη σύντμηση των ρώσικων λέξεων Διεθνής των 
Χωρικών, που σχηματίστηκε κάτω από την αιγίδα 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς στη Μόσχα τον 
Οκτώβρη του 1923. Είναι αδύνατο να προσδιοριστεί 
ο ακριβής χρόνος της διάλυσής της, γιατί αυτό δεν 
ανακοινώθηκε επίσημα στον κομμουνιστικό Τύπο –
(Σελ. 231).



[6]. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας του 1928 της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής
Διεθνούς, που σημάδεψαν το επίσημο άνοιγμα της
πορείας της Διεθνούς «προς τα αριστερά»,
εξετάζονται με περισσότερες λεπτομέρειες στο
δεύτερο μέρος, στο «Και Τώρα;» –(Σελ. 235).
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