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 Μια διπλή επανάζηαζη 

ηηο αξρέο ηνπ αηψλα ε θαηάζηαζε ζηε Ρσζία ήηαλ εμαηξεηηθά 

επαλαζηαηηθή θαη φινη νη καξμηζηέο ήηαλ ζχκθσλνη πάλσ ζ’ 

απηφ: ε επαλάζηαζε πνπ ήηαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζηε 

Ρσζία ήηαλ ε αζηηθνδεκνθξαηηθή επαλάζηαζε. 

Η ηζαξηθή απφιπηε κνλαξρία ήηαλ αλαγθαζκέλε γηα λα 

θξαηεζεί ζηελ εμνπζία λα επηηξέπεη, θαη κάιηζηα λα πξνσζήζεη, 

κηα ζρεηηθή αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ κφλν ζ’ απηφλ ηνλ ίδην 

ηνλ θξαηηθφ θενπδαξρηζκφ. 

Κη απηφ επεηδή ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα νη θνηλνηηθέο κνξθέο ηνπ 

κηξ είραλ λαξθνζεηεζεί κε ηελ θαηάξγεζε ηεο δνπινπαξνηθίαο 

θαη ηελ αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο γηα ηελ αγνξά θαη επεηδή, 

φπσο ην δείρλεη ν Λέληλ ζηα 1894, ε εηζαγσγή ηεο ηδηνθηεζίαο, 

ηνπ εκπνξεπκαηηζκνχ θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηάο ζε 

ηάμεηο ήηαλ πιένλ αλαπφηξεπηε. Απηή, φκσο, ε αλάπηπμε 

παξέκεηλε θνκκαηηαζηή, δηφηη ελνρινχληαλ απφ ην θενπδαξρηθφ 

δίθαην, απφ ηηο παιηέο κνξθέο ηδηνθηεζίαο θαη επζχλεο θαη απφ 

ηνλ παξαζηηηζκφ ησλ ηδηνθηεηψλ γεο θιπ. Η ξψζηθε αγξνηηά 

είρε αλάγθε λα ηηλάμεη ζηνλ αέξα φια απηά ηα εκπφδηα πνπ 

θξαηηφληνπζαλ γεξά ζηε ζέζε ηνπο απφ ηελ απφιπηε κνλαξρία. 

ηε βηνκεραλία απηφ ην ίδην ην ηζαξηθφ θξάηνο επλφεζε κηα 

κεξηθή αλάπηπμε, κφλν θαη κφλν γηα λα δεκηνπξγήζεη ηηο 

ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξαγσγή φπισλ. Οη 



βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, φκσο, πεξηνξηδφληνπζαλ ζε 

κεξηθά κεγάια αζηηθά θέληξα. Αλ, ινηπφλ, ε κπνπξδνπαδία 

επσθεινχληαλ απφ ηελ θαηαπίεζε ησλ εξγαηψλ απφ ην 

θενπδαξρηθφ θξάηνο, απ’ ηελ άιιε, φκσο, ππέθεξε, κε ηε ζεηξά 

ηεο, απφ έιιεηςε ειεπζεξίαο θίλεζεο, απφ έιιεηςε απηνλνκίαο 

θαη ειέγρνπ πάλσ ζηελ εμνπζία θαη ηε δηνίθεζε. 

Με δπν ιφγηα, ε εηζαγσγή ηνπ θαπηηαιηζκνχ είρε ήδε 

λαξθνζεηήζεη θαη απνζπλζέζεη ηηο παιηέο κνξθέο παξαγσγήο 

θαη ηηο θνηλσληθέο δνκέο, αιιά ε αλάπηπμε θαηλνχξγησλ, ησλ 

αζηηθψλ, ήηαλ κπινθαξηζκέλε απφ ηνλ ηζαξηζκφ. Απηφ είρε ζαλ 

απνηέιεζκα κηα θαηάζηαζε θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο θξίζεο 

δηαξθείαο, ζε ζεκείν πνπ ζρεδφλ φιεο νη ηάμεηο ήζειαλ ηελ 

αιιαγή: «αθφκα θαη νη κεγάινη δνχθεο είλαη επαλαζηάηεο 

ζήκεξα», έιεγε ν Λέληλ ζηα 1905. 

Αλ πνιιέο ηάμεηο ήηαλ επαλαζηαηηθέο, ήηαλ πάλησο ζε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ θαη κε δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. 

Μπξνζηά ζε κηα νζηηθή επαλάζηαζε, ην πξνιεηαξηάην 

παξνπζηαδφηαλ κ’ έλα βάξνο θαη κηα απηνλνκία πνπ δελ είραλ 

ηα αληίζηνηρα πξνιεηαξηάηα ζηελ Αγγιία ηνλ 17
ν
 αηψλα ή ζηελ 

Γαιιία ηνλ 18
ν
, νχηε θαη ζ’ απηή ηε Γεξκαλία ην 1848. Γελ 

είλαη, ινηπφλ, εθπιεθηηθφ ην γεγνλφο φηη ε ξψζηθε 

κπνπξδνπαδία θάλεθε πην θνβηζκέλε θαη αδχλακε απφ ηε 

γεξκαληθή. 

Απφ ηε κηα πιεπξά, ήζειε λα απαιιαγεί απφ ην ηζαξηθφ θξάηνο, 

ηνπο θενπδάξρεο ηδηνθηήηεο, ηελ παξαζηηηθή γξαθεηνθξαηία 

θηι. θαη λα θαηέρεη ηελ εμνπζία. Απφ ηελ άιιε, φκσο, θνβφηαλ 

φηη δελ ζα κπνξνχζε λα ειέγμεη ηηο αγξνηηθέο κάδεο θαη ηδίσο ην 

πξνιεηαξηάην. Οπηζζνρσξνχζε κπξνζηά ζηνπο θηλδχλνπο κηαο 

επαλάζηαζεο πνπ ζα παξέζεξλε ηηο κάδεο ζε δξάζε. 

Ολεηξεπφηαλ λα «κεηαξξπζκίζεη» ζηαδηαθά ην θενπδαξρηθφ 

θξάηνο ζε θξάηνο κε αζηηθή ππφζηαζε. 

Η δεηιία ηεο κπνπξδνπαδίαο θαζψο θαη ε άξλεζή ηεο λα 

αλαιάβεη ηα δηθά ηεο επαλαζηαηηθά θαζήθνληα ηελ έθαλαλ 

αλίθαλε λα δηνρεηεχζεη θάησ απφ ηε δηεχζπλζή ηεο ηηο 



ξηδνζπαζηηθέο κηθξναζηηθέο κάδεο, ηδίσο ηηο αγξνηηθέο, πνπ 

είραλ αλάγθε λα απειεπζεξσζνχλ απφ ην δπγφ ησλ ηδηνθηεηψλ 

γεο θαη ηηο ππεξβνιηθέο θνξνινγίεο ηεο ηζαξηθήο 

γξαθεηνθξαηίαο, πνπ ήζειαλ λα απνθηήζνπλ έλα θνκκάηη γεο 

γηα θαιιηέξγεηα θαη πνπ αλαδεηνχζαλ ηε ιεπηεξηά θαη πνπ, ζε 

ηειηθή αλάιπζε, ήηαλ επαλαζηαηηθέο, αιιά, αληίζεηα κε ηηο 

απηαπάηεο ησλ πνιηηηθψλ ηνπο εγεηψλ, δελ ήηαλ επαλαζηαηηθά 

παξά ζρεηηθά κε ηηο πξνθαπηηαιηζηηθέο δνκέο θαη ζρέζεηο. 

Μπξνζηά ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε, ην ζνζηαιδεκνθξαηηθφ 

ξσζηθφ θφκκα δηαζπάζηεθε ζε ηξεηο ηάζεηο. Λακβάλνληαο 

ππφςε φηη ε Ρσζία δελ ήηαλ έηνηκε γηα ην ζνζηαιηζκφ (αθνχ 

ήηαλ αθφκα ρψξα θενπδαξρηθή), φηη ε επαλάζηαζε πνπ ήηαλ 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε έπξεπε αθφκα λα εθπιεξψζεη ηα 

θαζήθνληα κηαο αζηηθήο επαλάζηαζεο, νη κελζεβίθνη έβγαδαλ 

ην ζπκπέξαζκα φηη ε δηεχζπλζε απηήο ηεο επαλάζηαζεο έπξεπε 

λα δνζεί ζηελ κπνπξδνπαδία, φηη ην πξνιεηαξηάην έπξεπε λα 

ππνζηεξίμεη ηελ επαλαζηαηηθή πάιε ηεο κπνπξδνπαδίαο, λα ηε 

βνεζήζεη λα πάξεη ηελ εμνπζία… θαη λα πεξάζεη ηφηε ζηελ 

αληηπνιίηεπζε. Ωο εθείλε ηε ζηηγκή αξλνχληαλ θάζε απηφλνκε 

πνιηηηθή δξάζε ηνπ πξνιεηαξηάηνπ κε ην αηηηνινγηθφ φηη 

θηλδχλεπε λα δηαζπάζεη ηελ «ελφηεηα» ησλ επαλαζηαηψλ 

(αζηψλ θαη πξνιεηάξησλ) θαη λα ξίμεη ηελ κπνπξδνπαδία ζηελ 

αγθαιηά ηνπ ηζάξνπ. 

Ο Σξφηζθη είρε δίθην λα ηνπο αληηηάμεη ηελ αδπλακία, ηε δεηιία 

θαη, ηειηθά, ηελ αληθαλφηεηα ηεο ξσζηθήο κπνπξδνπαδίαο θαη λα 

δηεθδηθεί γηα λα ην πξνιεηαξηάην ηε κφλε πξαγκαηηθά 

επαλαζηαηηθή ηάμε, αθφκα θαη ηε δηεχζπλζε ηεο δεκνθξαηηθήο 

αζηηθήο επαλάζηαζεο. Απελαληίαο πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη 

ιάζεπε βγάδνληαο ην ζπκπέξαζκα φηη ε αζηηθή ηάμε ήηαλ 

αλεπαλφξζσηα αλίθαλε λα θαζνδεγεί θάζε αζηηθή επαλάζηαζε. 

Δμάιινπ ε ζπληξηβή θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ αλεμάξηεηνπ 

θηλήκαηνο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ ην απέθιεηζαλ απφ ηε δηεχζπλζε 

ησλ δεκνθξαηηθψλ επαλαζηάζεσλ, πξάγκα πνπ δελ εκπφδηζε ηηο 

αζηηθέο ηάμεηο λα ηηο θαζνδεγνχλ παληνχ, αθφκα θαη κε ηηο 

αδπλακίεο θαη ηηο αζπλέπεηέο ηνπο. Δπεθηείλνληαο ηε ζέζε ηνπ 



Σξφηζθη κέρξη ην παξάινγν, κεξηθνί απφ ηνπο επηγφλνπο ηνπ 

νδεγήζεθαλ λα αξλνχληαη θάζε πξαγκαηηθφηεηα ζηηο εζληθν-

δεκνθξαηηθέο επαλαζηάζεηο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ή λα ηνπο 

απνδίδνπλ απηεπάγγειηα κηα πξνιεηαξηαθή θχζε πνπ δελ 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ, αθνχ ζ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην 

πξνιεηαξηάην (γέλλεκα θαη ζξέκκα ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο) ή 

δελ ππήξρε ή κφιηο άξρηδε λα εκθαλίδεηαη θαη λα ζηέθεηαη ζηα 

πφδηα ηνπ. 

Σν δεχηεξν ιάζνο ηνπ Σξφηζθη ήηαλε ε αληίιεςε πνπ είρε γηα 

ηε «δηαξθή επαλάζηαζε». Αλ θαη ήηαλ ζσζηφ λα απνδνζεί ζην 

πξνιεηαξηάην ν θαζνδεγεηηθφο ξφινο αθφκα θαη ζηελ αζηηθή 

επαλάζηαζε, ήηαλ φκσο εληειψο ιαζεκέλν λα βγεη ην 

ζπκπέξαζκα φηη ε απηή ε πνιηηηθή θπξηαξρία ηνπ επέηξεπε λα 

πεξάζεη ακέζσο ζην ζνζηαιηζκφ. Πξάγκαηη, ν Σξφηζθη ζηα 

1905 είρε πέζεη ζ’ έλα ιάζνο αλάινγν κ’ απηφ ησλ κελζεβίθσλ, 

πνπ ήηαλ λα ζέηεη ηα πξνβιήκαηα ηεο ξψζηθεο επαλάζηαζεο ζε 

εζληθά πιαίζηα. Η Ρσζία δελ ήηαλ ψξηκε, έιεγαλ νη κελ, άξα ην 

πξνιεηαξηάην πξέπεη λ’ αθήζεη ηε δηεχζπλζε ηεο επαλάζηαζεο 

ζηελ αζηηθή ηάμε. Η ξψζηθε αζηηθή ηάμε είλαη αλίθαλε λα 

θάλεη ηελ ίδηα ηεο ηελ επαλάζηαζε, απάληαγαλ νη άιινη, ην 

πξνιεηαξηάην είλαη εθείλν πνπ ζα ηελ νδεγήζεη θη φηαλ πάξεη 

ηελ εμνπζία δελ ζα πεξηνξηζηεί ζε αζηηθά κέηξα, αιιά ζα 

πεξάζεη ζην ζνζηαιηζκφ. 

Οη κπνιζεβίθνη, αληίζεηα, έβιεπαλ ηελ επέκβαζε ηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ κέζα ζηε ξψζηθε επαλάζηαζε ζαλ έλα 

επεηζφδην ηεο δηεζλνχο πάιεο, φπσο αθξηβψο ηελ έβιεπαλ ν 

Μαξμ θαη ν Έλγθειο ζηε Γεξκαλία, ζηα 1848. Μ’ απηή ηελ 

έλλνηα ην έβιεπαλ, ινηπφλ, θη φρη ζχκθσλα κ’ εθείλε πνπ 

πξνγξακκάηηδε ην άκεζν πέξαζκα ζην ζνζηαιηζκφ, κ’ ηελ 

έλλνηα κίιαγαλ γηα ηε «δηαξθή επαλάζηαζε»: «είλαη γηα ην 

ζπκθέξνλ καο θαη ην θαζήθνλ καο λα θάλνπκε ηελ επαλάζηαζε 

δηαξθή κέρξηο φηνπ ην πξνιεηαξηάην θαηαιάβεη ηελ εμνπζία 

ζηηο ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα» (Μαξμ, 

Μήλπκα ηνπ 1850). 



ηε Γεξκαλία εθείλε ηελ επνρή, φπσο θαη ζηε Ρσζία ηνπ 1917, 

ε επαλάζηαζε έπξεπε λα ζαξψζεη αθφκα πξνθαπηηαιηζηηθέο 

κνξθέο παξαγσγήο θαη δελ κπνξνχζε λα πεξάζεη απ’ επζείαο 

ζην ζνζηαιηζκφ. Ο βαζηθόο ραξαθηήξαο ηεο ήηαλ ην δπλάκσκα 

ηεο πάιεο θη ε λίθε ηνπ πξνιεηαξηάηνπ ζηηο πην πξνρσξεκέλεο 

θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο. Ο Λέληλ, φπσο ν Μαξμ θη ν Έλγθειο, 

επηκέλνπλ ζηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπηθώλ άκεζσλ 

ζηφρσλ θαη γεληθώλ θαη δηεζλώλ ζηφρσλ. ηαλ ππελζπκίδεη φηη 

«ην θνηλσληθφ πεξηερφκελν (ζεκεηώζηε θαιά: ην θνηλσληθφ 

πεξηερφκελν) ηεο πξνζερνχο επαλάζηαζεο ζηε Ρσζία δελ 

κπνξεί λα είλαη παξά «ε επαλαζηαηηθή δεκνθξαηηθή δηθηαηνξία 

ηνπ πξνιεηαξηάηνπ θαη ηεο αγξνηηάο» δηαθεξχζζεη ηαπηφρξνλα 

κε δχλακε φηη: «ην πξνιεηαξηάην ηεο Ρσζίαο έρεη ζαλ θαζήθνλ 

λα θέξεη κέρξη ηέινπο ηελ αζηηθή δεκνθξαηηθή επαλάζηαζε ζηε 

Ρσζία κε ζθνπφ (ζεκεηώζηε θαιά: κε ζθνπφ) λ’ αλάςεη ηε 

ζνζηαιηζηηθή επαλάζηαζε ζηελ Δπξψπε («Μεξηθέο Θέζεηο», 

Οθη. 1915, έξγα, ηφκνο 21, ζει. 416). 

Γελ αλαθέξακε παξά ιίγα απφ ηα πνιπάξηζκα πεξάζκαηα (θη 

ππάξρνπλ δεθάδεο) φπνπ ν Λέληλ επηκέλεη ζην «κεηξηφθξνλα» 

ραξαθηήξα θη ηδίσο όρη ζνζηαιηζηηθό ησλ άκεζσλ ζηόρσλ ζηε 

Ρσζία. ηελ 7
ε
 πλδηάζθεςε ηνπ θφκκαηνο ζηελ Πεηξνχπνιε, 

ην Μάε ηνπ 1917, έιεγε: «Γελ κπνξνχκε λα είκαζηε νπαδνί ηεο 

«εηζαγσγήο» ηνπ ζνζηαιηζκνχ. Θα ήηαλ ν ρεηξφηεξνο 

παξαινγηζκφο. Πξέπεη λα ζηξψζνπκε ην δξφκν ζην 

ζνζηαιηζκφ». 

Να, ινηπφλ, πνπ ζα ζήθσλε ηηο ηξίρεο ησλ νπαδψλ ηνπ άκεζνπ 

απνηειέζκαηνο: έλα εγέηεο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ λα ππνζηεξίδεη 

ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο, αιιά φρη γηα λα «εηζαγάγεη» ην 

ζνζηαιηζκφ. Σφηε, ινηπφλ, ξσηάλε: γηαηί λα πάξνπκε ηελ 

εμνπζία; Κη ν Λέληλ απαληάεη: «Σα νβηέη ησλ εξγαηψλ θαη 

αγξνηψλ αληηπξνζψπσλ πξέπεη λα θαηαιάβνπλ ηελ εμνπζία, φρη 

φκσο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα αζηηθή δεκνθξαηία 

ζπλεζηζκέλνπ ηχπνπ ή γηα λα πεξάζνπλ ακέζσο ζην 

ζνζηαιηζκφ. Δίλαη αδχλαην. Σφηε γηαηί; Πξέπεη λα θαηαιάβνπλ 

ηελ εμνπζία γηα λα κπνξέζνπλ λα πάξνπλ ηα πξψηα πξαθηηθά 

κέηξα πνπ κπνξνχλ θαη πξέπεη λα γίλνπλ θαη πνπ ηείλνπλ λα 



πξνεηνηκάζνπλ (ζεκεηώζηε θαιά: λα πξνεηνηκάζνπλ) απηφ ην 

πέξαζκα. (Έξγα, ηφκνο 24, ζει. 240). Απηή ε πξνπαξαζθεπή 

δελ είλαη εμ άιινπ έλα πξφβιεκα εζληθφ αιιά δηεζλέο, φπσο 

ππνγξακκίδεη ν Λέληλ ζην Απνραηξεηηζηήξην γξάκκα ζηνπο 

Ειβεηνύο εξγάηεο (1917): «Σν ξψζηθν πξνιεηαξηάην δελ κπνξεί 

κε κφλν ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο λα νινθιεξψζεη ληθεθφξα ηε 

ζνζηαιηζηηθή επαλάζηαζε. 

Αιιά κπνξεί λα δψζεη ζηε ξψζηθε επαλάζηαζε κηα επξχηεηα 

πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ηηο θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

ζνζηαιηζηηθή επαλάζηαζε θαη ζα ηελ αξρίζεη θαηά κία έλλνηα. 

Μπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ επέκβαζε ζηηο απνθαζηζηηθέο κάρεο 

ηνπ θπξηφηεξνπ ζπκκάρνπ ηνπ, ηνπ πην πηζηνχ, ηνπ πην 

ζίγνπξνπ, ηνπ επξσπατθνύ θαη ακεξηθαληθνύ ζνζηαιηζηηθνύ 

πξνιεηαξηάηνπ» (Έξγα, ηφκνο 23, ζει. 401, ππνγξακκηζκέλν 

απφ ηνλ Λέληλ). Πνιιά ρξφληα πξηλ, ζηε δηάξθεηά ηεο θαη κεηά 

ηελ επαλάζηαζε, νη κπνιζεβίθνη επαλαιάκβαλαλ φηη ήηαλ 

αδχλαην λα πεξάζνπλ ζην ζνζηαιηζκφ κνλάρα ζηε Ρσζία. Αιιά 

ηφηε, ξσηάγαλε φινη, κε κηα θσλή, κελζεβίθνη, αλαξρηθνί, 

ζηαιηληθνί θηι., εθφζνλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα γίλεη ζνζηαιηζκφο 

ζηε Ρσζία, έπξεπε λα πάξνπκε ηελ εμνπζία; Καη γηαηί ε 

επαλάζηαζε ηνπ Ορηψβξε αμίδεη λα ιέγεηαη «ζνζηαιηζηηθή»; Η 

απάληεζε είλαη απιή: Ο ζνζηαιηζηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ 

Ορηψβξε δελ πξέπεη λ’ αλαδεηεζεί ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ ηνκέα, αιιά ζηνλ πνιηηηθό ηνκέα. Γεληθά, θη φρη 

κνλάρα ζηε Ρσζία, ε δηάθξηζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν επηπέδσλ 

είλαη αξθεηά ζεκαληηθή θαη αμίδεη λα ζηαζνχκε ιίγν πην 

αλαιπηηθά. 

Σσέζη πολιηικήρ-οικονομίαρ 

Ο καξμηζκφο απέδεημε φηη ε βάζε φισλ ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ βξίζθεηαη ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο θαη φηη ην θξάηνο, 

ζαλ φξγαλν θπξηαξρίαο κηαο ηάμεο πάλσ ζηηο άιιεο, βξίζθεηαη 

ζηα ρέξηα κηαο ηάμεο πνπ θαηέρεη επίζεο ηελ νηθνλνκηθή 

εμνπζία. Κη απνηειεί κηα κεραληζηηθή θαη αληηδηαιεθηηθή 

παξακφξθσζε απηήο ηεο εμήγεζεο λα παξνπζηάδεηαη ην θξάηνο 

ζαλ έλαο απιφο «δηαηηεηήο» ή κηα «ππεξδνκή» νηθνλνκηθψλ 



ζρέζεσλ, κε δπν ιφγηα α λνκίδεηαη φηη ην πξνιεηαξηαθφ ή 

ζνζηαιηζηηθφ θξάηνο πξέπεη λα είλαη βαζηζκέλν ζε κηα 

ζνζηαιηζηηθή νηθνλνκία, φπσο ην αζηηθφ θξάηνο, πνπ έρεη ζαλ 

βάζε ηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία. Έλα ηέηνην ζρήκα 

απνθεχγεη απιά ην πξφβιεκα ηεο κεηάβαζεο απφ ηνλ 

θαπηηαιηζκφ ζην ζνζηαιηζκφ θαη θαηαξγεί ηελ θεληξηθή ζέζε 

ηνπ καξμηζκνχ, ηε δηρηαηνξία ηνπ πξνιεηαξηάηνπ. Γηα λα 

απειεπζεξσζεί θαη λα απειεπζεξψζεη νιφθιεξε ηελ 

αλζξσπφηεηα ην πξνιεηαξηάην πξέπεη λα θαηαζηξέςεη ηηο 

θαπηηαιηζηηθέο ζρέζεηο παξαγσγήο. Γη’ απηφ πξέπεη λα 

θαηαζηξέςεη ηνλ θπξίαξρν θαηαζηαιηηθφ κεραληζκφ πνπ 

ππεξαζπίδεηαη θαη πξνζηαηεχεη απηέο ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο, ην 

αζηηθφ θξάηνο. 

Αιιά απηφ δελ αξθεί. Γηφηη αλ απηή ε πνιηηηθή επαλάζηαζε, ε 

θαηαζηξνθή ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο, κπνξεί λα γίλεη ζ’ 

έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ε θαηάξγεζε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ 

ζρέζεσλ παξαγσγήο ζα δηαξθέζεη κηα καθξά ρξνληθή πεξίνδν. 

Πξάγκαηη, δελ πξφθεηηαη κφλν γηα ηελ «απαιινηξίσζε ησλ 

ηδηνθηεηψλ». Πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ φια ηα εκπφδηα 

(εκπνξεπκαηηθέο ζρέζεηο, θπθινθνξία εκπνξηθψλ πξντφλησλ, 

κηζζσηή εξγαζία, θπθινθνξία θεθαιαίνπ θαη λφκνη ηνπ) πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο λα δηαζέηεη ακέζσο ηηο 

παξαγσγηθέο δπλάκεηο, ηνπο παξαγσγνχο θαη απηά ηα πξντφληα 

ηεο θνηλσληθήο δνπιεηάο. Πξέπεη λα ζπάζεη ε απηνλνκία ησλ 

επηρεηξήζεσλ θη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο ηνπο δηακέζνπ ηεο 

αληαιιαγήο, πξέπεη λα θαηαξγεζεί φρη κφλν ην ρξήκα, αιιά φιε 

ε ινγηζηηθή πνπ κεηξάεη αμία, πξέπεη λα ζβήζεη ε έλλνηα ηεο 

«απφδνζεο ζε αμία, ψζηε λα θηάζεη λα ζπγθεληξνπνηήζεη θαη λα 

πξνγξακκαηίζεη φιε ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε 

ηελ θνηλσληθή ρξεζηκόηεηα. Απηφ ζα δηαξθέζεη δεθάδεο θαη 

ίζσο εθαηνληάδεο ρξφληα. 

«ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κεηάβαζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηνλ 

θνκκνπληζκφ ε πνιηηηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο δελ ζα είλαη 

άιιν πξάγκα παξά ε επαλαζηαηηθή δηρηαηνξία ηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ», ιέεη ν Μαξμ ζηελ Κξηηηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηεο Γθόηα. Γηαηί; Αθξηβψο γηαηί απηή ε πεξίνδνο δελ γλσξίδεη 



ζηαζεξέο θαη ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, αιιά 

αληίζεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα «αληηθαηηθή» νηθνλνκία, φπσο 

ιέεη ην «Μαληθέζην», κηα νηθνλνκία φπνπ αληηζεηηθνί λφκνη 

ζπλππάξρνπλ θαη πνπ ζηεξίδεηαη παξά ζηε δπλακηθή ηεο ηάζε. 

Πξάγκαηη ζ’ απηή ηελ πεξίνδν νη θαπηηαιηζηηθέο ζρέζεηο 

παξαγσγήο ηζρχνπλ σο έλα ζεκείν, ηείλνληαο λα γεληθεπηνχλ θη 

έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα λα μαλαγελληνχληαη ή λα κεγαιψλνπλ 

θνηλσληθέο δπλάκεηο πνπ ηαπηίδνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο κε ηνπο 

θαπηηαιηζηηθνχο νηθνλνκηθνχο κεραληζκνχο. Σν πξνιεηαξηάην 

ζα πξέπεη λα δίλεη θάζε κέξα κάρε ελάληηα ζ’ απηέο ηηο 

θνηλσληθέο δπλάκεηο «επεκβαίλνληαο δεζπνηηθά» ζηελ 

νηθνλνκία, ψζηε λα πεξηνξίζεη ηε δξάζε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ 

λφκσλ θαη λα πλίμεη ζηε γέλλεζή ηεο θάζε θνηλσληθή ηάζε πνπ 

είλαη ζπλδεδεκέλε κ’ απηνχο. 

Αλ, ινηπφλ, ην πξνιεηαξηάην έρεη αλάγθε κηαο θξαηηθήο 

εμνπζίαο είλαη γηαηί ε νηθνλνκία δελ είλαη αθόκα ζνζηαιηζηηθή. 

ζν νη παξαγσγηθέο ζρέζεηο ζα απαιιάζζνληαη απφ ηνπο 

θαπηηαιηζηηθνχο λφκνπο θαη νη παιηέο θνηλσληθέο ζπλήζεηεο ζα 

αιιάδνπλ, φζν ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο θαη ν θνηλσληθφο 

εμαλαγθαζκφο ζα ηείλεη λα ζβήλεη, ην θξάηνο ζα ζβήζεη κε ηε 

ζεηξά ηνπ. Η πξνιεηαξηαθή εμνπζία, φζν ππάξρεη, δελ βαζίδεηαη 

ζε κηα νηθνλνκία πνπ είλαη δηθηά ηεο, δειαδή ζνζηαιηζηηθή, κε 

δπν ιφγηα δελ έρεη «νηθνλνκηθή βάζε, εθφζνλ ηείλεη λα 

αλαηξέςεη ηελ νηθνλνκία. Γη’ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν ε 

πξνιεηαξηαθή εμνπζία πξέπεη λα είλαη επαλαζηαηηθή, γη απηφ 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε δύλακε θαη ζηελ ηξνκνθξαηία. 

Δίλαη ζίγνπξν φηη ε ζέζε ελφο πξνιεηαξηαθνχ θξάηνπο ζάλαη 

πην αζθαιήο εθφζνλ επηηεζεί, ΄ζν ην δπλαηφ πην γξήγνξα ζηηο 

θαπηηαιηζηηθέο ζρέζεηο, «μεξηδψλνληαο» έηζη φιεο ηηο 

θνηλσληθέο δπλάκεηο πνπ ηνπ αληηηίζεληαη. Γελ πξέπεη, φκσο, λα 

ιεζκνλεζεί φηη ην πέξαζκα ζην ζνζηαιηζκφ, κε ηελ πιήξε 

ζεκαζία ηεο έλλνηαο, δελ είλαη δπλαηφ, παξά ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη ε πξνιεηαξηαθή 

δηρηαηνξία πεξηνξηζκέλε ζ’ έλα κέξνο ηνπ θφζκνπ δελ ζα 

κπνξεί λα εηζάγεη ζνζηαιηζηηθά κέηξα. Αιιά απηφ ζεκαίλεη φηη 



ε πάιε ηνπ πξνιεηαξηάηνπ είλαη δηεζλήο θη φηη ε πξαγκαηηθή 

«θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο» είλαη εθείλε πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 

εμνπζία ζηηο ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. 

ρεηηθά κ’ απηφλ ηνλ θεληξηθφ θαη πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο 

ηαμηθήο πάιεο, αθφκα θαη επεηζφδηα ηφζν κεγαιεηψδε φζν ε 

θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο ζε κηα ρψξα ή ζε κηα ήπεηξν, είλαη επί 

κέξνπο αγψλεο, επί κέξνπο λίθεο. Η πάιε γηα ηέηνηνπο ζηφρνπο, 

φζν ζεκαληηθή θαη λάλαη δελ πξέπεη πνηέ λα ζεσξείηαη ζαλ 

απηνζθνπφο. Σν πξαγκαηηθό φθεινο ηέηνησλ ληθψλ είλαη ην ίδην 

κ’ απηφ θάζε κεξηθήο πάιεο: απμαλφκελε νξγάλσζε ηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ γηα ηελ επαλαζηαηηθή πάιε, δπλάκσκα ηεο 

πάιεο γηα ην γεληθό ζθνπό. Γη’ απηφ, αθφκα θαη ζε κηα 

πξνεγκέλε θαπηηαιηζηηθή ρψξα, ην πέξαζκα ζε πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν ζνζηαιηζηηθέο κνξθέο ζηελ νηθνλνκία ζα παξακέλεη 

ππνηαγκέλν ζηε δηεζλή πάιε γηα ηελ εμνπζία: δελ πξέπεη πνηέ 

λα εκπνδίδεη απηήλ ηελ πάιε, πξέπεη λα ηελ ππεξεηεί. ζν ην 

πξνιεηαξηάην δελ έρεη θαηαθηήζεη ηελ εμνπζία παξά ζε κηα 

ρψξα ή νκάδα ρσξψλ δελ αλαδεηά λα ηηο θάλεη «ζνζηαιηζηηθνχο 

παξάδεηζνπο», αιιά κνρινύο θαη πξνκαρώλεο ηεο παγθόζκηαο 

επαλάζηαζεο. 

Δπνκέλσο, θαη ζε κηα θαπηηαιηζηηθά πξνεγκέλε ρψξα ν 

«ζνζηαιηζηηθφο» ραξαθηήξαο ελφο θξάηνπο κεηξηέηαη κε ηα 

άκεζα νηθνλνκηθά θαηνξζψκαηα θαη πεξηζζφηεξν κε ην ξόιν 

πνπ παίδεη ζηελ πξνώζεζε ηεο δηεζλνύο ηαμηθήο πάιεο. Καη απηφ 

ηζρχεη πεξηζζφηεξν γηα κηα θαζπζηεξεκέλε νηθνλνκηθά ρψξα, 

θαη επηπιένλ θαηεζηξακκέλε απφ ηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ θαη ηνλ 

εκθχιην πφιεκν, φπσο ε Ρσζία. Με πνηα έλλνηα κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη ε Οκνζπνλδία ησλ νβηεηηθψλ Γεκνθξαηηψλ είλαη 

νζηαιηζηηθή; ην 10
ν
 πλέδξην ηνπ ΚΚΡ, ζηα 1921, ν Λέληλ 

απαληά: «Γελ βξέζεθε έλαο θνκκνπληζηήο γηα λα αξλεζεί φηη ε 

έθθξαζε «νβηεηηθή νζηαιηζηηθή Γεκνθξαηία» ζεκαίλεη φηη ε 

εμνπζία ησλ νβηέη έρεη ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηήζεη ην πέξαζκα 

ζην ζνζηαιηζκφ θαη δηφινπ φηη αλαγλσξίδεη ην παξφλ θαζεζηψο 

ζαλ έλα ζνζηαιηζηηθφ θαζεζηψο». 



Μαθξηά, ινηπφλ, απφ ηελ αλαδήηεζε «ζνζηαιηζκνχ» κέζα ζην 

ξσζηθφ νηθνλνκηθφ θαζεζηψο, ζηηο εζληθνπνηήζεηο ηεο γεο θαη 

ηεο κεγάιεο βηνκεραλίαο, ζηνλ θξαηηθφ έιεγρν ή ζην 

κνλνπψιην ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ν Λέληλ αλαγλσξίδεη ην 

ζνζηαιηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο Ρσζίαο ησλ νβηέη ζηηο πξνζέζεηο 

ηεο ζνβηεηηθήο εμνπζίαο, ζηα ζρέδηά ηεο, ζην πξόγξακκά ηεο, 

δειαδή ζηελ πνιηηηθή θχζε ηεο. 

Γηαηί αλ ην «θνηλσληθφ πεξηερφκελν» ηνπ Ορηψβξε ηνπ 1917 

δελ κπνξνχζε λάηαλ πάξα απηφ ηεο «επαλαζηαηηθήο 

δεκνθξαηηθήο δηρηαηνξίαο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ θαη ηεο 

αγξνηηάο», επεηδή ήηαλ πξνζδηνξηζκέλν απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο 

Ρσζίαο, ην πνιηηηθό ζρήκα πεγαίλεη πην καθξηά, αθξηβψο επεηδή 

ε ηάμε πνπ θαηεπζχλεη απηή ηελ επαλάζηαζε ήηαλ κηα δηεζλήο 

ηάμε, γηαηί ην πξνιεηαξηάην ηεο Ρσζίαο ήηαλ άκεζα δεκέλν ζηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο δηεζλνύο επαλάζηαζεο. 

Δίλαη, ινηπφλ, νη πνιηηηθνί ραξαθηήξεο θαη ηα καζήκαηα ηεο 

Ορησβξηαλήο Δπαλάζηαζεο πνπ δείρλνπλ ηελ πξνιεηαξηαθή ηεο 

θχζε. 

Ο πξψηνο θαζαξά πξνιεηαξηαθφο ραξαθηήξαο ηνπ Ορηψβξε 

ήηαλ ην ζπάζηκν ηνπ ηκπεξηαιηζηηθνχ πνιεκηθνχ κεηψπνπ. 

Μεηά ηελ αλαηξνπή ηνπ ηζαξηζκνχ, ην Φιεβάξε, ε ξσζηθή 

κπνπξδνπαδία δηαηπκπάληδε ηελ «ππεξάζπηζε ηεο επαλάζηαζεο 

θαη ηεο δεκνθξαηίαο» γηα λα ξηρηεί κε ηα κνχηξα ζηνλ 

ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν. 

Η δηεθδίθεζε ηεο εηξήλεο, πνπ δηαθεξχρηεθε απφ ηνπο 

κπνιζεβίθνπο θαη πνπ ήηαλ έλα απφ ηα ζπλζήκαηα ηεο 

θαηάιεςεο ηεο εμνπζίαο, αληαπνθξηλφηαλ επηπιένλ ζηελ 

θφπσζε ησλ ζηξαηησηψλ, ζηελ πιεηνςεθία αγξφηεο, πνπ δελ 

ήζειαλ πιένλ λα ζπλερίζνπλ ηνλ πφιεκν. 

Αιιά δελ είρε βέβαηα θακία ζρέζε κε κηα απιή εηξεληζηηθή 

πξφζεζε. Η εμνπζία ησλ ζνβηέη δελ θαηαγγέιιεη ηνλ πφιεκν 

γεληθά, αιιά ηνλ ηκπεξηαιηζηηθό πφιεκν: απνρσξψληαο απ’ 

απηφλ θαιεί ηνπο πξνιεηάξηνπο φινπ ηνπ θφζκνπ γηα ηελ 

επαλαζηαηηθή εηηνπάζεηα, ηνπο θαιεί λα ζπάζνπλ ηελ Ιεξή 



Έλσζε θαη λα μαλαζρεκαηίζνπλ ην ηαμηθφ δηεζλέο κέησπν, ηνπο 

θαιεί λα κεηαηξέςνπλ ηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν ζε εκθύιην 

πόιεκν γηα ηελ αλαηξνπή ηεο κπνπξδνπαδίαο. 

Έηζη θαίλεηαη θαζαξά πνηα ηάμε δηεχζπλε ην θξάηνο ησλ νβηέη. 

Κακία άιιε ηάμε εθηφο απφ ην πξνιεηαξηάην, φζεο θαη λάηαλ νη 

επαλαζηαηηθέο ηθαλφηεηέο ηεο, δελ κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί 

ζην επίπεδν ηνπ πξνιεηαξηαθνύ δηεζληζκνύ. Αξθεί λα ζθεθζεί 

θαλείο ηελ Λατθή Κίλα, πνπ έξημε ην ζχλζεκα ηεο «εηξεληθήο 

ζπλχπαξμεο», γηα λα κεηξεζεί ε δηαθνξά κε ηελ εμνπζία ησλ 

ζνβηέη πνπ απφ ηε γέλλεζή ηεο νξζψλεηαη ελάληηα ζηε 

ζνζηαιδεκνθξαηηθή πξνδνζία, ελάληηα ζην ζνζηαιπαηξησηηζκφ, 

δηαθεξχζζνληαο ζηνπο πξνιεηάξηνπο φινπ ηνπ θφζκνπ ηηο 

ζέζεηο ηεο καξμηζηηθήο αξηζηεξάο: Ο ερζξόο είλαη κέζα ζηε 

ρώξα καο. 

Ο Οσηώβπηρ ήηαν ζοζιαλιζηικόρ 

Ο άιινο ζνζηαιηζηηθφο ραξαθηήξα ηνπ Ορηψβξε έγθεηηαη 

αθξηβψο ζην γεγνλφο φηη ην πξνιεηαξηάην, μεπεξλψληαο φιεο ηηο 

ζπκκαρίεο, αλέιαβε κόλν ηνπ ηε δηεχζπλζε ηνπ θξάηνπο, φηη 

φια ηα θφκκαηα απνθιείζηεθαλ απφ ηελ πνιηηηθή ζθελή, φηη ην 

θνκκνπληζηηθό θόκκα εμαζθνχζε κφλν ηνπ ηε δηρηαηνξία. Η 

έλνπιε εμέγεξζε, ε θαηαζηξνθή ηνπ ππάξρνληνο θξάηνπο, ε 

δηρηαηνξία θη ηξνκνθξαηία είλαη αθξηβψο απαξαίηεηα ζηνηρεία 

κηαο πξνιεηαξηαθήο επαλάζηαζεο, αιιά, φκσο, δελ αξθεί γηα λα 

ηε ραξαθηεξίζνπκε εθφζνλ φιεο νη επαλαζηάζεηο, αθφκα θη νη 

αζηηθέο, εκθαλίδνπλ απηά ηα ζηνηρεία. Αληίζεηα ν απνθιεηζκφο 

φισλ ησλ άιισλ θνκκάησλ, ην πνιηηηθό κνλνπώιην ηνπ ηαμηθνχ 

θφκκαηνο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ, δείρλνπλ φηη μεπεξάζηεθαλ ηα 

φξηα ηεο αζηηθήο επαλάζηαζεο. 

Απηφ ην κνλνπψιην ηνπ πξνιεηαξηαθνχ θφκκαηνο επηθεθαιήο 

ηνπ θξάηνπο είλαη αθφκα πην αμηνζεκείσην, δηφηη ην 

πξνιεηαξηάην δελ είλαη ε κφλε ηάμε ζηελ εμνπζία. Γηαηί αλ ην 

θξάηνο ηνπ Ορηψβξε δελ έρεη ηίπνηε ην θνηλφ κε κηα «αζηηθή 

δεκνθξαηία ζπλεζηζκέλνπ ηχπνπ», ζάηαλ, φκσο, ιαζεκέλν λα 

ζεσξεζεί ζαλ κηα θαζαξή κνξθή δηρηαηνξίαο ηνπ 



πξνιεηαξηάηνπ. Η πξαγκαηηθφηεηά ηνπ ήηαλ πην πνιχπινθε, 

φπσο ην ππνζεκείσλε ν Λέληλ αξθεηέο θνξέο. 

Απηφ πνπ δηαθξίλεη ακέζσο απφ κηα αζηηθή δεκνθξαηία είλαη ην 

γεγνλφο φηη εκθαλίδεηαη αλνηρηά ζαλ ηαμηθό θξάηνο. Γελ 

βαζίδεηαη πάλσ ζε κηα «Γήισζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε», αιιά ζε κηα «Γήισζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδφκελνπ ιανχ θαη ηνπ 

εθκεηαιιεπφκελνπ», εθφζνλ ήηαλ αδχλαηνλ λα εμαθαληζηεί ε 

εθκεηάιιεπζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Μαθξηά απφ ην 

λα αλαγλσξίδεη ηα «ίδηα δηθαηψκαηα ζε φινπο ηνπο «πνιίηεο», 

απνθιείεη νξηζκέλεο ηάμεηο, ηηο εθκεηαιιεχηξηεο ηάμεηο, απφ 

θάζε πνιηηηθφ δηθαίσκα. Αιιά αληίζεηα κε ηε δηρηαηνξία ηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ δελ δίλεη πνιηηηθά δηθαηψκαηα κφλν ζην 

πξνιεηαξηάην. Η εμνπζία ησλ ζνβηέη βαζίδεηαη ζε δύν ηάμεηο, 

πνπ έρνπλ θαη νη δχν πνιηηηθά δηθαηώκαηα θαη ζπκκεηέρνπλ θη νη 

δπν ζηε δσή θαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θξάηνπο, ην 

πξνιεηαξηάην θαη ε αγξνηηά. Πξέπεη πάλησο λα ηνληζηεί φηη 

απηέο νη δχν ηάμεηο δελ αληηπξνζσπεχνληαη ζην θξάηνο κε ίζνπο 

φξνπο: ην πξνιεηαξηάην ππεξέρεη ηεο αγξνηηάο. Απηή ε ππεξνρή 

ζπγθεθξηκελνπνηείηαη κε ην δηαθνξεηηθφ βάξνο κεηαμχ κηαο 

εξγαηηθήο ςήθνπ θαη κηαο αγξνηηθήο ςήθνπ ζηηο εθινγέο ησλ 

ζνβηέη. Τπάξρεη, επίζεο, ζηνλ ηξφπν ζηξαηνιφγεζεο ηνπ 

Κφθθηλνπ ηξαηνχ, πνπ φρη κφλν απνθιείεη ηα κέιε ερζξηθψλ 

ηάμεσλ, αιιά δηαιέγεη ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο αγξφηεο θαη 

απηνχο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

Η επαλαζηαηηθή ζπκκαρία ηνπ πξνιεηαξηάηνπ θαη ηεο αγξνηηάο 

(πνπ κεηαθξάζηεθε ζην γεγνλφο φηη νη αγξφηεο, πνπ δελ ήηαλ 

εθκεηαιιεπηέο, ζπκκεηείραλ ζηε δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο) είρε 

ζαλ ζηφρν ηε θενπδαξρηθή – κεγαιναζηηθή – ηκπεξηαιηζηηθή 

αληεπαλάζηαζε, αιιά, φκσο, δελ ήηαλ ε θφξκνπια πνπ έδεηρλε 

ηε κειινληηθή πνξεία. ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ 

εμάιινπ ε εξγαηηθή ηάμε θαη νη δηάθνξεο ηάμεηο ηεο αγξνηηάο 

ήξζαλ ζε ζχγθξνπζε θαη ην πξνιεηαξηάην αλαγθάζηεθε λα 

θαηαζηείιεη ζθιεξά ηνπο θνπιάθνπο θαη λα εμνπδεηεξψζεη ηηο 

ζπλερείο ηαιαληεχζεηο ηεο κάδαο ησλ κνπδίθσλ, πξνζπαζψληαο 

λα ζηεξηρηεί πάλσ ζηελ κηζνπξνιεηαξηαθή αγξνηηά. Καη θαηά 



ην ηέινο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ αλαγθάζηεθε λα ζπληξίςεη ζην 

Κξνζηάλη ηελ απεηιή ηεο αγξνηηθήο κηθξναζηηθήο 

αληεπαλάζηαζεο. Η εξγαηηθή, αλ θαη ζχκκαρνο ηεο αγξνηηάο, 

έιεγρε ην θξάηνο γηαηί ζθφπεπε πνιχ πην καθξηά απφ ην άκεζν 

πξφγξακκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ κέηξσλ ηνπ 

Ορηψβξε ηνπ 1917, δπλακψλνληαο ην παγθφζκην πξνιεηαξηάην 

θαη ζηεξηδφκελε ζ’ απηφ. Η άλνδνο ηεο αληεπαλάζηαζεο ζηελ 

Δπξψπε ζα επέηξεπε λα απμήζεη αθφκα πεξηζζφηεξν απηφλ ηνλ 

έιεγρν, λα δψζεη φιν θαη ιηγφηεξα πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζηε 

ξψζηθε αγξνηηά, λα ζηεξίδεη φιν θαη πην άκεζα ην ζνβηεηηθφ 

θξάηνο ζην δηεζλέο πξνιεηαξηάην θαη λα θηάζεη έηζη ζε κηα 

γλήζηα δηρηαηνξία ηνπ πξνιεηαξηάηνπ. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη κπνιζεβίθνη δελ παξνπζίαζαλ πνηέ ην 

ζχληαγκα ησλ ζνβηέη ζαλ έλα δηαξθέο «ηδαληθφ». Αληίζεηα, 

πάληνηε επέκελαλ ζην ζπγθπξηαθφ θαη κεηαβαηηθφ ηνπ 

ραξαθηήξα. Έηζη, ν Σξφηζθη, π.ρ., εμεγεί ζην έξγν ηνπ 

«Σξνκνθξαηία θαη θνκκνπληζκφο» φηη ε θνηλσληθή βάζε ησλ 

ζνβηέη, πνπ είλαη «ελεξγνχληα ζψκαηα» φπσο ε Κνκκνχλα θαη 

φρη «εξγαηηθά θνηλνβνχιηα», δελ κπνξνχζε λα νξηνζεηεζεί κηα 

γηα πάληα, αιιά εμαξηηφηαλ απφ ηελ εμέιημε ηεο πάιεο ησλ 

ηάμεσλ· φηη ζχκθσλα κε ηε ζέζε πνπ παίξλαλε ζ’ απηνχο ηνπο 

αγψλεο, νιφθιεξα ζηξψκαηα γηλφληνπζαλ δεθηά ζπκκεηέρνληαο 

ζηα ζνβηέη ή, αληίζεηα, απνκαθξπλφληνπζαλ ακέζσο. Δίκαζηε, 

ινηπφλ, καθξηά φρη κφλν απφ ηελ αζηηθή δεκνθξαηία θαη ηε 

δεκνθξαηία γεληθά, αιιά επίζεο απφ ηα ηππηθά ζρήκαηα κηαο 

«εξγαηηθήο δεκνθξαηίαο» πνπ ζα εμαζθάιηδε απηφκαηα ηελ 

επαλαζηαηηθή πνξεία. Σν γεγνλφο φηη αξγφηεξα ν ίδηνο ν 

Σξφηζθη αλαδήηεζε ζε κηα ηέηνηα ηππηθή ζνβηεηηθή δεκνθξαηία 

κηα εμαζθάιηζε ελάληηα ζην ζηαιηληζκφ απνδεηθλχεη φηη 

θαλέλαο δελ είλαη κπνιηαζκέλνο ζηελ πνιηηηθή πίεζε ηεο 

αληεπαλάζηαζεο. 

Αο αλαθέξνπκε αθφκα έλα παξάδεηγκα πνπ δείρλεη κε πνην 

ηξφπν νη κπνιζεβίθνη λνκνζεηνχζαλ. Οη θνκκνπληζηέο ηείλνπλ 

ζηελ θαηάξγεζε ηεο νηθνγέλεηαο, ζηε δηάιπζε ηεο νηθηαθήο 

νηθνλνκίαο, ζην λα αλαιάβεη ε θνηλσλία φιεο ηηο πιηθέο θαη 

«πλεπκαηηθέο» αλάγθεο ησλ παηδηψλ. Απηφ ήηαλ, βέβαηα, 



αδχλαην ζηε Ρσζία ηνπ 1920. Μελ έρνληαο ηελ πιηθή 

δπλαηφηεηα λα απνξξνθήζνπλ ηελ νηθνγελεηαθή νηθνλνκία 

κέζα ζην ζχλνιν ηεο θνηλσληθήο παξαγσγήο νη κπνιζεβίθνη δελ 

κπφξεζαλ λα θαηαξγήζνπλ ηελ νηθνγέλεηα. Μελ κπνξψληαο λα 

αζρνιεζνχλ θνηλσληθά κε ηα παηδηά ππνρξέσζαλ κε λφκν ηνπο 

γνλείο λα αληαπεμέξρνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο. Αιιά 

θαηάξγεζαλ φιε ηε κεηαθπζηθή ηεο «νηθνγέλεηαο σο βάζε ηεο 

θνηλσλίαο», ειάηησζαλ ην γάκν θαη ην δηαδχγην ζε απιέο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη αλήγγεηιαλ ην μεπέξαζκα φισλ απηψλ 

ησλ κέηξσλ φηαλ ζα ήηαλ δπλαηφ. Δπίζεο, πήγαλ φζν ήηαλ 

δπλαηφ πην καθξηά ζην ζέκα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο γπλαίθαο, 

πξαγκαηνπνηψληαο ηελ νινθιεξσηηθή λνκηθή ηζφηεηα, 

επηηξέπνληαο ηηο εθηξψζεηο θηι. ρσξίο λα απνθξχςνπλ φηη ε 

πξαγκαηηθή απειεπζέξσζε δελ ήηαλ δήηεκα δηθαίνπ, αιιά 

αλαηξνπήο σλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, δειαδή ρσξίο λα 

πξνζπαζνχλ λα πεξάζνπλ ηηο θνχζθεο ηεο ξσζηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο γηα ζνζηαιηζηηθά θαλάξηα. 

Γηα λα αληηιεθζεί θαλείο ηε δηαθνξά κεηαμχ κηαο αζηηθήο 

επαλάζηαζεο θαη κηαο «δηπιήο» επαλάζηαζεο αξθεί λα 

ζπγθξηζεί ε νξγάλσζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάηνπο πνπ 

μεγέλλεζε ν Οθηψβξεο κε ην θξάηνο ηεο θηλέδηθεο επαλάζηαζεο 

ηνπ 1949. Απηή ε δηαθνξά γίλεηαη αθφκα πην θαλεξή αλ 

παξαηεξεζεί ε δηεζλήο δξάζε ηεο εμνπζίαο ησλ ζνβηέη. 

Πξάγκαηη, ε επαλάζηαζε θαη ε θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο ζηε 

Ρσζία έδσζαλ ζηνπο κπνιζεβίθνπο ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαζπγθξνηήζνπλ ην δηεζλέο θφκκα. Απφ ‘θεί άληιεζαλ ηε 

δχλακε λα μαλαζπγθεληξψζνπλ ηηο αξηζηεξέο ηάζεηο ησλ 

ζνζηαιηζηηθψλ θνκκάησλ θαη λα ηνπο επηβάιινπλ φιν ην ζψκα 

ηεο καξμηζηηθήο ζεσξίαο θαη ησλ αξρψλ ηνπ καξμηζκνχ. Γηα 

ηνπο κπνιζεβίθνπο ν ζθνπόο ηεο ξψζηθεο επαλάζηαζεο ήηαλ 

«λ’ αλάςεη ε ζνζηαιηζηηθή επαλάζηαζε ζηελ Δπξψπε». Καη ε 

ίδηα ε ξψζηθε επαλάζηαζε βνήζεζε πνιχ ζ’ απηφ, αιιά, φκσο, 

απηφ δελ αξθνχζε πιένλ κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Β΄ Γηεζλνχο. 

Έπξεπε λ’ αλνηθνδνκεζνχλ, λα μαλαδηαθεξπρζνχλ φιεο νη 

ζεσξεηηθέο, πνιηηηθέο θαη πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο ηνπ 

θνκκνπληζκνχ, λα ζπγθεληξσζνχλ εθ λένπ νη ηθαλέο δπλάκεηο 

πνπ ζα ηηο δηεθδηθνχζαλ θαη ζα ηηο εθάξκνδαλ ζηελ πξάμε, 



έπξεπε λα ρηηζζεί απφ ηελ αξρή ε δηεχζπλζε απηήο ηεο 

επαλάζηαζεο. Έηζη, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε κεγαιχηεξε 

ζνζηαιηζηηθή θαηάθηεζε ηνπ Οθηψβξε ήηαλ ε Κνκκνπληζηηθή 

Δηεζλήο. 

Από ηον «πολεμικό κομμοςνιζμό» ζηη ΝΕΠ 

Πνιηηηθά ν Οθηψβξεο ήηαλ ζνζηαιηζηηθφο: ην πξνιεηαξηάην 

θαηείρε, αλ φρη ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηεο εμνπζίαο, 

ηνπιάρηζηνλ ηελ πνιηηηθή ππεξνρή. Σν θφκκα ηνπ θαη κφλν 

απηφ δηεπζχλεη ην θξάηνο θαη ην ρξεζηκνπνηεί γηα ηνπο δηεζλείο 

ηαμηθνύο ζθνπνύο. 

ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα ηα ζρέδηα ησλ κπνιζεβίθσλ ήηαλ αθφκα 

πην κέηξηα. Σν πξψην κεγάιν νηθνλνκηθφ κέηξν ήηαλ ε 

απαιινηξίσζε ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο γεο, ε εζληθνπνίεζε ηεο γεο 

θαη ε δηαλνκή ηεο ζηνπο αγξφηεο. Μα φζν πξνρσξεκέλν θαη 

ξηδνζπαζηηθφ θαη λάηαλ απηφ ην κέηξν δελ είρε αθφκα ηίπνηε ην 

ζνζηαιηζηηθφ, φπσο ν Λέληλ δελ ζηακάηαγε λα ην 

επαλαιακβάλεη. Απηφ ην κέηξν κάιηζηα είλαη κηα απφ ηηο 

«επρέο» ησλ θαπηηαιηζηψλ πνπ ζα ήζειαλ λα μεθνξησζνχλ κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ηελ παξαζηηηθή ηάμε ησλ ηδηνθηεηψλ γεο θαη λα 

καδεχνπλ ζπιινγηθά ηα εηζνδήκαηα. Αιιά αλ ε εγγιέδηθε 

κπνπξδνπαδία, π.ρ., πξνέβιεπε απηφ ην κέηξν απφ ην ζηφκα ηνπ 

ζεσξεηηθνχ ηεο Ρηθάξλην, θακία κπνπξδνπαδία δελ ην 

πξαγκαηνπνίεζε κέρξη ζήκεξα. Αθφκα θαη ε θηλέδηθε 

επαλάζηαζε δελ κπφξεζε λα θηάζεη κέρξη εθεί, επεηδή απηφ έρεη 

σο ζπλέπεηα έλα ηεξάζηηα μέζπαζκα ηαμηθψλ αγψλσλ πνπ 

ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε όια ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο. Καη 

απηφ δελ θφβηδε, βέβαηα, ηνπο κπνιζεβίθνπο. 

Μπνξεί λα δνζεί ε εληχπσζε φηη ζηα 1918-20 ηα νηθνλνκηθά 

κέηξα ησλ ζνβηέη μεπέξαζαλ ηα φξηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ, εθφζνλ 

πεξλνύζαλ πάλσ απφ ηνπο λφκνπο ηεο θαπηηαιηζηηθήο αγνξάο 

θαη παξαγσγήο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ επξφθεηην παξά γηα 

έλα «θνκκνπληζκφ πνιέκνπ». Απηά΄ ηα κέηξα δελ 

αληηζηνηρνχζαλ ζε έλα νηθνλνκηθφ ζρέδην, αιιά ζηηο 

ζηξαηησηηθέο αλάγθεο, θαη ν Σξφηζθη εμεγνχζε φηη ζε 



θαηαζηάζεηο επείγνπζαο αλάγθεο νπνηνδήπνηε θξάηνο είλαη 

ηθαλφ λα πάξεη ηέηνηα κέηξα. Μέζα ζ’ έλα «πνιηνξθεκέλν 

θξνχξην», πνπ ήηαλ ε Ρσζία εθείλα ηα ρξφληα, δελ ππάξρνπλ 

πιένλ «ζρέζεηο παξαγσγήο» πνπ λα ζηέθνληαη φξζηεο! 

Γηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ λφκσλ, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα δηαθαλνληζηεί ε παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζε 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο έλνπιεο άκπλαο. 

ηε Ρσζία νη ζρέζεηο κεηαμχ θξάηνπο θαη αγξνηηάο, π.ρ., δελ 

αληηζηνηρνχζαλ ηφηε θαλέλα «ηξφπν παξαγσγήο»: ε εμνπζία 

ησλ ζνβηέη ππεξαζπηδφηαλ ηνλ αγξφηε ελάληηα ζηνπο ιεπθνχο 

ππνζηεξηδφκελνπο απφ ηνλ ηκπεξηαιηζκφ πνπ ήζειε λα ηνπ 

μαλαπάξεη ηε γε θαη «ζε αληάιιαγκα» ν αγξφηεο έπξεπε λα 

ηξέθεη ηηο πφιεηο θαη ηνλ Κφθθηλν ηξαηφ. ηελ αλάγθε ηα 

ζνβηέη επίηαδαλ ην ζηηάξη γηα ηνπο εξγάηεο, ηξνθή γηα ην 

θφθθηλν ηππηθφ, μχιν γηα ηα ηξέλα θαη ηα εξγνζηάζηα πνιεκηθνχ 

εμνπιηζκνχ θιπ. Η δηαλνκή ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ 

γηλφηαλ θαη απηή επίζεο φρη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

αγνξάο θαη ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, αιιά ζχκθσλα κε 

ζηξαηησηηθά θξηηήξηα. 

Αθφκα θαη ζηε βηνκεραλία νη απαηηήζεηο ηνπ πνιέκνπ νδεγνχλ 

ηνπο κπνιζεβίθνπο λα πάλε πην γξήγνξα θαη πην καθξηά παξφηη 

ηνπο επέηξεπε ν «νηθνλνκηθφο» νξζνινγηζκφο. 

Απφ απηή ηελ πιεπξά ζάηαλ πξνηηκφηεξν λα εμαθνινπζνχλ λα 

δηεπζχλνπλ ηα εξγνζηάζηα απφ ηνπο θαπηηαιηζηέο εξγνιάβνπο 

θάησ απφ εξγαηηθφ θαη θξαηηθφ έιεγρν. Αιιά ην κεγαιχηεξν 

κέξνο απφ απηνχο είρε πεξάζεη κε ην κέξνο ησλ Λεπθψλ θαη 

απηνί πνπ παξέκεηλαλ ζακπνηάξηδαλ ηελ παξαγσγή, πνπ ήηαλ 

πξνζαλαηνιηζκέλε βαζηθά ζηνλ πνιεκηθφ εμνπιηζκφ. Έπξεπε, 

ινηπφλ, λα θαηαξγεζνχλ, λα δεκηνπξγεζεί κε θάζε ζπζία έλαο 

δηαρεηξηζηηθφο κεραληζκφο παξαγσγήο. Απηφο ν 

ζπγθεληξσηηζκφο ηεο παξαγσγήο ζηα ρέξηα ηνπ θξάηνπο 

αληηζηνηρνχζε ιηγφηεξν ζε κηα πξαγκαηηθή ζπγθεληξνπνίεζε 

ηεο βηνκεραλίαο παξά ζε κηα θαηάζηαζε εκθπιίνπ πνιέκνπ θαη 

πνπ ζάλαη εμάιινπ κηα απφ ηηο πεγέο ηεο  

«γξαθεηνθξαηηθνπνίεζεο» ησλ ζνβηέη. 



Αλ, ινηπφλ, νη κπνιζεβίθνη θαηάξγεζαλ ή ειάηησζαλ ηελ 

έληαζε ησλ λφκσλ ηεο αγνξάο ζ’ απηή ηελ πεξίνδν δελ ήηαλ γηα 

λα «πεξάζνπλ ζην ζνζηαιηζκφ» -πξάγκα αδχλαην γηα ηε Ρσζία 

κφλε ηεο- αιά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πνιέκνπ. Σν ηέινο ηνπ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ, ην ζηέξησκα ηνπ θξάηνπο ησλ ζνβηέη, ελψ ε 

επαλάζηαζε αιινχ πξνρσξάεη θαη αιινχ ππνρσξεί ζηελ 

Δπξψπε, βάδεη ηα ζνβηέη κπξνζηά ζηελ αλάγθε λα βξνπλ έλα 

ηξφπν γηα λα θξαηεζνχλ νηθνλνκηθά Βέβαηα, κηα ελδερφκελε 

λίθε ηνπ πξνιεηαξηάηνπ ζηε Γεξκαλία ζάρε αιιάμεη ηα 

δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο. Αιιά ζηα 1921 ήηαλ θαλεξφ φηη ε 

λίθε δελ ήηαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε· φηη ν θαπηηαιηζκφο 

γλψξηδε κηα ζηαζεξνπνίεζε εληειψο ζρεηηθή θαη πξνζσξηλή 

εμάιινπ· φηη ε κπνπξδνπαδία πεξλνχζε παληνχ ζηελ 

αληεπίζεζε θη φηη ην πξνιεηαξηάην βξηζθφηαλ ζηελ άκπλα. 

Πεξηκέλνληαο ηελ επηζεηηθή επηζηξνθή ηνπ θαη δνπιεχνληαο γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πνιηηηθώλ πξνυπνζέζεσλ απηήο ηεο 

επηζηξνθήο, έπξεπε λα εκπνδηζηεί κηα νινθιεξσηηθή δηάιπζε 

ηεο ξσζηθήο θνηλσλίαο, πνπ ζα επέθεξε ηελ πηψζε ηεο εμνπζίαο 

ησλ ζνβηέη. Η επίηαμε θη απηαξρηθή δηαλνκή έπξεπε λα 

παξαρσξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε «θαλνληθέο νηθνλνκηθέο 

ζρέζεηο». 

Αιιά ε ξσζηθή νηθνλνκία, πνπ ήηαλ ήδε θαζπζηεξεκέλε, είρε 

θαηαζηξαθεί απφ ηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν. Σν επίπεδν 

παξαγσγήο ήηαλ εμαηξεηηθά ρακειφ γηα λα κελ πεη θαλείο 

κεδεληθφ. Απηφ ην γεγνλφο ηόληδε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

ππεξνρή ηεο κηθξήο παξαγσγήο, φρη κφλν ζην γεσξγηθφ ηνκέα, 

αιιά επίζεο ζηε βηνκεραλία. 

Ήηαλ, ινηπφλ, δπλαηφ ζ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο λα επηηεπρζεί κηα 

ειάρηζηε αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο έμσ απφ ην εκπνξεπκαηηθφ 

πιαίζην; ην 10
ν
 πλέδξην ηνπ ΚΚ Ρσζίαο, ζηα 1921, ν Λέληλ 

ζέηεη ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε: «ε , ινηπφλ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

απαγνξεχζνπκε, λα κπινθάξνπκε εληειψο θάζε αλάπηπμε ησλ 

ηδησηηθψλ αληαιιαγψλ πνπ δελ γίλνληαη απφ ην θξάηνο, δειαδή 

ην εκπφξην, δειαδή ηνλ θαπηηαιηζκφ (ζεκεηψζηε θαιά: 

θαπηηαιηζκό), αλαπφηξεπηε αλάπηπμε φηαλ ππάξρνπλ 

εθαηνκκχξηα παξαγσγνί… Ηιηζηφηεηα γηαηί είλαη νηθνλνκηθά 



αδχλαηε. ή λα κελ πξνζπαζήζνπκε λα απαγνξεχζνπκε ή λα 

κπινθάξνπκε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, αιιά λα 

θξνληίζνπκε λα ηνλ πξνζαλαηνιίζνπκε ζην δξφκν ηνπ 

θξαηηθνχ θαπηηαιηζκνχ». 

Ο Λέληλ δείρλεη φηη ππάξρνπλ πέληε ηχπνπ παξαγσγήο πνπ 

κπιέθνληαη ζηε Ρσζία: ε θπζηθή αγξνηηθή νηθνλνκία, ε απιή 

εκπνξηθή, αγξνηηθή βηνηερληθή παξαγσγή, ν ηδησηηθφο 

θαπηηαιηζκφο, ν θξαηηθφο θαπηηαιηζκφο θαη ν ζνζηαιηζκφο. 

Αιιά απηφο ν ηειεπηαίνο, ιέεη, δελ ππάξρεη ζηελ πινπνίεζε 

νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, δελ ππάξρεη παξά σο «λνκηθή 

δπλαηφηεηα» απφ ην γεγνλφο φηη εκείο βξηζθόκαζηε ζηελ 

εμνπζία. Αθφκα κηα θνξά ν ζνζηαιηζκφο ππάξρεη ζηνλ πνιηηηθφ 

ηνκέα θαη φρη ζηνλ νηθνλνκηθφ. Μ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε πάιε 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε δελ είλαη εθείλε ηνπ 

ζνζηαιηζκνχ ελάληηα ζηνλ θαπηηαιηζκφ, αιιά εθείλε ηνπ 

πνιηηηθνχ ζνζηαιηζκνχ καδί κε ηελ πην πξνρσξεκέλε κνξθή 

ηνπ θεθαιαίνπ, ηνλ θξαηηθφ θαπηηαιηζκφ, ελάληηα ζηε κηθξή 

θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή θαη κάιηζηα πξνθαπηηαιηζηηθή. Ο 

ερζξφο είλαη ε κηθξή παξαγσγή, πνπ γελλάεη θαη μαλαγελλάεη 

θάζε κέξα ηνλ θαπηηαιηζκφ, ιέεη ν Λέληλ. Καη παξ’ φια απηά 

πξέπεη λα ηνπ αθήζνπκε πεξηζψξηα, πξέπεη λα 

απειεπζεξψζνπκε ηηο ηδησηηθέο αληαιιαγέο, ηελ αγνξά, γηαηί 

είλαη αδχλαην λα θπθινθνξνχλ δηαθνξεηηθά ηα πξντφληα 

εθαηνκκπξίσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Μαθξηά απφ ην λα 

επηηεζνχκε ζηνλ θαπηηαιηζκφ, πξέπεη λα ηνλ ελζαξξύλνπκε, 

γηαηί κνλάρα κ’ απηή ηε κνξθή, φπσο είλαη ηα πξάγκαηα, κπνξεί 

λ’ αλαπηπρζεί ε ξσζηθή νηθνλνκία. Αιιά πξέπεη λα 

πξνζπαζήζνπκε λα ηνλ ειέγμνπκε, λα ηνλ πξνζαλαηνιίζνπκε, 

πξνο ηνλ θξαηηθφ θαπηηαιηζκφ γηα λα δηεπθνιχλνπκε ην 

κεηέπεηηα πέξαζκα ζην ζνζηαιηζκφ. 

Κη ελψ ε ηηαιηθή Αξηζηεξά ην απνδέρζεθε ρσξίο δηζηαγκνχο 

θαη επηθπιάμεηο, απηή ε θαηεπζπληήξηα γξακκή ησλ 

κπνιζεβίθσλ δελ ζπλάληεζε ηελ θαηαλφεζε αιιά ηελ αληίζεζε 

ησλ»αξηζηεξηζηψλ» ζην 3
ν
 πλέδξην ηεο Κνκκνπληζηηθήο 

Γηεζλνχο. Η αληηπξφζσπνο ηεο ξσζηθήο «Δξγαηηθήο 

Αληηπνιίηεπζεο», ε Κνινληάη, ζπλαγσλίζηεθε ηνπο 



Κααπεληηζηέο εμεγψληαο φηη έπξεπε λα πεξάζνπλ ζην 

ζνζηαιηζκφ… ή αιιηψο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ εμνπζία. Δίλαη 

αμηνζεκείσην ην πψο ζπλάληεζαλ κ’ απηή ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο 

ηελ παιηά κελζεβίθηθε ζέζε: άκεζνο ζνζηαιηζκφο ή ε εμνπζία 

ζηελ κπνπξδνπαδία. Καη δελ ζα πξέπεη λα εθπιαγεί θαλείο 

βιέπνληαο ηνλ ηάιηλ λα επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα ελαιιαθηηθή 

ιχζε ζηα 1926… γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ «νηθνδφκεζε ηνπ 

ζνζηαιηζκνχ» κφλν ζηε Ρσζία. 

Καη νη κελ θαη νη δε δελ θαηαιάβαηλαλ ή ηε δηαιεθηηθή ζρέζε 

κεηαμχ πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο εμνπζίαο, νχηε ηε δηεζλή 

ζηξαηεγηθή ηνπ θνκκνπληζκνχ. 

Γελ θαηαιάβαηλαλ φηη ν ζθνπφο ηεο ΝΔΠ ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη φρη ε «αλάπηπμε ηεο ξσζηθήο 

παξαγσγήο». Οη κπνιζεβίθνη δελ έθαλαλ απηνζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο. Απηφ πνπ ηνπο ελδηέθεξε 

ήηαλ κηα ηέηνηα θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε πνπ ζα 

ζηνηρεηνζεηνχζε ηα «βήκαηα πξνο ην ζνζηαιηζκφ» θαη φηη 

κπνξνχζαλ ηδίσο λα ζέζνπλ ηε δχλακε ελφο κεγάινπ θξάηνπο 

ζηελ ππεξεζία ηεο παγθφζκηαο επαλάζηαζεο πνπ κε ηε ζεηξά 

ηεο ζα βνήζαγε. 

Οη «αξηζηεξηζηέο» επέκεηλαλ ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ζα ππήξραλ 

αθήλνληαο κηα ζρεηηθή ειεπζεξία ζηνλ θαπηηαιηζκφ ζηε Ρσζία, 

αιιά ηειηθά δελ αληέηαζζαλ παξά κηα πνιηηηθή απηνθηνλίαο ηεο 

επαλάζηαζεο απέλαληη ζηελ εξσηθή πξνζπάζεηα ησλ 

κπνιζεβίθσλ. Ο Λέληλ γλψξηδε θαιχηεξα απφ νπνηνλδήπνηε 

άιινλ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. ην 11
ν
 πλέδξην, ζηα 1922, 

αλαθέξεηαη ζηνλ Οπζηξηάισθ, έλαλ εκηγθξέ, εθπξφζσπν ησλ 

Καληέ. Απηφο δήισλε φηη δηακέζνπ ηεο ΝΔΠ νη κπνιζεβίθνη, 

ήζειαλ δελ ήζειαλ, ζα νηθνδνκνχζαλ ζηε Ρσζία έλα «θαλνληθφ 

αζηηθφ θξάηνο» θαη φηη έπξεπε, άξα, λα ππνζηεξηρζνχλ. ηα 

«γιπθά θνκκνπληζηηθά ςέκαηα» ν Λέληλ πξνηηκνχζε απηή ηελ 

«ηαμηθή αιήζεηα ηνπ ηαμηθνχ ερζξνχ» θαη δήισλε ρσξίο 

πεξηζηξνθέο: «Πξέπεη λα ην πνχκε, απηά ηα πξάγκαηα είλαη 

πηζαλά». 



Δίλαη ζίγνπξν φηη αθήλνπκε πεξηζψξηα θίλεζεο ζηελ αγνξά, 

δειαδή ζηνλ θαπηηαιηζκό, απειεπζεξσλφηαλ ε δπλακηθή 

δηαδηθαζία ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηξεθφληνπζαλ νη 

θνηλσληθέο δπλάκεηο πνπ είλαη ε έθθξαζε θαη νη ππεξαζπηζηέο 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Έπξεπε λα γίλεη, αιιά έπξεπε λα 

πξνζπαζήζεη λα πιαηζησζεί θαη λα ειεγρζεί απηή ε αλάπηπμε, 

λα εκπνδηζηνχλ απηέο νη θνηλσληθέο δπλάκεηο λα πάξνπλ ηελ 

πάλσ βφιηα. Οη κπνιζεβίθνη απνδέρηεθαλ ηε κάρε ηεο 

πξνιεηαξηαθήο εμνπζίαο λα πιαηζηώλεη θαη λα πξνζαλαηνιίζεη 

ηελ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ πνπ δελ κπνξνχζε λα 

«κπινθάξεη» νινθιεξσηηθά. Απηή ηε κάρε δπζηπρψο ηε 

ράζαλε, δπζηπρψο ηε ράζακε. 

Αλ, ινηπφλ, ράζεθε απηή ε κάρε είλαη γηαηί ν «θπξηφηεξνο 

ζχκκαρνο» ηνπ ξσζηθνχ πξνιεηαξηάηνπ δελ εθπιήξσζε ην 

θαζήθνλ ηνπ. Η εμνπζία ησλ ζνβηέη δελ έπξεπε λα αληιήζεη ηε 

δύλακε κφλν απφ ην ξσζηθφ πξνιεηαξηάην, αδχλακν θαη 

αηκαηνθπιηζκέλν θαζψο ήηαλ απφ ηνλ εκθχιην πφιεκν, γηα λα 

αληηζηαζεί ζηελ ψζεζε ηνπ ξσζηθνχ θαπηηαιηζκνχ, αιιά ηδίσο 

ζην δηεζλέο πξνιεηαξηάην. Η ηχρε ησλ ζνβηέη παηδφηαλε 

ιηγφηεξν ζηελ Πεηξνχπνιε θαη ζηε ξσζηθή χπαηζξν απφ φ,ηη    

παηδφηαλε ζην Βεξνιίλν. «Υσξίο ηε βνήζεηα ηνπ επξσπατθνχ 

πξνιεηαξηάηνπ είκαζηε ρακέλνη» δελ ζηακαηνχζαλ λα 

επαλαιακβάλνπλ νη κπνιζεβίθνη. 

κσο, φρη κφλν ην πξνιεηαξηάην δελ λίθεζε αιιά ε νξκή ηνπ 

αλαθφπεθε θαη ε πάιε ηνπ νπηζζνρψξεζε θαη αθφκε πην 

ρεηξφηεξα ην δηεζλέο θνκκνπληζηηθφ θίλεκα δελ είρε πιένλ ηε 

δχλακε λα δψζεη κηα πνιηηηθή βνήζεηα ζηνπο κπνιζεβίθνπο, πνπ 

έκεηλαλ κφλνη ηνπο ελάληηα ζηελ πίεζε ηνπ δηεζλνχο θεθαιαίνπ 

θαη ησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ πνπ εμέθξαδαλ ζηε Ρσζία ηε 

δπλακηθή ηνπ θεθαιαίνπ. 

Απηέο νη δπλάκεηο βξήθαλ κηα πνιηηηθή έθθξαζε κέζα ζ’ απηό 

ην ίδην ην ξσζηθό θνκκνπληζηηθό θόκκα. Κη ήηαλ θαηαλνεηφ, 

εθφζνλ ε επαλάζηαζε είρε απνθιείζεη θαη θαηαζηξέςεη ηα άιια 

θφκκαηα. Καλέλα θφκκα, φζν γεξφ θαη λάλαη δελ είλαη 

κπνιηαζκέλν ελάληηα ζε κηα ηέηνηα δηείζδπζε θαη 



παξακφξθσζε θαη πξέπεη λα ηνληζηεί θαιά φηη ην κπνιζεβίθηθν 

θφκκα ηνπ 1926 δελ ήηαλ πιένλ εθείλν πνχρε θάλεη ηνλ 

Οθηψβξε. Μεηά ηε λίθε ηεο επαλάζηαζεο θαη ηνπ εκθπιίνπ 

πνιέκνπ έλαο ζσξφο αλζξψπσλ πνπ δελ ήηαλ θνκκνπληζηέο 

παξά κφλν ζην φλνκα δηείζδπζε ζην θφκκα. 

Αξηβίζηεο θαη εθκεηαιιεπηέο, πνπ, πξνθαλψο, ηνπο ηξάβαγαλ 

ζαλ καγλήηε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εμνπζίαο αιιά επίζεο θαη 

έλα ζσξφ άλζξσπνη πνπ φζν εηιηθξηλείο θαη ηίκηνη θαη λάηαλ δελ 

είραλ θακία θαηάξηεζε νχηε ην αηζάισκα ησλ παιηψλ 

ζηειερψλ, απφ ηα νπνία πνιιά έπεζαλ γηα ηελ επαλάζηαζε. 

Λίγν πξηλ απφ ην ζάλαην πνπ ν Λέληλ, ππνζηεξηδφκελνο απφ ηελ 

παιηά θξνπξά, πξνέβιεπε έλα απζηεξό μεθαζάξηζκα ηνπ 

θφκκαηνο. Έπξεπε λα πεηαρηνχλ έμσ γχξσ ζηα 100.000 κέιε 

θαη «κεξηθνί κηιάλε γηα 200.000, θη απηνί κε επραξηζηνχλ 

αθφκε θαιχηεξα», έιεγε ν Λέληλ. Απηφ ην «αδπλάηηζκα» ηνπ 

θφκκαηνο δελ έγηλε πνηέ. Απελαληίαο, κεηά ην ζάλαην ηνπ Λέληλ 

ε γξακκαηεία ζα αλνίμεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο πφξηεο ηνπ 

θφκκαηνο θαη, άμηα γηα ηε κνπκηνπνίεζε ηνπ Βιαληηκίξ Ίιηηο, 

ζα εηζαγάγεη ηελ «ζηξαηνινγία Λέληλ», πνπ κεηαθξάζηεθε κε 

ηελ είζνδν ζην θφκκα 250.000 θαηλνχξγησλ κειψλ. 

Μέζα ζ’ απηφ ην θφκκα νη κπνιζεβίθνη βξηζθφληνπζαλ φιν θαη 

πην απνκνλσκέλνη κε ζηνηρεία ρσξίο ζνβαξή πνιηηηθή βάζε, 

ίζα-ίζα ηθαλά λα θαγράδνπλ βιαθσδψο φηαλ ν Σξφηζθη ηνπο 

ππελζχκηδε ηηο βαζηθέο ζέζεηο ηνπ κπνιζεβηθηζκνχ, άλζξσπνη 

ρσξίο επαλαζηαηηθή θαηάξηηζε θαη ππνηαγκέλνη ζηηο 

ζπγθπξηαθέο πηέζεηο ηεο θαηάζηαζεο. Απηφ ην θφκκα, πνπ ν 

έιεγρφο ηνπ μέθεπγε φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

κπνιζεβίθνπο, κπνξνχζε ηφηε λα απνθαζίζεη, κε ηνλ πην 

δεκνθξαηηθό ηξόπν ηνπ θόζκνπ λα νηθνδνκήζεη ην 

«ζνζηαιηζκφ» κνλάρα ζηε Ρσζία. 

Απηή ε απφθαζε ζπλεπαγφηαλ κηα πξαγκαηηθή αληεπαλάζηαζε. 

Κη απηφ είλαη ηφζν αιεζηλφ ψζηε, γηα λα κπνξέζεη λα επηβιεζεί, 

ν ζηαιηληζκφο δελ αξθέζηεθε λα εμαθαλίζεη πνιηηηθά ηελ παιηά 

κπνιζεβίθηθε θξνπξά, αιιά ζα αλαγθαζηεί λα εμνληώζεη 

θπζηθά κέζα ζηηο θπιαθέο, ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, κε 



ζεκαηηθέο δίθεο θαη δηαθξηηηθέο εθηειέζεηο. Κη απηφ δελ 

αθνξνχζε κφλν ηα δηεπζχλνληα ζηειέρε πνπ φινο ν θφζκνο 

γλψξηδε, αιιά επίζεο δεθάδεο ρηιηάδεο πνπ πεηζνθφθηεθαλ ζηε 

δηάξθεηα ησλ επφκελσλ ρξφλσλ. 

Απηή ε απφθαζε αλέηξεπε φιε ηελ κπνιζεβίθηθε γξακκή. Γηα 

ηνπο κπνιζεβίθνπο ν ζθνπόο ηεο ξσζηθήο επαλάζηαζεο δελ 

ήηαλ ν «ζνζηαιηζκφο ζηε Ρσζία», αιιά ε παγθφζκηα 

επαλάζηαζε. Καη αλ θαη ε πνιηηηθή ηνπο εμνπζία ήηαλ 

ζνζηαιηζηηθή, απνθαινχζαλ θαπηηαιηζκό ηελ αλάπηπμε ηεο 

ξσζηθήο νηθνλνκίαο, αλάπηπμε πνχηαλ έηνηκνη λα αλαιάβνπλ 

αξθεί λα ηνπο επέηξεπε λα δηαηεξήζνπλ ηελ πνιηηηθή εμνπζία 

ζηελ ππεξεζία ηνπ δηεζλνχο πξνιεηαξηάηνπ. 

Η άξλεζε ηεο αλακνλήο ηεο παγθφζκηαο επαλάζηαζεο θαη ην 

πέξαζκα ζην ζνζηαιηζκφ ζηε Ρσζία, ην δηάηαγκα φηη ρηηδφηαλ 

ακέζσο εθεί ν ζνζηαιηζκφο κεηέβαιαλ ζε ζθνπό απηφ πνπ ήηαλ 

γηα ηνπο κπνιζεβίθνπο έλα κέζν θαη κνηξαία ην ζθνπφ ηνπο ζε 

κέζν. Έηζη, δηαθεξχρζεθε ε αλάπηπμε ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο 

σο έλαο απηνζθνπόο θαη ε επηξξνή πνπ ην ξσζηθφ θξάηνο 

εμαζθνχζε δηακέζνπ ηεο Γηεζλνχο ζην παγθφζκην πξνιεηαξηάην 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ππνηαγή ησλ αγψλσλ ηνπ ζηελ 

ππεξεζία απηνχ ηνπ ζθνπνχ. 

Γελ πξφθεηηαη, είλαη αιήζεηα, παξά γηα κηα πνιηηηθή αλαηξνπή. 

Αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ απηή ε αλαηξνπή γηλφηαλ πξάμε, 

αξθνχζε απφ κφλε ηεο λα μεζθεπάζεη ην πέπιν ηνπ 

ζνζηαιηζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ΔΓ, εθφζνλ ν «ζνζηαιηζκφο» 

ηεο δελ ήηαλ αθξηβψο παξά πνιηηηθφο. Σν «θνηλσληθφ 

πεξηερφκελν» ήηαλ εθείλν κηαο αζηηθήο επαλάζηαζεο πνπ 

έπξεπε λα θζάζεη κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο, δειαδή ηε 

ξηδνζπαζηηθή θαηαζηξνθή φισλ ησλ κνξθψλ θαη φισλ ησλ 

πξνθαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ κε ηε κφλε δηαθνξά φηη, ράξε ζην 

πξνιεηαξηαθφ θξάηνο θαζνδεγνχκελν απφ ην θνκκνπληζηηθφ 

θφκκα, ε θνηλσλία θαηεπζπλφηαλ δηακέζνπ ηνπ θαπηηαιηζκνχ 

ζην ζνζηαιηζκφ. 

Νίκη ηηρ ανηεπανάζηαζηρ 



Ο ζηαιηληζκφο ζρεηηθά κε ην άκεζν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηερφκελν ηεο ξψζηθεο επαλάζηαζεο δελ ήηαλ, βέβαηα, 

αληεπαλαζηαηηθφο. Ήηαλ, φκσο, ε πνιηηηθή ηνπ έθθξαζε ελάληηα 

ζηε δηεζληζηηθή πξνιεηαξηαθή πνιηηηθή ησλ κπνιζεβίθσλ. Οη 

ηειεπηαίνη είραλ θαηαζηξέςεη φια ηα θενπδαξρηθά εκπφδηα πνπ 

ελαληησλφληνπζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, αιιά 

ήζειαλ λα ηνπ βάινπλ όξηα, λα ην ειέγρνπλ, λα ηνλ 

πξνζαλαηνιίδνπλ, γηαηί ν ζθνπφο ηνπο ήηαλ πην πιαηχο. Η 

πνιηηηθή θαη θπζηθή εμαθάληζε ησλ κπνιζεβίθσλ είλαη ε 

θαηαζηξνθή ησλ πξνιεηαξηαθώλ εκπνδίσλ ζηελ έθξεμε ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ. Καη φηαλ απηά παχνπλ λα ππάξρνπλ πηα, ν 

δξφκνο είλαη ειεχζεξνο γηα ηε θξελήξε θνχξζα ηνπ. Απφδεημε 

εθείλε αθξηβψο ηελ επνρή είλαη φηη πξηλ αθφκα επέκβεη ην 

ζρεδηαζκέλν δαηκφλην ηνπ θξάηνπο ε ξσζηθή νηθνλνκία 

γλσξίδεη έλα δείθηε αχμεζεο ηεο παξαγσγήο απφ ηνπο πην 

πςεινχο ζηνλ θφζκν· δείθηε πνπ νχηε ν ζηαιηληθφο 

«θαηαλαγθαζκφο», νχηε ε κεηαζηαιηληθή «άκηιια» δελ ζα 

κπνξέζνπλ πνηέ πηα λα ηνλ θζάζνπλ. 

Ο «ζνζηαιηζκφο κφλν ζηε Ρσζία» είλαη ε αζηηθή 

αληεπαλάζηαζε ζηε Ρσζία, γηαηί ζεκαίλεη ηελ θαηαζηξνθή 

φισλ ησλ πξνιεηαξηαθώλ εθινγψλ ηνπ θξάηνπο, φηη ην θξάηνο 

δελ νδεγείηαη πιένλ απφ ην πξνιεηαξηάην ηεο, δελ ππεξαζπίδεη 

ηα ηαμηθά ηνπ ζπκθέξνληα, αιιά ηα ζπκθέξνληα ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο ζηε Ρσζία. 

Δίλαη θαλεξφ φηη απηή ε αληεπαλάζηαζε δελ ήηαλ έλα ζηηγκηαίν 

πεξηζηαηηθφ. Ο απνθιεηζκφο ηνπ κπνιζεβηθηζκνχ απφ ηελ 

εμνπζία έγηλε κέζα απφ κηα πνιχπινθε πάιε θαηξηψλ, δεκέλε 

κε ηα ζθακπαλεβάζκαηα ηεο δηεζλνχο πάιεο. ηα 1926 δελ 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα πάληα είραλ απνθαζηζηεί: κηα 

πχξηλε επηζηξνθή ηνπ επξσπατθνχ πξνιεηαξηάηνπ κπνξνχζε 

αθφκα λ’ αιιάμεη ην ζπζρεηηζκφ ησλ δπλάκεσλ ζηε Ρσζία. 

Απηή ε αληεπαλάζηαζε δελ ήηαλ θαζόινπ εμσπξαγκαηηθή θαη ε 

πνιηηηθή νξηνζέηεζή ηεο έγηλε αθξηβψο ζηα 1926. ηε δηάξθεηα 

ησλ επφκελσλ ρξφλσλ ζα γίλεη ηεηειεζκέλν γεγνλφο θαη ηφηε, 

έρνληαο ράζεη ηελ εμνπζία ζηε Ρσζία, ην πξνιεηαξηάην δελ 

ζάρεη ηίπνηα πιένλ λα ππεξαζπίζεη εθεί. 



Ο Σξφηζθη ππνζηήξηδε ηελ επνρή εθείλε φηη απηφ πνπ έπξεπε λα 

γίλεη ζηε Ρσζία ήηαλ κηα «πνιηηηθή επαλάζηαζε». Η δηαηχπσζε 

δελ είλαη πξάγκαηη ιαλζαζκέλε, αιιά είλαη δηθνξνχκελε. Αλ 

ελλνείηαη φηη νηθνλνκηθά ε ζνζηαιηζηηθή επαλάζηαζε έρεη ήδε 

γίλεη, ηφηε είλαη παξάινγε. Δίλαη ζσζηή, απελαληίαο, αλ ελλνεί 

φηη αθφκα θη αλ κπνξνχζακε λα πάξνπκε ηελ πνιηηηθή εμνπζία 

ελάληηα ζην ζηαιηληζκφ δελ ζα είρακε θάλεη πεξηζζόηεξν 

ζνζηαιηζκό απ’ απηόλ ηνλ ίδην, αθξηβψο δηφηη ην πέξαζκα ζην 

ζνζηαιηζκφ δελ ήηαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζηε Ρσζία. Μ’ 

άιια ιφγηα, δειαδή, δελ θαηεγνξνχκε ην ζηαιηληζκφ φηη δελ 

έθαλε ζνζηαιηζκφ ζηε Ρσζία, εθφζνλ νη κπνιζεβίθνη ηφραλ 

επαλαιάβεη ζ’ φια ηα ζεκεία φηη είλαη αδχλαην. 

Ο ζξίακβνο ηεο αζηηθήο αληεπαλάζηαζεο δελ έθαλε ην ξσζηθφ 

θξάηνο έλα αζηηθφ θξάηνο «ζαλ ηα άιια». Αληεπαλαζηαηηθό 

ζρεηηθά κε ην πξνιεηαξηάην θαη ην παγθφζκην θνκκνπληζηηθφ 

θίλεκα, ήηαλ ε έθθξαζε θαη ην φξγαλν ηεο νξκήο πξνο ηελ 

θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε ηεο αραλνχο ηζαξηθήο απηνθξαηνξίαο· 

νξκή πνπ ηνπηθά ήηαλ αθφκα επαλαζηαηηθή θαη κε ηελ αζηηθή 

έλλνηα. Απηή ε αληίθαζε ηνπ ξσζηθνχ θξάηνπο ήηαλ πεγή 

πνιιψλ ιαζψλ. Μεξηθνί επαηζζεηνπνηεκέλνη απφ ηνλ (αζηηθφ) 

επαλαζηαηηζκφ ηεο ήζειαλ λα δνπλ κε θάζε ζπζία ζνζηαιηζκφ. 

Άιινη, εληππσζηαζκέλνη απφ ηελ αληεπαλαζηαηηθή 

(πξνιεηαξηαθή) πξαθηηθή ηεο ήζειαλ λα ην ηαπηίζνπλ κε ηα 

παιηά αζηηθά θξάηε. 

Αιιά, αλ είλαη ιάζνο λα δεη θαλείο ζνζηαιηζκφ ζηε Ρσζία, είλαη 

ην ίδην ιαζεκέλν λα πηζηνπνηεί απιά έλα «θξαηηθφ 

θαπηηαιηζκφ». Πξάγκαηη, ε ξσζηθή νηθνλνκία ήηαλ αθφκα πνιύ 

πην πίζσ απφ ην επίπεδν ηνπ θξαηηθνχ θαπηηαιηζκνχ –πνπ είλαη 

κηα νηθνλνκηθή θαη φρη λνκηθή έλλνηα- αλ θαη ε θπγή θαη ε 

απαιινηξίσζε ησλ αζηψλ κεηαβίβαζε ηελ ηδηνθηεζία ησλ 

κεγάισλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην θξάηνο. 

Ο Λέληλ ην ήμεξε θαιά θαη εμεγνχζε φηη ε πξαγκαηνπνίεζε ην 

πξαγκαηηθνχ θαπηηαιηζκνχ ζα απνηεινχζε έλα βήκα πξνο ην 

ζνζηαιηζκφ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πξνιεηαξηάην δηαηεξεί 

ηελ πνιηηηθή εμνπζία. Γηαηί αλ ν θξαηηθφο θαπηηαιηζκφο 



παξακείλεη… θαπηηαιηζκφο δε είλαη ην ίδην πξάγκα ζ’ έλα 

θξάηνο πνπ θπξηαξρείηαη απφ ην πξνιεηαξηάην θαη ζ΄ έλα αζηηθφ 

θξάηνο. 

Μεηά ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ πξνιεηαξηάηνπ απφ ηελ εμνπζία ν 

ξσζηθφο θαπηηαιηζκφο, μεθηλψληαο απφ έλα πνιχ ρακειφ θαη 

δηαζθνξπηζκέλν επίπεδν, ζα ηείλεη ζε αλαπηπγκέλεο θαη 

ζπγθεληξσκέλεο κνξθέο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηε 

βηνκεραλία. Γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ νπδεηεξφηεηα ηεο αγξνηηάο 

ν ζηαιηληζκφο νδεγήζεθε κεηά ζε αξθεηά θαηαζηξνθηθά ιάζε: 

ζην ζπκβηβαζκφ ηνπ θνιρφδ. Απηή ε πξνθαπηηαιηζηηθή κνξθή 

πνπ ζπλδπάδεη ην ζπλεηαηξηζκφ κε ηε κηθξή νηθνγελεηαθή 

εθκεηάιιεπζε είλαη κηα ζηαζεξή κνξθή θαη ηφζν ιίγν 

θαηάιιειε γηα αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, πνπ ε αγξνηηθή 

ππνπαξαγσγή απνηειεί αθφκα θαη ζήκεξα έλα θξέλν ζηελ 

αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο. ρη κφλν αλαγθάδεη ην θξάηνο λα 

εηζάγεη ζηηάξη (αληί γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο…), αιιά 

κπινθάξεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηελ 

χπαηζξν. ιε ε πξνζπάζεηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζπζζψξεπζεο 

ζηε Ρσζία έπεζε πάλσ ζηνπο ψκνπο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ πνπ 

ππνβιήζεθε ζε κηα ππεξεθκεηάιιεπζε ζηελ νπνία νη ρεηξφηεξεο 

κνξθέο πθαξπαγήο ππεξαμίαο, φπσο ν κηζζφο ζην παξαγφκελν 

θνκκάηη, παξνπζηάζηεθαλ ζαλ κηα «ζνζηαιηζηηθή θαηάθηεζε». 

Γελ ζα θάλακε, ίζσο, πεξηζζφηεξν ζνζηαιηζκφ ζηε Ρσζία, απ’ 

φηη ν ηάιηλ, αιιά ζα θάλακε ιηγφηεξν θαπηηαιηζκφ! 

Καπιηαλιζηική ανάπηςξη ηηρ ΕΣΣΔ 

Θα κπνξνχζε λα λνκηζηεί φηη ζηε δηάξθεηα ηεο επηηαρπκέλεο 

ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ ε απηαξρηθή παξέκβαζε ηνπ 

θξάηνπο εκπφδηδε ην ειεχζεξν παηρλίδη ησλ λφκσλ ηεο αγνξάο, 

ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηνπ θεθαιαίνπ. Καη απηέο ήηαλ 

νξηζκέλεο απφ ηηο δήζελ ζνζηαιηζηηθέο πιεπξέο ηεο Ρσζίαο. 

Αιιά εθφζνλ απηή ε παξέκβαζε ήηαλ πξαγκαηηθή δελ εμέθξαδε 

δηφινπ ην μεπέξαζκα ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Απελαληίαο, ν ξσζηθφο 

θαπηηαιηζκφο ήηαλ αθφκα πνιύ αδύλακνο θαη πνιύ ιίγν 

αλαπηπγκέλνο θαη είρε αλάγθε απφ ηελ θεδεκνλία ηνπ θξάηνπο. 

Αλ ε πίεζε ηνπ θξάηνπο δελ είρε επηβάιιεη ηελ αχμεζε ηεο 



παξαγσγήο κε θάζε ζπζία δελ ζα κπνξνχζε λα αληέμεη ζην 

άκεζν ζνθ κε ηελ παγθφζκηα αγνξά, δελ ζα κπνξνχζε λα 

αληέμεη κηα εξγαηηθή αληίζηαζε, δελ ζα κπνξνχζε λα αληέμεη 

ηελ ειεχζεξε ζχγθξνπζε ηεο αγνξάο, δελ ζα κπνξνχζε λα 

αλαπηπρζεί ηφζν γξήγνξα. Αλ, ηνπηθά, ζην επίπεδν ηεο 

επηρείξεζεο ην «ζρέδην» απαηηνχζε κηα ηέηνηα αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε φηη ην θέξδνο ήηαλ αθξηβψο 

γηαηί έπξεπε πξώηα λα θζάζεη ε παξαγσγή θαη ην θέξδνο γεληθά 

ζε έλα επαξθέο επίπεδν. Γηφηη ν ξσζηθφο θαπηηαιηζκφο ήηαλ πην 

θάησ απφ ην φξην φπνπ ην παηρλίδη ησλ νηθνλνκηθψλ λφκσλ ηνλ 

θάλεη λα ιεηηνπξγεί, δηφηη έπξεπε λα δπλακσζεί ε γεληθή 

ζπζζψξεπζε γηα λα θηάζεη απηφ ην φξην ην γξεγνξφηεξν 

δπλαηφ. 

Απφ εθείλε ήδε ηελ πεξίνδν δείμακε αθ’ ελφο φηη παξά ηνπο 

«ζνζηαιηζηηθνχο» ηζρπξηζκνχο απηήο ηεο θξαηηθήο 

παξέκβαζεο, ε αλάπηπμε ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο αθνινπζνχζε 

γεληθά ηνπο λφκνπο ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, 

απηή ε ίδηα ε αλάπηπμε ηελ νδεγνχζε ζην ζηάδην φπνπ έπξεπε 

λ’ αλεζπρεί γηα ηηο πξνφδνπο θάζε επηρείξεζεο θαη θάζε κέξνπο 

ηνπ θεθαιαίνπ. Δίρε θζάζεη ζ’ έλα ζηάδην φπνπ ε ςεχηηθε 

ελφηεηα ηεο «θξαηηθήο βηνκεραλίαο» έπξεπε λα γίλεη ρίιηα 

θνκκάηηα, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ θιάδσλ θαη επηρεηξήζεσλ 

θαηλφηαλ αλνηθηά γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κεγαιχηεξα θέξδε 

θαη λα αγσληζηεί ελάληηα ζηελ πηψζε ηνπ δείθηε 

εθκεηάιιεπζεο γηα λα εμαθαλίζεη ηηο ιηγφηεξν πξνζνδνθφξεο 

επηρεηξήζεηο θαη λα νδεγήζεη ζε κηα πξαγκαηηθή 

ζπγθεληξνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ. 

Η πεξίθεκε «θηιειεπζεξνπνίεζε» ηνπ Κξνχηζεθ καθξηά απφ 

ην λα είλαη κηα επηζηξνθή ζηνλ Μαξμ θαη ηνλ Λέληλ εμέθξαδε 

αθξηβψο ηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ θαηλνχξγηνπ ζηαδίνπ, φπνπ, 

φπσο ν Κξνχηζεθ ην είπε ζην 22
ν
 πλέδξην «πξέπεη θάζε 

ξνχβιη πνπ επελδχεηαη λα απνδίδεη ην πεξηζζφηεξν δπλαηφ». Οη 

καντθνί ζέινπλ λ’ αλαγλσξίζνπλ εδψ κηα «θαπηηαιηζηηθή 

παιηλφξζσζε», αιιά δελ ζα κπνξνχζε, δπζηπρψο γη’ απηνχο, λα 

μαλαγπξίζεη θάηη πνπ δελ θαηαξγήζεθε πνηέ! Πξφθεηηαη απιά 

γηα ην πέξαζκα ζ’ έλα πην πξνρσξεκέλν ζηάδην  ηνπ ξσζηθνχ 



θαπηηαιηζκνχ, έλα ζηάδην πνπ δελ επηηξέπεη πιένλ απηαπάηεο. 

Καη πξάγκαηη νη Ρψζνη νηθνλνκνιφγνη θαη νη θξαηηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο δελ ζηακάηεζαλ λ’ αλαγλσξίδνπλ φιν θαη πην 

αλνηθηά φηη νη κεραληζκνί πνπ δηέπνπλ ηε ξσζηθή νηθνλνκία δελ 

είλαη άιινη απφ απηνχο ηνπ θεθαιαίνπ, κε ηε δηαθνξά ελφο 

«επηζέηνπ»: ζηε Ρσζία ν κηζζφο είλαη «ζνζηαιηζηηθφο», ε αγνξά 

είλαη «ζνζηαιηζηηθή», ην θέξδνο είλαη «ζνζηαιηζηηθφ», κε δπν 

ιφγηα ην… θεθάιαην είλαη «ζνζηαιηζηηθφ» εμ νξηζκνχ. Αλ 

ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ δπηηθνχ θαη αλαηνιηθνχ 

θαπηηαιηζκνχ απηέο νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ν ηειεπηαίνο 

είλαη ζην ζηάδην ηεο νηθνδφκεζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, 

αθφκε αλνδηθήο, δειαδή φηη είλαη αθφκα ζρεηηθά λένο. 

Σν γεγνλφο φηη ην ξσζηθφ θξάηνο πξνέδξεπε θαη πξνεδξεχεη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ξσζηθνχ θαπηηαιηζκνχ, δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο 

πιηθέο βάζεηο ηνπ θνκκνπληζκνχ (θνηλσληθνπνηψληαο ηελ 

παξαγσγή) θαη ηελ θνηλσληθή δχλακε πνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη (κεηαηξέπνληαο ηνλ Ρψζν κνπδίθν θαη ηνλ 

Σάηαξν λνκάδα ζε κνληέξλν πξνιεηάξην), είλαη αζθαιψο 

ζεηηθά ηζηνξηθφ γεγνλφο. Αιιά απηφ αξθεί γηα λα δψζεη ηελ 

εηηθέηα ελφο ζνζηαιηζηηθνχ θξάηνπο; Αζθαιψο φρη. 

Απηφ δείρλεη κνλάρα φηη ζηελ επηθξάηεηά ηνπ εθπιήξσζε απηφ 

πνπ είλαη αθξηβψο ην ηζηνξηθφ θαζήθνλ ηεο κπνπξδνπαδίαο θαη 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ. 

Απηφ δελ αξθεί γηα λα νηθνδνκεζεί έλα ζνζηαιηζηηθφ θξάηνο. 

Ήκαζηαλ έηνηκνη λα αλαιάβνπκε απηφ ην αζηηθφ θαζήθνλ πνπ 

ζα παξέκελε αζηηθό αλ θαη ζα γηλφηαλ κ’ έλα ηξφπν ιηγφηεξν 

ηξνκεξφ θαη αηκαηεξφ. 

Απηφ πνπ δείρλεη ηελ ηαμηθή θχζε ηνπ ξσζηθνχ θξάηνπο είλαη 

ην γεγνλφο φηη γηα λα εθπιεξψζεη ην αζηηθφ ηνπ θαζήθνλ 

θαηέζηξεςε φρη κφλν ην θξάηνο πνπ ήηαλ γέλλεκα ηνπ 

Οθηψβξε, αιιά ηδίσο ην δηεζλέο θνκκνπληζηηθφ θίλεκα ην 

γεγνλφο φηη εξγάδεηαη εδψ θαη κηζφ αηψλα γηα ηε δηαηήξεζε θαη 

ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ θαπηηαιηζκνχ. 



Η αζηηθή αληεπαλάζηαζε ζηε Ρσζία έθαλε αξθεηά ρξφληα γηα 

λα επηβιεζεί. ηα 1936 είλαη ήδε ηφζν ζίγνπξε πνπ δνινθνλεί 

αλνηθηά ηνπο δηεπζχλνληεο ηεο επαλάζηαζεο θαη ην γεληθφ 

επηηειείν ηνπ Κφθθηλνπ ηξαηνχ. Σαπηφρξνλα, θαηαξγεί ην 

χληαγκα ηνπ 1918 γηα λα δψζεη ζηε Ρσζία «ην πην 

δεκνθξαηηθφ ζχληαγκα ηνπ θφζκνπ», έλα ζχληαγκα πνπ αμίδεη 

θαιά απηφλ ην ραξαθηεξηζκφ, εθφζνλ αληηθαζηζηά ζηε Ρσζία 

κηα «αζηηθή δεκνθξαηία ζπλεζηζκέλνπ ηχπνπ». 

Απηφ ην χληαγκα κεηαζρεκαηίδεη ηα ζνβηέη ζε ζπγθεληξψζεηο 

θνηλνβνπιεπηηθνχ ηχπνπ, απνδίδεη ηελ πνιηηηθή ηζφηεηα ζ’ 

φινπο ηνπο πνιίηεο, ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ηα ίδηα θαζήθνληα. 

Ο ζηξαηφο, φπσο ην ζχλνιν ηνπ θξάηνπο, παχεη πιένλ λα είλαη 

ηαμηθφο ζηξαηφο γηα λα γίλεη έλαο εζληθφο ζηξαηφο «φινπ ηνπ 

ιανχ». Οη λφκνη δελ είλαη πιένλ ζπγθπξηαθνί θαη κεηαβαηηθνί, 

αιιά δηαθεξχζζνληαη ζαλ ηδεψδε θαη αηψληα θσδηθνπνίεζε ηεο 

θνηλσληθήο δσήο. Όκλνη αθηεξψλνληαη ζηελ νηθνγέλεηα, ζηνλ 

παηξησηηζκφ, ζηε ξσζηθή γιψζζα, ζηελ εζληθή θνπιηνχξα θηι. 

Με δπν ιφγηα, θαηαξγεί φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έθαλαλ ην 

ξσζηθφ θξάηνο «άιιν πξάγκα» απφ κηα ζπλεζηζκέλε αζηηθή 

δεκνθξαηία. 

Αιιά φπσο ε επαλαζηαηηθή δξάζε ησλ κπνιζεβίθσλ ήηαλ 

βαζηθά ζηξακκέλε πξνο ηελ παγθφζκηα επαλάζηαζε, ε 

αληεπαλαζηαηηθή δξάζε ηνπ ζηαιηληζκνχ εθδειψζεθε ηδίσο ζην 

επίπεδν ηεο δηεζλνχο ηαμηθήο πάιεο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη 

ζηα 1926, έηνο ηνπ «ζνζηαιηζκνχ» ζε κηα κφλν ρψξα, είλαη ην 

έηνο ηνπ ζακπνηαξίζκαηνο ηεο απεξγίαο ησλ Άγγισλ 

αλζξαθσξχρσλ, ππνηαγκέλσλ ζηνπο εξγαηνπαηέξεο ησλ ηξεηλη-

γηνχληνλο κε ηελ «αγγινξσζηθή επηηξνπή», ηεο ζθαγήο ηεο 

αγθάεο θαη ηεο δηάιπζεο ηνπ ΚΚ Κίλαο, ζην νπνίν είραλ 

επηβάιιεη κηα κελζεβίθηθε πνιηηηθή ππνηαγήο ζην Κνπκηληάλγθ. 

Η ανηεπανάζηαζη ζηην ππάξη 

Η αδπλακία ηνπ παγθφζκηνπ θηλήκαηνο, ηδηαίηεξα δε ηνπ 

επξσπατθνχ, επέηξεςε ην ζξίακβν ηεο αληεπαλάζηαζεο ζηε 

Ρσζία, πνπ μαλαγχξηζε ζαλ έλα κπνχκεξαλγθ ελάληηα ζην 



θνκκνπληζηηθφ θίλεκα, κεηαηξέπνληαο ηελ αδπλακία ηνπ θαη 

ηελ νπηζζνρψξεζή ηνπ ζε θαηαζηξνθή. Αθφκα θη εθεί ελήξγεζε 

κε ζηαδηαθφ ηξφπν. ηεξίρηεθε ζηα ιάζε θαη ζηηο 

ακθηηαιαληεχζεηο ηεο Κνκκνπληζηηθήο Γηεζλνχο, ηνλίδνληαο ηα 

ιάζε ηεο θαη απμάλνληαο ηηο ακθηηαιαληεχζεηο ηεο, σο ην 

ζεκείν ξήμεο φπνπ έζπαζε πιένλ αλεπαλφξζσηα ε πνιηηηθή 

γξακκή πνπ έθαλε ηελ Κνκηληέξλ δηεχζπλζε γηα ην παγθφζκην 

επαλαζηαηηθφ θίλεκα. 

Μπνξνχκε λα πνχκε φηη κε ηε ρσξίο κάρε θαηάξγεζε ηνπ ΚΚ 

Γεξκαλίαο ζηα 1933 θαη ην πέξαζκα ζηα Λατθά Μέησπα ζηα 

1934-35, απηή ε ξήμε επήιζε ηειεησηηθά. Απφ ηφηε ηα ΚΚ δελ 

εξγάδνληαη πιένλ παξά γηα λα ζψζνπλ ηνλ παγθφζκην 

θαπηηαιηζκφ γηα λα ηνπ ππνηάμνπλ ην πξνιεηαξηάην θαζψο θαη 

ηνπο θαηαπηεζκέλνπο ιανχο ησλ απνηθηψλ θαη κηζν-απνηθηψλ. 

Δίλαη αιήζεηα πάλησο φηη ηα ΚΚ παξέκεηλαλ δεκέλα κε ηε 

Μφζρα θη φηη, ζηε δηάξθεηα κηαο κεγάιεο πεξίνδνπ,ην ξσζηθφ 

θξάηνο κπφξεζε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ ππεξεζία ηεο 

δηπισκαηίαο ηνπο θαη ηεο εζληθήο ηνπο άκπλαο. Σν γεγνλφο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο Κνκκνπληζηηθήο Γηεζλνχο θαη ηεο 

δπλαηφηεηαο πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο δξάζεο ησλ ΚΚ απνηεινχζε 

έλα πεξίθεκν αηνχ γηα ην ξσζηθφ θξάηνο απέλαληη ζηα άιια 

αζηηθά θξάηε θαη ην νπνίν, αζθαιψο, επσθειήζεθε. Η θίλα, 

απελαληίαο, δελ κπφξεζε λα δεκηνπξγήζεη κηα παξφκνηα δχλακε 

ζηήξημεο θαη δελ είλαη εθπιεθηηθφ: κηα επαλαζηαηηθή Γηεζλήο 

κπνξεί λα εθθπιηζηεί θαη λα πέζεη ζηα ρέξηα ηεο κπνπξδνπαδίαο, 

αιιά είλαη δχζθνιν λα «θαηαζθεπαζηεί» κηα νπνξηνπληζηηθή 

δηεζλήο εθ γελεηήο. 

Ο δεζκφο κε ηε Μφζρα ρξεζίκεπζε εμάιινπ γηα λα θαιπθζεί ελ 

κέξεη ην πέξαζκα ησλ ΚΚ ζηελ ηαμηθή ζπλεξγαζία. 

Τπεξεηνχζαλ ηε δηαηήξεζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα δηακέζνπ ηεο Ρσζίαο θαη απηφ ηνπο επέηξεςε λα 

δηαηεξνχλ κηα ζρεηηθή απφζηαζε απφ ηηο αληίζηνηρεο 

κπνπξδνπαδίεο ηνπο. ηε δηάξθεηα φιεο απηήο ηεο πεξηφδνπ ηα 

ΚΚ ηαιαληεπφληνπζαλ, έηζη, αλάκεζα ζηελ αλνηθηή 

ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο δηθηάο ηνπο κπνπξδνπαδίαο 



θαη ηεο εζληθήο ηνπο νηθνλνκίαο θαη ζε κηα «αληηπνιίηεπζε» 

πνπ, αθφκε θη αλ κεξηθέο θνξέο ήηαλ βίαηε, δελ ηνπνζεηνχληαλ 

θαζφινπ ζε ηαμηθφ επίπεδν, αιιά ήηαλ απφξξνηα ηνπ 

δηπισκαηηθνχ παηρληδηνχ θαη ησλ ζπκκαρηψλ ηεο Ρσζίαο. 

Αλαθέξνπκε απιά ηελ παξσδία ηεο «επαλαζηαηηθήο 

εηηνπάζεηαο» ηνπ ΚΚ Γαιιίαο, ην 1939, ηελ επνρή ηεο 

γεξκαλν-ξσζηθήο ζπκθσλίαο, ζπάδνληαο έηζη ηελ παηξησηηθή 

θαη πνιεκνραξή πνιηηηθή ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. 

Απηφ ην παξάδεηγκα δείρλεη εμάιινπ ηα όξηα απηήο ηεο 

αληηπνιίηεπζεο θαη ην αλαπφηξεπην ηεο εμέιημεο ησλ ΚΚ. Ο 

ζηαιηληζκφο γηα λα θαηαζηξέςεη ηηο επαλαζηαηηθέο ζέζεηο θαη 

παξαδφζεηο ζηεξίρηεθε ζηα πην «ακθίβνια» ζηνηρεία ησλ ΚΚ, 

πάλσ ζηνπο ζνζηαιδεκνθξάηεο θαη πνπ δελ είραλ αξθεηά 

«θνθθηλίζεη» θαη πνπ κηα αλεπαξθήο επηινγή ηνπο είρε αθήζεη 

λα πεξάζνπλ. 

Με απηφ ην ίδην ην γεγνλφο, επηηεηλφκελν απφ ηελ 

αληηθνκκνπληζηηθή ηνπ γξακκε, ελζάξξπλαλ ζ’ απηά ηα 

θφκκαηα ηελ ηάζε πνπ ήζειε λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ δηθηά ηεο 

κπνπξδνπαδία. Έηζη, ζηα 1939 ην ΚΚ Γαιιίαο, πνπ ήηαλ 

εληειψο πηα ζνβηληζηηθφ, ηξαληάρηεθε απφ ην γεξκαλν-ξσζηθφ 

ζχκθσλν θαη δελ μαλαβξήθε ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ παξά φηαλ 

κπφξεζε αξγφηεξα λα ξηρηεί αλνηρηά ζηελ αληίζηαζε θαη ζηνλ 

ππεξπαηξησηηζκφ. 

ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην ηκπεξηαιηζηηθφ 

πφιεκν, ε ζηειέρσζε ηνπ πξνιεηαξηάηνπ ήηαλ εμαζθαιηζκέλε 

απφ ηηο δπν νκάδεο ησλ νπνξηνπληζηηθψλ θνκκάησλ, ηα 

ζνζηαιηζηηθά θφκκαηα θαη ηα θνκκνπληζηηθά θφκκαηα, 

ζπλδεδεκέλα αληίζηνηρα κε ηα δχν θέληξα ηνπ παγθφζκηνπ 

θαπηηαιηζκνχ, ηηο ΗΠΑ θαη ηελ ΔΓ. Απηά ηα θφκκαηα 

εξγαδφληνπζαλ πφηε ρέξη-ρέξη θαη πφηε ην έλα ελάληηα ζην 

άιιν, ζχκθσλα κε ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ησλ 

παηξφλσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηα αλ ηα θνηλά ζπκθέξνληα ηεο 

δηαηήξεζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θφζκνπ ή ηα εηδηθά ζπκθέξνληα 

αληαγσληζηξηψλ δπλάκεσλ πεξλνχζαλ ζε πξψην πιάλν. 



Αιιά ν ξφινο ηνπ πξάθηνξα ηεο κπνπξδνπαδίαο κέζα ζην 

πξνιεηαξηάην έρεη ηε δηθηά ηνπ δχλακε θαη πξνζηίζεηαη ζήκεξα 

ζηηο ζπγθεληξσηηθέο ηάζεηο πνπ ε εμαγξίσζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

γελλάεη αλάκεζα ζηα δχν κπινθ, ην αλαηνιηθφ θαη ην δπηηθφ. 

Απηά ηα θφκκαηα είλαη φιν θαη πην ππνρξεσκέλα λα ππεξεηνχλ 

ηα θαπηηαιηζηηθά ζπκθέξνληα ησλ δηθώλ ηνπο αζηηθψλ ηάμεσλ, 

ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο, ηνπ θξάηνπο ηνπο. Αλαπφθεπθηα ηα ΚΚ 

νδεγνχληαη ζηε απνζχλδεζε κε ηε Ρσζία θαη ζηελ πξνψζεζε 

ησλ πεξίθεκσλ «εζληθψλ δξφκσλ γηα ην ζνζηαιηζκφ», δειαδή 

ησλ εζληθώλ θαη φρη ησλ «ππεξεζληθψλ» δξφκσλ ζπλεξγαζίαο 

ησλ ηάμεσλ. 

Καη ελψ ππνηάζζνπλ ζηελ πξάμε ην πξνιεηαξηάην ζηα 

ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαίνπ, ζηνλ πφιεκν θαη ζηελ 

αλαζπγθξφηεζε, ζηνπο απνηθηαθνχο πνιέκνπο θαη ζηελ 

«απναπνηθηνπνίεζε», ζην νηθνλνκηθφ κπνπκ ηνπ κεηαπνιέκνπ, 

φπσο θαη ζηελ αξρή ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο ν ζηαιηληζκφο θαη νη 

δηάδνρνί ηνπ πξαγκαηνπνίεζαλ έλα νινθιεξσηηθφ ζεσξεηηθό 

θαη πνιηηηθό μεπνχιεκα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θηλήκαηνο. Γηα λα 

παξνπζηάζνπλ ζαλ «νηθνδφκεζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ» ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηε Ρσζία, ππνρξεψζεθαλ λα 

παξαπνηήζνπλ εληειψο ην καξμηζκφ, λα αιινηψζνπλ φρη κφλν 

ηελ έλλνηα ηνπ ζνζηαιηζκνχ, αιιά θαη απηή ηελ ίδηα ηελ έλλνηα 

ηνπ θαπηηαιηζκνύ. Απηφο ν ηζηνξηθφο ηξφπνο παξαγσγήο πνπ 

νξίδεηαη βαζηθά απφ ηελ παξαγσγή εκπνξεπκάησλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κηζζσηή εξγαζία (φιεο νη άιιεο 

θαηεγνξίεο, απνξξένληαο απφ απηή ηε βάζε), ηνλ ηαχηηζαλ κε 

ην «έηζη ζέισ» κε ηελ «πξνζσπηθή ηδηνθηεζία» ησλ κέζσλ 

παξαγσγήο. Καη ελψ ν Μαξμ θαη ν Έλγθειο απέδεημαλ φηη ην 

θεθάιαην απηφ ην ίδην ηείλεη λα γίλεηαη φιν θαη απξφζσπν, 

απηνί ηζρπξίζηεθαλ φηη ην «πέξαζκα ζην ζνζηαιηζκφ» είλαη 

απιά ε νινθιεξσηηθή απνπξνζσπνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ κε 

ηελ θξαηηθνπνίεζή ηνπ, ελψ, ηαπηφρξνλα, φιεο νη ζρέζεηο θαη 

φινη νη κεραληζκνί ιεηηνπξγίαο ηνπ θεθαιαίνπ παξακέλνπλ ζε 

ηζρχ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηή ε ππέξηαηε απνπξνζσπνπνίεζε θαη 

ζπγθέληξσζε ηνπ θεθαιαίνπ δελ είλαη παξά ν δηαιεθηηθφο 



πξνζάιακνο ην ζνζηαιηζκνχ θαη δελ είλαη παξά ε πξνιεηαξηαθή 

εμνπζία πνπ ζα αλαιάβεη ηελ θαηαζηξνθή απηψλ ησλ ζρέζεσλ 

θαη κεραληζκψλ, ζέηνληάο ηνπο, απελαληίαο, ζαλ θπζηθνύο θαη 

αηώληνπο, νη ζηαιηληθνί θαηήξγεζαλ ηελ ηζηνξηθή αλαγθαηόηεηα 

ηεο επαλάζηαζεο θαη ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ. Αξγά 

ή γξήγνξα, αθνχ ηηο είραλ πνιεκήζεη απφ πνιχ θαηξφ ήδε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα έπξεπε θάπνηε λα θηάζνπλ λα ηηο θαηαξγήζνπλ 

θαη ζηε ζεσξία. Έπξεπε λα θηάζνπλ ζηελ αλνηθηή αλαθήξπμε 

ηεο επαλάζηαζεο θαη ηεο ηαμηθήο δηθηαηνξίαο πξνο φθεινο ελφο 

«κεηψπνπ φινπ ηνπ ιανχ», κηαο «ιατθήο δεκνθξαηίαο», 

«πξνρσξεκέλεο» ή «πξαγκαηηθήο». Η ζεσξία ηνπο γηα ην 

«εηξεληθφ θαη δεκνθξαηηθφ πέξαζκα» ζ’ έλα «ζνζηαιηζκφ» κε 

γηνπγθνζιαβηθφ, γαιιηθφ ή ειιεληθφ ρξψκα, ζε έλα ζνζηαιηζκφ 

πνπ δελ είλαη παξά έλαο κπζηθφο θαπηηαιηζκφο ρσξίο 

αληηθάζεηο, νχηε εθκεηάιιεπζε, νχηε θαηαπίεζε, δηθαηνινγεί 

ηελ πξαθηηθή ππνηαγή ησλ πξνιεηαξίσλ ζην ζπκθέξνλ ηνπ 

εζληθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. 

Η ζπλέπεηα ηεο αληεπαλάζηαζεο πνπ ηζρπξίζηεθε φηη νηθνδνκεί 

ην ζνζηαιηζκφ ζηε Ρσζία είλαη φηη ην πξνιεηαξηάην είλαη απψλ 

σο απηόλνκε δύλακε απφ ηελ ηζηνξηθή ζθελή εδψ θαη κηζφ 

αηψλα. Καη φρη κφλν δελ κπφξεζε λα πνιεκήζεη γηα ηελ ηζηνξηθή 

ηνπ απειεπζέξσζε, αιιά δελ ήηαλ θαλ ζε ζέζε λα ππεξαζπίζεη 

απνηειεζκαηηθά ηα άκεζα ζπκθέξνληά ηνπ. ήκεξα αθφκε, ηε 

ζηηγκή πνπ νη πξψηεο δνλήζεηο ηεο θξίζεο ηξαληάδνπλ ηελ 

θαπηηαιηζηηθή επεκεξία θαη αλάπηπμε, πνπ νη κηζζνί ράλνπλ ηελ 

αγνξαζηηθή αμία ηνπο, ελψ ε αλεξγία κεγαιψλεη, πνπ ζ’ όιεο ηηο 

ρψξεο ε κπνπξδνπαδία απμάλεη ηελ πιηθή θαη πνιηηηθή πίεζή 

ηεο επάλσ ζην πξνιεηαξηάην, ην πξνιεηαξηάην δελ αληηδξά 

αθφκα παξά κε ζπνξαδηθνχο θαη δηαζθνξπηζκέλνπο αγψλεο. 

ηαλ κεξηθνί κηιάλε γηα «επαλαζηαηηθή θαηάζηαζε» ή 

πξνθεξχζζνπλ αθφκα φηη ε «πξνιεηαξηαθή επαλάζηαζε άξρηζε 

ζηελ Δπξψπε», ην πξνιεηαξηάην δελ βξήθε, δπζηπρψο, αθφκα 

ηε δχλακε λα δηεμάγεη αγψλεο αληίζηαζεο κε ηξφπν πξαγκαηηθά 

απνηειεζκαηηθφ θαη λα ηνπο θάλεη έλα ρψξν ηαμηθήο 

νξγάλσζεο, πιαηχ θαη δηαξθή. 



Γηα λα ζπάζεη ε νπνξηνπληζηηθή ζηειέρσζε πνπ κπινθάξεη 

ηνπο εξγαηηθνχο αγψλεο πξέπεη λα γίλεη ζπλάληεζε δχν 

θαηλνκέλσλ: 

1. Βίαηε έθξεμε ησλ πξνιεηαξηαθψλ αγψλσλ, πξντφλ ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ 

2. Αλαζχληαμε ηνπ ηαμηθνύ θόκκαηνο θαη ηεο επηξξνήο ηνπ, 

ηνπιάρηζηνλ πάλσ ζηελ πξνιεηαξηαθή πξσηνπνξία. Αιιά 

ζ’ απηφ ην ζθιεξφ αγψλα γηα ηελ αλαζχληαμε ηνπ 

θφκκαηνο, ν ξσζηθφο ςεπδνζνζηαιηζκφο (θαη θαηά 

κεγαιχηεξν ιφγν ν θηλέδηθνο ή άιινο) απνηεινχλ έλα 

ηξνκεξφ εκπφδην, ηαπηφρξνλα ζην πξαθηηθφ θαη ζην 

ζεσξεηηθφ επίπεδν. 

Πξαθηηθά, απηνί πνπ πηζηεχνπλ ιίγν ή πεξίπνπ ζηελ χπαξμε 

ζνζηαιηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηε Ρσζία, παξακέλνπλ πάληνηε ιίγν 

ή πνιχ δεκέλνη ζηελ ΔΓ θαη ζηα ΚΚ. Πξάγκαηη, νδεγνχληαη 

κνηξαία ζηε ζέζε φηη ην ξσζηθφ θξάηνο θαη ηα ΚΚ 

ππεξαζπίδνπλ «κε έλα ζρεηηθφ ηξφπν», «άζρεκα», 

«αλεπαξθψο», αιιά ππεξαζπίδνληαη παξ’ όια απηά ηελ ππφζεζε 

ηνπ ζνζηαιηζκνχ. Με ηνλ ίδην ηξφπν, αθφκα θαη απηνί πνπ δελ 

απνδέρνληαη ηελ χπαξμε ζην ζεκεξηλφ ξσζηθφ θξάηνο «κηαο 

κνξθήο δηθηαηνξία ηνπ πξνιεηαξηάηνπ», ζηακαηάλε πάληνηε 

ζηα κηζά ηνπ δξόκνπ ζηελ θξηηηθή ηεο Ρσζίαο θαη ησλ ΚΚ. Γελ 

θηάλνπλ ζην ζεκείν λα μεθόςνπλ νινθιεξσηηθά κε απηά, 

απελαληίαο νδεγνχλ θαη ππνηάζζνπλ ζηνλ νπνξηνπληζκφ ηα 

πξσηνπνξηαθά ζηνηρεία πνπ επηρεηξνχλ λα δηαθχγνπλ. Απηνί 

πνπ εθιηπαξνχλ ρσξίο ζηακαηεκφ ηα ΚΚ λα «μεθφςνπλ κε ηελ 

κπνπξδνπαδία», απνδεηθλχνληαο έηζη ηελ αληθαλφηεηά ηνπο, λα 

μεθφςνπλ κε ηνλ νπνξηνπληζκό, δηθαηνινγνχληαη κε δχν είδε 

επηρεηξεκάησλ. Σν πξψην ζπγρέεη ιαζεκέλα ην 

ζνζηαιπαηξησηηθφ, νπνξηνπληζκφ, πξάθηνξα ηεο κπνπξδνπαδίαο 

κέζα ζην πξνιεηαξηάην, κ’ έλαλ αθειή ξεθνξκηζκφ πνπ 

εθθξάδεη ηα άκεζα ζπκθέξνληα ησλ εξγαηψλ. Σν άιιν απνξξέεη 

απφ ηελ «αλάιπζε» πνπ θάλνπλ γηα ηε θχζε ηεο Ρσζίαο. 

Αιιά απηή ε αλάιπζε ηνχο νδεγεί αθξηβψο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ άξλεζε θαη ζηελ θαηαζηξνθή ηεο επαλαζηαηηθήο ζεσξίαο, 



δηαζηξεβιψλνληαο ηε καξμηζηηθή αληίιεςε ηνπ ζνζηαιηζκνχ 

θαη ηνπ πεξάζκαηνο ζην ζνζηαιηζκφ. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν 

παξάγνληαη παξαιιαγέο «ζεσξεηηθψλ ηεξάησλ». Άιινη 

πηζηεχνπλ φηη δελ ππάξρεη «ζνζηαιηζκφο» ζηε ξσζηθή 

νηθνλνκία, ελψ ε εμνπζία δελ είλαη ζηα ρέξηα ηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ, πνπ πάεη λα πεη φηη νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ην πέξακα ζην ζνζηαιηζκφ. Άιινη, πάιη, 

ππνζηεξίδνπλ φηη φρη κφλν ε ξσζηθή νηθνλνκία είλαη 

ζνζηαιηζηηθή θαη απνθεχγεη ηελ αληίθαζε ηνπ θεθαιαίνπ (ηελ 

ίδηα ζηηγκή πνπ νη Ρψζνη εγέηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

νκνινγήζνπλ ην αληίζεην), αιιά επίζεο φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

κνξθή δηθηαηνξίαο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ. Μ’ άιια ιφγηα δειαδή, 

ε πξνιεηαξηαθή δηθηαηνξία ζε κηα ρψξα βάιζεθε λα ζπληξίςεη 

ην δηεζλέο πξνιεηαξηαθφ θίλεκα. 

Απφ ηε βαζηθή καξμηζηηθή έλλνηα, ηε δηθηαηνξία ηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ δελ απνκέλεη ηίπνηε ζ’ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, 

ηίπνηε πεξηζζφηεξν απ’ απηνχο πνπ ηε ηαπηίδνπλ κ’ έλα 

νπνηνδήπνηε κπινθ ηάμεσλ. Δίλαη ρίιηεο θνξέο θαιχηεξν 

λάρνπκε λα θάλνπκε κε ηνπο αλαξρηθνχο θαη αλαξρίδνληεο θάζε 

είδνπο πνπ αξλνχληαη θάζε ζνζηαιηζηηθφ ραξαθηήξα ζηελ 

Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε. Καη είλαη θπζηθφ απφ κέξνπο ηνπο, 

εθφζνλ αγλννχλ ή πεξηθξνλνχλ ηελ πνιηηηθή πάιε, εθφζνλ 

ακθηζβεηνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο πξνιεηαξηαθνχ θξάηνπο, 

ηα δηθηαηνξίαο θαη ηνπ θόκκαηνο, πνπ πξέπεη λα ην δηεπζχλεη. 

Σνπιάρηζηνλ, απηνί είλαη ζπλεπείο κε ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Δλάληηα ζηνπο κελ θαη ζηνπο δε, δείμακε φηη ε επαλάζηαζε 

φπσο θαη ε αληεπαλάζηαζε, ε λίθε φπσο θαη ε ήηηα 

επηβεβαηψλνπλ ην καξμηζκφ, κνλαδηθή δπλαηή βάζε γηα κηα 

αλαγέλλεζε ηνπ ηαμηθνχ θηλήκαηνο. 

Δλάληηα ζ’ φινπο ηνπο απνζηφινπο κηαο νπνηαδήπνηε 

δεκνθξαηίαο βγάιακε ηα καζήκαηα ηεο κηαο θαη ηεο άιιεο: ε 

κνλαδηθή «εμαζθάιηζε» ηεο επηηπρίαο ζηελ επίζεζε φπσο ζηελ 

αληίζηαζε έγθεηηαη ζηε ζεσξεηηθή, πνιηηηθή, ηαθηηθή θαη 

νξγαλσηηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ θφκκαηνο.                            1979 


