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Το παρόν άρθρο αποτελεί μια κριτική στις   θέσεις του ΚΚΕ για το Σοσιαλισμό για το 18ο συνέδριο, 
όσο και  σε  αυτές  που  είχαν  προηγηθεί  με  τη  διακήρυξη  για  τα  90 χρόνια  από την  Οκτωβριανή 
Επανάσταση.  Αποτελούν  άλλη  μια  απόδειξη  κατά  τον  συντάκτη  αυτών  των  γραμμών  ότι  ο 
μαρξισμός στα χέρια του ΚΚΕ  έχει εδώ και δεκαετίες μετατραπεί από εργαλείο της επανάστασης σε 
απολογητική της γραφειοκρατίας και των πλέον μαύρων σελίδων του κομμουνιστικού κινήματος. 
Ταυτόχρονα είναι έκδηλος ο παράλληλος στόχος των θέσεων της εσωκομματικής συσπείρωσης που 
αναλώνεται στη χαμερπή  κοινοβουλευτική και δημοσκοπική ενδοαριστερή και ενδορεφορμιστική 
κόντρα. 

Κόμμα , Κράτος και Εξουσία

Βασική θέση του ΚΚΕ είναι  ότι  η έλευση του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ ταυτίζεται  με τη θέση του 
Στάλιν ότι η πρώτη φάση της κομμουνιστικής κοινωνίας περατώθηκε το 1935-1936 :

“Η  χρονική  διάρκεια  αυτής  της  περιόδου  (σημ.της  μεταβατικής)  εξαρτάται  από  την 
καθυστέρηση  που  κληρονομεί   ο  σοσιαλισμός  από  τον  καπιταλισμό.  Η  ιστορική  πείρα 
έδειξε ότι δεν μπορεί να είναι μακρόχρονη. Στην ΕΣΣΔ ολοκληρώθηκε περίπου στα μέσα 
της δεκαετίας του 1930.1

Αυτή η νίκη του σοσιαλισμού συντελέστηκε μέσω μιας “σκληρής ιδεολογικής διαπάλης ανάμεσα 
στους  εκφραστές  των  λενινιστικών  και  των  οπορτουνιστικών  απόψεων  μέσα  στο  κόμμα”2.  Οι 
οπορτουνιστικές  απόψεις  δεν  είναι  άλλες  από  τις  τάσεις  του  Τρότσκι  και  του  Μπουχάριν3  και 
συνεχίζει  στο  γνώριμο  μοτίβο  “αρκετές  οπορτουνιστικές  δυνάμεις  συνδέθηκαν  με  ανοιχτά 
αντεπαναστατικές  δυνάμεις  που  οργάνωσαν  σχέδια  ανατροπής  της  σοβιετικής  εξουσίας  σε 
συνεργασία με μυστικές υπηρεσίες του ιμπεριαλισμού”. Προς απόδειξη αυτού παρουσιάζει τις Δίκες 
της Μόσχας, πηγές καπιταλιστικών κρατών (που δεν αναφέρονται ποίες και τι είναι), τον πρέσβη 
των ΗΠΑ στην ΕΣΣΔ Τζόζεφ Ντέιβις και τον φιλο-μαοϊκό γραμματέα του Κόμματος Εργατών Βελγίου 
Λούντο Μάρτενς.4

Υπήρχε λοιπόν  η μαρτυρία του  πρέσβη  των  ΗΠΑ   (κατά το ρητό,   ρώτα  τον μπάρμπα  μου  τον 
ψεύτη!). Mε το αζημίωτο φυσικά αφού ο Ντέιβις ανακαλύφθηκε ότι πέραν της φιλίας του Στάλιν του 
προσφέρονταν  και   διάφορα  τιμαλφή  από  το  μουσείο  Ερμιτάζ  για  να  πει  κανένα  καλό  λόγο 
παραπάνω για τον “αιώνια μεγάλο αρχηγό”. 
Είναι άγνωστο αν το ΚΚΕ ποντάρει στην ασχετοσύνη των αναγνωστών του ή απλώς πρόκειται περί 
απύθμενης  ανοησίας,  των  ίδιων  των  συντακτών  θέλοντας  να  μας  παρουσιάσει  τον  Στάλιν  ως 
αταλάντευτο και ασυμφιλίωτο εχθρό του Μπουχάριν. Διότι είναι παγκοσμίως γνωστό ότι η θεωρία 
του  “σοσιαλισμού  σε  μια  χώρα”  στηρίχθηκε  και  υπερασπίστηκε  ενάντια  στην  Αριστερή 
Αντιπολίτευση με αγαστή συνεργία των Στάλιν-Μπουχάριν. Ο τελευταίος όπως και σχεδόν όλα τα 
παλιά μπολσεβίκικα στελέχη που ηγήθηκαν της Οκτωβριανής Επανάστασης μαζί με τον Λένιν αργά η 
γρήγορα ξέπεσαν στον οπορτουνισμό και την αντεπανάσταση κατά τον Στάλιν. Η τύχη τους είναι και 

1    (θέση 4, σ.7) 

2 διακήρυξη για τα 90χρονα της Οκτωβριανής
3   (θέση 16, σ.16-17)
4 Βλέπε Παράρτημα , Βιβλιοκριτική του “Μια άλλη ματιά στον Στάλιν”



αυτή πλέον παγκοσμίως γνωστή...

Μια  αδιάσπαστη  συνέχεια  διαπερνά  την  ιστορία  του  ΚΚΕ  ,  πάνω  από  7  δεκαετίες  το  ΚΚΕ 
λασπολόγησε και κατασυκοφάντησε ως σάρκα από την σάρκα της σοβιετικής γραφειοκρατίας5. Η 
επί δεκαετίες σταλινική λάσπη6 ,αν και ατόνησε στα τελευταία χρόνια της ΕΣΣΔ, πλέον επανέρχεται 
δριμύτερη και επιθετικότερη στο σημερινό ΚΚΕ. 

Η  υπεράσπιση του σταλινικού τρόπου αντιμετώπισης των “οπορτουνιστικών” ρευμάτων λαμβάνει 
χαρακτήρα αρχέτυπου για  το  ΚΚΕ ως προς  τις  θέσεις  του  για  το  κόμμα.7 Όλος  ο πυρήνας  τους 
συνοψίζεται  στο  ότι  άμα  αφεθεί  αναπάντητος  ο  οπορτουνισμός  τότε  μετατρέπεται  σε 
αντεπανάσταση. Η στροφή σύμφωνα με αυτές έγινε στο γνωστό  τρισκατάρατο 20ο συνέδριο όπως 
για όλους τους αντιρεβιζιονιστές (θέση που έχει το μ/λ κίνημα εδώ και δεκαετίες) όπου γης στους 
οποίους όψιμα προστέθηκε και το ΚΚΕ.

Η δικτατορία του προλεταριάτου καθίσταται επί Στάλιν αναγκαία μέχρι και τον κομμουνισμό. Αυτό 
παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποσυνδέεται ακριβώς το τελικό στάδιο του κομμουνισμού 
με  την  εγγενή  τάση  προς  εγκατάλειψη  της  πρώτης.  Χωρίς  η  επαναστατική  διαδικασία  να 
περιγράφεται ως μια παγκόσμια διαδικασία όπου η επανάσταση νικά σε μια χώρα και η απαραίτητη 
ολοκλήρωση  της  οφείλει  να  γίνει  σε  παγκόσμιο  επίπεδο.  Διότι  είναι  ακριβώς  η  επέκταση  της 
επανάστασης  που  δίνει  την  δυνατότητα  στην  απονέκρωση  του  δικαίου,  της  πολιτικής  και  του 
κράτους. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του κορυφαίου σοβιετικού νομικού του  Εβγκένι Πασουκάνις που 
εκτελέστηκε από τον  Στάλιν  και  τον  πάλαι  ποτέ  Μενσεβίκο εισαγγελέα  των  δικών  της  Μόσχας 
Βισίνσκι επειδή ακριβώς θύμιζε την θέση των Μαρξ. Ενγκελς, Λένιν ότι ο σοσιαλισμός σηματοδοτεί 
την σταδιακή απονέκρωση του κράτους. 

Στη θέση 25, χρεώνει “μη αντικειμενικές εκτιμήσεις” περί αναπτυγμένου σοσιαλισμού, τέλους της 
ταξικής  πάλης,  παλλαϊκού  κράτους  και  παλλαϊκού  κόμματος  σε  συνέδρια  επί  Χρουτσώφ  και 
Μπρέζνιεφ.

Αυτά τα οποία αραδιάζει βέβαια η ΚΕ ως casus belli και απαρχή της αντεπαναστατικής ανατροπής θα 
μπορούσε κάλλιστα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να τα βρει και επί Στάλιν. Έτσι,  ήδη από το 1939 
στο  18ο  συνέδριο  ο  Στάλιν  πολύ  πιο  πριν  από  το  οπορτουνιστικό  20ο  συνέδριο  του  αρχι-
οπορτουνιστή  Χρουτσώφ  ,   διακηρύσσεται  ότι  βαδίζουμε  προς  το  κομμουνισμό,  μάλιστα  ενός 
ενδεχομένου κρατικού κομμουνισμού σε μια χώρα !

[““Όπως  βλέπετε,  έχουμε  τώρα  ένα  εντελώς  νέο,  σοσιαλιστικό  κράτος,  ένα  χωρίς 
ιστορικό  προηγούμενο  κράτος,  που  διαφέρει  σημαντικά  στη  μορφή  και  στις 
λειτουργίες από το σοσιαλιστικό κράτος της πρώτης φάσης. 

Αλλά η ανάπτυξη δεν μπορεί να σταματήσει εκεί. Προχωράμε εμπρός, προς τον κομμουνισμό. Θα 
παραμείνει το κράτος μας και στην περίοδο του κομμουνισμού; 

Ναι,  θα  παραμείνει,  αν  η  καπιταλιστική  περικύκλωση  δεν  έχει  εξαλειφθεί,  και  αν  ο  κίνδυνος 

5 Η ουσιαστική και αμετάκλητη στιγμή για το ΚΚΕ, για τον γράφοντα, που συντελείται αυτό είναι η ανάληψη των 
ηνίων του κόμματος από τον Ν.Ζαχαριάδη το 1931 και σε καμία περίπτωση το 1956 ή πόσο μάλλον το 1989.  Όλες, 
μα όλες οι μετέπειτα αναλύσεις του και τα προγράμματα του είναι απόρροια της ευθυγράμμισης με την σοβιετική 
γραφειοκρατία οι όποιες διαφορές αντανακλούν τα ζιγκ-ζαγκ του σταλινισμού και του μεταΣτάλιν σταλινισμού. Η 
σημερινή πολιτική ταυτότητα του ΚΚΕ από το 15ο συνέδριο ως σήμερα είναι η επιστροφή σε ένα “καθαρό” από 
διάφορες προσμείξεις σταλινισμό.

6 Ένα δείγμα της παμπάλαιας τακτικής : “Ο Τρότσκυ στην υπηρεσία του Χίτλερ και της γερμανικής κεφαλαιοκρατίας” , 
Νίκος Ζαχαριάδης , Ριζοσπάστης 4,5,6-10 1933  παρμένο από :”Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα”, τόμος Γ' 
Π.Νούτσος εκδ. Γνώση σ.325

7    (21-22, σελ.25-27)



εξωτερικής στρατιωτικής επίθεσης δεν εκμηδενιστεί, αν και φυσικά, οι μορφές του κράτους μας θα 
αλλάξούν ξανά σε συμφωνία με την αλλαγή στην κατάσταση στο εσωτερικό και το εξωτερικό.Όχι, 
δεν  θα  παραμείνει  και  θα  απονεκρωθεί  αν  η  καπιταλιστική  περικύκλωση  εξαλειφθεί  και 
αντικατασταθεί από μια σοσιαλιστική περικύκλωση

”]8

Το ίδιο θα επαναλάβει : 

[“Τον  Σεπτέμβριο  του  1946  ,  ο  ανταποκριτής  των  Sunday  Times  της  Μόσχας, 
κ.Alexander Wreth , ρώτησε τον Σύντροφο Στάλν : Πιστεύετε... είναι ο “κομμουνισμός 
σε μια χώρα” δυνατός ; Ο Σύντροφος Στάλιν απάντησε : ...  ο “κομμουνισμός σε μια 
χώρα” είναι απόλυτα δυνατός, ειδικά σε μια χώρα όπως η Σοβιετική Ένωση”]9 

Στο  ίδιο  μήκος  κύματος  ήταν  οι  υποτακτικοί  γραφειοκρατικοί  υπάλληλοι  του  Στάλιν.   Ο   Π.Φ. 
Γιουντίν έγραφε το 1948:

["Το Σοβιετικό Κράτος αποτελεί την κύρια δύναμη, το κύριο όργανο στην οικοδόμηση 
της  κομμουνιστικής  κοινωνίας.  Να,  λοιπόν,  γιατί  το  με  κάθε  μέσο  δυνάμωμα  του 
Σοβιετικού Κράτους αποτελεί το πρωταρχικό καθήκον στις σημερινές και μελλοντικές 
δραστηριότητες μας για το χτίσιμο της κομμουνιστικής κοινωνίας"10 . Και παρακάτω: "Η 
με κάθε μέσο εδραίωση του Σοβιετικού Κράτους ήταν η αναγκαία προϋπόθεση για το 
χτίσιμο του σοσιαλισμού και σήμερα του κομμουνισμού, ενώ παράλληλα αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους όρους για την ανάπτυξη της σοβιετικής κοινωνίας"11. ]

Ένας άλλος σοβιετικός θεωρητικός θα γράψει: 

["Ο  κομμουνισμός  προϋποθέτει  την  ύπαρξη  ενός  τέτοιου  μηχανισμού,  που  να 
κατευθύνει  την  οικονομία  και  τον  πολιτισμό.  Αυτός  ο  μηχανισμός  αναπτύσσεται 
σταδιακά και σχηματίζεται κάτω από τις συνθήκες μετάβασης από το σοσιαλισμό στον 
κομμουνισμό...  Να λοιπόν γιατί  η άνοδος του κομμουνισμού θα βρίσκεται σε άμεση 
σχέση με το βαθμό τελειότητας του οικονομικού και κρατικού μηχανισμού μας"12.]

Και το 5χρονο του 51 έθετε ως στόχο την επίτευξη του κομμουνισμού

 [“Σύντροφοι , υποβάλλεται εδώ προς γνώση σας οι οδηγίες σχετικά με το 5ο πεντάχρονο 
πλάνο για την Ανάπτυξη της ΕΣΣΔ των χρόνων 1951-1955...η εκπλήρωση του θα σημάνει 
ένα σημαντικό στάδιο στην σταδιακή μετάβαση της χώρας μας από τον σοσιαλισμό στον 
κομμουνισμό”]13 

Ακόμη άλλο ένα τεκμήριο ότι κάθε άλλο παρά “αντικειμενικές εκτιμήσεις” γινόντουσαν επί Στάλιν, 
είναι το ίδιο το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ τύπωνε στα επίσημα πιεστήρια του εκτός Ελλάδας για τους πρόσφυγες 
στις ανατολικές χώρες σοβιετικά εγχειρίδια με τίτλους όπως: 

“Ο Ι.Β. Στάλιν για το βαθμιαίο πέρασμα από το σοσιαλισμό στον κομμουνισμό”, (Α.Π. Λιάπιν)6. 

Άρα ήταν κοινή πεποίθηση όχι μόνο στην ΕΣΣΔ αλλά και στα αδελφά ΚΚ, ότι η ΕΣΣΔ ήταν σε τροχιά 

8 Ι.Στάλιν, Αναφορά στο 18ο συνέδριο του ΚΚΣΕ (μπ) για το έργο της Κεντρικής Επιτροπής,10-3-1939

9 Γ.Μαλένκοφ “Ο Σύντροφος Στάλιν, ηγέτης της προοδευτικής ανθρωπότητας” άρθρο στην Πράβντα για τα  γενέθλια του Στάλιν, 21-12-1949. 

10 Π.Φ Γιουντίν, “Η πιο σημαντική πηγή ανάπτυξης της σοβιετικής κοινωνίας (ρωσικά) Μόσχα 1948, σελ.22

11 στο ίδιο

12 Τ.Α. Στεπάνιαν, “Οι συνθήκες και ο δρόμος μετάβασης από το σοσιαλισμό στον κομμουνισμό” , “Για τη σοσιαλιστική κοινωνία”, στο ίδιο,  
σελ.526

13 M.Saburov , “Report on the directives of the party XIX congress relating to the fifth five-year plan for the development of the U.S.S.R. In 1951-
1955”



οικοδόμησης του κομμουνισμού. 
14 . 

Δεν  είναι  όμως  μόνο  το  κράτος  που  δυναμώνει  κατά  τον  σοσιαλισμό  για  να  φθάσουμε  στον 
κομμουνισμό αλλά και το χρήμα κατά τους  ίδιους κύριους !  

“Το πιο πέρα δυνάμωμα του σοβιετικού χρήματος είναι ένας από τους όρους για την 
πραγματοποίηση  του  μεγαλοπρεπούς  καθήκοντος,  που  έβαλε  η  ιστορία  μπρος  στο 
σοβιετικό λαό, του καθήκοντος της οικοδόμησης του κομμουνισμού”... “Στην περίοδο 
της ολοκλήρωσης της οικοδόμησης του σοσιαλισμού και της βαθμιαίας μετάβασης από 
το σοσιαλισμό στον κομμουνισμό ο ρόλος του χρήματος όχι μόνο δε μικραίνει αλλά 
γίνεται ακόμα σημαντικότερος”15 

Δεν παραλείπει ο κ.Κοζλόφ να εξυμνήσει τον εμπνευστή αυτής της κατάφωρα αντίθετης θεωρίας με 
τις επισημάνσεις του Μαρξ στην Κριτική του Προγράμματος της Γκότα :

“Ο σ.Στάλιν επεξεργαζόμενος την πολιτική οικονομία του σοσιαλισμού, εξηγώντας 
τους οικονομικούς νόμους της ανάπτυξης της σοσιαλιστικής κοινωνίας, τους νόμους 
της μετάβασης από το σοσιαλισμό στον κομμουνισμό , έδειξε την αναγκαιότητα του 
εμπορίου και του χρήματος επίσης και στην περίοδο του σοσιαλισμού”16 

 Αλλά  ούτε  κρατικές  μορφές  τύπου  “παλλαϊκό  κράτος”  ήταν  επινόηση  του  Χρουτσώφ  όπως 
βλακωδώς θέλει  να μας πείσει  η ΚΕ.  Στο ημερολόγιο του Δημητρώφ ο Στάλιν παρουσιάζεται  ως 
υπέρμαχος άλλης μια καταπληκτικά ευέλικτης νομοτέλειας της οικοδόμησης του σοσιαλισμού. 

“Ίσως να κάνουμε λάθος, όταν σκεφτόμαστε, ότι η σοβιετική μορφή είναι η μοναδική 
που οδηγεί στο σοσιαλισμό. Αποδείχθηκε στην πράξη, ότι η σοβιετική μορφή είναι η 
καλύτερη, όμως δεν είναι καθόλου η μοναδική. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες μορφές 
- δημοκρατία(democratic republic) και μάλλον σε ορισμένες συνθήκες - συνταγματική 
μοναρχία.”17 

Συμπερασματικά έχουμε τις εξής θεωρίες επί Στάλιν που είναι αντικειμενικές εκτιμήσεις κάτα το ΚΚΕ 
έναντι των μη αντικειμενικών των Χρουτσώφ-Μπρέζνιεφ  :

α) δυνατότητα κομμουνισμού (της ανώτερης φάσης) σε μια χώρα με ύπαρξη κράτους , για την ΕΣΣΔ 

β) δυνατότητα περάσματος στον σοσιαλισμό με καθεστώς λαϊκής δημοκρατίας ακόμη και καθεστώς 
συνταγματικής μοναρχίας 

γ) δυνάμωμα του κράτους και του χρήματος στον σοσιαλισμό (κατώτερη φάση της κομμουνιστικής 
κοινωνίας) ως νομοτέλεια οικοδόμησης του κομμουνισμού.

 Δεν χωράει  πλέον καμία αμφιβολία ότι   οι  αντιλήψεις  επί  Χρουστσόφ (για την οικοδόμηση του 
κομμουνισμού και η αντίστοιχη κρατική του θεωρία) δεν έρχονται τόσο ως αναίρεση του Στάλιν 
αλλά πολύ περισσότερο ως συνέχεια του.

Μετά την ατυχή κριτική των Χρουτσωφικών θέσεων η  ΚΕ παραπονεμένη θα αναφέρει ότι : 

“Δεν  είναι  τυχαίο  ότι  αντιμετωπίζεται  με  τόση  λύσσα  από  τους  αστούς  και  τους 
οπορτουνιστές. Ακόμα και σήμερα, υψώνουν υποκριτικά τη σημαία της «αντισταλινικής» 
σταυροφορίας, για να αμαυρώσουν συνολικά την κομμουνιστική πάλη και προοπτική. “18

Η κομμουνιστική πάλη και προοπτική όμως αμαυρώθηκε ήδη αρκετά από τον ίδιο τον Στάλιν , δεν 

14  “Η εκδοτική περιπέτεια των Ελλήνων κομμουνιστών, από το βουνό στην υπερορία 1947-1968” , Α.Ματθαίου-
Π.Πολέμη , εκδ. Βιβλιόραμα-ΑΣΚΙ σ.247,   τυπωμένο το εγχειρίδιο από το “εκδοτικό “Νέα Ελλάδα” , 1951, σε 3000 
αντίτυπα”
15  “Το χρήμα στο σοσιαλισμό”, Γ Κοζλοφ , 1952 , “Εκδοτικό Νέα Ελλάδα” σελ.4 και 17 αντίστοιχα,

16  στο ίδιο , σελ.6 

17 Ημερολόγιο Γ.Δημητρώφ, σελ.464,  28-1-1945 

18 Διακήρυξη για τα 90χρονα της Οκτωβριανής



χρειάζεται η οποιαδήποτε “αντισταλινική” σταυροφορία για αυτό. 

Ευτυχώς,  πλέον  μόνο  γέλιο  μπορούν   να  προσφέρουν  οι  εξυμνήσεις  του  Στάλιν  ,  με  τις  οποίες 
μεγάλωσαν γενεές επί γενεών μελών και στελεχών του ΚΚΕ. Με την υπενθύμιση ότι δεν ήταν ζήτημα 
μόνο χρονικής περιόδου ωσάν όλοι οι κομμουνιστές της περιόδου να λέγανε και έπρατταν τα ίδια, 
αφού γέλιο προκαλούσαν και σε άλλους δηλωμένους κομμουνιστές εκτός ΚΚΕ την ίδια περίοδο19 . 
Το ΚΚΕ καθοδηγούσε τα μέλη του με βιβλία και μπροσούρες όπως : 

“ Με το φώς της σοφίας σου φωτίζεις το δρόμο των εργαζομένων όλων των χωρών προς το 
καλύτερο μέλλον, προς τον κομμουνισμό 1879-1949 “ 

υπότιτλος : 

 “Ζείσε αιώνια μεγάλε αργηγέ/ ο ήλιος αιώνια φωτίζει / κ'είσαι συ σαν τον ήλιο / κ'είναι η δόξα σου / 
κι' απ'τον ήλιο πιο λαμπρή” (Τραγούδι της Λευκορωσίας”)20

Σε μια βιβλιοπαρουσίαση στο “Νέο Κόσμο”, στο τότε όργανο του ΚΚΕ, θα γραφτεί για το βιβλίο του 
Στάλιν “Ζητήματα Λενινισμού” :  

“...Είναι ανεχτίμητος ο ιδεολογικός και θεωρητικός πλούτος του βιβλίου αυτού, που από κάθε 
σελίδα και παράγραφο του αναβλύζει τη μεγαλοφυΐα του πιο σοφού ανθρώπου της εποχής μας, 
του αρχηγού και δασκάλου των εργαζόμενων όλου του κόσμου, του Μεγάλου Στάλιν”21 

Για το “Μας ανάθρεψε ο Στάλιν” , ο Νέος Κόσμος θα γράψει  : 

“... σ'αυτή τους τη μεγαλειώδη δημιουργία, στο κάθε τους βήμα, τους οδηγεί η φροντίδα κι η 
στοργή, οι σοφές συμβουλές και το μεγάλο παράδειγμα του Στάλιν”22

Η υπεράσπιση της σταλινικής περιόδου που αποτέλεσε το αποκορύφωμα ενός κράτους ξέχωρου και 
στυγνού αφέντη της κοινωνίας ενός κομμουνισμού του στρατώνα (τον οποίο ειρωνευόταν ο Μαρξ) 
αυτοαναιρεί  τις  όποιες “ανησυχίες” του ΚΚΕ για “την υποβάθμιση της παραγωγικής μονάδας ως 
πυρήνα οργάνωσης της εργατικής εξουσίας”  23. Αντίστοιχα γελοίες είναι οι διαπιστώσεις για ότι το 
σοβιετικό σύστημα πήρε τυπικό χαρακτήρα μόλις την δεκαετία του 198024.

Κατά  το  λαϊκό  ρητό  είπε  ο  γάιδαρος  τον  πετεινό  κεφάλα  ,  οι  θιασώτες  του  εκπονητή  του 
“Σοσιαλισμού σε μια χώρα” και συμφιλιωτή του εθνικισμού με τον κομμουνισμό Στάλιν χαρίζουν 
απλόχερα κατηγορίες για “αστικές εθνικιστικές επιρροές σε ορισμένες επιλογές κομμάτων εξουσίας, 
π.χ. του ΚΚ Κϊνας, της Ένωσης Γιουγκοσλάβων Κομμουνιστών”.25

Η χλιαρή κριτική διάθεση για την αυτοδιάλυση της Κομμουνιστικής Διεθνούς (1943) αποτελεί  μια 
προσπάθεια απολογίας για τις επιλογές του ιδίου του ΚΚΕ στα τελευταία χρόνια του Β'ΠΠ. Είναι μια 
ντροπαλή αποποίηση των ευθυνών του δείχνοντας εντελώς κακομοίρικα τον ένοχο στα άλλα ΚΚ. 
Εύκολη  και  συχνή  πρακτική  των  ΚΚ  ήταν  να  πετάνε  το  μπαλάκι  στο  έτερο  ΚΚ  ή  την  διεθνή 
καθοδήγηση.  Αυτό  έπραξε  και  ο  Στάλιν  μετά  τα  γεγονότα  στην  Κίνα  την  δεκαετία  του  20, 
χρεώνοντας  την  ήττα  στο  ΚΚ  Κίνας  παρόλο  που  ενεργούσε  κατόπιν  δικών  του  εντολών.  Με 
παρεμφερή τρόπο και το ΚΚΕ δείχνει ως αιτία την διάλυση της 3ης διεθνούς.

Καμία σοβαρή μετατόπιση , ουδέν νεότερο  για το ΚΚΕ, αφού τέτοιου είδους παραδοχές λαθών είχαν 

19 βλ. π.χ. το κεφάλαιο “Λιγοστά για το “αλάθητο” των αρχηγών “, στο “Δημοκρατική ή Σοσιαλιστική Επανάσταση;” , Παντελής Πουλιόπουλος, 
1934

20 “Η εκδοτική περιπέτεια των Ελλήνων κομμουνιστών, από το βουνό στην υπερορία 1947-1968”, Α.Ματθαίου-Π.Πολέμη , εκδ. Βιβλιόραμα-ΑΣΚΙ. 
Έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ, προς τιμήν των 70χρονων του Στάλιν , τετράπτυχο, χρονολογημένο από 20 του Δεκέμβρη 1949, σ187.

21 στο ίδιο, σ.209, “Νέος Κόσμος” αρ.1 Ιαν.1951

22    στο ίδιο, σ.239,  διηγήσεις πρωτοπόρων εργατών , παρουσίαση στον Νέο Κόσμο στις 9 Σεπ.1951,

23(θέση 24)

24(θέση 26)
25(θέση 26)



γίνει και το 50 υπό Ζαχαριάδη και στο 8ο συνέδριο του 1961 (την περίοδο Χρουτσώφ, Κολιγιάννη και 
ΕΔΑ)
Δεν λείψανε οι αυτοκριτικές εκ μέρους της ΚΕ και της Ε.Μπέλλου (που είναι ο ιθύνων νους κατά 
πάσα πιθανότητα των διακηρύξεων) για την ελλειπή στρατηγική των ΚΚ της δύσης  μεταπολεμικά , 
την επιλογή της συμμαχίας με την εθνική αστική τάξη και την αντιμονοπωλιακή διακυβέρνηση. 

 Πρόκειται πάνω κάτω για την άρρητη θέση της ΚΕ και της ίδια της Γ.Γ. του ΚΚΕ για την ιστορία του 
κομμουνιστικού κινήματος. Θέσεις που δεν ξεφεύγουν από το γενικό πλαίσιο της υπεράσπισης της 
σταλινικής/γραφειοκρατικής εκδοχής. Θέλει να αποσυνδεθεί από την περίοδο Κολιγιάννη και ειδικά 
την περίοδο 58-68 που την χρεώνει στους δεξιούς οπορτουνιστές,. Μετά σύμφωνα με την άποψη 
τους θεωρούν ότι επανεξοπλίζεται το κόμμα με τον Φλωράκη και το 9ο συνέδριο(1973) αν και με 
δόσεις  κριτικής  για  την  γραμμή  της  αντιμονοπωλιακής  διακυβέρνησης.  Ταυτόχρονα  του  είναι 
πολλαπλάσια βολικό να απομυζά ελεημοσύνη και αδικαίωτο κλάμα από την “εποποιία του ΔΣΕ” το 
46-49 , και να μισο-κριτικάρει την περίοδο ως το 44  με τις Βάρκιζες και τα σχετικά.

Έτσι διαβάζουμε το μνημειώδες “ανεξάρτητα από τις αιτίες που οδήγησαν στη διάλυση της ΚΔ”.26 
Καθόλου “ανεξάρτητα” (!)... η τυπική αυτοδιάλυση το 1943 γιατί η ουσιαστική είχε επέλθει ήδη με το 
7ο συνέδριο των αντεπαναστατικών Λαϊκών Μετώπων το 1935 είναι το δωράκι του ΚΚΣΕ και του 
Στάλιν  προς  τους  ιμπεριαλιστές  για  να στρωθούν  τα  τραπέζια  στην  Γιάλτα και  το  Πότσδαμ.  Να 
καταργηθεί  ότι  θύμιζε  και  ως  όνομα  ακόμα  την  παγκόσμια  επανάσταση.  Έτσι  ώστε  αυτός  ο 
πονοκέφαλος να μην υφίστανται  πλέον για τους γραφειοκράτες και τους ιμπεριαλιστές που  πλέον 
είχαν όλην την καλή διάθεση για “ντόμπρες” και αμοιβαίες λύσεις.

Γιατί όμως το ΚΚΕ δεν παραθέτει την δημοσιευμένη πλέον ετυμηγορία του Στάλιν  για την ύπαρξη 
και ίδρυση της Διεθνούς ; 

“Εμείς υπερεκτιμήσαμε τις δυνάμεις μας, όταν δημιουργούσαμε την ΚΔ και νομίζαμε 
ότι θα μπορούμε να καθοδηγούμε το κίνημα σε όλες τις χώρες. Αυτό ήταν δικό μας 
λάθος. Η παραπέρα ύπαρξη της ΚΔ θα σήμαινε τη δυσφήμιση της ιδέας για τη Διεθνή, 
το οποίο εμείς δεν θέλουμε”27

Αξιοσημείωτο είναι ότι η διάλυση της  Γ' Διεθνούς  εν μέσω του Β' Ιμπεριαλιστικού πολέμου θυμίζει 
την στάση του Κάουτσκι στον Α' Ιμπεριαλιστικό πόλεμο για την Β' Διεθνή.  Και στους δύο η Διεθνής 
χρησιμοποιείται  ως  εργαλείο  εν  καιρώ  ειρήνης  ,  ακατάλληλο  για  τον  καιρό  πολέμου.   Για  τον 
“πατριάρχη” της Β' Διεθνούς Κάουτσκι γράφει ο Μπουχάριν :

“Πριν από τον πόλεμο “περίμενε” την καταστροφή, που “δεν ωρίμασε”. Την περίοδο 
του  πολέμου  προειδοποιούσε  κατά  της  επανάστασης,  γιατί  η 
Διεθνής-”Friedensinstrument”  (=εργαλείο,όργανο  της  ειρήνης)  και  υπό  τους 
κανονιοβολισμούς  δεν μπορεί  να δράσει.  Μετά τον πόλεμο προειδοποιεί  κατά του 
σοσιαλισμού, επειδή η καταστροφή “εξαντλεί”. Τι να πει κανείς, μια ολοκληρωμένη 
αντίληψη.”28

Όσο  και  να  παραπονιέται  το  ΚΚΕ  ότι  κάποιοι  κακόβουλοι  διαστρεβλώνουν  τις  θέσεις  του 
χρεώνοντας  τους   μια  αστυνομική  αντίληψη  της  ιστορίας   οι  παλιές  αγάπες  δεν  ξεχνιούνται. 
Επαναλαμβάνει τις θέσεις του για  “δίκτυα υπονόμευσης και φθοράς” ως αιτίες για τα γεγονότα στο 
Ανατολικό Βερολίνο 1953, Ουγγαρία 1956, Τσεχοσλοβακία 1968 και όχι ως απόρροια των αντιφάσεων 
αυτών των καθεστώτων που πρώτη και κύρια όξυνε η γραφειοκρατία.29 
“Το  Σύμφωνο  της  Βαρσοβίας,  που  ιδρύθηκε  το  1955,  έξι  χρόνια  μετά  τη  συγκρότηση  του 
ιμπεριαλιστικού  ΝΑΤΟ,  ήταν  όργανο  αμυντικό,  φρουρός  του  σοσιαλισμού...  Η  απόφαση  του 

26(θέση 27)

27 Ημερολόγιο του Δημητρώφ, σελ. 375, 11-5-1943, στη συνεδρίαση του ΠΓ της ΚΕ του ΠΚΚ (μπ)

28  Παρατηρήσεις στο βιβλίο του Ν.Ι. Μπουχάριν "Η οικονομία της μεταβατικής περιόδου” ,εκδ. Σύγχρονη Εποχή,  σ.30

29(θέση 28)



Συμφώνου  της  Βαρσοβίας,  να  δοθεί  η  διεθνιστική  του  βοήθεια  στην  Ουγγαρία  (1956)  και  στην 
Τσεχοσλοβακία  (1968),  αποσκοπούσε  στην  υπεράσπιση  της  σοσιαλιστικής  εξουσίας  από  την 
αντεπανάσταση”.  30  “Χαρακτηρίζουμε τις εξελίξεις του 1989-1991 ως νίκη της αντεπανάστασης, ως 
ανατροπή της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, ως κοινωνική οπισθοδρόμηση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε 
ότι  αυτές  οι  εξελίξεις  υποστηρίχτηκαν  από  τη  διεθνή  αντίδραση...  Απορρίπτουμε  τον  όρο 
“κατάρρευση”, γιατί υποβαθμίζει την αντεπαναστατική δράση...”31

Εδώ  κυριολεκτικά  αποκαλύπτεται  σε  όλο  το  μεγαλείο  του  το  πραγματικό  προσωπείο  της 
“επαναστατικής εργατικής εξουσίας” της Ε.Μπέλλου.   Πρόκειται  για μια εξουσία κατά την οποία 
δικαιολογείται και επικροτείται η  επέμβαση σε ένα σοσιαλιστικό κράτος (Τσεχοσλοβακία από το 
1960 κατά τις διακηρύξεις των γραφειοκρατών) από άλλο ένα αντίστοιχα σοσιαλιστικό (από το 1936 
για την ΕΣΣΔ) !!! 

Ως προς την κατάπνιξη της προλεταριακής και ταξικής εξέγερσης της Ουγγαρίας μόνο αηδία μπορεί 
να μας προκαλέσει η ΚΕ και η “διεθνιστική βοήθεια” της με τις ερπύστριες της γραφειοκρατίας .

Το καλαμπούρι όμως τέλος δεν έχει για το ΚΚΕ, έτσι εν έτει 2008 μαθαίνουμε (οι υπογραμμίσεις δικές 
μου): 

“μέχρι  το  μικρότερο  χωριό,  τα  πιο  απόμακρα  σημεία  της  Σιβηρίας,  όπου  μεγάλες  εκτάσεις  της 
αξιοποιήθηκαν και κυριολεκτικά μεταμορφώθηκαν, χάρη στην ηρωική εργασία χιλιάδων εργατών, 
ανάμεσά τους πολλών εθελοντών.”  -   “Η εποποιία για το ΚΚΕ συνεχίζεται  με την επίκληση του 
σταχανοφικού κινήματος,  των διεθνών  σχέσεων που ανιδιοτελώς χαρίζανε  στις  αδελφές  χώρες, 
στον σοσιαλιστικό πολιτισμό που διαφώτιζε τους λαούς όσο και τα εκπληκτικά νούμερα ανάπτυξης 
που επιτυγχάνει ακόμη και στην πλέον απόμακρη γωνιά της Σιβηρίας με εθελοντική εργασία !”32 

Επειδή πλέον ουδείς  μπορεί  να κοροϊδεύει  τον κόσμο εσαεί  ας υπενθυμίσουμε για τον λεγόμενο 
σοσιαλιστικό πολιτισμό ότι ναι μεν η ΕΣΣΔ παρήγαγε και θαυμαστά έργα τέχνης πλην όμως αυτή η 
τέχνη  παράγονταν  μέσα  στο  ναρκοθετημένο  πεδίο  της  γραφειοκρατίας  και  του  ψαλιδιού  της. 
Πολλοί καλλιτέχνες που είναι  σίγουρο ότι  η ΚΕ δεν παραλείπει  να εκθειάζει  είτε σηκώθηκαν και 
φύγαν από την σοσιαλιστική πατρίδα είτε είδαν να ψαλιδίζονται ουκ ολίγα έργα τους.

Το κερασάκι όμως έρχεται με  την εθελοντική εργασία χιλιάδων εργατών στην Σιβηρία ! Ακριβώς για 
αυτό ήταν γνωστή η Σιβηρία, για την εθελοντική της εργασία !!! Αναρωτιέται κανείς τι είναι πιο ηλίθιο 
,  τα  τρεχούμενα  σάλια  για   τις  ερπύστριες  σε  Αν.Γερμανια-Ουγγαρία-Τσεχοσλοβακία   ή  αυτό  το 
μαργαριτάρι ; 

Το ΚΚΕ χρεώνει στο 20ο συνέδριο θέσεις όπως η “δυνατότητα κοινοβουλευτικού περάσματος στο 
σοσιαλισμό”   και  την  “ποικιλία  μορφών  μετάβασης  στο  σοσιαλισμό  κάτω  από  ορισμένες 
προϋποθέσεις”33 όταν αυτές είχαν ήδη  προταθεί από τον ίδιο τον Στάλιν. 
Ως προς την ποικιλία μορφών αναφερθήκαμε και πιο πάνω το πως ο Στάλιν θεωρούσε ότι γίνεται να 
φθάσουμε στο σοσιαλισμό.
Στην ίδια θέση αντιγράφεται  η φαεινή ανάλυση του Μαϊλη που είχε εκπονήσει στον λίβελο του για 
το δεξιό οπορτουνισμό :

“Η υπεράσπιση των νομοτελειών του σοσιαλισμού και ταυτόχρονα η υπεράσπιση 
της προσφοράς του σοσιαλισμού του 20ού αιώνα, απαντούν στις οπορτουνιστικές 
θεωρίες  περί  «μοντέλων»  του  σοσιαλισμού  προσαρμοσμένων  στις  «εθνικές» 
ιδιομορφίες,.”

Εδώ  για  άλλη  μια  φορά  η  ΚΕ  πάει  για  μαλλί  και  βγαίνει  κουρεμένη,  κατακεραυνώνει  τις 
οπορτουνιστικές  θεωρίες  περί  «μοντέλων»  του  σοσιαλισμού  προσαρμοσμένων  στις  «εθνικές» 
ιδιομορφίες,  προφανώς  εννοώντας  τα  συνθήματα  των  Ευρωκομμουνιστικών  κομμάτων  περί 

30διακήρυξη για τα 90χρονα
31  (θέση 9)

32 ( διακήρυξη για τα 90χρονα)
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“Ιταλικού/Ελληνικού κοκ. δρόμου στον Σοσιαλισμό” (ως μια πορεία οικοδόμησης ξέχωρη από την 
ΕΣΣΔ). Μόνο που η προσαρμογή αυτή στο εθνικό έδαφος και την εθνική ιδιομορφία δεν προκύπτει 
από τους  οπορτουνιστές  όπως θέλει  να μας  πείσει  η  ΚΕ.  Πρώτη και  καλύτερη  προσαρμογή  στο 
εθνικό έδαφος είναι η θεωρία περί “σοσιαλισμού σε μια χώρα” των Μπουχάριν-Στάλιν. Είναι αυτή 
ακριβώς η θεωρία που η ΚΕ υπερασπίζεται !
Ακόμα και η φρασεολογία συναντάται με το χρίσμα του ιδίου του Στάλιν στο πρόγραμμα του ΚΚ 
Μεγ. Βρετανίας το 1951 που τιτλοφορούνταν “ο Βρετανικός δρόμος για τον σοσιαλισμό”. Πρόγραμμα 
που μεταξύ άλλων υιοθετούσε ξεκάθαρα το κοινοβουλευτικό πέρασμα στο σοσιαλισμό, όπως θα 
γενικεύσει, και όχι εγκαινιάσει, μετέπειτα ο Χρουτσώφ. 

Για τις αντιφάσεις, τον νόμο της αξίας και την ιδιοκτησία.

Ως προς τα συμπεράσματα για τις οικονομικές αιτίες της “αντεπανάστασης” το ΚΚΕ ξεσκονίζει το 
εγχειρίδιο του Στάλιν τα ¨Οικονομικά Προβλήματα του Σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ”  (θέσεις 12-20) και 
μας το παρουσιάζει ως το βασικό εργαλείο ανάλυσης για ότι συνέβη μετέπειτα.

Το ζήτημα για το σημερινό ΚΚΕ είναι όχι άμα ο νόμος της αξίας ήταν  υπαρκτός στην σοσιαλιστική 
ΕΣΣΔ αλλά άμα είναι  “νόμος κίνησης του κομμουνιστικού τρόπου παραγωγής” αν “εναρμονιζόταν 
με  τους  θεμελιακούς  νόμους  λειτουργίας  της  σοσιαλιστικής  παραγωγής,  η  οποία  δεν  είναι 
εμπορευματική”  και αν τελικά είναι νόμος του σοσιαλισμού και της σοσιαλιστικής ιδιοκτησίας.

Η όλη αντιπαράθεση γίνεται σε ένα πλαίσιο που είχε ήδη διαστρεβλωθεί από την αποκλειστική και 
ασφυκτική  πλέον  διαμεσοποίηση  των  αντιφάσεων  της  ΕΣΣΔ  από  την  σταλινική  γραφειοκρατία. 
Γίνεται επίσης στο πλαίσιο των απόψεων των Μπουχάριν-Στάλιν για “σοσιαλισμό σε μια χώρα” που 
είχαν  εκπονηθεί  και  γίνει  το  δόγμα  για  την  ΕΣΣΔ   ήδη  από  τη  δεκαετία  του  20.  Όταν  είχε  ήδη 
προκηρυχθεί από τα μέσα της δεκαετίας του 30 ως πραγματικότητα ο σοσιαλισμός με ένα γιγάντιο 
και  αυταρχικό  κράτος  πάνω  στην  εργατική  τάξη,  με  ένα  επίπεδο ανάπτυξης  των  παραγωγικών 
δυνάμεων  σαφέστατα  κατώτερο  από  τις  υφιστάμενες  τότε  καπιταλιστικές  χώρες  και  με  τις 
εμπορευματοχρηματικές σχέσεις υπαρκτές αν και υποβαθμισμένες.

Άρα,  προς  διευκρίνηση,  το  ΚΚΕ  και  ο  Στάλιν  στο  προαναφερθέν  βιβλίο  δεν  αναιρεί  ότι  στο 
σοσιαλισμό της ΕΣΣΔ υπάρχει και λειτουργεί ο νόμος της αξίας ούτε φυσικά αν ήταν σοσιαλιστικό το 
καθεστώς της ΕΣΣΔ.
Αλλά, άμα είναι γενικά νόμος του σοσιαλισμού και άμα θα πρέπει να κυριαρχεί ή να επεκταθεί στην 
παραγωγή των μέσων παραγωγής και τα κολχόζ. Ούτε φυσικά τίθενται ζήτημα ότι  η ιδιοκτησία 
στην ΕΣΣΔ είναι σοσιαλιστική τόσο στον κρατικό τομέα αλλά ακόμη και στα κολχόζ του αγροτικού 
τομέα.

“ Μερικές φορές ρωτούν : υπάρχει άραγε, και ενεργί στη χώρα μας, στο σοσιαλιστικό μας 
καθεστώς,  ο  νόμος  της  αξίας  ;  Ναι  υπάρχει  και  ενεργεί.”  ...”οι  επιχειρήσεις  μας  δεν 
μπορούν να ενεργούν και δεν πρέπει να ενεργούν δίχως να παίρνουν υπόψη τους το νόμο 
της αξίας”34

Με απλά ελληνικά το ζήτημα για  το Στάλιν  και  το  ΚΚΕ ,  μετατίθεται  από το  αν είναι  δυνατή η 
συνύπαρξη  της πρώτης φάσης της κομμουνιστικής κοινωνίας(σοσιαλισμός) με το νόμο της αξίας, 
χωρίς να αναφέρουμε το κράτος-έκτρωμα που υπήρχε τότε στην ΕΣΣΔ,   στο ποια είναι η βαρύτητα 
του.

Διάχυτη στις διακηρύξεις του ΚΚΕ ,  αντιγραφή από τον Στάλιν ,  είναι η λανθασμένη ταύτιση της 
εθνικοποίησης  και  υπαγωγής  των  παραγωγικών  μέσων  στο  κράτος  με  τη  σοσιαλιστική 
κοινωνικοποίηση  τους,  δηλαδή  η  σύγχυση  ανάμεσα  στην  τυπική  -  νομική  και  την  ουσιαστική 
κοινωνικοποίηση. Ο Λένιν έκανε μια αυστηρή διάκριση ανάμεσα στις διαδικασίες αυτές :

34 “Οικονομικά προβλήματα του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ” , εκδ. Σύγχρονη Εποχή , σ.44-45



“Μα αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που και η πιο μεγάλη “αποφασιστικότητα” δεν αρκεί για να 
συντελεστεί το πέρασμα από την εθνικοποίηση και τη δήμευση στην  κοινωνικοποίηση”35

Επίσης στις παρατηρήσεις στο βιβλίο του Μπουχάριν , ο Λένιν συμφωνεί με τον Μπουχάριν πάνω 
στο γεγονός ότι η ¨κοινωνικοποίηση” ως όρος δεν είναι ακριβής, 

“διότι στην μεταβατική εποχή ανάμεσα στον κρατικό καπιταλισμό (σημ.δική μου: την τότε 
περίοδο  του   κρ.καπιταλισμού  της  ΕΣΣΔ)  και  τον  κομμουνισμό,  συνειδητό  διαχειριστικό 
υποκείμενο  δεν  είναι  “όλη  η  κοινωνία”  ,  αλλά  η  οργανωμένη  εργατική  τάξη,  το 
προλεταριάτο”.36 

Ο  όρος  που  φαίνεται  ως  περισσότερο  ταιριαστός  για  την  μεταβατική  περίοδο  είναι  αυτός  της 
προλεταριακής  εθνικοποίησης/κρατικοποίησης  που  είναι  αυστηρά  διαφορετικός  από  την  αστική 
εθνικοποίηση.

Παρόμοια ο Τρότσκι θα δηλώσει ότι η ιδιοκτησία γίνεται σοσιαλιστική όταν παύει να είναι κρατική :

“Για να γίνει κοινωνική, η ατομική ιδιοκτησία πρέπει το ίδιο αναπόφευκτα να περάσει από το 
κρατικό στάδιο, όπως η κάμπια για να γίνει πεταλούδα πρέπει να περάσει από το στάδιο της 
χρυσαλίδας. Αλλά η χρυσαλίδα δεν είναι πεταλούδα. Μυριάδες χρυσαλίδες χάνονται χωρίς να 
γίνουν ποτέ πεταλούδες. Η κρατική ιδιοκτησία γίνεται ιδιοκτησία «όλου του λαού» μόνο στο 
βαθμό  που  το  κοινωνικό  προνόμιο  και  η  διαφοροποίηση  εξαφανίζονται,  και  μαζί  τους 
εξαφανίζεται  και  η  αναγκαιότητα  του  κράτους.  Με  άλλα  λόγια:  η  κρατική  ιδιοκτησία 
μετατρέπεται  σε  σοσιαλιστική  ιδιοκτησία  ανάλογα  με  το  πώς σταματάει  να  είναι  κρατική 
ιδιοκτησία. Και το αντίθετο είναι αλήθεια: όσο πιο πάνω από το λαό υψώνεται το σοβιετικό 
κράτος, και όσο πιο άγρια αντιθέτει τον εαυτό του, σαν το φύλακα της ιδιοκτησίας, στο λαό, 
σαν αυτόν που την σπαταλάει, τόσο περισσότερο φανερή είναι η μαρτυρία του ενάντια στον 
σοσιαλιστικό χαρακτήρα της κρατικής αυτής ιδιοκτησίας.”37

 

Ο Στάλιν αντιθέτως, στην ανάλυση του για το καθεστώς της ΕΣΣΔ θα αναγορεύσει τόσο την κρατική 
υπό το έλεγχο της γραφειοκρατίας όσο και την κολχόζνικη αγροτική ιδιοκτησία ως σοσιαλιστική 
(επικαλούμενος μια σχολαστική ανάγνωση του άρθρου “Για τους συνεταιρισμούς” του Λένιν)  :
             
            “Η κολχόζνικη ιδιοκτησία είναι σοσιαλιστική ιδιοκτησία και δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο 
να  τη  μεταχειριστούμε  όπως  την  καπιταλιστική  ιδιοκτησία.  Από  το  γεγονός  ότι  η  κολχόζνικη 
ιδιοκτησία δεν είναι ιδιοκτησία κοινωνική, δε βγαίνει, σε καμιά περίπτωση, το συμπέρασμα ότι η 
κολχόζνικη ιδιοκτησία δεν είναι σοσιαλιστική ιδιοκτησία.”38

Ως συνέπεια της μελέτης του Στάλιν το 1952, το ΚΚΕ θα αναφέρει “η όποια καθυστέρηση και πολύ 
περισσότερο η υποχώρηση στην ανάπτυξη των κομμουνιστικών σχέσεων οδηγεί στην όξυνση της 
αντίφασης  παραγωγικών  δυνάμεων  -  σχέσεων  παραγωγής”39 Η  αντίφαση  θα  επανεμφανιστεί, 
ελαφρώς τροποποιημένη,  ως κριτική για την περίοδο Μπρέζνιεφ “ Όξυνε παραπέρα την αντίφαση 
μεταξύ επιπέδου ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και του επιπέδου των κομμουνιστικών 
σχέσεων παραγωγής - κατανομής”40

Κατά  αρχάς  πρέπει  να  παρατηρηθεί  ότι  το  να  μιλάμε  για  κομμουνιστικές  σχέσεις  παραγωγής  - 

35 ““Left-wing” childishness” , Απρίλιος 1918, Β.Ι. Λένιν 
36 “Παρατηρήσεις στο Βιβλίο του Ν.Ι. Μπουχάριν, η οικονομία της μεταβατικής περιόδου” Β.Ι. Λένιν,εκδ.Σ.Εποχή,σ.55
37 “Προδομένη Επανάσταση” , Λ.Τρότσκι εκδ. Πρωτοποριακή Βιβλιοθήκη σ.273
38 “Οικονομικά προβλήματα του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ” , εκδ. Σύγχρονη Εποχή , σ.112
39 Θέση 5
40 Θέση 19



κατανομής  στην  ΕΣΣΔ  είναι  το  ελάχιστο  υπερβολικό.   Πόσο  μάλλον  που  στην  ΕΣΣΔ  υπήρχε  η 
αντίφαση ανάμεσα στον τρόπο παραγωγής στην κρατική ιδιοκτησία και τον αστικό τρόπο διανομής 
ελεγχόμενο από την γραφειοκρατία που της χάριζε την μερίδα του λέοντος.
Άκρως  λανθασμένη  (και  σταλινική)  είναι  επίσης  η  θεώρηση  ότι  η  αντίφαση   μεταξύ  των 
παραγωγικών δυνάμεων και των παραγωγικών σχέσεων είναι αποκλειστικά εθνικού χαρακτήρα.

Διότι  είναι  πρώτος  ο  καπιταλισμός  που  έχει  δώσει  παγκόσμιο  και  καθολικό  χαρακτήρα  στις 
παραγωγικές  δυνάμεις  διαμορφώνοντας  τους  υλικούς  όρους  για  τον  σοσιαλισμό  και  την 
κομμουνιστική κοινωνία.

Γράφει επ' αυτού ο Μαρξ :

«...αυτή η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων (που η Ίδια συνεπάγεται την πραγματική 
εμπειρική ύπαρξη των ανθρώπων στο επίπεδο της  παγκόσμιας ιστορίας,  και όχι σε τοπικό 
επίπεδο) είναι μια απόλυτα αναγκαία πραγματική προϋπόθεση, γιατί χωρίς αυτήν η στέρηση 
θα γινόταν απλώς γενική, και με τη φτώχια θα ξανάρχιζε ο αγώνας για τα αναγκαία και θα 
αναπαράγονταν  αναγκαστικά  όλες  οι  παλιές  βρωμιές.  Και  είναι  επιπλέον  αναγκαία 
προϋπόθεση, επειδή μονάχα μ' αυτή την καθολική ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων 
εγκαθιδρύεται μια παγκόσμια επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους, που παράγει σε όλα 
τα  έθνη  ταυτόχρονα  το  φαινόμενο  της  μάζας  «χωρίς  ιδιοχτησία»  (παγκόσμιος 
συναγωνισμός), κάνει κάθε έθνος να εξαρτιέται από τις επαναστάσεις των άλλων, και τελικά 
έχει  βάλει τα  παγκόσμια -  ιστορικά,  ρε εμπειρικό τρόπο παγκόσμια, άτομα στη θέση των 
τοπικών ατόμων. Δίχως αυτό 1) ο κομμουνισμός δε θα μπορούσε να υπάρξει παρά μόνο σαν 
ένα τοπικό γεγονός, 2) οι ίδιες οι  δυνάμεις  επικοινωνίας δε θα μπορούσαν να αναπτυχτούν 
σαν  παγκόσμιες,  επομένως σαν αφόρητες δυνάμεις: θα παραμένανε τοπικές «περιστάσεις» 
περιτριγυρισμένες από δεισιδαιμονία και 3) κάθε επέκταση της επικοινωνίας θα καταργούσε 
τον τοπικό κομμουνισμό. Εμπειρικά, ο κομμουνισμός είναι δυνατός μονάχα σαν πράξη των 
κυρίαρχων  λαών  μονομιάς  και  ταυτόχρονα,  πράγμα  που  προϋποθέτει  την  παγκόσμια 
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και την παγκόσμια επικοινωνία που συνδέεται με 
τον κομμουνισμό.
Ο κομμουνισμός δεν είναι για μας μια κατάσταση πραγμάτων που
πρέπει  να  εγκαθιδρυθεί,  ένα  ιδεώδες  που  σ'  αυτό  θα  πρέπει  να  προσαρμοστεί  η 
πραγματικότητα.  Ονομάζουμε  κομμουνισμό  την  πραγματική  κίνηση  που  καταργεί  τη 
σημερινή  κατάσταση  πραγμάτων.  Οι  όροι  αυτής  της  κίνησης  προκύπτουν  από  τις 
προϋποθέσεις που τώρα υπάρχουν. Επιπλέον, η μάζα των εργατών που είναι μόνον εργάτες -
μαζική εργατική δύναμη αποκομμένη από το κεφάλαιο ή από κάθε είδος ικανοποίησης, έστω 
και περιορισμένης -προϋποθέτει την παγκόσμια αγορά, όπως επίσης την προϋποθέτει και η 
απώλεια,  η  όχι  πρόσκαιρη,  αυτής  της  εργασίας,  σα  σίγουρης  πηγής  ζωής  απώλεια  που 
προκύπτει από το συναγωνισμό. Το προλεταριάτο μπορεί έτσι να υπάρξει μονάχα παγκόσμια 
-  ιστορικά,  όπως κι ο κομμουνισμός, η δραστηριότητα του προλεταριάτου, μπορεί να έχει 
μονάχα  μια  «παγκόσμια  -  ιστορική»  ύπαρξη.  Πρόκειται  για  παγκόσμια  -  ιστορική  ύπαρξη 
ατόμων, δηλαδή ύπαρξη ατόμων που συνδέεται άμεσα με την παγκόσμια ιστορία»41.

Ας  δούμε,  όμως,  από  τα  μεταγενέστερα  έργα  του  «ώριμου»  Μαρξ,  δύο,  ανάμεσα  στα  πολλά, 
δείγματα:

«Εμφανίζεται εδώ η τάση καθολικοποίησης του κεφαλαίου, που το ξεχωρίζει από όλα τα 
προηγούμενα  στάδια  της  παραγωγής.  Αν  και  περιορισμένο  από  την  ίδια  του  τη  φύση, 
ωθείται  προς  την  καθολική  ανάπτυξη  των  παραγωγικών  δυνάμεων,  και  έτσι  γίνεται  η 
προϋπόθεση ενός νέου τρόπου παραγωγής, που δε θεμελιώνεται πια στην ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάμεων με στόχο την αναπαραγωγή ή το πολύ πολύ την επέκταση των 

41 Η μετάφραση είναι του Κ. Φιλίνη: Κ. Μαρξ - Φ. Ένγκελς «Η Γερμανική Ιδεολογία», Εκδόσεις Γκούτεμπεργκ, σελ. 81 
-82 (παρμένο από το βιβλίο Περεστρόϊκα και Οικονομία, Σ.Μιχαήλ)



δεδομένων  συνθηκών,  αλλά  όπου  η  ελεύθερη,  ανεμπόδιστη  προοδευτική  και  καθολική 
ανάπτυξη  των  παραγωγικών  δυνάμεων  είναι  η  ίδια  η  προϋπόθεση  της  κοινωνίας  και 
συνεπώς της αναπαραγωγής της- όπου το προχώρημα πέρα από την αφετηρία είναι η μόνη 
προϋπόθεση. Αυτή η τάση -την οποία κατέχει το κεφάλαιο αλλά με την οποία, ταυτόχρονα 
αντιφάσκει, μια και το κεφάλαιο είναι μια περιορισμένη μορφή παραγωγής, και ως εκτούτου 
ωθείται  προς  την  διάλυση  του-  ξεχωρίζει  το  κεφάλαιο  απ'  όλους  τους  προγενέστερους 
τρόπους παραγωγής και ταυτόχρονα, μια και περιέχει αυτό το στοιχείο, το κεφάλαιο τίθεται 
απλώς ως σημείο μετάβασης»42.

Στο «Κεφάλαιο»43, πάλι, και στο τμήμα που αναλύει το πιστωτικό σύστημα  διαβάζουμε:

«Το πιστωτικό  σύστημα  εμφανίζεται  ως  ο  κύριος  μοχλός  της  υπερπαραγωγής  και  της 
υπερκερδοσκοπίας στο εμπόριο μόνο γιατί εδώ το προτσές της αναπαραγωγής, που είναι 
ελαστικό από την φύση του φορτσάρεται στα έσχατα όρια του... Αυτό απλώς αποδείχνει 
το γεγονός  ότι  η  αυτοεπέκταση του κεφαλαίου βασισμένη στην αντιφατική φύση της 
καπιταλιστικής  παραγωγής  επιτρέπει  μια  πραγματική  ελεύθερη  ανάπτυξη  μόνο μέχρις 
ενός σημείου έτσι ώστε στην πραγματικότητα συνιστά ένα εσωτερικό φρένο και φραγμό 
στην  παραγωγή,  που  διαρκώς  σπάζει  με  το  πιστωτικό  σύστημα.  Έτσι  το  πιστωτικό 
σύστημα  επιταχύνει  την  υλική  ανάπτυξη  των  παραγωγικών  δυνάμεων  και  την 
εγκαθίδρυση  της  παγκόσμιας  αγοράς.  Είναι   η  ιστορική  αποστολή  του  καπιταλιστικού 
συστήματος παραγωγής μέχρις ενός ορισμένου βαθμού τελειότητας. Ταυτόχρονα η πίστη 
επιταχύνει  τις  βίαιες  εκρήξεις  αυτής  της  αντίφασης  -κρίσεις-  και  έτσι  τα  στοιχεία  της 
αποδιοργάνωσης του παλιού τρόπου παραγωγής.”

Η καθολική ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων , ο παγκόσμιος καταμερισμός της εργασίας κι η 
παγκόσμια αγορά- αυτή ήταν η ιστορική αποστολή του καπιταλιστικού συστήματος που έθεσε τα 
διεθνή υλικά θεμέλια του σοσιαλισμού. Ο ίδιος ο Λένιν θα συμφωνήσει με την θέση (υπογράμμιση 
δική  μου)  “Ο  παγκόσμιος  πόλεμος,  η  απαρχή  της  επαναστατικής  εποχής  κλπ.  είναι  ακριβώς  η 
έκφραση της αντικειμενικής “ωρίμανσης”, για την οποία γίνεται λόγος”44

Έτσι η πραγματική διάσταση της αντίφασης ήταν η αντίφαση ανάμεσα στον διεθνή χαρακτήρα των 
παραγωγικών δυνάμεων και τον εθνικό χαρακτήρα της οικοδόμησης της ΕΣΣΔ.

Αυτή ήταν η μια από τις πλευρές της διαρκούς επανάστασης που επιβεβαιώθηκε στην Οκτωβριανή 
Επανάσταση. Εντελώς αντιπαραθετικά το ΚΚΕ, εμμένει στις θέσεις του Στάλιν :

“Η δράση του Κόμματος στηρίχτηκε στη θεωρητικά εδραιωμένη αντίληψη για τη δυνατότητα της 
οικοδόμησης  του  σοσιαλισμού  σε  μια  χώρα,  και  μάλιστα  του  μεγέθους  της  Ρωσίας,  κατά  της 
τροτσκιστικής άποψης για τη «διαρκή επανάσταση».” 45

Αν είναι όμως μια φορά λανθασμένη η εκτίμηση της προαναφερόμενης αντίφασης ως “εξωτερικής” 
τότε είναι εκατό η υπεραπλουστευτική αντίληψη του Στάλιν , (που απόηχος της είναι η θέση 15 του 
ΚΚΕ) :

     “Η χώρα μας  παρουσιάζει  δύο ζεύγη αντιφάσεων.  Το ένα ζεύγος αποτελείται  από τις 
εσωτερικές αντιφάσεις που υπάρχουν ανάμεσα στο προλεταριάτο και την αγροτιά. Το άλλος 
ζεύγος αποτελείται από τις εξωτερικές αντιφάσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην χώρα μας και 

42 K. Marx  , Grundrisse, έκδοση , Pelican p.540 (παρμένο από το βιβλίο Περεστρόϊκα και Οικονομία, Σ.Μιχαήλ)

43 K.Marx,  “Κεφάλαιο”,  τόμος  ΙΙΙ,  Progress  Publishers  ,  1977  ,  p.441  (παρμένο  από  το  βιβλίο  Περεστρόϊκα  και 
Οικονομία, Σ.Μιχαήλ)
44 Παρατηρήσεις στο βιβλίο του Ν.Ι. Μπουχάριν "Η οικονομία της μεταβατικής περιόδου” ,εκδ. Σύγχρονη Εποχή,  σ.31

45 Διακήρυξη για τα 90χρονα 



όλες τις άλλες χώρες, ως περιοχή των καπιταλιστών.” 46   

Στο ερώτημα  αν είναι  δυνατό μόνο με  τις  δυνάμεις  της  η  ΕΣΣΔ  να λύσει  το  πρώτο ζεύγος  των 
αντιφάσεων απαντάει θετικά και συνεχίζει για το δεύτερο : 

“Τι είναι αυτές οι αντιφάσεις ; Είναι τέτοιες γιατί , όσο υπάρχει η καπιταλιστική περικύκλωση, 
είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει ο κίνδυνος της επέμβασης των καπιταλιστικών χωρών, και όσο 
θα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, είναι δεδομένος ο κίνδυνος της παλινόρθωσης, ο κίνδυνος να 
επανεγκαθριδρυθεί η καπιταλιστική τάξη πραγμάτων στην χώρα μας.”47  

 Για τον Στάλιν αυτές οι αντιφάσεις δεν μπορούν να επιλυθούν σε εθνικό επίπεδο παρά μόνο με την 
νίκη του προλεταριάτου σε σειρά από χώρες. Όταν αυτό γίνει,  σηματοδοτεί ουσιαστικά την τελική 
νίκη του σοσιαλισμού. 

“Η τελική νίκη του σοσιαλισμού είναι  η ολοκληρωτική εγγύηση ενάντια στις  προσπάθειες 
επέμβασης...”48  

Άρα το ζήτημα της τελικής νίκης του σοσιαλισμού και της παγκόσμιας επανάστασης είναι για τον 
Στάλιν πλέον αποκλειστικά ένα ζήτημα εξάλειψης της στρατιωτικής απειλής και μόνο. Είναι αυτή η 
αντίληψη που θα επεκτείνει  το 1939 (βλ.υποσημέιωση (7)) καθιστώντας  δυνατό το πέρασμα ως 
και  στην  ανώτερη  φάση  της  κομμουνιστικής  κοινωνίας  χωρίς  καμία  εξωτερική  βοήθεια. 
Κομμουνισμός που θα διατηρήσει το κράτος αν  υπάρχει στρατιωτική απειλή ή θα το εγκαταλείψει 
αν πάψει η καπιταλιστική περικύκλωση.

Διευκρινήσεις για τον Λένιν και τους Μπολσεβίκους

Στην θεωρητική προετοιμασία του Λένιν για την Οκτωβριανή Επανάσταση το ΚΚΕ θα αναφέρει τα 
εξής :

“Το κόμμα των μπολσεβίκων, υπό την ηγεσία του Λένιν, είχε προετοιμαστεί θεωρητικά για 
τη  σοσιαλιστική  επανάσταση  :  Ανάλυση  της  ρωσικής  κοινωνίας,  θεωρία  του  αδύνατου 
κρίκου στην ιμπεριαλιστική αλυσίδα, εκτίμηση της επαναστατικής κατάστασης, θεωρία για 
τη δικτατορία του προλεταριάτου.” 49

Η  ταύτιση  όμως  της  θεωρητικής  προετοιμασίας  των  μπολσεβίκων  και  του  Λένιν  είναι  πλήρως 
απλουστευτική.  Διότι  δεν  εξηγεί  τον  παροπλισμό  της  πλειοψηφίας  των  στελεχών  του 
Μπολσεβίκικου κόμματος , μαζί και του Στάλιν , μετά το Φλεβάρη του 17. 
Το ίδιο ανεπαρκής είναι τα τέσσερα στοιχεία που μας παραθέτει το ΚΚΕ ως θεωρητικό εξοπλισμό του 
Λένιν.  Το  ΚΚΕ  ,  όπως  παλιότερα  ο  Κάουτσκι  για  τον  Μαρξ50,   μας  παρουσιάζει  τον  σταλινικά 
ξεδοντιασμένο   Λένιν  του  για  να  δικαιώσει  την  μουχλιασμένη  και  ρεφορμιστική  πολιτική  του 
κόμματος.
Η μεγαλύτερη συνεισφορά του Λένιν , που φυσικά δεν προέκυψε εκ του μηδενός ούτε ενυπήρχε 
στον Λένιν από αρχής χρόνου,  ωσάν ο Λένιν να βαπτίστηκε με το Άγιο Πνεύμα του Μαρξισμού-
Λενινισμού, ήταν αναμφισβήτητα η ρήξη και η πολεμική στο μαρξισμό της Β Διεθνούς. 
Αυτή η  ρήξη  δεν  συντελέστηκε μονομιάς  το 1914.  Η  θεωρητική κληρονομιά  που άφησε ο  Λένιν 
επεκτείνεται και πριν από την σοσιαλπατριωτική προδοσία της Β Διεθνούς. Ήταν η πάλη για την 
οικοδόμηση  ενός  κόμματος  με  την  πολεμική  σε  λανθασμένες  αντιλήψεις  που  δημιούργησαν  το 
έδαφος  για  την  ανώτερη  και  τελειότερη  αποκρυστάλλωση  του  μαρξισμού  του  Λένιν  μετά  την 

46 “Τα αποτελέσματα της 14ης συνδιάσκεψης του Ρ.Κ.Κ (μπ)” , Ι.Β. Στάλιν, 9-5-1925
47 “Τα αποτελέσματα της 14ης συνδιάσκεψης του Ρ.Κ.Κ (μπ)” , Ι.Β. Στάλιν, 9-5-1925
48 “Τα αποτελέσματα της 14ης συνδιάσκεψης του Ρ.Κ.Κ (μπ)” , Ι.Β. Στάλιν, 9-5-1925
49 Θέση 9
50 “Η προλεταριακή επανάσταση και ο αποστάτης Κάουτσκι”, κεφ.”Πως ο Κάουτσκι μεταμόρφωσε το Μαρξ σε κοινό 

φιλελεύθερο” Β.Ι. Λένιν



αποστασία των τότε “πατριαρχών” του Μαρξισμού.
Μια πολεμική πάνω σε αρχές ενάντια στον ναροντνικισμό και τον σλαβικό μυστικισμό που έθετε ως 
κινητήρια δύναμη την αγροτιά για έναν εθνικό σοσιαλισμό , στη γραμμή ουράς στην αστική τάξη 
των  Μενσεβίκων  μαζί  και  στο  αδερφάκι  του  τον  οικονομισμό  που  περιόριζε  την  επαναστατική 
σοσιαλδημοκρατία στην οικονομική και συνδικαλιστική πάλη ακόμη και στον συμφιλιωτισμό του 
Τρότσκι και της υποτίμησης των διαφορών μεταξύ Μπολσεβίκων και Μενσεβίκων.
Όλη  αυτή  η  πολεμική  αποσκοπούσε  στην  οικοδόμηση  ενός  κόμματος  που  θα  υπεράσπιζε  την 
εξέγερση ως τέχνη ενσωματώνοντας τον αυθορμητισμό των μαζών,  θέση που εμφανίζεται  στην 
επανάσταση του 1905 και πραγματώνεται νικηφόρα τον Οκτώβρη του 191751. Θέση που σκανδάλισε 
και έκανε διαφόρους φιλισταίους να κράζουν υστερικά για τον “Γιακωβινισμό” και “Μπλανκισμό” 
του Λένιν.
Η αποστασία της Β Διεθνούς στο Α Παγκόσμιο Πόλεμο θα γίνει ο σπινθήρας για τον Λένιν που θα τον 
ωθήσει στην εκ νέου μελέτη της Χεγκελιανής  διαλεκτικής (τόμος 29) στην ανάλυση και εκπόνηση 
μιας εκλαϊκευτικής μελέτης για τον καπιταλισμό της εποχής του, τον Ιμπεριαλισμό,  το 1916 και θα 
κορυφωθεί στην μαρξιστική , ελευθεριακή (κατά τον Μ.Λήμπμαν) θεωρία του κράτους στο Κράτος 
και  Επανάσταση  (τόμος  33)  που  θα  αναδείξει  ως  σημαία  το  κράτος  τύπου  κομμούνας  και  το 
τσάκισμα και της πλέον δημοκρατικής μορφής του κράτους στον ιμπεριαλισμό. 
Θεωρητική παραγωγή που συντελείται ταυτόχρονα με την ακάματη πάλη του για την ανασύνταξη 
του επαναστατικού κινήματος (“Η Δεύτερη Διεθνής πέθανε, ζήτω η Τρίτη Διεθνής” θα γράψει ήδη 
από  τον  Νοέμβριο  του  1914  μόλις  λίγες  μέρες  μετά  την  αποστασία  της  Γερμανικής 
Σοσιαλδημοκρατίας52) για την συσπείρωση και ενότητα της επαναστατικής σοσιαλδημοκρατίας που 
δεν είχε περάσει στο άλλο στρατόπεδο. 
Όλα αυτά θα μπολιαστούν με αυτό που μόνο πρωτόλεια και με περιορισμούς ήταν δυνατότητα στον 
Λένιν, αλλά ανώτερη συνεκτική θεωρία στον Τρότσκι, δηλαδή την Διαρκή Επανάσταση. Ήταν η ίδια 
πραγματικότητα και όχι η απλουστευτική αντίληψη που θέλει τον Λένιν να προσχωρεί στην θέση 
του  Τρότσκι  που  τον  οδήγησε  στις  Θέσεις  του  Απρίλη  και  στην  αλλαγή  του  προγράμματος  της 
Ρώσικης Σοσιαλδημοκρατίας. Διότι η πραγματικότητα είναι ο καλύτερος διαιτητής των θεωρητικών 
διαφωνιών και στην περίπτωση της Ρωσίας και στον Α'ΠΠ ήταν αμείλικτη. Εξανέμισε και έστειλε στο 
αρχείο τις όποιες βλέψεις για μια ευρωπαϊκού53 ή αμερικάνικου54 τύπου ανάπτυξης του καπιταλισμού 
,  μιας καθαρής  δημοκρατίας και ενός ταξικού ασκητισμού του προλεταριάτου που διαχώριζε τη 
δημοκρατική  από  την  σοσιαλιστική  επανάσταση.  Κι  αν  ακριβώς  κατέληξαν  στο  αρχείο  οι 
δευτεροδιεθνιστικές συλλήψεις του προγράμματος του ΡΣΔΕΚ του 1903  αυτό έγινε μόνο κατόπιν 
της  παρέμβασης  του  Λένιν  στο  παροπλισμένο  Μπολσεβίκικο  κόμμα  μετά  τον  Φλεβάρη. 
Εμφανίστηκαν  όμως  στην  Γερμανία  ως  τραγωδία  στην  “καθαρή  δημοκρατία”  ,  την  “democratic 
republic” της Βαϊμάρης του Έμπερτ και στις κάννες των πρωτό-ναζι Freikorps της που δολοφόνησαν 
με καθόλα κυριολεκτικό τρόπο την επανάσταση στη Γερμανία.  Επιβίωσαν και στους Μενσεβίκους 
που έμειναν οι αταλάντευτοι  υπερασπιστές του προγράμματος του 1903 και ανήλθαν πρόσκαιρα 
στην εξουσία στην Γεωργία , ανακηρύσσοντας την ως democratic republic ενάντια στην σοβιετική 
δημοκρατία.

Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος ως μήτρα της παγκόσμιας επανάστασης.  Η εποποιία του σοβιετικού λαού 
και το δράμα της  γραφειοκρατικής/σταλινικής πολιτικής στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Άλλη ταλαιπωρημένη  ιστορία και  συχνά χρησιμοποιούμενη  ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ για  τον 

51 Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η θέση του Λένιν στα άρθρα του 1905 “Δύο Τακτικές” και “Νέα καθήκοντα και νέες δυνάμεις” 
στο πως η εξέγερση μπορεί και πρέπει να προετοιμαστεί και οργανωθεί από ένα κόμμα  και το πως η λανθασμένη 
χρήση και αποθέωση του συνθήματος της “ανεξάρτητης δράσης των εργατών” (βλ. “αυτενέργεια” στην σημερινή 
ορολογία) μπορεί να καταλήξει απλώς ως μια γραμμή ουράς στη χαμηλότερη ενεργητικότητα των μαζών αντί να την 
ανεβάζει στο υψηλότερο σημείο της κατάκτησης της εξουσίας. 

52  Αναιρώντας την εθνοκεντρική θέση σταλινομαθών και κεντριστών ότι η Διεθνής είναι πάνω κάτω απλώς μια ευνοϊκή παράμετρος που συντελέστηκε  μετά την νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης. Θέση που υποτιμά την κολοσσιαία σημασία της προετοιμασία  πριν αυτής.
53 “Δύο τακτικές της σοσιαλδημοκρατίας στη δημοκρατική επανάσταση” , Β.Ι. Λένιν σ.37, 39 εκδ.Σ.Εποχή
54 “The Strength and Weakness of the Russian Revolution”, Λένιν, Απρ. 1907



σταλινισμό   είναι   η   επίκληση  του  ρόλου  της  ΕΣΣΔ  στον  Β'  Παγκόσμιο  Πόλεμο.  Γνωστές  οι 
τυμπανοκρουσίες του ΚΚΕ για τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο και  την αντιφασιστική νίκη των 
λαών.
Το ΚΚΕ παρουσιάζει, ανακριβώς, τους μπολσεβίκους ως τη μοναδική περίπτωση στις συνθήκες του 
Α'ΠΠ που είχαν μια συνεπή στάση “Αντίθετα, οι Μπολσεβίκοι δεν κατήγγειλαν μόνο τον πόλεμο, 
όπως  οι  πασιφιστές.  Τάχθηκαν  υπέρ  της  μετατροπής  του  ιμπεριαλιστικού  πολέμου  σε  πόλεμο 
εναντίον των κυρίαρχων τάξεων”55 
Αφού λοιπόν γίνεται η αναφορά στον πρώτο παγκόσμιο οφείλουμε να θέσουμε το εξής ερώτημα. 
Εφόσον αναγνωρίζουν ως επαναστατικώς ορθή την στάση του Λένιν και των μπολσεβίκων στον 
Α'ΠΠ που ήταν κατά τα λεγόμενα τους ιμπεριαλιστικός πόλεμος, ποια θα έπρεπε να ήταν η θέση, σε 
γενικές γραμμές και με όλες τις διαφορές από τον Α'ΠΠ, των επαναστατών στον Β'ΠΠ ; 
Συνάδει  η στάση των Μπολσεβίκων με την στάση των ΚΚ στον Β'ΠΠ ;  Τι  άλλαξε ;  Ήταν ο Β'ΠΠ 
αντιφασιστικός ή ιμπεριαλιστικός πόλεμος ή λίγο και από τα δύο ;
Ο  προσδιορισμός  του  πολέμου  ως  αντιφασιστικού  και  κατά  τρόπο  τινά  προοδευτικού  από  το 
αστικοδημοκρατικό ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο συνέβαλλε στην υποχώρηση των διεθνιστικών και 
επαναστατικών  αρχών  που  υπήρχαν  στον  Α'ΠΠ  και  στην  ήττα  της  προοπτικής  της  παγκόσμιας 
επανάστασης που θα σάρωνε τον ιμπεριαλισμό και την σοβιετική γραφειοκρατία.

Για  αυτό  υπεύθυνοι  δεν  είναι  άλλοι  από  την  σοβιετική  γραφειοκρατία  με  όλες  τις  μετέπειτα 
αποφάσεις και κολοτούμπες τους.

Η πολιτική των Λαϊκών Μετώπων που εκπονήθηκε στο 7ο συνέδριο της ΚΔ από τους Δημητρώφ-
Στάλιν  είχε  διάφορες  καταλήξεις  στην Ευρώπη:  Από άμεσα καταστροφικό και  αντεπαναστατικό 
(Ισπανία-Γαλλία στον μεσοπόλεμο), αρχικά επιτυχημένο και τελικά τραγικά αποτυχημένο ή ταξικά 
συμφιλιωτικό  (Ελλάδα,   -  Γαλλία/Ιταλία/Βέλγιο  )   και  αλλού  γρήγορα  απαξιωμένο  (στο  σύνολο 
σχεδόν της Αν.Ευρώπης,  αρχής  γενομένης από τα γεγονότα στην Αν.Γερμανία το 1953) παρά τις 
προσδοκίες των μαζών που παίρναν σε περιπτώσεις επαναστατικό χαρακτήρα (Τσεχοσλοβακία). 
Αλλού πάλι ήταν απλώς ζήτημα έξωθεν ωμής βίας και καταδικασμένο ευθύς εξαρχής (Πολωνία).

Σε περιπτώσεις βασίστηκε σε ένοπλα και μαζικά αντάρτικα σώματα που εν τέλει με την άνοδο των 
σταλινικών κομμάτων στην εξουσία σταδιακά  κατέληξε σε ανεπανάληπτες εκτρωματικές κρατικές 
οντότητες (Αλβανία -  Β.Κορέα).   Στις  μόνες περιπτώσεις  που βρήκε πρόσφορο έδαφος ήταν εκεί 
ακριβώς που  η κατάκτηση της  εξουσίας  έγινε  στην  βάση  της  αντιεπιστημονικής  πλην  υπαρκτής 
ρήξης με την σταλινική καθοδήγηση (Γιουγκοσλαβία - Κίνα).

Έκφανση της σοσιαλ-πατριωτικής στροφής του επίσημου κομμουνιστικού κινήματος θα είναι και η 
στάση του Ζαχαριάδη στον πόλεμο, με το περίφημο γράμμα του προς τον Μεταξά56, μεθώντας το 
ελληνικό προλεταριάτο στο όπιο των “πατριωτικών” συναισθημάτων, όπως έγραφε ο Μαρξ για την 
επανάσταση του 1848 στην Γαλλία57.  Από το γράμμα θα φθάσουμε στις συμφωνίες της Βάρκιζας και 
την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Παπανδρέου.  Ας προβληματιστούν οι απανταχού κεντριστές 
και εθνοκεντρικοί κομμουνιστές υπέρμαχοι της χρονικά αδιάσπαστης Εθνικής Αντίστασης, γιατί οι 
Σοσιαλιστές της Σερβίας στον Α'ΠΠ , παρόλο της εισβολής της Αυστρο-ουγγαρίας στην χώρα τους δεν 
ψηφίσαν  τους  πολεμικούς  προϋπολογισμούς  ενώ  ο  Ζαχαριάδης  έδωσε εν  λευκώ πλέρια στήριξη 
στον Μεταξά και την συνεπαγόμενη είσοδο της Ελλάδας στον Β'ΠΠ ; 58 

55 Διακήρυξη για τα 90χρονα
56 Ο λόγος για το γράμμα 31-10-1940 που καλεί μεταξύ άλλων :“στον πόλεμο αυτό που τον διευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά, όλοι μας πρέπει να 

δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, δίχως επιφύλαξη”

57 “Η “Reforme” του Παρισιού για την κατάσταση στη Γαλλία”, Κ.Μαρξ
58  “Ιστορία του Διεθνούς Σοσιαλισμού”,  Δ.Πουρναρα ,  σ.20  “...το  Σ.Κ.  της Σερβίας,  της  πρώτης εμπολέμου χώρας,  ήρνηθη να ψηφίση τας 
πολεμικάς πιστώσεις”. Ενδιαφέρον προκαλεί μια σύγκριση μεταξύ της εισβολής των Κεντρικών Δυνάμεων στην Σερβία στον Α'ΠΠ και την εισβολή 
των Δυνάμεων του Άξονα στην Ελλάδα στον Β'ΠΠ. Πρώτα γίνεται η εισβολή της Αυστρο-ουγγαρίας έναντι της Σερβίας , άρα μιλάμε για σχέση 
επίθεσης-άμυνας όπως στην περίπτωση Ιταλίας-Ελλάδας.  Επίσης  η Αυστρο-ουγγαρία είχε 5 φορές μεγαλύτερη έκταση και  σχεδόν 12 φορές 
μεγαλύτερο πληθυσμό (χωρίς να υπολογίζουμε την Βουλγαρία και την Γερμανία που συνέδραμαν στην 4η οριστική επιχείρηση εισβολής) όπως και 
είχαν 2,5 με 3 φορές στην οριστική φάση μεγαλύτερο στρατό από ότι η Σερβία. Άρα μιλάμε για σχέση μεγάλης-μικρής χώρας όπως μεταξύ Ιταλίας-
Ελλάδας. Τα αντίστοιχα νούμερα για την Ελλάδα είναι τα εξής : 2,3 φορές μεγαλύτερη έκταση η Ιταλία (30 φορές μαζί με τις αποικίες) 6 φορές 
μεγαλύτερος πληθυσμός και ο στρατός από 1,5 φορές που είχε παραπάνω η Ελλάδα τον Νοέμβρη του 40 αντιστράφηκε σε περίπου 2 με 1.5 φορές 
μεγαλύτερο για Γερμανία-Ιταλία έναντι Ελλάδας-Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Οι μέρες αντίστασης των αστικών στρατών ήταν 216 ημέρες για τον 
Ελληνικό,  περίπου 460 ημέρες για τον Σερβικό.



Δεν  ήταν  όμως  μόνο  η  πολιτική  του  Λαϊκού  Μετώπου  που  συνέβαλε  στην  υπονόμευση  της 
παγκόσμιας επανάστασης στον Β'ΠΠ.  Όσο δεν πρέπει κανείς να αναιρεί την ανεπανάληπτη θυσία 
του σοβιετικού λαού που έδωσε τις φονικότερες μάχες όλης της ανθρώπινης ιστορίας ενάντια στις 
ορδές  των  αφηνιασμένων  Ναζί  αλλά  τόσο  δεν  πρέπει  να  τις  ταυτίζει  με  την  γραφειοκρατική 
πολιτική και τα ζιγκ-ζαγκ του Στάλιν.
Το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ και η κοινή εισβολή του Γ' Ράιχ και της ΕΣΣΔ στην Πολωνία το 
1939 αποτέλεσε το πρώτο επεισόδιο που έστρεψε ανεπιστρεπτί τις πολωνικές μάζες στην αστική 
δημοκρατία  και  την  Αγγλία.  Ίδια  αποστροφή  θα  δημιουργηθεί  και  στις  Βαλτικές  Χώρες  που 
προσαρτήθηκαν με τη βία. Οι εκτελέσεις παλιών έμπειρων αξιωματικών, όπως ο Τσουχατσέφτσκι, 
που υπερασπίζεται και το σημερινό ΚΚΕ μείωσε την δύναμη του Κόκκινου Στρατού.  Η προσκόλληση 
του Στάλιν στο σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ και η έναρξη της εκστρατείας Μπαρμπαρόσα βρήκε 
τον Στάλιν σχεδόν απροετοίμαστο. Μέσα σε αυτήν την απεγνωσμένη κατάσταση ο Στάλιν κατέφυγε 
ακόμη  και  στα  λιβάνια  της  Ορθόδοξης  Εκκλησίας  και  την  απελευθέρωση  έγκλειστων  από  τα 
γκούλαγκ που θα γινόντουσαν κρέας για τα κανόνια.59

Η “θεωρία” θεραπαινίδα της τρέχουσας μίζερης και ρεφορμιστικής πολιτικής του ΚΚΕ

Η νέα “τάξη” πραγμάτων και η νοσταλγία της παλιάς τάξης

Δεν παραλείπει  η  ΚΕ να μας  εισάγει  στο τόσο πρόσφορο περιβάλλον για  αυτήν  της  μαύρης  και 
άραχνης σημερινής πραγματικότητας έναντι της νοσταλγικής παλιάς καλής εποχής επί “υπαρκτού 
σοσιαλισμού”. Γράφει η ΚΕ στην διακήρυξη για τα 90χρονα της Οκτωβριανής: “αρνητικό συσχετισμό 
δυνάμεων, που κάνει την επιθετικότητα του καπιταλισμού να φαίνεται ανίκητη”...”Από το 1917 ο 
διεθνής καπιταλισμός ήταν υποχρεωμένος να έχει ως πρώτη αναφορά της πολιτικής του την ύπαρξη 
του «αντίπαλου δέους»”... “Οι λαοί στερήθηκαν προσωρινά το μεγάλο τους στήριγμα, τον ειλικρινή 
σύμμαχό τους. Είναι εκατόμβες οι νεκροί, τα θύματα των ιμπεριαλιστικών επιθέσεων, οι ανάπηροι 
και οι  πρόσφυγες.  Τα Βαλκάνια,  το Ιράκ και  το Αφγανιστάν, οι  λαοί της Ρουάντα, της Αϊτής,  της 
Σομαλίας είναι από τα πιο χαρακτηριστικά θύματα του νέου παγκόσμιου συσχετισμού δυνάμεων 
μετά το 1989 - 1991.”

Άραγε η ΚΕ θέλει να μας πείσει ότι στην “Παλιά Τάξη Πραγμάτων”  είχε εγκαινιαστεί κάποιου είδους 
διαρκής ειρήνη ; Δεν έγιναν ποτέ οι στρατιωτικές επεμβάσεις στην Κορέα (51-53), το Λίβανο (58 και 
82-84),  τον  Παναμά  (58  και  64),  το  Βιετνάμ(60-75),  την  Δομικανική  Δημοκρατία  (65-66),  την 
Καμπότζη (69-75), την Λιβύη (81 και 86), την Γρενάδα (83-84)  τα πραξικοπήματα στο Ιράν (53) , Ιράκ 
(63), Ινδονησία (65), Ελλάδα (67), Χιλή (73) και άλλα πολλά ; 

Θέλει  να μας πείσει  η ΚΕ ,  ότι  υπήρχε το αποκούμπι των λαών η ΕΣΣΔ και δεν έλαβαν χώρα τα 
παραπάνω ; ... ενώ τώρα το θεριό της Νέας Τάξης Πραγμάτων μας έχει σκιάσει όλους ;

Ο  παγκόσμιος  κομμουνισμός  κατάντησε  ενοχλητικά  μικροπρεπής  στα  χέρια  του  ΚΚΕ. 
Αντικαταστάθηκε από το μεταπολεμικό μορατόριουμ μεταξύ της σταλινικής γραφειοκρατίας και 
του ιμπεριαλισμού για την αναχαίτηση της επαναστατικής διεξόδου και την τιθάσευση μαζί με την 
δυτική σοσιαλδημοκρατία της εργατικής τάξης. Είναι αυτή η εποχή και αυτός ο ρόλος που το ΚΚΕ 
νοσταλγεί. 

Η κρίση του σταλινισμού από το 56 και μετέπειτα με την οριστική κατάρρευση το 89-90 όσο και η 
ανεπιστρεπτί κρίση της σοσιαλδημοκρατίας δίχως οικονομικό έδαφος πλέον να φυτρώσει μετά την 
εξάντληση της μεταπολεμικής άνθησης ιστορικά γεννάει νέες δυνατότητες και νέες ελπίδες.

Μόνοι  όσοι  ήταν  μέρος  του  προβλήματος  τότε  και  αναπολούν  τον  ιστορικό  ρόλο  του 
γραφειοκρατικού γύπα αρνούνται να το δουν αυτό.  Προβάλλουν φοβερά και ανίκητα σκιάχτρα ενώ 
περιφέρουν τον επιτάφιο τους (“90 χρόνια αγώνες και θυσίες”) μπας και δρέψουν λίγο κακομοιριά 
και  μετριότητα,  έστω  λίγα  ψίχουλα  ελεημοσύνης  λανσάροντας  ανεκδιήγητα  συνθήματα  όπως 

59  Ο αριθμός των απελευθερώσεων τις χρονιές 41-42-43 (624 χιλ., 509 χιλ, 336 χιλ. αντίστοιχα) από τα γκούλαγκ ήταν ο μεγαλύτερος μέχρι την  
οριστική εγκατάλειψη του συστήματος των Γκούλαγκ το 1953, σε περιπτώσεις ως και διπλάσιος των προπολεμικών απελευθερώσεων. πηγή:  J.Arch  
Getty, ο Rittersporn και ο V.N. Zemskov στο “Victims of the Soviet Penal System in the Prewar Years : A first approach on the Basis of archival  
evidence” , American Historical Review vol.98 no.4” Οκτ.1993.



“ψηφίστε  ΚΚΕ  έρχονται  τα  χειρότερα”  αναλωμένοι  συγχρόνως  στην  πολιτιστική  πρόταση  των 
“ποιητών της ήττας” και του “να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται”.

Για αυτούς λοιπόν τους κύριους της αντίδρασης  οι αντιστάσεις και οι δυνατότητες παγκοσμίως είναι 
κάτι σαν παραφωνία.  Εντελώς άλλη πραγματικότητα από την γραμμή του ΚΚΕ είναι το βάλτωμα 
των ΗΠΑ σε Ιράκ-Αφγανιστάν, η ήττα στην ουσία του Ισραήλ στο Λίβανο, οι εξεγέρσεις στην Λατινική 
Αμερική, το αντιπολεμικό κίνημα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, οι ήττες της Ε.Ε. και το νεολαιίστικο 
φοιτητικό κίνημα. 

Αυτός  ο  νεο-παλαιό-σταλινισμός  που  πρεσβεύει  η  Μπέλλου  και  η  “επαναστατική  της  εργατική 
εξουσία” δεν είναι παρά το ξόανο με το οποίο επιχειρεί άναρθρα και εκλεκτιστικά να ξορκίσει την 
ιστορία του ΚΚΕ από “λάθη” κατρακυλώντας στην επιχειρηματολογία του μ-λ χώρου που έμαθε στο 
Βέλγιο. Είναι η επιστροφή στην Σταλινική περίοδο του σοσιαλφασισμού και της τρίτης περιόδου. 
Μόνο που εδώ πλέον μιλάμε για μια εκτρωματική επιστροφή, αφού είναι ένα ακέφαλο σώμα χωρίς 
την ύπαρξη πια της σοβιετικής γραφειοκρατίας υπό τον Στάλιν. Για αυτό η προοπτική της τακτικής 
της  Μπέλλου  και  των  παρατρεχάμενων  της  στην  ΚΕ  δεν  μπορεί  να  είναι  άλλη  παρά  η  υπερ-
σεχταριστική γραμμή συνεπικουρημένη με την γνωστή και μουχλιασμένη πλέον λασπολογία και για 
αυτό κάθε άλλο παρά επαναστατική ή υπεραριστερή είναι.  

Γράφει το ΚΚΕ :

“Η  υπεράσπιση  αυτής  της  προσφοράς  (σημ.του  σοσιαλισμού  του  20ού  αιώνα) 
αποτελεί  για  το  ΚΚΕ  κριτήριο  στις  σχέσεις  με  άλλα  Κομμουνιστικά  και  Εργατικά 
Κόμματα, για τη συγκρότηση του κομμουνιστικού πόλου στο διεθνές κίνημα.”

Αυτό  ακούγεται  κάπως  προβληματικό  αν  λάβουμε  υπόψη  τις  επαφές  του  ΚΚΕ  διεθνώς.  Από  τα 
κόμματα που παρέστησαν ή χαιρέτησαν στο 17ο συνέδριο του ΚΚΕ, 14 έχουν κυβερνητικά πόστα ή 
είναι σε κυβερνητικούς σχηματισμούς (2 στην Βενεζουέλα,1 στην Βουλγαρία, 1 στην Ιταλία, 1 στην 
Κίνα, 1 στην Κούβα, 1 στην Β.Κορέα, 1 στην Λευκορωσία , 1 στην Μολδαβία, 1 στην Κύπρο ,2 στην 
Συρία, 2 στην Ινδία) ,  13 έχουν σχέση ή είναι μέλη του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (στο 
οποίο  σημαίνοντα  ρόλο  έχει  ο  ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ)  20  έχουν  παραστεί  στα  “Διεθνή  Κομμουνιστικά 
Σεμινάρια” (ICS) διοργανωμένα ετήσια από το Κόμμα Εργατών του Βελγίου (που είναι φιλο-μαοϊκό 
αντιρεβιζιονιστικό κόμμα) ,  βέβαια οφείλουμε να τονίσουμε ότι  οι  θέσεις  του ΚΚΕ και  αυτές της 
Μπέλλου  και  της  ΚΟΜΕΠ  ταιριάζουν  μια  χαρά  στα  πλαίσια  των  Διεθνών  Κομμουνιστικών 
Σεμιναρίων.  Ούτως  ή  άλλως  στο  βιβλίο  “η  κατάρρευση  της  Σοβιετικής  Ένωσης  :  αιτίες  και 
διδάγματα” που εκδόθηκε υπό την επιμέλεια του  Κόμματος Εργατών του Βελγίου ένα κεφάλαιο 
είναι γραμμένο από το ΚΚΕ ενώ τα άλλα από το Κόμμα της Βόρειας Κορέας και άλλους νοσταλγούς 
του  σταλινισμού.  Η  πρόταση  του  Βελγικού  κόμματος  είναι  η  ενοποίηση  με  την  υπέρβαση  των 
διασπάσεων των Μαρξιστών-Λενινιστών (είτε φιλό-κινέζων είτε φιλό-Αλβανικών  είτε αυτών που 
ήταν ανάμεσα σε αυτές τις τάσεις). Αρκεί δηλαδή να είναι φιλοσταλινικά πρώτα και κύρια.  

Έτσι  το ΚΚΕ όπως προκύπτει  και  από τους  εκάστοτε προσυνεδριακούς  διαλόγους  ταλαντεύεται 
μεταξύ μιας αποδοχής βασικών θεωρήσεων του 9ου συνεδρίου και  δώθε που ταιριάζουν με την 
Μπρεζνιεφική περίοδο (βλ. ΑΑΔΜ) και μιας άλλης “νέας” αντίληψης που συνδέεται με την σταλινική 
αντι-ρεβιζιονιστική επίκληση της δικτατορίας του προλεταριάτου. Αυτή η  δεύτερη θεώρηση αντλεί 
την  ρίζα  της  από  την  διεθνή,    “κίνηση”  των  απανταχού  σταλινικών  και  μαοϊκών/ 
αντιρεβιζιονιστικών  νοσταλγών.  Δεν  είναι  τυχαίο  ότι  δεν  θα  συναντήσει  κανείς  “λαϊκές 
εξουσίες/οικονομίες”  στα  προγράμματα  των  Κόμμα  Εργατών  Βελγίου,  MLPD  της  Γερμανίας  ή  το 
κόμμα της Αντρέγια της Ρωσίας.  Αυτό συν τοις άλλοις φανερώνει την ρηχότητα της κριτικής στο 
ΚΚΕ,  εκ  μέρους  πολλών  της  εξωκοινοβουλευτικής  αριστεράς,   μόνο  στο  έδαφος  ότι  το  ΚΚΕ 
διακηρύσσει την λαϊκή εξουσία/οικονομία και όχι ως ενός κόμματος συνδεόμενου πλήρως με την 
σταλινική  ή  μεταΣταλιν  σταλινική  εκδοχή  του  “μαρξισμού-λενινισμού”.  Ούτως  ή  άλλως  όλα 
φανερώνουν ότι το ίδιο το ΚΚΕ έχει την δυνατότητα να κατρακυλήσει σε παραδοσιακές θέσεις του 
μ/λ χώρου ή της τρίτης περιόδου του σοσιαλφασισμού.  Αν όντως επικρατήσει αυτή η τάση πολλοί 



από τους μετα-ΚΚΕ  κεντριστές θα βρεθούν προ εκπλήξεως μην πούμε άνευ λόγου ύπαρξης. Άρα 
κάθε  άλλο  παρά  συνυπάρχει  στο  ΚΚΕ  και  τα  όργανα  του  η  αντίθεση  μεταξύ 
επαναστατών/οπορτουνιστών  ,  όπως  και  να  το  μεταφράζει  ο  εκάστοτε  κεντριστής  (έναντι  του 
σταλινισμού) π.χ. ΕΣΑΚ  έναντι ΠΑΜΕ. Το ΚΚΕ σαν σύνολο, όλο το στελεχιακό του δυναμικού και 
όλων  των  θεωρήσεων  άρθρων  στην  ΚΟΜΕΠ  στο  Ριζοσπάστη  και  στις  κομματικές  αποφάσεις 
πουθενά μα πουθενά δεν προκύπτει ως κομμάτι μιας θεωρητικής κατανόησης της ιστορικής κίνησης 
ως  όλον  όπως  αναφέρει  εύστοχα  το  Κ.Μανιφέστο  αλλά  μιας  αστυνομικής  νοσταλγικής  και 
απολογητικής των μαύρων σελίδων του κομμουνιστικού κινήματος.  Είτε στην μεταΣτάλιν σταλινική 
“μπρεζνιεφική” ορολογία της πάλαι ποτέ ΕΣΑΚ και του Κουτσούμπα του Ριζοσπάστη όσο και στην 
ακόμη χειρότερη νεο-παλαιο-σταλινική της Μπέλλου , προβάλλει ως απότοκο του παρελθόντος της 
μίας ή της άλλης χρονικής περιόδου της γραφειοκρατικής σαπίλας.
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