ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΚΜΑΝ
Η Ρ ω σ ικ ή Τ ρ α γω δ ία

Μετάφραση
Νίκος Παπαδόπουλος
Επιμέλεια Μετάφρασης
και Σημειώσεις
Γιάννης Καρύχσας

Το 6ι8λίο ίου Αλέξανδρου Μπέρκμαν “Η Ρωσική
Τραγωδία” μεχαφράσθηκε στην ελληνική γλώσ
σα από χην αγγλική έκδοση του 1986 των
εκδόσεων “Phoenix Press”.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΕΡΚΜΑΝ
Ο Αλέξανδρος Μπέρκμαν, παιδί μιας Εβραϊκής οικο
γένειας, γεννήθηκε στην πόλη Βίλνα της Λιθουανίας,
την 21η Νοεμβρίου του 1870. Δέχθηκε τα πρώτα του
επαναστατικά ερεθίσματα από τους επαναστατικούς
κύκλους της Πετρούπολης, όπου είχε μετακομίσει οικο
γενειακός, κατά την παιδική του ηλικία. Μετά το θάνα
το των γονιών του φεύγει από τη Ρωσία για την Αμερι
κή, σε ηλικία 16 χρονών. Εδώ θα γνωρίσει και θα συν
δεθεί στενά με την Έμμα Γκόλντμαν και θα επηρεασθεί
βαθειά από τη θυσία των αναρχικών εργαζομένων του
Σικάγου.
Το 1892, σχεδίασε μαζύ με την Έμμα Γκόλντμαν την
εκτέλεση του Χένρυ Κλέυ Φρικ ως υπεύθυνου για τη
δολοφονία 9 εργατών, κατά τη διάρκεια μιας απεργίας
στα χαλυβουργεία Χόουμστεντ στο Πίτσμπουργκ. Τον
πυροβόλησε μέσα στο γραφείο του, αλλά κατάφερε μόνο
να τον πληγώσει. Καταδικάσθηκε σε φυλάκιση 22 χρό
νω ν και βγήκε από τη φυλακή μετά από 14 ολόκληρα
χρόνια, έχοντας μια εμπειρία που την περιγράφει στο
έργο του “Prison Memoirs of an Anarchist” (“Αναμνή
σεις ενός Αναρχικού από τη φυλακή”, που εκδόθηκε το
1912), όπου και δικαιολογεί την πράξη του, γράφο
ντας: “Οπωσδήποτε, η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή και
απαραβίαστη. Αλλά, η εκτέλεση ενός τυράννου, ενός
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εχθρού του Λαού, δεν μπορεί επ’ ουδενί να θεωρηθεί
αφαίρεση μιας ζωής”. Μετά ιη ρωσική τραγωδία και
την τρομοκρατία των Μπολσεβίκων, άρχισε σιγά-σιγά
να αλλάζει στάση, γράφοντας προς την Έμμα Γκόλντμαν, τον Νοέμβριο του 1928, ότι: “Σε γενικές γραμ
μές, δεν τοποθετούμαι ευνοϊκά απέναντι στις τρομο
κρατικές τακτικές, εκτός εάν υπάρχουν ιδιαίτερα εξαι
ρετικές περιστάσεις”. Βγαίνοντας από τη φυλακή εξέ
δωσε στην Αμερική, το 1906, μαζύ με την Έμμα Γκόλντμαν το μηνιαίο περιοδικό “Mother Earth” ( “Μητέρα
Γη”), που συνέχισε να εκδίδεται μέχρι τον Αύγουστο
του 1917. Από το 1915 μέχρι το 1917 εξέδιδε και την
εφημερίδα “The Blast” ( “Το σάλπισμα”). Κατά τον Πρώ
το Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν πήρε το μέρος κανενός εκ
των εμπολέμων και από το 1917, που η Αμερική εισήλθε στον Πόλεμο, συμμετείχε στην ίδρυση των “Ενώ
σεων Εναντίον της Στρατολογίας” (“No-Conscription
Leagues”). Αυτή του η αντιπολεμική δράση τον οδήγη
σε πάλι στη φυλακή, για δύο χρόνια.
Το 1919, μαζύ με την Έμμα Γκόλντμαν και άλλους
247 Αμερικάνους ριζοσπάστες που κατάγονταν από τη
Ρωσία, απελάθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έφυγε
για τη Ρωσία με το στρατιωτικό σκάφος Μπάφορντ. Στην
αρχή, συνεργάσθηκε με τους Μπολσεβίκους, αλλά άρ
χισε να απογοητεύεται από την εξουσιαστική-αυταρχική πολιτική τους και ιδιαίτερα από την αιματηρή κατα
στολή του κινήματος της Κροστάνδης. Μετά την κατα
στολή της Κροστάνδης (Μάρτιος του 1921), έγραψε το
κείμενό του για τη “Ρωσική Τραγωδία”, που δημοσιεύθηκε, για πρώτη φορά, στη Γερμανία, το 1922 (και εκ-
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δόθηκε μαζύ με ία άλλα δύο κείμενα αυτού ίου Βιβλίου
των εκδόσεων “Άρδην”). Φεύγοντας από τη Ρωσία, πήγε
για δύο χρόνια στη Γερμανία και μετά στη Γαλλία, όπου
έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του.
Το 1925, κυκλοφόρησε στη Νέα Υόρκη το σημαντικό
του έργο σχετικά με τα Ρωσικά γεγονότα, με τον τίτλο
“The Bolshevik Myth: Diary 1920-1922” (“Ο Μπολσε
βίκικος Μύθος: Ημερολόγιο 1920-1922”). Το 1929,
κυκλοφόρησε στη Νέα Υόρκη το βιβλίο του “Now and
after: the ABC of Anarchism” (“Τώρα και Μετά: το Αλ
φαβητάρι του Αναρχισμού”), που αποτελεί μια εισαγω
γή στις βασικές αρχές του αναρχισμού. (Έχει εκδοθεί
και στα ελληνικά από τις εκδόσεις “Κατσάνος”, με τον
τίτλο “Το αλφαβητάρι του αναρχισμού”).
Δ εν πρόλαβε να δει το ξέσπασμα της Ισπανικής Επα
νάστασης του 1936· λίγες εβδομάδες πριν, την 28"
Ιουνίου, απογοητευμένος από τη γενικότερη απουσία
του κινήματος της απελευθέρωσης του ανθρώπου και
μετά από δύο σοβαρές εγχειρήσεις προστάτη, αυτοκτόνησε με μια σφαίρα στο στομάχι.
Γιάννης Καρύτσας
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Η ΡΩΣΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
1

.

Είναι τρομερά εκπληκτικό το πόσο ελάχιστα πράγ
ματα είναι γνωστά, έξω από τη Ρωσία, σχετικά με την
πραγματική κατάσταση και με τις συνθήκες που επικρα
τούν σ’ αυτή τη χώρα. Ακόμη και άνθρωποι ευφυείς,
ειδικά μεταξύ των εργατών, έχουν φοβερά συγκεχυμέ
νες ιδέες για το χαρακτήρα της Ρωσικής Επανάστασης,
την ανάπτυξή της και την παρούσα πολιτική, οικονομι
κή και κοινωνική κατάστασή της. Η κατανόηση αυτών
που έχουν συμβεί στη Ρωσία είναι, τουλάχιστον, αρκε
τά ανεπαρκής. Μολονότι η μεγάλη πλειοψηφία των
ανθρώπων τοποθετείται είτε υπέρ είτε κατά της Επανά
στασης, τάσσεται είτε υπέρ είτε κατά των Μπολσεβί
κων, δεν υπάρχει, σχεδόν πουθενά, μία συγκεκριμένη
και σαφής γνώση σχετικά με τα περίπλοκα και κρίσιμα
ζητήματα. Μιλώντας γενικά, οι διάφορες απόψεις -είτε
είναι φιλικές είτε εχθρικές- βασίζονται σε αρκετά ανο
λοκλήρωτες και ανακριβείς, συχνά μάλιστα εντελώς
εσφαλμένες, πληροφορίες σχετικά με τη Ρωσική Επα
νάσταση, με την ιστορία της καθώς και σχετικά με την
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παρούσα φάση του Μπολσεβίκικου καθεστώτος. Αλλά,
οι διάφορες απόψεις δε στηρίζονται απλώς και μόνο σε
ανεπαρκή και εσφαλμένα στοιχεία- πολύ συχνά, είναι
βαθειά επηρεασμένες -θα λέγαμε, μιλώντας ορθότερα,
διαστρεβλωμένες- από την κομματική συναισθηματική
φόρτιση, από την προσωπική προκατάληψη και από τα
ταξικά συμφέροντα. Σε γενικές γραμμές, υπάρχει, με τη
μία ή με την άλλη μορφή, μία πλήρης άγνοια, που χα
ρακτηρίζει τη στάση της μεγάλης πλειοψηφίας των αν
θρώπων απέναντι στα Ρωσικά γεγονότα.
Και όμως, η κατανόηση της Ρωσικής κατάστασης είναι
πολύ κρίσιμη για τη μελλοντική πρόοδο και ευημερία
του κόσμου. Τα διδάγματα, που θα εξαγάγουμε από τα
μεγάλα ιστορικά γεγονότα του 1917, εξαρτώνται από τη
σωστή εκτίμηση της Ρωσικής Επανάστασης, του ρόλου
που διαδραμάτισαν σ’ αυτήν οι Μπολσεβίκοι και τα άλλα
πολιτικά-κόμματα και κινήματα, καθώς και των αιτιών
που προκάλεσαν την παρούσα κατάσταση- εν ολίγοις,
εξαρτώνται από μία πλήρη κατανόηση του όλου προβλή
ματος. Αυτά τα διδάγματα, καλώς ή κακώς, θα επηρεά
σουν τις αντιλήψεις και τις ενέργειες των μεγάλων μα
ζών της ανθρωπότητας. Με άλλα λόγια, οι μελλοντικές
κοινωνικές αλλαγές -και οι εργατικές και επαναστατι
κές προσπάθειες που προπορεύονται και τις συνοδεύουνθα επηρεασθούν, βαθειά και ουσιαστικά, από τη λαϊκή
κατανόηση του τι έχει πραγματικά συμβεί στη Ρωσία.
Είναι γενικά παραδεκτό ότι η Ρωσική Επανάσταση
είναι το σημαντικότερο ιστορικό γεγονός από την επο
χή της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης. Προσωπικά,
τείνω προς την άποψη ότι η Ρωσική Επανάσταση του
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1917, από την άποψη των δυνάμει συνεπειών της, εί
ναι το σημαντικότερο γεγονός μέσα σ’ όλη τη γνωστή
ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι η μόνη Επανάσταση
που στόχευε, de facto, προς την παγκόσμια κοινωνική
επανάσταση· είναι η μόνη που κατάργησε πραγματικά
το καπιταλιστικό σύστημα μέσα στη χώρα και μετέδαλε
θεμελιωδώς όλες τις υπάρχουσες μέχρι τότε κοινωνικές
σχέσεις. Έ να γεγονός μιας τόσο μεγάλης ανθρώπινης
και ιστορικής σημασίας δεν πρέπει να κρίνεται από τη
στενή οπτική γωνία της κομματικής τοποθέτησης. Σε
κανένα υποκειμενικό συναίσθημα ή προκατάληψη δεν
πρέπει να επιτρέψουμε, εκ συνειδήσεως, να επηρεάσει
τη στάση μας. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να μελετήσουμε
προσεκτικά κάθε φάση της Επανάστασης, χωρίς μεροληψία ή προκατάληψη, και να σκεφθούμε με σύνεση
όλα τα γεγονότα, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μία
δίκαιη και ικανοποιητική γνώμη. Πιστεύω -είμαι σταθε
ρά πεπεισμένος- ότι μόνον όλη η αλήθεια σχετικά με
τα Ρωσικά γεγονότα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πολιτικο-ιδεολογική τοποθέτηση, μπορεί να αποτελέσει ένα
τεράστιο όφελος.
Δυστυχώς, δεν έχουμε φθάσει, σε γενικές γραμμές,
σ ’ αυτό το σημείο. Βέβαια, ήταν φυσικό η Ρωσική Επα
νάσταση να δημιουργήσει μία σφοδρότατη εχθρότητα,
από τη μία πλευρά, και μία έντονα παθιασμένη υπερά
σπιση, από την άλλη. Αλλά, ο μεροληπτικός κομματι
σμός, οποιοσδήποτε στρατοπέδου, δε συνιστά μία αντι
κειμενική κρίση. Για να μιλήσουμε ξεκάθαρα: τα πιο
φρικτά ψεύδη καθώς και οι πιο γελοίες φαντασιοκο
πίες έχουν διαδοθεί σχετικά με τα Ρωσικά γεγονότα
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και συνεχίζονται να διαδίδονται, ακόμη μέχρι σήμερα.
Φυσικά, δε χρειάζεται να απορεί κανένας για το γεγ ο 
νός ότι οι εχθροί της Ρούσικης Επανάστασης, οι εχθροί
της Επανάστασης εν γένει, οι αντιδραστικοί και τα όρ
γανά τους, θα πλημμύριζαν τον κόσμο με την πιο δηλη
τηριώδη διαστρέβλωση των γεγονότων της Ρωσίας.
Σχετικά μ’ αυτούς και την “πληροφόρησή” τους δε χρειά
ζεται να ξοδέψω άλλα λόγια: στα μάτια των ευσυνείδη
των και σκεπτόμενων ανθρώπων έχουν γίνει ανυπόλη
πτοι, εδώ και πολύ καιρό.
Αλλά -και το αναφέρουμε με μεγάλη μας λύπη-,
είναι οι υποτιθέμενοι φίλοι της Ρωσίας και της Ρωσικής
Επανάστασης, οι οποίοι, μέσα από την επίδειξη ενός
άμετρου δογματικού ζήλου, έχουν προξενήσει τη μεγα
λύτερη ζημιά στην Επανάσταση, στο Ρωσικό λαό και
στα μεγάλα συμφέροντα των εργαζόμενων μαζών σε
όλον τον κόσμο. Ορισμένοι ασυνείδητα, αλλά πολλοί
συνειδητά και εκ προθέσεως, παραποιούν όλα τα γεγ ο
νότα, συνεχώς και ευδιάθετα, με την εσφαλμένη ιδέα
ότι έτσι “βοηθούν την Επανάσταση”. Ωθούνται σ’ αυτό
από λόγους “πολιτικής σκοπιμότητας”, από λόγους της
“Μπολσεβίκικης διπλωματίας”, από λόγους της δήθεν
“αναγκαιότητας της στιγμής” και συχνά από λιγότερο
ανιδιοτελείς σκέψεις. Ό λοι αυτοί έχουν αγνοήσει πα
ντελώς τη μόνη σκέψη που αρμόζει στους ευσυνείδη
τους ανθρώπους, στους πραγματικούς φίλους της Ρωσι
κής Επανάστασης και της χειραφέτησης του ανθρώπου
-καθώς και της ιστορικής αξιοπιστίας-, δηλαδή τη σκέ
ψη της αλήθειας.
Υπάρχουν κάποιες έντιμες εξαιρέσεις, δυστυχώς πολύ
λίγες: η φωνή τους έχει σχεδόν χαθεί μέσα στην έρημο
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της διαστρέβλωσης, του ψεύδους και της υπερβολής.
Αλλά, οι περισσότεροι απ’ αυτούς που επισκέφθηκαν τη
Ρωσία απλώς ψεύδονται σχετικά με την κατάσταση σ ’
αυτήν τη χώρα· και το επαναλαμβάνω: ψεύδονται συ
νειδητά. Ορισμένοι ψεύδονται, επειδή δεν μπόρεσαν να
γνωρίσουν καλύτερα την κατάσταση: αυτοί δεν είχαν
ούτε τον καιρό ούτε την ευκαιρία να μελετήσουν την
κατάσταση και να μάθουν τα γεγονότα. Αυτοί έκαναν
“ιπτάμενα ταξίδια”, ξοδεύοντας δέκα ημέρες ή μερικές
εβδομάδες στην Πετρούπολη ή στη Μόσχα, ανεξοικείωτοι
με τη γλώσσα, μη ερχόμενοι ποτέ, ούτε για μια στιγμή,
σε άμεση επαφή με την πραγματική ζωή του λαού, ακούγοντας ή βλέποντας μόνον ότι τους έλεγαν ή τους έδει
χναν οι “πρόσχαροι” κρατικοί λειτουργοί που τους συ
νόδευαν σε κάθε τους βήμα. Σε πολλές περιπτώσεις
αυτοί οι “μαθητές της Επανάστασης” δεν ήταν πραγμα
τικά ένοχοι για την πλάνη τους και ήταν αφελείς μέχρι
σημείου που να γίνονται αστείοι. Τόσο ανεξοικείωτοι
ήταν με το περιβάλλον ώστε, τις περισσότερες φορές,
δεν είχαν ούτε και την παραμικρή υποψία ότι ο γλυκο
μίλητος “διερμηνέας” τους, ο τόσο πρόθυμος να τους
“δείξει και να εξηγήσει τα πάντα”, ήταν, στην πραγμα
τικότητα, ένας από τους “έμπιστους ανθρώπους”, που
τους είχε ανατεθεί ειδικά η “καθοδήγηση” των σπου
δαίων επισκεπτών. Πολλοί τέτοιοι επισκέπτες, παρά τη
μικρή γνώση και την ακόμη μικρότερη κατανόηση των
γεγονότων, έχουν από τότε μιλήσει και γράψει πολλά
ογκώδη έργα.
Υπήρχαν άλλοι που είχαν και τον καιρό και την ευ
καιρία και ορισμένοι απ’ αυτούς πραγματικά προσπάθη
σαν να μελετήσουν σοβαρά την κατάσταση και όχι απλώς
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να γράψουν ένα δημοσιογραφικό “κείμενο”. Κατά χη
διάρκεια της δίχρονης παραμονής μου στη Ρωσία είχα
την ευκαιρία να έλθω σε προσωπική επαφή με όλους
σχεδόν τους ξένους επισκέπτες, με τις Εργατικές απο
στολές και με όλους σχεδόν τους αντιπροσώπους από
την Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αυστραλία,
που συγκεντρώθηκαν στη Μόσχα για να παρακολου
θήσουν το Διεθνές Κομμουνιστικό Συνέδριο που έγινε
τον περασμένο χρόνο (1921). Οι περισσότεροι απ’ αυ
τούς δεν μπόρεσαν να δουν και να καταλάβουν αυτό
που πραγματικά συνέβαινε στη χώρα. Αλλά, αποτελού
σε σπάνια εξαίρεση κάποιος να έχει την οξυδέρκεια και
το απαιτούμενο θάρρος για να αναγνωρίσει ότι μόνον
όλη η αλήθεια θα μπορούσε να εξυπηρετήσει καλύτερα
τα συμφέροντα των εργαζομένων.
Ωστόσο, ο γενικός κανόνας ήταν ότι οι διάφοροι
επισκέπτες της Ρωσίας αδιαφορούσαν, πλήρως και συ
στηματικά, για την αλήθεια, τη στιγμή κατά την οποία
άρχιζαν να “διαφωτίζουν” τον κόσμο. Οι ισχυρισμοί τους
άγγιζαν τα όρια της εγκληματικής ηλιθιότητας. Ας σκεφθούμε, για παράδειγμα, τον Τζωρτζ Λάνσμπουρι (εκ
δότη της Λονδρέζικης εφημερίδας “Daily Herald”), που
δήλωνε ότι οι ιδέες της αδελφότητας, της ισότητας και
της αγάπης, που δίδαξε ο Ιησούς ο Ναζωραίος, πραγματώθηκαν στη Ρωσία· και αυτό υποστηριζόταν την ίδια
στιγμή που ο Λένιν θρηνούσε για την “αναγκαιότητα
του πολεμικού κομμουνισμού που μας επιβλήθηκε από
τη Συμμαχική επέμβαση και τον αποκλεισμό” Ας σκεφθούμε την “ισότητα”, που διαχώριζε τον πληθυσμό της
Ρωσίας σε 36 κατηγορίες, σύμφωνα με το μερίδιο της
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τροφής και σύμφωνα με το μισθό που ελάμβαναν. Ένας
άλλος Άγγλος, ένας διάσημος συγγραφέας, ισχυριζό
ταν με έμφαση ότι όλα θα πήγαιναν καλά στη Ρωσία,
εάν δεν υπήρχε η εξωτερική επέμβαση· και αυτό τη
στιγμή κατά την οποία ολόκληρες περιοχές στα Ανατο
λικά, στο Νότο και στη Σιβηρία, ορισμένες μεγαλύτερες
σε έκταση από τη Γαλλία, είχαν εξεγερθεί ένοπλα ενα
ντίον των Μπολσεβίκων και της αγροτικής τους πολιτι
κής. Άλλοι διανοούμενοι εξυμνούσαν το “ελεύθερο Σο
βιετικό σύστημα” της Ρωσίας· και αυτό τη στιγμή κατά
την οποία 18.000 παιδιά αυτής της χώρας κείτονταν
νεκρά στην Κροστάνδη, επειδή αγωνίσθηκαν για τη
δημιουργία ελεύθερων Σοβιέτ.
Αλλά, γιατί να αναπτύσσουμε δια μακρών αυτή την
εκπόρνευση των διανοουμένων; Ο αναγνώστης εύκολα
μπορεί να θυμηθεί τη Λεγεώνα του Ψεύδους, με όλους
αυτούς που αρνούνταν σθεναρά την ίδια την ύπαρξη
εκείνων των γεγονότων που ο Λένιν προσπαθούσε να
εξηγήσει ως αναπόφευκτα. Γνωρίζω ότι πολλοί αντιπρό
σωποι στο Συνέδριο καθώς και άλλοι επισκέπτες πί
στευαν ότι, εάν γινόταν γνωστή στο εξωτερικό η πραγ
ματική κατάσταση της Ρωσίας, θα ενίσχυε την προπα
γάνδα των αντιδραστικών και των υποστηρικτών της
επέμβασης. Μία τέτοια πίστη, όμως, δεν ήταν αναγκαίο
να οδηγεί στην περιγραφή της Ρωσίας ως του πραγμα
τικού εργατικού Ελντοράντο. Αλλά, οι στιγμές, κατά τις
οποίες θα ήταν λανθασμένο να μιλάμε πλήρως για τη
Ρωσική κατάσταση, έχουν πλέον παρέλθει. Αυτή η πε
ρίοδος έχει τερματισθεί, έχει παραπεμφθεί στα αρχεία
της ιστορίας, με την έναρξη της “νέας οικονομικής πο
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λιτικής” Τώρα, έχει έλθει ο καιρός που πρέπει να κατα
νοήσουμε το πλήρες δίδαγμα της Επανάστασης καθώς
και τις αιτίες της κατάρρευσής της. Για να αποφύγουμε
τα λάθη που έγιναν (ο Λένιν με ειλικρίνεια αναφέρει
ότι ήταν πολλά), για να γίνουμε ικανοί να υιοθετήσου
με τα καλύτερα χαρακτηριστικά της Επανάστασης, πρέ
πει να γνωρίζουμε όλη την αλήθεια για τη Ρωσία.
Να λοιπόν, γιατί θεωρώ τις ενέργειες κάποιων εργα
ζομένων ως απολύτως εγκληματικές και ως προδοσία
των πραγματικών συμφερόντων των εργατών όλου του
κόσμου. Αναφέρομαι στους άνδρες και στις γυναίκες,
μερικοί απ’ αυτούς ήταν αντιπρόσωποι στο Συνέδριο
που έγινε στη Μόσχα το 1921, που ακόμη συνεχίζουν
να διαδίδουν τα “φιλικά” ψεύδη για τη Ρωσία, να εξα
πατούν τις μάζες με ρόδινες περιγραφές των εργατι
κών συνθηκών σ’ αυτή τη χώρα και να προσπαθούν,
μάλιστα, να πείσουν τους εργάτες των άλλων χωρών
να μεταναστεύσουν μαζικά στη Ρωσία. Αυτοί ενδυνα
μώνουν την ήδη υπάρχουσα μέσα στη λαϊκή συνείδηση
τρομακτική σύγχυση, εξαπατούν το προλεταριάτο με
εσφαλμένες αναφορές για το παρόν και με μάταιες
υποσχέσεις για το εγγύς μέλλον. Αυτοί διαιωνίζουν την
επικίνδυνη ψευδαίσθηση ότι η Επανάσταση είναι ζω
ντανή και συνεχώς δραστήρια στη Ρωσία. Πρόκειται
για τις πιο πρόστυχες τακτικές. Φυσικά, είναι εύκολο
για έναν Αμερικανό εργατικό ηγέτη, που παριστάνει το
ριζοσπαστικό στοιχείο, να γράψει φλογερές αναφορές
για τις συνθήκες των Ρώσων εργαζομένων, τη στιγμή
που αυτός διασκεδάζει με κρατικά έξοδα στο “Λουξ”, το
πιο πολυτελές ξενοδοχείο της Ρωσίας. Μάλιστα, μπορεί
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να φθάσει στο σημείο να ισχυρισθεί ότι στη Ρωσία “δε
χρειάζονται χρήματα”, επειδή ο ίδιος παίρνει, δωρεάν,
ό,τι ποθεί η καρδιά του. Ή γιατί θα έπρεπε ο Πρόεδρος
ενός Αμερικάνικου Συνδικάτου Ραπτών να μην αναφέ
ρει ότι οι Ρώσοι εργαζόμενοι απολαμβάνουν το δικαίω
μα της πλήρους ελευθερίας του λόγου; Βέβαια, είναι
πολύ προσεκτικός ώστε να μην αναφέρει ότι μόνον οι
Κομμουνιστές και οι “έμπιστοί” τους επιτρέπονταν να
βρίσκονται κοντά του και να συνομιλούν μαζύ του, όταν
ο διαπρεπής επισκέπτης “ερευνούσε” τις συνθήκες των
εργοστασίων.
Η ιστορία ας δείξει τον οίκτο της απέναντι σ’ αυτούς
τους ανθρώπους.

2.
Για να μπορέσει ο αναγνώστης να διαμορφώσει μια
σωστή εικόνα των όσων θα αναφέρω παρακάτω, νομί
ζω ότι είναι απαραίτητο να σκιαγραφήσω, εν συντομία,
την πνευματική μου κατάσταση, κατά τη στιγμή της
άφιξής μου στη Ρωσία.
Ή τα ν δύο χρόνια πριν. Μία δημοκρατική κυβέρνηση,
“η πιο ελεύθερη πάνω στη γη”, με είχε απελάσει -μαζύ
με άλλους 248- από τη χώρα στην οποία είχα ζήσει
για πάνω από 30 χρόνια. Είχα διαμαρτυρηθεί έντονα
εναντίον ενός ηθικού σφάλματος που διαπραττόταν από
μία υποτιθέμενη δημοκρατία, η οποία κατέφευγε σε
μεθόδους που τις είχε καταδικάσει τόσο αποφασιστικά,
όταν αυτές χρησιμοποιούνταν από την Τσαρική αυτο
κρατορία. Στιγμάτισα την απέλαση των πολιτικών προ
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σώπων ως μία προσβολή των θεμελιωδέστερων δικαιω
μάτων του ανθρώπου και την πολέμησα από λόγους
αρχών.
Αλλά, ήμουν χαρούμενος. Ή δη με το ξέσπασμα της
Επανάστασης του Φεβρουάριου λαχταρούσα να φύγω
για τη Ρωσία. Αλλά, η υπόθεση Mooney1 με είχε εμπο
δίσει: δεν ήμουν πρόθυμος να εγκαταλείψω τη μάχη.
Κατόπιν, φυλακίσθηκα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μου
επιβλήθηκε ποινή για την αντίθεσή μου στην παγκό
σμια σφαγή. Κατά τη διάρκεια της δίχρονης υποχρεωτι
κής φιλοξενίας μου στο Ομοσπονδιακό Σωφρονιστήριο
της Ατλάντα, στη Τζώρτζια, ήταν αδύνατη η αναχώρησή
μου. Μετά, ακολούθησε η απέλασή μου.
Ήμουν τρισευτυχισμένος. Δεν υπάρχουν λέξεις για
να εκφράσω τη χαρά που με πλημμύρισε, όταν σιγουρεύθηκα πώς θα επισκεπτόμουν τη Ρωσία. Ρωσία! Θα
πήγαινα στη χώρα που είχε σαρώσει από το χάρτη τη
Τσαρική Αυτοκρατορία, θα έβλεπα τη χώρα της Κοινω
νικής Επανάστασης! Μπορούσε να νοιώσει μεγαλύτερη
χαρά κάποιος που από τα πολύ παιδικά του χρόνια εξεγειρόταν εναντίον της τυραννίας, κάποιος που στα ανο
λοκλήρωτα ακόμη νεανικά του όνειρα οραματιζόταν την
ανθρώπινη αδελφοσύνη και ευτυχία, κάποιος που ολό
κληρη η ζωή του ήταν αφιερωμένη στην Κοινωνική
Επανάσταση;
1. Πρόκειται για την υπόθεση της μακρόχρονης φυλάκισης του
αναρχικού αγωνιστή Τομ Μ ούνεϋ, που ακολούθησε την έκρηξη
μιας βόμβας, που εξερράγη στα πλαίσια της γενικότερης αντίδρα
σης στην είσοδο των Η .Π .Α . στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
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Το ταξίδι ήταν για μένα μια πηγή έμπνευσης. Παρά
το ότι είμασταν φυλακισμένοι, που μας αντιμετώπιζαν
με στρατιωτική πειθαρχία, παρά το ότι το Μπάφορντ
ήταν ένα σαπιοκάραβο, που έθεσε επανειλημμένα σε
κίνδυνο τη ζωή μας στη διάρκεια της ενός μηνάς Οδύσ
σειάς μας, η σκέψη ότι Βρισκόμασταν στο δρόμο προς
τη χώρα της επαναστατικής ελπίδας κρατούσε ψηλά το
ηθικό όλων των απελαθέντων συντρόφων και μας πλημ
μύριζε με την έντονη προσδοκία της μεγάλης Ημέρας
που σύντομα θα έφθανε. Μακρύ, πολύ μακρύ, το ταξίδι,
αισχρές οι συνθήκες που είμασταν εξαναγκασμένοι να
υποστούμε: συνωστισμένοι κάτω από το κατάστρωμα,
ζώντας μέσα σε μια φοΒερά υγρή και Βρωμερή ατμό
σφαιρα, τρεφόμενοι με το πιο ελάχιστο φαγητό. Η υπο
μονή μας είχε σχεδόν εξαντληθεί, αλλά το κουράγιο
μας ήταν ακλόνητο και τελικά φθάσαμε στον προορι
σμό μας.
Ή τα ν 19 του Γενάρη του 1920, όταν αγγίξαμε το
χώμα της Σοβιετικής Ρωσίας. Έ να συναίσθημα ιεροτε
λεστίας, ένα συναίσθημα δέους, με κατακυρίευσε. Έτσι
πρέπει να αισθάνθηκαν και οι θεοσεβείς προπάτορές
μου, όταν πρωτομπήκαν στα Άγια των Αγίων. Μια δυ
νατή επιθυμία μ’ έκανε να πέσω στα γόνατα και να
φιλήσω το χώμα- το χώμα το καθαγιασμένο από το
αίμα γενεών και γενεών που υπέφεραν και μαρτύρη
σαν- το χώμα το καθαγιασμένο και πάλι από τους θριαμ
βευτές επαναστάτες του καιρού μου. Ποτέ πριν, ακόμη
και όταν απαλλάχθηκα από του τρομερό εφιάλτη της
14χρουης φυλάκισής μου, δεν είχα συγκινηθεί τόσο
8αθειά, νοιώθοντας την επιθυμία να αγκαλιάσω όλη
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την ανθρωπότητα, να ακουμπήσω την καρδιά μου στα
πόδια της, να θυσιάσω τη ζωή μου, αν μπορούσα, χίλιες
φορές, να υπηρετήσω ολόψυχα την Κοινωνική Επανά
σταση. Ή τα ν η πιο υπέροχη ημέρα της ζωής μου.
Μας υποδέχθηκαν με ανοιχτές αγκάλες. Ο επαναστα
τικός ύμνος, που παιζόταν από τη στρατιωτική Κόκκινη
Μπάντα, μας χαιρετούσε ενθουσιωδώς, καθώς διαβαί
ναμε τα Ρωσικά σύνορα. Οι ζητωκραυγές των κοκκινοσκούφηδων υπερασπιστών της Επανάστασης αντηχού
σαν μέσα στα δάση, έφθαναν σε μακρινές αποστάσεις
σαν τους απειλητικούς κεραυνούς. Υποκλίνοντας την
κεφαλή, στάθηκα μπροστά στα ορατά σύμβολα του Επα
ναστατικού Θριάμβου. Υποκλίνοντας την κεφαλή και
την καρδιά μου. Το πνεύμα μου ήταν περήφανο, αλλά
ήρεμο, έχοντας συνείδηση της πραγματικής Κοινωνι
κής Επανάστασης. Τι βάθη, τι μεγαλείο υπήρχε μέσα
της, τι ανυπολόγιστες δυνατότητες ανοίγονταν μέσα
στους ορίζοντές της!
Άκουγα τη σιωπηλή φωνή της ψυχής μου: “Μπορεί
με τους αγώνες του παρελθόντος να έχεις συνεισφέρει
και συ, έστω και λίγο, στην πραγμάτωση αυτού του
μεγάλου ανθρώπινου ιδανικού, σ’ αυτήν την επιτυχημέ
νη έναρξή του”. Και συνειδητοποίησα τη μεγάλη ευτυ
χία που ένοιωθα, όταν δρούσα, εργαζόμουν και βοη
θούσα με όλη τη δύναμη του είναι μου να ολοκληρωθεί
η επαναστατική προσπάθεια αυτού του υπέροχου λαού.
Αγωνίσθηκε και νίκησε. Προχώρησε στην Κοινωνική
Επανάσταση. Αυτό σήμαινε ότι η καταπίεση έπαψε να
υπάρχει, ότι η υποταγή και η σκλαβιά, αυτές οι δίδυμες
συμφορές του ανθρώπου, καταργήθηκαν. Η ελπίδα γ ε
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νεών και γενεών έχει, επιτέλους, πραγματοποιηθεί- η
δικαιοσύνη έχει εγκαθιδρυθεί πάνω στη γη -τουλάχι
στον σ’ αυτό το κομμάτι της γης που είναι η Σοβιετική
Ρωσία και δεν μπορεί ποτέ πια να χαθεί αυτή η πολύτι
μη κληρονομιά.
Αλλά, τα χρόνια του πολέμου και της επανάστασης
έχουν εξαντλήσει τη χώρα. Υπάρχει δυστυχία, πείνα και
μεγάλη ανάγκη για τολμηρές καρδιές και για χέρια
πρόθυμα για δράση και για βοήθεια. Η καρδιά μου
τραγουδούσε από χαρά. Ναι, θα δώσω όλο μου το είναι
στην υπηρεσία του λαού- θα αναγεννηθώ, θα ξαναγίνω
νέος, καταβάλλοντας τη μεγαλύτερη δυνατή προσπά
θεια για την προώθηση της κοινής ευημερίας. Την ίδια
μου τη ζωή θα την αφιερώσω στην πραγματοποίηση
της μεγαλύτερης ελπίδας του κόσμου, στην πραγματο
ποίηση της Κοινωνικής Επανάστασης.
Σε ένα από τα πιο προκεχωρημένα στρατιωτικά φυ
λάκια των συνόρων διοργανώθηκε μια μαζική συγκέ
ντρωση για να μας καλωσορίσουν. Η γεμάτη με στρα
τιώτες και ναύτες μεγάλη αίθουσα, οι ντυμένες σαν
καλόγριες γυναίκες πάνω στην εξέδρα των ομιλητών,
οι ομιλίες τους, η όλη συγκλονιστική ατμόσφαιρα με
την Επανάσταση εν δράσει, με εντυπώσιασαν βαθύτατα.
Νοιώθοντας μια ακατανίκητη ορμή να πω κάτι, ευχαρί
στησα τους Ρώσους συντρόφους για τη θερμή υποδοχή
που επεφύλαξαν στους απελαθέντες από την Αμερική,
τους έδωσα συγχαρητήρια για τον ηρωϊκό τους αγώνα
και τους εξέφρασα τη μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι
ανάμεσά τους. Και τότε όλη μου η σκέψη και όλα μου
τα αισθήματα συγχωνεύθηκαν σε μία πρόταση: “Αγαπη-
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ιοί σύντροφοι -είπα-, δεν ήλθαμε εδώ για να σας διδά
ξουμε, αλλά για να διδαχθούμε· να διδαχθούμε και να
βοηθήσουμε”.
Μ’ αυτά τα αισθήματα πρωτοπάτησα το χώμα της
Ρωσίας. Έτσι ένοιωθαν και οι άλλοι απελαθέντες σύ
ντροφοι.
Έμεινα στη Ρωσία δύο χρόνια. Σταδιακά, μέρα με τη
μέρα, μάθαινα την κατάσταση που επικρατούσε σε διά
φορα μέρη της χώρας. Είχα εξαιρετικές ευκαιρίες για
παρατήρηση και μελέτη των πραγμάτων. Βρέθηκα κο
ντά στους ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος, συνεργάσθηκα αρκετά με τους πιο δραστήριους άνδρες
και γυναίκες, συμμετείχα στις δραστηριότητες τους και
ταξίδεψα πάρα πολύ σ ’ όλη τη χώρα υπό πολύ ευνοϊκές
συνθήκες, ερχόμενος σε άμεση επαφή με τη ζωή των
εργατών και των αγροτών. Στην αρχή, δεν μπορούσα
να πιστέψω πως ό,τι έβλεπα ήταν πραγματικό. Δεν μπο
ρούσα να πιστέψω στα μάτια μου, στ’ αυτιά μου, στην
αντίληψή μου. Σαν αυτούς τους απατηλούς καθρέπτες
που σε εμφανίζουν απαίσια τερατώδη, έτσι και η Ρωσία
φαινόταν να απεικονίζει την Επανάσταση σαν μία φρικτή διαστροφή. Ή τα ν μια φρικτή καρικατούρα της νέας
ζωής και της ελπίδας του κόσμου. Δε θα υπεισέλθω σε
λεπτομερή περιγραφή των πρώτων μου εντυπώσεων,
των ερευνών μου και της μακράς διαδικασίας που με
οδήγησε στην τελική καταδικαστική μου άποψη. Πολε
μούσα αμείλικτα, πολεμούσα με πίκρα εναντίον του ίδιου
του εαυτού μου. Για δύο χρόνια, συνεχώς πολεμούσα.
Είναι πολύ σκληρό να πεισθεί κάποιος για κάτι που δε
θέλει να πεισθεί. Και το ομολογώ: δεν ήθελα να παρα
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δεχθώ ότι η Επανάσταση στη Ρωσία είχε γίνει μια ψευ
δαίσθηση, μια επικίνδυνη πλάνη. Πολεμούσα, σκληρά
και επί μακράν, εναντίον αυτής της άποψης. Αλλά, οι
αποδείξεις που την ενίσχυαν συσσωρεύονταν και κάθε
μέρα προσέφερε καινούργιες μαρτυρίες. Σε αντίθεση με
τη βούλησή μου, σε αντίθεση με τις ελπίδες μου, σε
αντίθεση με την ιερή φλόγα του θαυμασμού και του
ενθουσιασμού για τη Ρωσία που έκαιγε μέσα μου, ήμουν
πεπεισμένος· πεπεισμένος ότι η Ρωσική Επανάσταση
είχε πεθάνει.
Πώς και από ποιόν;

3.

Ορισμένοι συγγραφείς έχουν υποστηρίξει ότι η άνο
δος των Μπολσεβίκων στην εξουσία οφειλόταν σε ένα
πραξικόπημα και έχουν αμφισβητήσει τον κοινωνικό
χαρακτήρα της αλλαγής του Οκτώβρη.
Τίποτε δε θα μπορούσε να είναι πιο απομακρυσμένο
από την αλήθεια. Ως ιστορικό γεγονός, το σπουδαίο
γεγονός που είναι γνωστό ως Οκτωβριανή Επανάστα
ση, υπήρξε μία κοινωνική επανάσταση, με την πιο βαθειά σημασία του όρου. Είχε όλα τα ουσιώδη χαρακτη
ριστικά μιας τέτοιας θεμελιώδους αλλαγής. Δεν πραγ
ματοποιήθηκε από κάποιο πολιτικό κόμμα, αλλά από
τον ίδιο το λαό, με έναν τρόπο που μετασχημάτισε ριζι
κά όλες τις μέχρι τότε υπάρχουσες οικονομικές, πολιτι
κές και κοινωνικές σχέσεις. Αυτός ο μετασχηματισμός
δεν έλαβε χώρα τον Οκτώβρη. Αυτόν το μήνα υπήρξε
απλώς η τυπική “νομική επικύρωση” των επαναστατι
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κών γεγονότων που είχαν προηγηθεί. Για εβδομάδες
και για μήνες πριν τον Οκτώβρη, η πραγματική Επα
νάσταση έκανε την παρουσία της σ’ όλη τη Ρωσία· οι
προλετάριοι των πόλεων κατελάμβαναν τα εργαστήρια
και τα εργοστάσια, ενώ οι αγρότες απαλλοτρίωναν τα
μεγάλα κτήματα και τα καλλιεργούσαν μόνοι τους. Ταυ
τοχρόνους, εργατικές επιτροπές, αγροτικές επιτροπές και
Σοβιέτ ξεφύτρωναν σ’ όλη τη χώρα και έτσι άρχισε η
βαθμιαία μεταφορά της εξουσίας από την Προσωρινή
Κυβέρνηση στα Σοβιέτ. Ό λα αυτά συνέβησαν πρώτα
στην Πετρούπολη, μετά στη Μόσχα και σύντομα εξα
πλώθηκαν στην περιοχή του Βόλγα, των Ουραλίων και
της Σιβηρίας. Η λαϊκή βούληση εκφράσθηκε μέσα από
το σύνθημα ‘Ό λη η εξουσία στα Σοβιέτ”, που διέσχιζε
όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας. Ο λαός που είχε
κάνει την πραγματική Επανάσταση προχωρούσε. Η
ουσία της όλης κατάστασης διατυπώθηκε με σαφήνεια
από το Συνέδριο των Σοβιέτ του Βορρά, που διακήρυξε:
“Η προσωρινή κυβέρνηση του Κερένσκυ πρέπει να φύ
γει· τα Σοβιέτ είναι η μόνη εξουσία”!
Αυτά συνέβησαν στις 10 του Οκτώβρη. Η πραγματι
κή εξουσία βρικόταν, πράγματι, στα χέρια των Σοβιέτ.
Τον Ιούλιο, η εξέγερση στην Πετρούπολη εναντίον του
Κερένσκυ συνετρίΒη, αλλά τον Αύγουστο, η επιρροή
των επαναστατών εργατών και της Φρουράς ήταν αρ
κετά ισχυρή ώστε να κατορθώσει να εμποδίσει την επί
θεση που σχεδιαζόταν από τον Κορνίλοφ2 Το Σοβιέτ
2.

Ο στρατηγός Κ ο ρ ν ίλο φ , από οικογένεια Κοζάκου αξιω

ματικού, διορίσθηκε αρχιστράτηγος από την Κυβέρνηση Κερέν-
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της Πετρούπολης γινόταν, μέρα με τη μέρα, όλο και πιο
ισχυρό. Στις 16 του Οκτώβρη, οργάνωσε τη δική του
Επαναστατική Στρατιωτική Επιτροπή, μία ενέργεια απεί
θειας και ανοικτής πρόκλησης απέναντι στην κυβέρνη
ση. Το Σοβιέτ, μέσω της Επαναστατικής Στρατιωτικής
Επιτροπής, προετοίμαζε την άμυνα της Πετρούπολης
εναντίον της κυβέρνησης Κερένσκυ και εναντίον της
πιθανής επίθεσης του στρατηγού Καλέντιν3 και των
αντεπαναστατών Κοζάκων4 του. Στις 22 του Οκτώβρη,
ολόκληρος ο προλεταριακός πληθυσμός της Πετρούπο
λης, έχοντας και την πλήρη υποστήριξη της Φρουράς,
διαδήλωσε σ’ όλη την πόλη εναντίον της κυβέρνησης
και υπέρ των Σοβιέτ, με κυρίαρχο σύνθημα ‘Ό λη η
εξουσία στα Σοβιέτ”.
σκυ μετά την Επανάσταση του Φεβρουάριου του 1917, αλλά
σύντομα βάδισε, ανεπιτυχώς, ενα ντίον της Πετρούπολης. Μ ετά
τον Οκτώβρη του 1 9 1 7, σχημάτισε μαζύ με τον Ν τε ν ίκ ιν και
τον Α λε ξέ γε φ το στρατό των Λευκοφρουρών. Το Μ άρτιο του
1918, σκοτώθηκε σε μία ανεπιτυχή έφοδο ε να ντίον του Α ικατερινοντόρ.
3. Ο στρατηγός Κ α λ έ ν τ ιν ήταν αρχηγός των αντεπαναστατικών δυνάμεω ν των Κοζάκω ν του Ντον. Ε υρισκόμενος σε στρα
τιωτικό αδιέξοδο, αυτοκτόνησε στη ν Ο υκρανία το 1918.
4. Η κοινωνική βάση της κατάστασης των Κ ο ζ ά κ ω ν συλλαμβάνεται εξαίρετα από τον Τρότσκυ στο έρ γο του “Ιστορία
της Ρωσικής Επανάστασης ” (τόμος 2*, σελίδα 239, εκδόσεις
“Δίφ ρ ος -Π ρ ομ η θ έ α ς ”) : “Ο πολιτικός ρ όλος του Κοζάκικου κα
θοριζόταν από την ιδιαίτερη θέση που κρατούσε σ τη ν πολιτεία.
Αντιπροσώπευε από αιώνες μ ια ν ιδιότυπη κατώτερη προνομιακή
κόστα. Ο Κοζάκος δ ε ν πλήρωνε φόρους και διέθετε ένα κομμά
τι γη ς πολύ πιο σημαντικό από κείνο του χωρικού. Στις 3 γειτο-
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Το Πανρώσικο Συνέδριο των Σοβιέτ επρόκειτο να
αρχίσει τις εργασίες του στις 25 του Οκτώθρη. Η Προ
σωρινή Κυθέρνηση, Βλέποντας τον επικείμενο γι’ αυτήν
κίνδυνο, κατέφυγε σε δραστικά μέτρα. Στις 23 του
ΟκτώΒρη, το Σοβιέτ της Πετρούπολης διέταξε το Υπουρ
γικό Συμβούλιο του Κερένσκυ να παραιτηθεί μέσα σε
48 ώρες. Ο Κερένσκυ, μέσα σε κατάσταση απόγνωσης,
επιχείρησε να απαγορεύσει την έκδοση του επαναστα
τικού τύπου, να συλλάΒει τους πιο γνωστούς επαναστά
τες της Πετρούπολης και να απομακρύνει τους δραστή
ριους Κομμισσάριους των Σοβιέτ. Η κυβέρνηση Βασιζό
ταν στα “έμπιστα” στρατεύματα και στους νεαρούς αρι
στοκράτες των στρατιωτικών σχολών. Αλλά, ήταν πολύ
αργά· η προσπάθεια να παραμείνει η κυβέρνηση στη
θέση της απέτυχε. Κατά τη διάρκεια της νύχτας 24 προς
25 του ΟκτώΒρη (6 προς 7 του Νοέμβρη, σύμφωνα με
νίκες περιοχές του Ν τον, του Κουμπάν, και του Τερκ, 3 .0 0 0 .0 00
Κοζάκοι κατέχανε 2 3 .0 0 0 .00 0 ντεσιατίνες γη, ενώ σε 4 .3 00.000
αγροτικό πληθυσμό στις ίδιες περιοχές έπεφταν μό νο 6 .0 00.000
ντεσιατίνες: κάθε Κοζάκος είχε κατά μ έ σ ο ν όρο πενταπλάσια
από το χωρικό. Ανάμεσα στους ίδιους τους Κοζάκους, εννοείται,
η γ η είτανε μοιρασμένη πολύ άνισα. Υπήρχαν μ εγα λο γα ιο κτή μονες και κουλάκοι... υπήρχαν και φτωχοί. ... Μ ε τα κατώτερα
στρώματά του το Κοζάκικο ά γ γ ιζ ε την αγροτιά, με τις κορυφές
του τους ευγενείς γαιοκτήμονες. Ταυτόχρονα, τα υψηλά και
χ αμη λά στρώματα ε νώ νοντα ν με τη συνείδηση της μοναδικότητάς τους, μ ε την προνομιακή τους κατάσταση και είχανε σ υνη
θίσει να κοιτάνε από ψ ηλά όχι μ ό ν ο τον εργάτη μα και το
χωρικό. Α υτό είναι εκείνο που έκανε το μέσο Κοζάκο τόσο
κατάλληλο σ τη ν άσκηση της καταπίεσης”.
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το νέο ημερολόγιο), η κυβέρνηση Κερένσκυ διαλύθηκε
-ειρηνικά και χωρίς αιματοχυσία- και εγκαθιδρύθηκε η
αποκλειστική κυριαρχία των Σοβιέτ. Το Κομμουνιστικό
Κόμμα ανέβηκε στην εξουσία. Επρόκειτο για το πολιτι
κό αποκορύφωμα της Ρωσικής Επανάστασης.

4.

Ποικίλοι παράγοντες συνέβαλαν στην επιτυχία της
Επανάστασης. Και κατ’ αρχάς, δε συνάντησε σχεδόν
καμία ενεργητική αντίσταση· η Ρωσική μπουρζουαζία
ήταν ανοργάνωτη, αδύναμη και χωρίς μαχητική διάθε
ση. Αλλά, οι κύριοι λόγοι της επιτυχίας της βρίσκονται
στον τεράστιο ενθουσιασμό που προκάλεσαν σε όλο το
λαό τα επαναστατικά συνθήματα. “Κάτω ο πόλεμος!”,
“Άμεση ειρήνη!”, “Η γη στους αγρότες, τα εργοστάσια
στους εργάτες!”, ‘Ό λη η εξουσία στα Σοβιέτ!” ήταν συν
θήματα που εξέφραζαν τις πιο βαθειές ανάγκες και την
παθιασμένη φωνή της ψυχής των μεγάλων μαζών. Κα
μία εξουσία δεν μπορούσε να αντισταθεί στην καταπλη
κτική απήχηση των επαναστατικών συνθημάτων.
Έ νας άλλος σημαντικός λόγος της επιτυχίας της
Επανάστασης ήταν το γεγονός ότι απέναντι στην κυ
βέρνηση Κερένσκυ οι διάφορες επαναστατικές δυνά
μεις ήταν ενωμένες. Μπολσεβίκοι, Αναρχικοί, η αριστε
ρή πτέρυγα του Σοσιαλεπαναστατικού κόμματος, πολ
λοί που είχαν απελευθερωθεί από τις φυλακές και από
την εξορία της Σιβηρίας και εκατοντάδες επαναστάτες
μετανάστες που επέστρεψαν στη Ρωσία κινούνταν, κατά
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τη διάρκεια των μηνών Φεβρουαρίου-Οκιωβρίου προς
ένα κοινό στόχο.
Αλλά, εάν “ήταν εύκολο να ξεκινήσει” η Επανάστα
ση, όπως είχε πει ο Λένιν σε έναν από τους λόγους
του, το να αναπτυχθεί και να ολοκληρωθεί ήταν ένα
άλλο και δυσκολότερο ζήτημα. Δύο όροι ήταν ουσιαστι
κοί για μια τέτοια ολοκλήρωση- η συνεχής ενότητα όλων
των επαναστατικών δυνάμεων και η έμπρακτη προσή
λωση στο συμφέρον της χώρας, η πρωτοβουλία και οι
σωστές ενέργειες για την οικοδόμηση της νέας κοινω
νίας. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε -και να το θυμόμα
στε καλά- ότι επανάσταση δε σημαίνει μόνον κατα
στροφή. Σημαίνει καταστροφή και δημιουργία, με τη
μεγαλύτερη δυνατή έμφαση σ’ αυτό το και. Δυστυχώς,
οι Μπολσεβίκικες αρχές και μέθοδοι σύντομα επρόκειτο να αποδειχθούν ότι αποτελούν αναπόφευκτα ένα
μειονέκτημα και ένα εμπόδιο των δημιουργικών δρα
στηριοτήτων των μαζών.
Οι Μπολσεβίκοι είναι Μαρξιστές. Μολονότι τις μέρες
του Οκτώβρη είχαν αποδεχθεί και διακηρύξει τα αναρ
χικά συνθήματα (άμεση δράση του λαού, απαλλοτρίω
ση, ελεύθερα Σοβιέτ, κ.λ,π.), αυτή τους η στάση δεν
απέρρεε από την κοινωνική τους φιλοσοφία. Είχαν αι
σθανθεί το λαϊκό σφυγμό και τα εξεγερσιακά κύματα
της Επανάστασης τους είχαν οδηγήσει πολύ μακριά
από τις θεωρίες τους. Ωστόσο, παρέμειναν Μαρξιστές.
Κατά βάθος, δεν είχαν καμία εμπιστοσύνη στο λαό και
στη δημιουργική του πρωτοβουλία. Ως σοσιαλδημοκρά
τες που ήταν δυσπιστούσαν απέναντι στους αγρότες,
υπολογίζοντας περισσότερο στην υποστήριξη της μικρής
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επαναστατικής μειοψηφίας των βιομηχανικών εργατών.
Είχαν υποστηρίξει τη Συντακτική Συνέλευση, και μόνου
όταν πείσθηκαν ότι δε θα μπορούσαν να αποκτήσουν
την πλειοψηφία της και έτσι να κατακτήσουν την κρα
τική εξουσία αποφάσισαν ξαφνικά να τη διαλύσουυ, αν
και αυτό το βήμα αποτελούσε μία αναίρεση και μία
άρνηση των βασικών Μαρξιστικών αρχών. (Κατά τύχην,
αυτός που πήρε την πρωτοβουλία για τη διάλυση της
Συντακτικής Συνέλευσης ήταν ένας αναρχικός, ο Αυατόλ Ζελεζυιάκοβ5,υπεύθυνος της Φρουράς των Ανακτό
ρων). Οι Μπολσεβίκοι, ως Μαρξιστές, υποστήριζαν την
εθνικοποίηση της γης· η ιδιοκτησία, η διανομή και ο
έλεγχος να βρίκονται στα χέρια του Κράτους. Από λό
γους αρχής, εναντιώνονταν στην κοινωνικοποίηση και
μόνον η πίεση των αριστερών Σοσιαλεπαναστατών (Σπιριντόνοβνα6-Κάμκοβ), που ασκούσαν από παράδοση
μεγάλη επιρροή στους αγρότες, ανάγκασε τους Μπολ
σεβίκους να “καταπιούν ολόκληρο το αγροτικό πρό
γραμμα των Σοσιαλεπαναστατών”, σύμφωνα με τα ίδια
τα λόγια του Λένιν.
5.

Η περίπτωση αυτή της στάσης του Α ν α ι ό λ Ζ ε λ ε ζ υ ιά κ ο β

απέναντι στη Συντακτική Συνέλευση, που συγκλήθ ηκ ε τον Ια
νουάριο του 1918, περιγράφεται με ακρίβεια από τον Β ο λ ίν στο
έ ρ γ ο του Ή

Ά γ ν ω σ τη Επανάσταση” (τόμος 2*. σελίδες 7 4 -7 5 ,

εκδόσεις “Δ ιε θ νής Βιβλιοθ ήκη ”): “Χρειάσθηκε η σ χεδ ό ν τυχαία
παρέμβαση ενός αναρχικού για να δια λυθεί τελικά η Συντακτι
κή Συνέλευσ η. Α υτό υπήρξε ένα ελάχιστα γνω σ τό ιστορικό γ ε 
γονός. Η τύχη θέλησε πραγματικά, ένας αναρχικός, ένας ναύ
της α π ’ την Κροστάνδη, ο Α να τό λ Ζελεζνιόκωφ, να διοριστεί απ’
τη μπολσεβίκικη κυβέρνηση επικεφαλής του αποσπασμάτος της
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Από τις πρώτες μέρες της ανόδου τους στην πολιτική
εξουσία, οι Μαρξιστικές τάσεις των Μπολσεβίκων άρχι
σαν να εκδηλώνονται προς ζημίαν της ίδιας της επανά
στασης. Η σοσιαλδημοκρατική δυσπιστία απέναντι στους
αγρότες επηρέασε τις μεθόδους και τα μέτρα τους. Στα
Πανρώσικα Συνέδρια των Σοβιέτ οι αγρότες δεν αντι
προσωπεύονταν εξίσου με τους βιομηχανικούς εργάτες.6

φρουράς σ τη ν έδρα της Εθ νο σ υνέ λε υσ η ς. ... Και μία νύχτα -ο ι
μπολσεβίκοι και οι σοσιαλεπαναστάτες είχα ν εγκαταλείψ ει τη
συνεδρίαση ύστερα από μ ία σ ύγκρουση μ ε τους βουλευτές της
Δ ε ξ ιά ς - κι ενώ οι λ ό γ ο ι συνεχίζονταν, ο Ζελεζνιάκωφ, επικε
φαλής του αποσπάσματος του, μπήκε σ τη ν αίθουσα των συνε
δριάσεων, πλησίασε την προεδρική έδρα (π ρόεδρος ήτα ν ο Β.
Τσερνώφ, σοσιαλεπαναστάτης της δεξιάς) και είπε στο ν πρόε
δρο: «Σ α ς παρακαλώ να διακόψετε τη συνεδρίαση, οι άντρες
μου είναι κουρασμένοι!». Δυσαρεστημένος κι αγανακτισμένος ο
πρόεδρος διαμαρτυρήθηκε. « Σ α ς λέω πως οι άντρες της φρου
ράς έ χ ο υ ν κουραστεί -ε πέμενε απειλητικός ο Ζελεζνιάκω φ -, κι
άλλωστε βαρεθήκαμε πια τα λό γ ια ! Αρκετά φλυαρήσατε! Φ ύ γ ε 
τε!». Η Εθνο συνέλευσ η υποχρεώθηκε να δ ιαλυθεΓ.
6.

Για την τύχη που περίμενε αυτή τη σπουδαία αγωνίστρια

της αριστερός των σοσιαλεπαναστατών, τη Μ α ρ ία Σ π ιρ ιν χ ό νοβνα, όταν οι Μπολσεβίκοι, το 1918, κήρυξαν εκτός νόμου το
κόμμα της, αναφέρεται ο Β ο λ ίν (στο 2 “ τόμο της “Ά γ ν ύ χ η η ς
Επανάστασης”, σελίδα 1 49): Ή

τραγική τύχη της Μαρίας Σπιρι-

ντόνοβνα αποτελεί μια α π ’ τις πιο φοβερές σελίδες αυτής της
απάνθρωπης καταστολής. Πιάστηκε, την τραβούσαν από φυλακή
σε φυλακή, τη βασάνισαν ηθικά -κ α ι πιθανώς όχι μό νο η θ ικ ά κι έμελλε να τελειώσει τη ζωή της σε κάποιο βρώμικο κ ε λ λ ί ή σε
κάποιο υπόγειο. Τη σκότωσαν τα τσιράκια της Τσεκά”.
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Όχι μόνον ο κερδοσκόπος και ο εκμεταλλευτής του
χωριού, αλλά ολόκληρος ο αγροτικός πληθυσμός στιγ
ματιζόταν από τους Μπολσεβίκους σαν “μικροαφεντικά” και “μπουρζουάδες”, σαν “ανίκανος να συμβαδίσει
με το προλεταριάτο στο δρόμο προς το σοσιαλισμό”. Η
Μπολσεβίκικη κυβέρνηση προέβαινε σε διακρίσεις ενα
ντίον των αντιπροσώπων των αγροτών στα Σοβιέτ και
στα Εθνικά Συνέδρια, επιδιώκοντας την παρεμπόδιση
των ανεξάρτητων προσπαθειών τους, και συστηματικά
περιόριζε το σκοπό και τις δραστηριότητες του Αγροτι
κού Κομμισσαριάτου, που τότε ήταν ένας από τους πιο
ζωτικούς τομείς για την ανοικοδόμηση της Ρωσίας. (Σ ’
αυτό ήταν Πρόεδρος ένας αριστερός Σοσιαλεπαναστάτης). Αναπόφευκτα, αυτή η στάση δημιουργούσε τρομε
ρή δυσαρέσκεια μέσα στις μεγάλες μάζες των αγροτών.
Ο Ρώσος μουζίκος είναι απλός και αφελής, αλλά, με το
ένστικτο του πρωτόγονου ανθρώπου, γρήγορα διαισθά
νεται την αδικία· καμιά περίτεχνη διαλεκτική δεν μπο
ρεί να διασαλεύσει την εδραιωμένη πεποίθησή του. Ο
ίδιος ο ακρογωνιαίος λίθος του Μαρξιστικού πιστεύω,
δηλαδή η δικτατορία του προλεταριάτου, φαινόταν στους
αγρότες ως προσβολή και ύβρις. Αυτοί απαιτούσαν ίση
συμμετοχή στην οργάνωση και στη διοίκηση της χώ
ρας. Δ εν ήταν κι αυτοί σκλάβοι, καταπιεσμένοι και περιφρονημένοί; Θεωρούσαν τη δικτατορία του προλεταριά
του ως μία άδικη διάκριση εναντίον τους. “Εάν πρέπει
να υπάρξει δικτατορία”, υποστήριζαν, “γιατί να μην εγκαθιδρυθεί από όλους τους ανθρώπους του μόχθου, από
τους εργάτες των πόλεων και από τους αγρότες μαζύ”;

28

Μετά, ήλθε η ειρήνη του Μπρεστ-ΛιτόΒσκ7. Οι μεγά
λες συνέπειες ιης αποιέλεσαν το θανατηφόρο πλήγμα
της Επανάστασης. Δύο μήνες πριν, το Δεκέμβρη του
1917, ο Τρότσκυ είχε απορρίψει, με μια εκλεπτυσμένη
χειρονομία ευγενούς αγανάκτησης, την ειρήνη που
προσφερόταν απο τη Γερμανία, με ευνοϊκότερους όρους
για τη Ρωσία απ’ αυτούς της συνθήκης του ΜπρεστΛιτόΒοκ. “Εμείς δε συμμετέχουμε σε κανέναν πόλεμο
και γΓ αυτό δεν υπογράψουμε και καμία ειρήνη”, είχε
πει ο Τρότσκυ και ολόκληρη η επαναστατημένη Ρωσία
του καταχειροκρότησε. “Κανένας συμβιβασμός με του
Γερμανικό ιμπεριαλισμό, καμία παραχώρηση” αντιλαλού
σε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας και ο λαός
ήταν έτοιμος να υπερασπίσει την Επανάστασή του μέ
χρι θανάτου. Αλλά, τώρα, ο Λένιν απαιτούσε την επικύ
ρωση μιας ειρήνης που ισοδυυαμούσε με την πιο πρό
στυχη προδοσία του μεγαλύτερου τμήματος της Ρω
σίας. Η Φιλανδία, η Λεττουία, η Λιθουανία, η Ουκρα-

7.

Η σ υνθήκη ειρήνης του Μ π ρ ε σ τ -Λ ιτ ό β σ κ πήρε το όνομά

της από τη ν ομώνυμη περιοχή, όπου υπογράφηκε, στα σύνορα
της Λευκορωσίας και της Πολω νίας. Τ η ν 2 0 ' Φεβρουάριου του
1918, έληξε η ανακω χή μεταξύ των Κεντρικών Δυνά μεω ν και
της Ρωσίας και οι Γερμανικές στρατιές εξαπέλυσαν σφοδρή
επίθεση, μ ε σκοπό να εξα ναγκάσ ουν σε διαπραγματεύσεις τους
Μπολσεβίκους. Έ τσ ι, η συνθήκη ειρήνης υπογράφηκε την 3"
Μ αρτίου του 1 9 1 8 μεταξύ της Σοβιετικής Ρωσίας και των δυνά
μεω ν της Τετραπλής Συμμαχίας (Γερμανία. Α υσ τρ ο -Ο υγγα ρία ,
Βουλγαρία, Τουρκία). Τ η ν 15η Μαρτίου, επικυρώθηκε από το 4°
έκτακτο Π ανρώ σικ ο Συνέδ ρ ιο των Σοβιέτ.
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via, η Λευκορωσία, η Βεσσαραβία ήχαν έτοιμες να
στραφούν εναντίον της καταπίεσης και της εκμετάλ
λευσης του Γερμανού εισβολέα και εναντίον της δικής
τους μπουρζουαζίας. Η ειρήνη του Μπρεστ-Λιτόβσκ ήταν
κάτι το τερατώδες· ήταν μια θυσία ταυτοχρόνως και των
αρχών της Επανάστασης και των συμφερόντων της.
Ο Λένιν επέμενε στην επικύρωση, με το σκεπτικό ότι
η Επανάσταση χρειαζόταν μία “ανάσα”, ότι η Ρωσία
ήταν εξαντλημένη και ότι η ειρήνη θα έδινε τη δυνατό
τητα στην “επαναστατική όαση” να συγκεντρώσει τις
δυνάμεις της για μια καινούργια προσπάθεια. Ο Ράντεκ8 κατήγγειλε τους όρους του Μπρεστ-ΛιτόΒσκ ως
προδοσία της Οκτωβριανής Επανάστασης. Ο Τρότσκυ
διαφώνησε με τον Λένιν. Οι επαναστατικές δυνάμεις
διασπάσθηκαν. Οι Αριστεροί Σοσιαλεπαναστάτες, οι
περισσότεροι Αναρχικοί και πολλοί εξωκομματικοί επα
ναστάτες αντέδρασαν έντονα στη σύναψη ειρήνης με
τον ιμπεριαλισμό, ειδικά στους όρους τους υπαγορευμέ
νους από την Γερμανία. Διακήρυξαν ότι μία τέτοια ειρή
νη θα ήταν θανατηφόρα για την Επανάσταση· ότι δεν
έπρεπε να θυσιασθεί η αρχή της “ειρήνης χωρίς προ
σαρτήσεις” ότι οι Γερμανικοί όροι συνιστούσαν την πιο
πρόστυχη προδοσία των εργατών και των αγροτών των
8.

Ο Ρ ά ντε κ, πριν την Επανάσταση ζούσε ως πολιτικός πρό

σφυγας σ τη ν Ελβετία, απ’ όπου επέστρεψε στη Ρωσία μαζύ με
τον Λ έ ν ιν, το 1 9 1 7. Μ έλο ς της Κεντρικής Επιτροπής του Κομ
μουνιστικού Κόμματος Ρωσίας, διώχθηκε το 1 9 2 7 ως Τροτσκιστής και εξορίσθηκε. Το 1 9 2 9 αμνπστεύθηκε. Το 1936, στα
πλαίσια της γενικότερης σταλινικής θηριωδίας, καταδικάσθηκε
σε ΙΟ ετή φυλάκιση, α λλά το 1941 πήρε χάρη.
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περιοχών που διεκδικούσαν οι Πρώσσοι- όπ η ειρήνη
θα οδηγούσε στην οικονομική και πολιτική εξάρτηση
ολόκληρης της Ρωσίας από τον Γερμανικό ιμπεριαλι
σμό· ότι οι εισβολείς θα έθεταν υπο την κατοχή τους το
Ουκρανικό ψωμί και τον άνθρακα του Ντον και έτσι η
Ρωσία θα οδηγούνταν στη βιομηχανική κατάρρευση.
Ωστόσο, η επιρροή του Λένιν ήταν τεράστια και έτσι
η άποψή του κυριάρχησε. Η συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόβσκ επικυρώθηκε από το 4° Συνέδριο των Σοβιέτ.
Ή τα ν ο Τρότσκυ που αρχικά υποστήριξε, απορρίπτοντας τους όρους της Γερμανικής ειρήνης που διατυπώ
θηκαν το Δεκέμβρη του 1917, ότι οι εργάτες και οι
αγρότες, εμπνευσμένοι και οπλισμένοι με τη δύναμη
της Επανάστασης, μπορούσαν με τον ανταρτοπόλεμο
να αντιμετωπίσουν νικηφόρα κάθε στρατιωτική επέμβα
ση. Τώρα, οι Αριστεροί Σοσιαλεπαναστάτες καλούσαν
σε αγροτικές εξεγέρσεις εναντίον των Γερμανών, πε
πεισμένοι ότι κανένας δεν μπορεί να νικήσει τον επα
ναστατικό ζήλο ενός λαού που αγωνίζεται για τους
καρπούς της μεγάλης του Επανάστασης. Εργάτες και
αγρότες, ανταποκρινόμενοι σ’ αυτή την έκκληση, σχη
μάτισαν στρατιωτικά αποσπάσματα και έσπευσαν να
βοηθήσουν την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, που μά
χονταν γενναία εναντίον των Γερμανών εισβολέων. Ο
Τρότσκυ διέταξε το Ρωσικό στρατό να καταδιώξει και
να καταστείλει αυτές τις παρτιζάνικες μονάδες.
Ακολούθησε η δολοφονία του Μίρπαχ9. Ή τα ν μία
9.
Ο Μ ίρ π α χ ήταν Γερμανός πρεσβευτής στη Μόσχα. Ο ι σοσιαλεπαναστότες της αριστερός οργάνω σαν επίσης και τη δολο
φονία του Γερμανού στρατηγού Έικχορν. στην Ουκρανία.
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σφοδρή διαμαρτυρία ίου Αριστερού Σοσιαλεπαναστατικού Κόμματος εναντίον του Πρωσικού ιμπεριαλισμού
μέσα στην ίδια τη Ρωσία. Η Μπολσεβίκικη κυβέρνηση
προχώρησε σε κατασταλτικά μέτρα- αισθανόταν, και
πράγματι έτσι ήταν, δεσμευμένη στη Γερμανία. Ο Τζερζίνσκυ10, επικεφαλής της Πανρωσικης Εκτατής Επιτρο
πής (Τσεκά11), απαίτησε την παράδοση του τρομοκράτη.
10. Ο

Τ ζ ε ρ ζ ίν σ κ ι ήτα ν παλιός αγωνιστής που είχε πάρει

μέρος και στη ν Επανάσταση του 1905. Το 1909, εκτοπίσθηκε
για εφ ’ όρου ζω ής παραμονή στη Σιβηρία. Μ ε πρόταση του
Λ έ ν ιν , την 2 0 ' Δεκεμβρίου του 1917, ιδρύεται π Τσεκά με
Πρόεδ ρ ο τον Τζερζίνσκι. Π ο λ ύ σωστά, ο Ρώ σος Χριστιανός
διανοητής Ν ικ ο λ ά ϊ Μπερδιάγιεφ, στο έρ γο του “Ο ι πηγές και
το νόημα του Ρω σικ ού Κομμουνισμού” (σελίδ ες 9 1 -9 2 , εκδό
σεις “Π . Πουρναρά, Θ εσ σα λονίκ η ”), εκλαμβάνει τον Τζερζίνσκι
ως προσωποποίηση του Νετσαγιεφικού ολοκληρωτισμού, γρά
φοντας: “Ο ρισμένα στοιχεία του νετσαγιεφικού ασκητισμού ξαναβρέθηκαν στις μέρες μας σ τη ν προσωπικότητα του επαναστά
τη Τζερζίνσκι, που υπήρξε ο ιδρυτής και ο κύριος εμψυχωτής
της Τσεκά. Ο Τζερζίνσκι, ήτα ν φανατικός, έτοιμος να χρησιμο
ποιήσει όλα τα μέσα για την πραγμάτωση του σοσιαλισμού.
Αναμφίβολα προξένησε στους άλλους τρομερά δεινά, υπήρξε
σκληρός άνθρωπος, α λλά είχε υπογράψει εκ των προτέρων και
τη δική του θυσία■θα παραμείνει δεκαπέντε χρόνια στα κάτερ
γα. Θερμός καθολικός στα παιδικά του χρόνια και στα νειάτα
του, προορισμένος ακόμα και για ιερέας, σφυρηλάτησε σ ’ αυτήν
τη σ χο λή την αποφασιστικότητα του”
11. Τσεκά : από τα αρχικά των ρωσικών λέξεω ν Τσρεζβουτσιάϊναγια Κομίσια ( Έκ τα κ τη Επιτροπή). Μ ε πρόταση του Λ έ ν ιν
ιδρύεται την 2CP Δεκεμβρίου του 1917, με το αιτιολογικό της
πάλης ε να ντίον των αντεπαναστατικών στοιχείων. Το 1922.
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Ή τα ν μια πρωτοφανής κατάσταση στα επαναστατικά
χρονικά· ένα επαναστατικό κόμμα που βρισκόταν στην
εξουσία ζητούσε από ένα άλλο επαναστατικό κόμμα, με
το οποίο μέχρι τότε συνεργαζόταν, τη σύλληψη και την
τιμωρία ενός επαναστάτη, ο οποίος εκτέλεσε τον εκ
πρόσωπο μιας ιμπεριαλιστικής κυβέρνησης! Η ειρήνη
του Μπρεστ-Λιτόβσκ είχε τοποθετήσει τους Μπολσεβί
κους στην ανώμαλη θέση του χωροφύλακα του Κάιζερ.
Οι Αριστεροί Σοσιαλεπαναστάτες απάντησαν στο αίτη
μα του Τζερζίνσκυ, συλλαμβάνοντας τον ίδιον. Αυτή η
ενέργεια και οι ένοπλες αψιμαχίες που επακολούθη
σαν (αν και ήταν ασήμαντες) έγιναν αντικείμενο πλή
ρους πολιτικής εκμετάλλευσης από τους Μπολσεβίκους.
Δήλωσαν δημόσια ότι όλα αυτά ήταν μια απόπειρα του
Αριστερού Σοσιαλεπαναστατικού Κόμματος να καταλά
βει δια της βίας την κυβερνητική εξουσία. Έθεσαν το
συγεκριμένο κόμμα εκτός νόμου και άρχισε η εξολόθρευσή του.
Αυτές οι Μπολσεβίκικες μέθοδοι και τακτικές δεν
ήταν τυχαίες. Σύντομα έγινε σαφές ότι η συντριβή κάθε
άποψης που δε συμφωνεί με την κυβέρνηση αποτελεί
τη μόνιμη πολιτική του Κομμουνιστικού Κράτους.
Μετά την επικύρωση της ειρήνης του Μπρεστ-Λιτόβαντικαταστάθηκε από την Γκ επ εο ύ: από τα αρχικά των ρωσι
κ ώ ν λέ ξε ω ν Γκοσουντάρτσβενογιε Π ολιτίτσ ε σ κ ο γιε Ουπραβλένιε (Κ ρατική Π ολιτικ ή Διεύθυνση). Το 1934. οι οι δικαιοδοσίες
της Γκεπεού αναλήφ θηκαν από την Ε ν κ α β ε ν τέ : από τα αρχικά
των Ρω σικώ ν λέξεω νΝαρόντνυϊΚομμισσαριά τ Βνούτρενυχ Ν τε λ
(Λ α ϊκ ό Κομμισσαριάτο Εσωτερικών Υποθέσεων).
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σκ, το Αριστερό Σοσιαλεπαναστατικό Κόμμα απέσυρε
τα μέλη του από το Σοβιέτ των Κομμισσάριωυ του Λαού.
Έτσι, οι Μπολσεβίκοι απέκτησαν τον αποκλειστικό έλεγ
χο της κυβέρνησης, Με το ένα ή το άλλο πρόσχημα,
επακολούθησε η πιο αυθαίρετη και ωμή καταστολή των
άλλων πολιτικών κομμάτων και κινημάτων. Οι Μενσε
βίκοι και οι Δεξιοί Σοσιαλεπαναστάτες είχαν “εκκαθαρισθεΓ πολύ καιρό πριν, μαζύ με τη Ρωσική μπουρζουα
ζία. Τώρα, ήταν η σειρά των επαναστατικών στοιχείων:
των Αριστερών Σοσιαλεπαναστατών, των Αναρχικών και
των εξωκομματικών επαναστατών.
Αυτή η “εκκαθάριση”, όμως, δεν ήταν μία απλή κατα
στολή κάποιων μικρών πολιτικών ομάδων. Αυτές οι επα
ναστατικές ομάδες είχαν ισχυρές επιρροές: οι Αριστεροί
Σοσιαλεπαναστάτες μεταξύ των αγροτών και οι Αναρχι
κοί κυρίως μεταξύ του προλεταριάτου των πόλεων. Οι
νέες Μπολσεβίκικες τακτικές περιελάμβαναν τη συστη
ματική εκρίζωση κάθε δυσαρέσκειας, την κατάπνιξη κάθε
κριτικής και τη συντριβή κάθε ανεξάρτητης απόψης και
προσπάθειας. Σ’ αυτήν τη φάση, οι Μπολσεβίκοι αρχί
ζουν τη δικτατορία τους πάνω στο προλεταριάτο, όπως
εν γένει χαρακτηρίζεται στη Ρωσία αυτή η περίοδος. Η
στάση της κυβέρνησης απέναντι στους αγρότες είναι
τώρα μία στάση ανοιχτής εχθρότητας. Η προσφυγή στη
βία αυξάνεται όλο και περισσότερο. Εργατικά συνδικά
τα διαλύονται, συχνά με τη βία, όταν υπάρχουν υπο
ψίες για την αφοσίωσή τους στο Κομμουνιστικό Κόμμα.
Οι συνεταιρισμοί δέχονται επιθέσεις. Αυτές οι σπου
δαίες οργανώσεις, οι αδελφικοί δεσμοί ανάμεσα στην
πόλη και στο χωριό, των οποίων οι οικονομικές λει-
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Γουργίες ήταν τόσο ζωτικές για τις συμφέροντα της
Ρωσίας και της Επανάστασης, εμποδίζονται στην πραγ
ματοποίηση του σημαντικού τους έργου της παραγω
γής, της ανταλλαγής και της διανομής των αναγκαίων
αγαθών της ζωής, αποδιοργανώνονται και τελικά καταργούνται εντελώς.
Συλλήψεις, νυχτερινές έρευνες, μπλόκα και εκτελέ
σεις είναι στην ημερήσια διάταξη. Οι Έκτακτες Επιτρο
πές (Τσεκά), που αρχικά δημιουργήθηκαν για να πολε
μήσουν την αντεπανάσταση και την κερδοσκοπία, γίνο
νται τώρα ο τρόμος του κάθε αγρότη και εργάτη. Οι
μυστικοί πράκτορες της Τσεκά είναι παντού, ξετρυπώ
νοντας πάντοτε “συνωμοσίες”, υπογράφοντας την εκτέ
λεση εκατοντάδων ατόμων, χωρίς ακρόαση, χωρίς δίκη
ή δικαίωμα έφεσης. Προορισμένη για την υπεράσπιση
της Επανάστασης, η Τσεκά γίνεται η πιο φοβερή οργά
νωση, που με την αδικία και την ωμότητα σπέρνει τον
τρόμο πάνω σ’ όλη τη χώρα. Παντοδύναμη, χωρίς να
λογοδοτεί πουθενά, η Τσεκά υπακούει μόνο στο δικό
της νόμο, έχει το δικό της στρατό, ασκεί πολιτικές, δι
καστικές, διοικητικές και εκτελεστικές εξουσίες και κα
τασκευάζει τους δικούς της νόμους, που υπερισχύουν
εκείνων του επίσημου Κράτους. Οι φυλακές και τα στρα
τόπεδα συγκέντρωσης είναι γεμάτα με δήθεν αντεπαναστάτες και κερδοσκόπους, το 95% των οποιών είναι
πεινασμένοι εργάτες, απλοί αγρότες και παιδιά ηλικίας
10 έως 14 ετών. (Βλέπε τις αναφορές στις έρευνες των
φυλακών στην “Κράσναγια Γκαζέτα” και στην “ΠράΒδα” της Πετρούπολης καθώς και στην “Πρά6δα” της
Μόσχας: Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος του 1920). Στη λαϊκή
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συνείδηση, ο Κομμουνισμός γίνεται συνώνυμος της
Τσεκά και η τελευταία αποτελεί τη σύνοψη κάθε προ
στυχιάς και κτηνωδίας. Η προπαγάνδα των αντεπαναστατικών δυνάμεων βρίσκει έδαφος και διαδίδεται ευ
ρέως.
Και στους άλλους τομείς, η πολιτική που ακολουθεί η
“επαναστατική κυβέρνηση” συμβαδίζει μ’ αυτές τις εξελί
ξεις. Η μηχανική συγκεντροποίηση, με τους τρελούς της
ρυθμούς, παραλύει τις βιομηχανικές και οικονομικές δρα
στηριότητες της χώρας. Η πρωτοβουλία κατατρέχεται, η
ελεύθερη δραστηριότητα συστηματικά αποθαρρύνεται. Οι
μεγάλες μάζες στερούνται κάθε δυνατότητας να διαμορ
φώσουν την πολιτική της Επανάστασης ή να συμμετάσχουν στη διοίκηση των υποθέσεων της χώρας. Η κυ
βέρνηση μονοπωλεί κάθε δρόμο της ζωής· η Επανάστα
ση διαχωρίζεται από το λαό. Δημιουργείται ένας γρα
φειοκρατικός μηχανισμός, που προκαλεί φρίκη με τον
παρασιτισμό του, την ανικανότητά του και τη διαφθορά
του. Μόνο στη Μόσχα, η νέα τάξη των Γραφειοκρατών
των Σοβιέτ (sovburs) ξεπερνά αριθμητικά, κατά το 1920,
το σύνολο των κρατικών αξιωματούχων του Τσαρικού
καθεστώτος, κατά το 1914. (Βλέπε την επίσημη αναφο
ρά της έρευνας που έγινε από την Επιτροπή του Σοβιέτ
της Μόσχας, κατά το 1921). Η Μπολσεβίκικη οικονομι
κή πολιτική, υποβοηθούμενη ενεργά από αυτήν τη γρα
φειοκρατία, παραλύει εντελώς την ήδη εξαρθρωμένη βιο
μηχανική ζωή της χώρας. Ο Λένιν, ο Ζινόβιεβ και άλλοι
Κομμουνιστές ηγέτες κατακεραυνώνουν με φιλιππικούς
λόγους αυτή την καινούργια Σοβιετική γραφειοκρατία
και ταυτοχρόνως εκδίδουν, επανειλημμένα, καινούργια
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διατάγματα που τη δυναμώνουν και αυξάνουν τόσο τον
αριθμό της όσο και την επιρροή τους.
Επίσης, εισάγεται το σύστημα της μονοπρόσωπης διεύ
θυνσης των εργοστασίων. Ο ίδιος ο Λένιν είναι ο επι
νοητής του και ο κύριος υπερασπιστής του. Εφεξής, το
έργο των εργοστασιακών επιτροπών ακυρώνεται, αφού
απογυμνώνονται από κάθε εξουσία. Τα χαλυβουργεία,
τα ανθρακωρυχεία, τα εργοστάσια, οι σιδηρόδρομοι και
όλες οι βιομηχανίες πρέπει πια να διευθύνονται από
ένα μόνο άτομο, από έναν “ειδικό” και έτσι η παλιά
Τσαρική μπουρζουαζία προσκαλείται να αναλάβει τη
διεύθυνση. Οι πρώην τραπεζίτες, χρηματιστές, ιδιοκτή
τες χαλυβουργείων και εργοστασίων γίνονται διευθυ
ντές, αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο των βιομηχανιών
και την απόλυτη εξουσία πάνω στους εργάτες. Τους
παραχωρείται το δικαίωμα να προσλαμβάνουν και να
απολύουν τα “εργατικά χέρια”, να τους δίνουν ή να
τους στερούν τις μερίδες των τροφίμων, ακόμη και να
τιμωρούν καθώς και να παραπέμπουν τους εργάτες στην
Τσεκά. Οι εργάτες, που πολέμησαν και μάτωσαν για
την Επανάσταση και με προθυμία υπέφεραν, πάγωσαν
και πείνασαν για την υπεράσπισή της, αγανακτούν μ’
αυτήν την ανήκουστη εξαπάτηση. Τη θεωρούν ως τη
χειρότερη προδοσία. Αρνούνται την κυριαρχία των ίδιων
ιδιοκτητών και επιστατών, που τους είχαν πετάξει, κατά
τις μέρες της Επανάστασης, έξω από τα εργοστάσια και
που ήταν τόσο δεσποτικοί και κτηνώδεις απέναντι τους.
Οι εργάτες δεν έχουν κανένα συμφέρον από μία τέτοια
ανοικοδόμηση. Το “νέο σύστημα”, που αναγγέλθηκε από
τον Λένιν σαν ο σωτήρας των βιομηχανιών, επιφέρει
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την πλήρη παράλυση της οικονομικής ζωής της Ρω
σίας, οδηγεί τους εργάτες μαζικά έξω από τα εργοστά
σια και τους γεμίζει με πίκρα και μίσος απέναντι σε
καθετί “σοσιαλιστικό”. Οι αρχές και οι τακτικές της
Μαρξιστικής μηχανοποίησης της Επανάστασης επισφρα
γίζουν την καταστροφή της.
Η φανατική αυταπάτη ότι μια μικρή συνωμοτική ομά
δα, όπως ήταν η ηγεσία των Μπολσεβίκων, θα μπορού
σε να επιτελέσει έναν θεμελιώδη κοινωνικό μετασχη
ματισμό αποδείχθηκε ο Φρανκεστάιν των Μπολσεβί
κων. Τους οδήγησε σε απίστευτα βάθη αναισχυντίας
και βαρβαρότητας. Οι μέθοδοι μιας τέτοιας θεωρίας, τα
αναπόφευκτα μέσα της, είναι διττά: τα διατάγματα και η
τρομοκρατία. Και τα δύο χρησιμοποιήθηκαν αρκετά από
τους Μπολσεβίκους. Ώπως δίδαξε ο Μπουχάριν, ο κυριότερος ιδεολόγος του Πολεμικού Κομμουνισμού, η
τρομοκρατία αποτελεί τη μέθοδο με την οποία η καπιτα
λιστική ανθρώπινη φύση μπορεί να μετασχηματισθεί σε
ένα σωστό Μπολσεβίκο πολίτη12. Η ελευθερία είναι “μία
αστική προκατάληψη” (σύμφωνα με την αγαπημένη
έκφραση του Λένιν), η ελευθερία του λόγου και του
τύπου είναι περιττή και επιζήμια. Η κεντρική κυβέρνηση
είναι ο θεματοφύλακας όλης της γνώσης και της σο
φίας. Μπορεί να κατορθώσει τα πάντα, ενώ το καθήκον
12. “ Ισω ς” επειδή δ εν μπόρεσε να αποτινάξει από πάνω του
αυτή την “καπιταλιστική φύση” ο Μ π ο υ χ ά ρ ιν δε γλύτω σε από
το Στα λινικό τρομοκρατικό σάρωμα. Το 1938, χαρακτηρίσθηκε
εχθρός του καθεστώτος, καταδικάσθηκε σε θάνατο και εκτελέσθηκε.
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του πολίτη είναι η υπακοή. Η Βούληση του Κράτους
είναι υπέρτατη.
Αυτή ήταν η πρακτική στάση της Μπολσεβίκικης κυ
βέρνησης, απογυμνωμένη από περίτεχνες φράσεις, που
προορίζονται κυρίως για Δυτική κατανάλωση. Αυτή η
κυβέρνηση, η αληθινή και η μόνη πραγματική κυβέρ
νηση της Ρωσίας, αποτελείται από πέντε άτομα, που
είναι μέλη του εσωτερικού κύκλου της Κεντρικής Επι
τροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας. Αυ
τοί οι “Πέντε Μεγάλοι” είναι παντοδύναμοι. Αυτή η
ομάδα, που ουσιαστικά είναι μια συνωμοτική ομάδα,
έχει υπό τον έλεγχό της τις τύχες της Ρωσίας και της
Επανάστασης από την ειρήνη του Μπρεστ-Λιτόβσκ και
μετά. Ό σ α συνέβησαν στη Ρωσία από τότε, βρίσκονται
σε πλήρη συμφωνία με την Μπολσεβίκικη ερμηνεία του
Μαρξισμού. Αυτός ο Μαρξισμός, που εκφράζεται μέσα
από τη μεγαλομανία της πανσοφίας και της παντοδυ
ναμίας του εσωτερικού Κομμουνιστικού κύκλου, έχει
οδηγήσει στην παρούσα κατάρρευση της Ρωσίας.
Σε πλήρη συμφωνία με τη θεωρία τους, έχουν κατα
στρέφει εκ συνειδήσεως τις κοινωνικές βάσεις της επα
νάστασης. Για να πραγματοποιήσουν τον απώτατο σκο
πό τους, που ήταν η δημιουργία ενός παντοδύναμου
συγκεντρωτικού Κράτους υπό τον απόλυτο έλεγχο του
Κομμουνιστικού Κόμματος, έπρεπε να εξαλείψουν τη
λαϊκή πρωτοβουλία και τις επαναστατικές δημιουργικές
δυνάμεις των μαζών. Το εκλογικό σύστημα καταργήθηκε, πρώτα στο στρατό και στο ναυτικό και μετά στις
βιομηχανίες. Τα Σοβιέτ των αγροτών και των εργατών
ευνουχίσθηκαν και μετατράπηκαν σε πειθήνιες Κομ-
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μουνισιικές επιτροπές, με το φοβερό σπαθί της Τσεκά
να αιωρείται πάντοτε από πάνω τους. Τα εργατικά συν
δικάτα κυθερνητικοποιήθηκαν, οι δραστηριότητες τους
απαγορεύθηκαν και μετατράπηκαν σε απλούς μεταΒιΒαστές των διαταγών του Κράτους. Καθολική στρατιωτι
κή υπηρεσία, συνδυασμένη με την ποινή του θανάτου
για τους αντιρρησίες συνείδησης· καταναγκαστική ερ
γασία, με μια τεράστια γραφειοκρατία για τη σύλληψη
και την τιμωρία των “λιποτακτών”· αγροτική και Βιομη
χανική στρατολόγηση των αγροτών· κομμουνιστική στρα
τοκρατία στις πόλεις και επιτάξεις στην ύπαιθρο, που
χαρακτηρίσθηκαν από τον Ράντεκ ως καθαρές λεηλα
σίες ίω ν α γαθ ώ ν (International Press Correspondence,
Αγγλική έκδοση, τόμος I 05, τεύχος 17°)· καταστολή των
εργατικών διαμαρτυριών από το στρατό· συντριβή της
αγροτικής δυσαρέσκειας με μια σιδερένια πυγμή, φθάνοντας μέχρι στο σημείο να μαστιγώνουν τους αγρότες
και να ισοπεδώνουν τα χωριά τους με το πυροβολικό
(στις περιοχές των Ουραλίων, του Βόλγα και του Κουμπάν, στη Σιβηρία και στην Ουκρανία). Ό λα αυτά χαρα
κτήριζαν τη στάση του Κομμουνιστικού Κράτους απένα
ντι στο λαό, όλα αυτά αποτελούσαν τις “εποικοδομητι
κές κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές” των Μπολ
σεβίκων.
Παρά ταύτα, οι Ρώσοι αγρότες και εργάτες, τιμώντας
την Επανάσταση για την οποία είχαν τόσο πολύ υποφέ
ρει, συνέχισαν να μάχονται γενναία σε πολυάριθμα
πολεμικά μέτωπα. Σκέπτονταν ότι με τον αγώνα τους
υπεράσπιζαν την Επανάσταση. Πεινούσαν, πάγωναν και
πέθαιναν κατά χιλιάδες, ελπίζοντας αφελώς ότι τα όσα
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τρομερά διέπρατταν οι Κομμουνιστές θα σταματούσαν
σύντομα. Η Μπολσεβίκικη τρομοκρατία ήταν, κατά κά
ποιον τρόπο -σύμφωνα με την αφελή Ρωσική αντίλη
ψη-, το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της επίθεσης των
πανίσχυρων εχθρών “από το εξωτερικό” εναντίον της
αγαπημένης τους χώρας. Αλλά, όταν οι πόλεμοι θα στα
ματήσουν -ο λαός με ευπιστία επαναλάμβανε τα δημο
σιεύματα του επίσημου τύπου-, οι Μπολσεβίκοι θα επι
στρέφουν σίγουρα στο επαναστατικό μονοπάτι που Βά
δισαν τον Οκτώβρη του 1917 και που οι πόλεμοι τους
είχαν εξαναγκάσει να το εγκαταλείψουν προσωρινά.
Οι μάζες ήλπιζαν και υπέμεναν. Και τελικά οι πόλε
μοι τελείωσαν. Η Ρωσία έβγαλε ένα μεγάλο αναστε
ναγμό ανακούφισης, που παλλόταν μαζύ με μια βαθειά
ελπίδα. Ή τα ν η κρίσιμη στιγμή- η μεγάλη δοκιμασία
είχε φθάσει. Η ψυχή ολόκληρου του έθνους ήταν γε
μάτη αγωνία. Θα γίνει ή δε θα γίνει; Και τότε επήλθε η
πλήρης συνειδητοποίηση. Ο λαός έμεινε κατάπληκτος.
Η καταστολή συνεχίσθηκε, με ένα Βαθμό συνεχώς αυ
ξανόμενο. Οι πειρατικές επιτάξεις των αγαθών και οι
εκδικητικές εκστρατείες εναντίον των αγροτών δε μειώ
θηκαν καθόλου. Η Τσεκά ανακάλυπτε περισσότερες
“συνομωσίες”, οι εκτελέσεις συνεχίζονταν όπως και πριν.
Η τρομοκρατία ήταν ασυγκράτητη. Η νέα Μπολσεβίκι
κη μπουρζουαζία φερόταν δεσποτικά απέναντι στους
εργάτες και στους αγρότες, η επίσημη διαφθορά ήταν
τεράστια και πασίδηλη, μεγάλες ποσότητες τροφίμων
σάπιζαν λόγω της Μπολσεβίκικης ανικανότητας και του
συγκεντρωτικού Κρατικού μονοπωλίου. Και όλα αυτά
γίνονταν τη στιγμή που ο λαός πεινούσε.
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Οι εργάτες της Πετρούπολης, που βρίσκονταν πάντο
τε στην πρώτη γραμμή της Επανάστασης, ήταν οι πρώ
τοι που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους και που διαμαρτυρήθηκαν. Οι ναύτες της Κροστάνδης, εξετάζοντας
τα αιτήματα του προλεταριάτου της Πετρούπολης, εξέ
φρασαν την αλληλεγγύη τους. Με τη σειρά τους, δημο
σιοποίησαν τη θέση τους για ελεύθερα Σοβιέτ, για Σο
βιέτ απαλλαγμένα από τον Κομμουνιστικό καταναγκα
σμό, για Σοβιέτ που να αντιπροσωπεύουν πραγματικά
τις επαναστατικές μάζες και να εκφράζουν τις ανάγκες
τους. Παντού ο λαός, στις Κεντρικές περιοχές της Ρω
σίας, στην Ουκρανία, στον Καύκασο, στη Σιβηρία, γν ω 
στοποιούσε τη βούλησή του, εξέφραζε τα παράπονά του,
ενημέρωνε την κυβέρνηση για τα αιτήματά του. Το
Μπολσεβίκικο Κράτος απάντησε με το συνηθισμένο του
επιχείρημα: οι ναύτες της Κροστάνδης αποδεκατίσθηκαν, οι “ληστές” της Ουκρανίας σφαγιάσθηκαν, οι
“αντάρτες” της Ανατολής έπεσαν από τα πολυβόλα.
Αφού έγιναν αυτά, ο Λένιν ανακοίνωσε στο 10° Συ
νέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας (Μάρ
τιος του 1921) ότι η προηγούμενη πολιτική του ήταν
εντελώς εσφαλμένη. Η επίταξη των ειδών διατροφής
ήταν καθαρή ληστεία. Η στρατιωτική βία εναντίον των
αγροτών ήταν ένα “σοβαρό σφάλμα”. Οι εργάτες πρέ
πει να λαμβάνουν κάποια αμοιβή. Η Σοβιετική γραφειο
κρατία είναι διεφθαρμένη και εγκληματική, ένα τερά
στιο παράσιτο. “Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήσαμε έχουν
αποτύχει”. Ο λαός, ειδικά ο αγροτικός πληθυσμός, δεν
έχει ανυψωθεί ακόμη στο επίπεδο των Κομμουνιστικών
αρχών. Η ατομική ιδοκτησία πρέπει να επανεισαχθεί, το
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ελεύθερο εμπόριο να καθιερωθεί. Εφεξής, ο σωστός
Κομμουνισμός είναι αυτός που μπορεί να οδηγήσει στην
καλύτερη συναλλαγή (σύμφωνα με την έκφραση του
Λένιν).

5.

Πίσω προς του καπιταλισμό!
Η σημερινή κατάσταση στη Ρωσία είναι πολύ ανώ
μαλη. Από οικονομικής απόψεως, είναι ένας συνδυα
σμός Κρατικού και ιδιωτικού καπιταλισμού. Από πολιτι
κής, διατηρείται η “δικτατορία του προλεταριάτου” ή,
για να εκφρασθούμε ορθότερα, η δικτατορία του εσω
τερικού κύκλου του Κομμουνιστικού κόμματος.
Οι αγρότες εξανάγκασαν τους Μπολσεβίκους να
κάνουν παραχωρήσεις. Η βίαιη επίταξη των ειδών δια
τροφής καταργείται. Τη θέση της παίρνει ο φόρος σε
είδος, ένα καθορισμένο ποσοστό της αγροτικής παρα
γωγής που περιέρχεται στα χέρια της Κυβέρνησης. Το
ελεύθερο εμπόριο έχει νομιμοποιηθεί και ο αγρότης
μπορεί τώρα να ανταλλάξει ή να πουλήσει το αγροτικό
του πλεόνασμα στην κυβέρνηση, στους επαναλειτουργούντες συνεταιρισμούς ή στην ελεύθερη αγορά. Η Νέα
Οικονομική Πολιτική ανοίγει διάπλατα τις πόρτες στην
εκμετάλλευση. Επιτρέπει τον πλουτισμό και τη συσσώ
ρευση του πλούτου. Ο αγρότης μπορεί τώρα να κερδί
ζει, πετυχαίνοντας μια καλή σοδειά, με το να ενοικιάζει
περισσότερη γη και να εκμεταλλεύεται την εργατική
δύναμη εκείνων των αγροτών που έχουν λίγη γη και
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δεν έχουν άλογα να τη δουλεύουν. Η έλλειψη ζώων
και η κακή σοδειά έχουν δημιουργήσει, σε πολλά μέρη
της χώρας, μια καινούργια τάξη “αγροτικών χεριών”
που αναζητούν τον αγοραστή τους. Ο φτωχός λαός
μεταναστεύει από τις περιοχές εκείνες που υποφέρουν
από την πείνα και διογκώνει τις γραμμές αυτής της
τάξης. Έτσι, δημιουργούνται και οι καπιταλιστές του
χωριού.
Οι εργάτες των πόλεων στη σημερινή Ρωσία, υπό το
καθεστώς της Νέας Οικονομικής Πολιτικής, βρίσκονται
στην ίδια ακριβώς κατάσταση με τους εργάτες των άλ
λων καπιταλιστικών χωρών. Η ελεύθερη διανομή τρο
φίμων έχει καταργηθεί, εκτός από λίγες βιομηχανίες
που τις διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Ο εργάτης πληρώνε
ται με μισθό και πρέπει να πληρώσει για την ικανοποίη
ση των αναγκών του, όπως σε κάθε χώρα. Οι περισσό
τερες Βιομηχανίες, στο βαθμό που λειτουργούν, έχουν
παραχωρηθεί ή ενοικιασθεί σε ιδιώτες. Ο μικροκαπιταλιστής τώρα έχει λυμένα τα χέρια του. Έχει ένα μεγάλο
πεδίο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. Το
αγροτικό πλεόνασμα, τα προϊόντα των βιομηχανικών,
των αγροτικών και όλων των ιδιωτικών επιχειρήσεων
υπόκεινται στην κανονική διαδικασία των εμπορικών
δοσοληψιών, δηλαδή μπορούν να αγοράζονται και να
πουλούνται. Ο ανταγωνισμός μέσα στα πλαίσια του λια
νικού εμπορίου οδηγεί στη συγχώνευση και στη συσ
σώρευση των περιουσιών στα χέρια των ιδιωτών.
Αυτός ο αναπτυσσόμενος καπιταλισμός της πόλης και
του χωριού δεν μπορεί να συνυπάρξει, επί μακρόν, με
τη “δικτατορία του προλεταριάτου”. Η αφύσικη συμμα-
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χία μεταξύ τους θα αποδειχθεί στο εγγύς μέλλον ένας
ακόμη κρίσιμος παράγοντας για τις τύχες της Ρωσίας.
Η μπολσεβίκικη κυβέρνηση πασχίζει ακόμη να δια
τηρείται η επικίνδυνη ψευδαίσθηση ότι “η επανάσταση
προοδεύει”, ότι η Ρωσία “διοικείται από τα προλεταρια
κά σοβιέτ”, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα και το Κράτος
του ταυτίζονται με το λαό. Συνεχίζει να μιλά εν ονόματι
του “προλεταριάτου”. Αναζητά να εξαπατήσει το λαό με
μία νέα χίμαιρα. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ισχυρίζονται τώρα οι Μπολσεβίκοι-, όταν η Ρωσία θα
έχει αναζωογονηθεί βιομηχανικά μέσα από τα επιτεύγ
ματα του γρήγορα αναπτυσσόμενου καπιταλισμού μας,
τότε θα έχει ισχυροποιηθεί αρκετά και η “δικτατορία
του προλεταριάτου” και έτσι θα επιστρέφουμε στην εθνι
κοποίηση. Τότε, το Κράτος θα εκτοπίσει συστηματικά
και θα αντικαταστήσει τις ιδιωτικές βιομηχανίες και έτσι
θα διαλύσει την εξουσία της αναπτυγμένης μπουρζουα
ζίας.
“Μετά από μία περίοδο μερικής αποεθνικοποίησης
θα αρχίσει μια ισχυρότερη εθνικοποίηση”, υποστηρίζει
ο Πρεομπραζίνσκι, Υπουργός των Οικονομικών, σε πρό
σφατο άρθρο του, με τίτλο “Οι Προοπτικές της Νέας
Οικονομικής Πολιτικής”. Τότε, συνεχίζει, “Ο Σοσιαλι
σμός θα νικήσει σε όλα τα μέτωπα”. Ο Ράντεκ, αντίθε
τα, μιλά με λιγότερο διπλωματικό τρόπο. Στην πολιτική
του ανάλυση της Ρωσικής κατάστασης, με τον τίτλο
Είναι η Ρωσική Επανάσταση μία Αστική Επανάσταση;”
(International Press Correspondence, 16η Δεκεμβρίου
του 1921), μας διαβεβαιώνεί: “Εμείς ασφαλώς δεν εν
νοούμε ότι στο τέλος του χρόνου θα δημεύσουμε πάλι
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τα αγαθά που θα έχουν συσσωρευθεί στα χέρια των
ιδιωτών. Η οικονομική μας πολιτική αναφέρεται σε μια
μεγαλύτερη χρονική περίοδο.... Είμαστε συνειδητά προε
τοιμασμένοι για να συνεργασθούμε με την μπουρζουα
ζία· αυτό είναι αναμφισβήτητα επικίνδυνο για την ύπαρξη
της Σοβιετικής κυβέρνησης, διότι αυτή χάνει το μονο
πώλιό της πάνω στη βιομηχανική και στην αγροτική
παραγωγή. Κάτι τέτοιο δε σημαίνει την αποφασιστική
νίκη του καπιταλισμού; Δε θα είναι τότε πιθανό να μη
μπορούμε να μιλάμε για την επανάστασή μας, αφού
αυτή θα έχει χάσει του επαναστατικό της χαρακτήρα;...”.
Σ’ αυτά τα πολύ επίκαιρα και σημαντικά ερωτήματα,
ο Ράντεκ εύθυμα απαντά με ένα κατηγορηματικό Όχι!
Φυσικά, παραδέχεται ότι οι οικονομικές σχέσεις, σύμ
φωνα με τη διδασκαλία του Μαρξ, καθορίζουν τις πολι
τικές και ότι οι οικονομικές παραχωρήσεις προς την
μπουρζουαζία θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε πολιτι
κές παραχωρήσεις. Υπενθυμίζει ότι, όταν η ισχυρή γαιοκτημονική τάξη της Ρωσίας άρχισε να κάνει οικονομι
κές παραχωρήσεις προς την μπουρζουαζία, αυτές σύ
ντομα ακολουθήθηκαν από πολιτικές παραχωρήσεις και
τελικά από τη συνθηκολόγηση της γαιοκτημονικής τά
ξης. Αλλά, ο Ράντεκ ισχυρίζεται ότι οι Μπολσεβίκοι θα
διατηρήσουν την εξουσία τους, ακόμη και κάτω από
συνθήκες καπιταλιστικής παλινόρθωσης. “Η μπουρζουα
ζία είναι μια ιστορικά ξεπεσμένη, θνήσκουσα τάξη.... Να
γιατί η εργατική τάξη (;) της Ρωσίας μπορεί να αρυηθεί
να κάνει πολιτικές παραχωρήσεις προς την μπουρζουα
ζία· και αυτό γιατί ελπίζει, και με το δίκιο της, ότι η
εξουσία της θα αυξηθεί, τόσο σε εθνικό όσο και διε
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θνές επίπεδο, πιο γρήγορα απ’ ό,τι η εξουσία της Ρωσι
κής μπουρζουαζίας”.
Εν τω μεταξύ, αν και μας διαΒεδαιώνει όχι “η εξουσία
της εργατικής τάξης αυξάνεται, τόσο σε εθνικό όσο και
σε διεθνές επίπεδο, ο Ρώσος εργάτης βρίσκεται σε άθλια
κατάσταση. Η Νέα Οικονομική Πολιτική έχει μετατρέ
ψει τον “δικτάτορα” προλετάριο σε έναν κοινό, καθημε
ρινό μισθωτό σκλάβο, ακριβώς σαν τον εργάτη των
χωρών που δεν ευλογήθηκαν από τη Σοσιαλιστική δι
κτατορία. Η συρρίκνωση του εθνικού μονοπωλίου της
κυβέρνησης οδήγησε στο να χάσουν τη δουλειά τους
εκατοντάδες χιλιάδες ανδρών και γυναικών. Πολλές
Σοβιετικές υπηρεσίες έχουν κλείσει· όσες διατηρήθη
καν απέλυσαν το 50 έως το 75% των απασχολούμε
νων. Η μεγάλη εισροή στις πόλεις των αγροτών και
των χωρικών εκείνων που καταστράφηκαν από τις επι
τάξεις καθώς και εκείνων που εγκατέλειψαν τις μαστισμένες από την πείνα περιοχές έχει δημιουργήσει μία
ανεργία απειλητικών διαστάσεων. Η αναζωογόνηση της
βιομηχανικής ζωής είναι μια πολύ αργή διαδικασία, εξ
αιτίας της γενικής έλλειψης εμπιστοσύνης προς το
Μπολσεβίκικο Κράτος και προς τις υποσχέσεις του.
Αλλά, όταν οι βιομηχανίες θα αρχίσουν πάλι να λει
τουργούν, λιγότερο ή περισσότερο συστηματικά, η Ρω
σία θα έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη και
περίπλοκη κατάσταση στον τομέα της εργασίας. Οι ερ
γατικές οργανώσεις και τα συνδικάτα δεν υπάρχουν
στη Ρωσία ως σώματα που ασκούν νόμιμα της δραστηριότητές τους. Οι Μπολσεβίκοι τα έχουν καταργήσει
εδώ και καιρό. Με την ανάπτυξη της παραγωγής και
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του καπιταλισμού, κυβερνητικού και ιδιωτικού, η Ρωσία
θα οδηγηθεί στη δημιουργία ενός νέου προλεταριάτου,
του οποίου τα συμφέροντα θα έλθουν αναπόφευκτα σε
σύγκρουση με τα συμφέροντα της εργοδοτικής τάξης.
Ένας σκληρός αγώνας επίκειται. Έ νας αγώνας με δι
πλό χαρακτήρα: εναντίον του ιδιωτικού καπιταλισμού
και εναντίον του Κράτους ως εργοδότη. Είναι ακόμη
πιθανόν η κατάσταση να οδηγηθεί προς μία άλλη κα
τεύθυνση: να δημιουργηθεί ένας ανταγωνισμός μεταξύ
των εργατών των κρατικών Βιομηχανιών και των καλύ
τερα αμειβόμενων εργατών των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Ποιά θα είναι τότε η στάση της Μπολσεβίκικης κυβέρ
νησης; Ο στόχος της Νέας Οικονομικής Πολιτικής εί
ναι να ενθαρρύνει, με κάθε δυνατό τρόπο, την ανάπτυ
ξη της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και να
επιταχύνει την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Καταστήμα
τα, ανθρακωρυχεία, εργοστάσια και χαλυβουργεία έχουν
ήδη ενοικιασθεί στους καπιταλιστές. Τα εργατικά αιτή
ματα έχουν την τάση να περικόπτουν τα κέρδη· παρα
κωλύουν τις “συνήθεις διαδικασίες” των επιχειρήσεων.
Οι απεργίες, με τη σειρά τους, παρεμποδίζουν την πα
ραγωγή, παραλύουν τη βιομηχανία. Θα μπορέσουν να
συμβιώσουν αλληλέγγυα τα συμφέροντα του Κεφαλαίου
και της Εργασίας στην Μπολσεβίκικη Ρωσία;
Η βιομηχανική και αγροτική εκμετάλλευση της Ρω
σίας, υπό το καθεστώς της Νέας Οικονομικής Πολιτι
κής, θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην ανάπτυξη ενός
ισχυρού εργατικού κινήματος. Οι οργανώσεις των ερ
γαζομένων θα ενοποιήσουν με ισχυρούς δεσμούς το
προλεταριάτο των πόλεων και τους φτωχούς αγρότες,
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με το κοινό αίτημα για καλύτερες συνθήκες ζωής. Από
τη σημερινή διάθεση των Ρώσων εργατών, που τώρα
είναι εμπλουτισμένη με τα 4 χρόνια εμπειρίας του Μπολ
σεβίκικου καθεστώτος, μπορούμε να υποθέσουμε, με
μεγάλο Βαθμό πιθανότητας, ότι το μελλοντικό εργατικό
κίνημα της Ρωσίας θα αναπτυχθεί προς την κατεύθυν
ση του επαναστατικού συνδικαλισμού. Οι συνδικαλιστι
κές ιδέες είναι ισχυρές ανάμεσα στους Ρώσους εργά
τες. Οι αρχές και οι μέθοδοι του επαναστατικού συνδι
καλισμού δεν τους είναι άγνωστες. Το αποτελεσματικό
έργο των εργοστασιακών επιτροπών, που πρώτες άρχι
σαν, το 1917, την απαλλοτρίωση των βιομηχανιών της
μπουρζουαζίας, αποτελεί μια ανάμνηση που ακόμη τους
εμπνέει και που συνεχίζει να είναι ζωντανή μέσα στο
προλεταριάτο. Ακόμη και μέσα στο ίδιο το Κομμουνιστι
κό Κόμμα, μεταξύ των εργατικών του στοιχείων, οι ιδέες
του επαναστατικού συνδικαλισμού είναι δημοφιλείς. Η
πασίγνωστη Εργατική Αντιπολίτευση13, που καθοδηγεί
ται από τα μέλη του Κόμματος Σλιάπνικοβ και Κολλοντάι, είναι ουσιαστικά συνδικαλιστική.
ΤΤ στάση θα κρατήσει η Μπολσεβίκικη κυβέρνηση
απέναντι στο εργατικό κίνημα που θα αναπτυχθεί στη
Ρωσία, το οποίο είτε εν όλω είτε εν μέρει θα είναι
συνδικαλιστικό; Μέχρι τώρα, το Μπολσεβίκικο Κράτος
υπήρξε θανάσιμος εχθρός του συνδικαλισμού μέσα στη
Ρωσία, μολονότι στις άλλες χώρες τον ενθαρρύνει. Στο
1 3. Σ τ ο επόμενο κείμενο, με τον τίτλο Ή

Ρωσική Επανάστα

ση και το Κομμουνιστικό Κ ό μμα ”, παρουσιάζονται οι απόψεις
της Ε ρ γ α τ ικ ή ς Α ν τιπ ο λίτε υ σ η ς .
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10° Συνέδριο ίου Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος
(Μάρτιος του 1921), ο Λένιν κήρυξε αμείλικτο πόλεμο
εναντίον και της παραμικρής εκδήλωσης συνδικαλιστι
κών τάσεων. Απαγορεύθηκε, επίσης, στους Κομμουνι
στές η συζήτηση των συνδικαλιστικών θεωριών, επί ποινή
αποκλεισμού τους από το Κόμμα (Βλέπε τα επίσημα
πρακτικά του 10ου Συνεδρίου). Ένας αριθμός μελών της
Εργατικής Αντιπολίτευσης συνελήφθη και φυλακίσθηκε. Θα ήταν εντελώς απερίσκεπτο να υποθέσουμε ότι η
Κομμουνιστική δικτατορία θα μπορούσε να επιλύσει ικα
νοποιητικά τα δύσκολα προβλήματα που θα δημιουργή
σει η ανάπτυξη ενός αληθινού εργατικού κινήματος μέσα
στο καθεστώς της Μπολσεβίκικης μονοκρατορίας. Οι
Μπολσεβίκοι προσπαθούν να αναμείξουν τις αρχές του
μαρξιστικού συγκεντρωτισμού, την ανεξάρτητη από την
παντοδύναμη κυβέρνηση λειτουργία του εμπορίου και
των βιομηχανικών ενώσεων και την ενεργό αντίθεση
στον ιδιωτικό καπιταλισμό. Αλλά, σύντομα, οι εργάτες
της Ρωσίας δε θα έχουν να πολεμήσουν μόνον ενα
ντίον των μικρών και των μεγάλων καπιταλιστών· θα
συγκρουσθούν και με αυτόν τον ίδιον τον Κρατικό κα
πιταλισμό.
Για να κατανοήσουμε σωστά το πνεύμα και το χαρα
κτήρα της σημερινής φάσης των Μπολσεβίκων, είναι
αναγκαίο να συνειδητοποιήσουμε ότι η αποκαλούμενη
“Νέα Οικονομική Πολιτική” δεν είναι ούτε νέα ούτε
οικονομική. Είναι η παλιά Μαρξιστική πολιτική, η απο
κλειστική πηγή της Μπολσεβίκικης σοφίας. Οι Μπολσε
βίκοι ως Σοσιαλδημοκράτες έχουν παραμείνει πιστοί
στη Βίβλο τους. Μόνο σε μία χώρα όπου ο καπιταλι
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σμός έχει φθάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο ανάπτυ
ξης μπορεί να υπάρξει μία κοινωνική επανάσταση- αυτή
είναι η κορωνίδα της Μαρξιστικής πίστης, που οι Μπολ
σεβίκοι προσπαθούν να την εφαρμόσουν στη Ρωσία.
Είναι αλήθεια ότι, κατά τις μέρες της Οκτωβριανής Επα
νάστασης, οι Μπολσεβίκοι παρεξέκλιναν από το επίπε
δο και στενό μονοπάτι του Μαρξ. Ό χι επειδή αμφισβή
τησαν τον Προφήτη. Όχι, επ’ ουδενί λόγω. Αλλά, επει
δή ο Λένιν και η ομάδα του, με τον πολιτικό τους οπορ
τουνισμό, υποχρεώθηκαν από την ακαταμάχητη λαϊκή
επιθυμία να ακολουθήσουν μία πραγματικά επαναστα
τική πορεία. Όμως, συνεχώς κρέμωνταν από το “ποδό
γυρο” του Μαρξ και αναζητούσαν κάθε ευκαιρία για να
κατευθύνουν την Επανάσταση μέσα στα Μαρξιστικά
κανάλια. Όπως μας υπενθυμίζει με αφέλεια ο Ράντεκ,
“ήδη του Απρίλη του 1918, με ένα λόγο του συντρό
φου Λένιν, η Σοβιετική κυβέρνηση προσπάθησε να προσ
διορίσει τα καθήκοντά μας και να υποδείξει το δρόμο
που τώρα ονομάζουμε Νέα Οικονομική Πολιτική”.
(International Press Corresnpodence, τόμος Ι * νούμε{5° 17).
Σπουδαία ομολογία! Πράγματι, η σημερινή Μπολσε
βίκικη πολιτική είναι συνέχεια του καλού ορθόδοξου
Μπολσεβίκικου Μαρξισμού του 1918. Οι Μπολσεβίκοι
ηγέτες παραδέχονται τώρα ότι η Επανάσταση, όπως
εξελίχθηκε μετά τον Οκτώβρη, ήταν μόνου πολιτική και
όχι κοινωνική. Ο μηχανικός συγκεντρωτισμός του Κομ
μουνιστικού Κράτους -πρέπει να το τονίσουμε- αποδεί
χθηκε μοιραίος για την οικονομική και κοινωνική ζωή
της χώρας. Η βίαιη κομματική δικτατορία κατέστρεψε
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χην ενότητα ίω ν εργατών και των αγροτών και δη
μιούργησε μια διεφθαρμένη γραφειοκρατική συμπερι
φορά απέναντι στην επαναστατική ανοικοδόμηση. Η
πλήρης άρνηση της ελευθερίας του λόγου και της κρι
τικής, όχι μόνου ανάμεσα στις μάζες, αλλά ακόμη και
μέσα στις γραμμές του ίδιου του Κομμουνιστικού Κόμ
ματος, προκάλεσε, μέσα από τα ίδια ία δικά του λάθη,
την καταστροφή της Επανάστασης.
Και τώρα; Ο Μπολσεβίκικος Μαρξισμός συνεχίζεται
στη φτωχή Ρωσία. Αλλά, είναι τερατωδώς εγκληματικό
να παρατείυεται αυτή η αιματηρή Κωμωδία των Σφαλ
μάτων. Η ανοικοδόμηση του Κομμουνισμού δεν είναι
δυνατό να συμβαδίζει με ένα ασθενικό καπιταλισμό,
τεχνητά αναπτυγμένο. Αυτός ο καπιταλισμός δεν μπο
ρεί ποτέ να καταστραφεί -όπως προσποιούνται ότι πι
στεύουν ο Λένιν και η παρέα του- από την ομαλή δια
δικασία της δημιουργίας ενός ισχυρού οικονομικά Μπολ
σεβίκικου Κράτους. Η “νέα” πολιτική είναι, συνεπώς,
μία ψευδαίσθηση και μία παγίδα, εκ θεμελίων αντιδρα
στική. Αυτή η πολιτική δημιουργεί την αναγκαιότητα
για μια άλλη επανάσταση.
Πρέπει η βασανισμένη ανθρωπότητα να κινείται πά
ντοτε μέσα στον ίδιο φαύλο κύκλο;
Ή οι εργάτες θα κατανοήσουν, τελικά, το μεγάλο
δίδαγμα της Ρωσικής Επανάστασης ότι κάθε κυβέρνη
ση, όσο καλό και αν είναι το όνομά της και όσο ωραίες
οι υποσχέσεις της, είναι εγγενώ ς καταστρεπτική απένα
ντι στους ίδιους τους στόχους της κοινωνικής επανά
στασης; Η αποστολή της κυβέρνησης είναι να κυβερνά,
να υποτάσσει, να δυναμώνει και να διαιωνίζει την ύπαρξή
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ιης. Έφθασε η ώρα για τους εργάτες να καταλάβουν
ότι μόνον η δική τους οργανωμένη και δημιουργική
προσπάθεια, απαλλαγμένη από κάθε πολιτική και Κρα
τική παρέμβαση, μπορεί να πραγματώσει το στόχο του
προαιώνιου αγώνα για τη χειραφέτηση του ανθρώπου.
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Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ
ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ*
Η Οκτωβριανή Επανάσταση δεν ήταν ο νόμιμος καρ
πός του παραδοσιακού Μαρξισμού. Η Ρωσία δε θύμιζε
παρά ελάχιστα μια χώρα όπου, σύμφωνα με τον Μαρξ,
“η συγκεντροποίηση των μέσων παραγωγής και η κοι
νωνικοποίηση των εργαλείων της εργασίας είχαν φθάσει στο σημείο να μην μπορούν να διατηρούνται πλέον
μέσα στο καπιταλιστικό κέλυφος, που εκρήγνυται....”.
Στη Ρωσία, αυτό το “κέλυφος” εκρήγνυται απροσδό
κητα. Εκρήγνυται σ’ ένα στάδιο χαμηλής τεχνικής και
βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου η συγκεντροποίηση των
μέσων παραγωγής είχε σημειώσει μικρή πρόοδο. Η
Ρωσία ήταν μία χώρα με μια ανίσχυρη μπουρζουαζία
και με ένα αδύναμο προλεταριάτο, αλλά με έναν ισχυ
ρό αριθμητικά και σημαντικό κοινωνικά αγροτικό πλη
θυσμό. Εν ολίγοις, ήταν μία χώρα στην οποία ήταν
σαφές πως δεν μπορούσε να γίνει λόγος για έναν
ασυμφιλίωτο ανταγωνισμό μεταξύ ενός αναπτυγμένου
βιομηχανικού προλεταριάτου και ενός πλήρως ώριμου
* Αυτό το κείμενο αποτελεί σ υλλο γική εργασία τεσσάρων
γνω στώ ν Αναρχικώ ν της Μόσχας, τα ονόματα των οποίων δεν
αναφέρει ο Μπέρκμαν. για τί κάποιοι από αυτούς ζοόσαν ακόμη
στη Ρωσία, όταν επρόκειτο να εκδοθεί η “Ρώσικη Τραγωδία”.
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καπιταλιστικού συστήματος.
Αλλά, ο συνδυασμός των περιστάσεων στη Ρωσία
του 1917 δημιούργησε μία εξαιρετική κατάσταση που
οδήγησε στη διάλυση ολόκληρου του βιομηχανικού
συστήματος. “Ή ταν εύκολο για τη Ρωσία -έγραφε πολύ
σωστά ο Λένιν- να αρχίσει τη σοσιαλιστική επανάστα
ση μέσα στην εξαιρετικά ιδιόμορφη κατάσταση του
1917”.
Οι ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την έναρξη της
κοινωνικής επανάστασης ήταν:
1) η δυνατότητα συνδυασμού των συνθημάτων της
Κοινωνικής Επανάστασης με το λαϊκό αίτημα για τον
τερματισμό του παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού πολέμου,
που είχε προκαλέσει μεγάλη εξάντληση και δυσαρέ
σκεια στις μάζες.
2) η δυνατότητα παραμονής, τουλάχιστον για κάποια
περίοδο μετά την απαλλαγή από τον πόλεμο, έξω από
τη σφαίρα επιρροής των Ευρωπαϊκών καπιταλιστικών
χωρών που συνέχιζαν τον παγκόσμιο πόλεμο.
3) η ευκαιρία να ξεκινήσει, ακόμη και κατά τη διάρ
κεια αυτού του μικρού διαστήματος, το έργο της εσωτε
ρικής οργάνωσης και της προετοιμασίας των θεμελίων
για την επαναστατική ανοικοδόμηση.
4 ) η εξαιρετικά ευνοϊκή θέση της Ρωσίας στην περί
πτωση μιας πιθανής νέας επίθεσης του Δυτικού Ευρω
παϊκού ιμπεριαλισμού, που οφειλόταν στην αχανή της
έκταση και στα ανεπαρκή της μέσα επικοινωνίας.
5) τα πλεονεκτήματα αυτής της κατάστασης στην
έκβαση του εμφυλίου πολέμου και
6) η δυνατότητα της σχεδόν άμεσης ικανοποίησης

55

των βασικών αιτημάτων της επαναστατημένης αγρο
τιάς, παρά το γεγονός ότι η δημοκρατική, σε γενικές
γραμμές, άποψη του αγροτικού πληθυσμού ήταν εντε
λώς διαφορετική από το σοσιαλιστικό πρόγραμμα του
“κόμματος του προλεταριάτου”, που κατέλαβε τα ηνία
της κυβέρνησης.
Επί πλέον, η επαναστατική Ρωσία είχε ήδη το πλεο
νέκτημα της μεγάλης εμπειρίας του 1905, όταν η Τσα
ρική αυτοκρατορία κατάφερε να συντρίψει την επανά
σταση, επειδή αυτή ήταν αποκλειστικά πολιτική και γι’
αυτό δεν μπόρεσε ούτε τους αγρότες να ξεσηκώσει
ούτε και να παρακινήσει ένα σημαντικό τμήμα του προ
λεταριάτου.
Ο παγκόσμιος πόλεμος, αποκαλύπτοντας την πλήρη
χρεωκοπία της συνταγματικής κυβέρνησης, βοήθησε την
προετοιμασία και την επίσπευση του μεγαλύτερου λαϊ
κού κινήματος· ενός κινήματος που από την ίδια του τη
φύση μπορούσε να εξελιχθεί μόνο σε μία κοινωνική
επανάσταση.
Προλαμβάνοντας τα μέτρα της επαναστατικής κυβέρ
νησης, και συχνά σε ανοικτή αντίθεση μ’ αυτήν, οι επαναστατημένες μάζες άρχισαν με δική τους πρωτοβου
λία, πολύ πριν από τις μέρες του Οκτώβρη, να θέτουν
σε εφαρμογή τις κοινωνικές τους ιδέες. Κατέλαβαν τη
γη, τα εργοστάσια, τα ορυχεία, τα χαλυβουργεία και τα
εργαλεία της παραγωγής. Απαλλάχθηκαν από τους μι
σητούς και επικίνδυνους εκπροσώπους της κυβέρνησης
και της εξουσίας. Στο μεγαλειώδες επαναστατικό τους
ξέσπασμα κατέστρεψαν κάθε μορφή πολιτικής και οι
κονομικής καταπίεσης. Στα βάθη της Ρωσίας, η Κοινω
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νική Επανάσταση μαινόταν, όταν ιον Οκτώθρη άλλα
ξαν ία πράγματα στην Πετρούπολη και στη Μόσχα.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα, που στόχος του ήταν η
δικτατορία, από την αρχή εκτίμησε σωστά την κατάστα
ση. Εγκαταλείποντας τα δημοκρατικά μέρη του πολιτι
κού του προγράμματος, διακήρυξε με τόλμη τα συνθή
ματα της Κοινωνικής Επανάστασης με σκοπό να κερδί
σει τον έλεγχο του μαζικού κινήματος. Στην πορεία της
ανάπτυξης της Επανάστασης, οι Μπολσεβίκοι έδωσαν
συγκεκριμένη μορφή σε κάποιες βασικές αρχές και
μεθόδους του Αναρχικού Κομμουνισμού, όπως για πα
ράδειγμα: άρνηση του κοινοβουλευτισμού, απαλλοτρίω
ση της μπουρζουαζίας, τακτικές άμεσης δράσης, κατά
ληψη των μέσων παραγωγής, εγκαθίδρυση του συστή
ματος των Εργατικών και Αγροτικών Συμβουλίων (Σο
βιέτ), κ.λ.π.
Επί πλέον, το Κομμουνιστικό Κόμμα εκμεταλλεύθηκε
όλα τα επίκαιρα λαϊκά αιτήματα· τερματισμός του πολέ
μου, όλη η εξουσία στο επαναστατημένο προλεταριάτο,
η γη στους αγρότες, κ.λ.π. Αυτή η φθηνή δημαγωγία,
όπως θα δούμε παρακάτω, άσκησε τρομερή ψυχολογι
κή επίδραση στην επίσπευση και στην ενίσχυση της
επαναστατικής διαδικασίας.
Αλλά, εάν ήταν εύκολο, όπως είπε ο Λένιν, να αρχί
σει η Επανάσταση, η παραπέρα ανάπτυξη και ενδυνά
μωσή της επρόκειτο να λάβουν χώρα μέσα σε ένα αντί
ξοο περιβάλλον.
Η εξωτερική θέση της Ρωσίας, όπως χαρακτηρίσθη
κε από τον Λένιν στα μέσα του 1918, συνέχιζε να είναι
“ασυνήθιστα περίπλοκη και επικίνδυνη” καθώς και “δε
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λεαστική για τα γειτονικά ιμπεριαλιστικά κράτη λόγω
της προσωρινής της αδυναμίας. Η Σοσιαλιστική Σοβιετι
κή Δημοκρατία βρισκόταν σε μία “εξαιρετικά ασταθή
και πολύ επικίνδυνη διεθνή θέση”.
Και πραγματικά, όλα όσα επακολούθησαν στην εξω
τερική ιστορία της Ρωσίας ήταν γεμάτα δυσκολίες, που
προέρχονταν από την ανάγκη του ακατάπαυστου πολέ
μου, συχνά σε πολλά μέτωπα ταυτοχρόνως, εναντίον
των πρακτόρων του διεθνούς ιμπεριαλισμού καθώς και
εναντίον των κοινών τυχοδιωκτών. Μόνο μετά την τελι
κή ήττα των στρατιωτικών δυνάμεων του Βράνγκελ14
τέθηκε τελικά ένα τέλος στην άμεση ένοπλη επέμβαση
στις υποθέσεις της Ρωσίας.
Η εσωτερική κατάσταση της Ρωσίας δεν ήταν λιγό
τερο δύσκολη και περίπλοκη ούτε και λιγότερο χαοτική.
Πλήρης διάλυση της βιομηχανίας· αποτυχία της εθνι
κής οικονομίας· αποδιοργάνωση του συστήματος μετα
φορών, πείνα, ανεργία· σχετική έλλειψη οργάνωσης
μεταξύ των εργατών· ασυνήθιστα περίπλοκες και αντι
φατικές συνθήκες της ζωής των αγροτών· η ψυχολογία
των “μικρο-ιδιοκτητών”, εχθρική προς το νέο Σοβιετικό
καθεστώς· σαμποτάζ στους χώρους της εργασίας από
την τεχνική ιντελιγκέντσια· μεγάλη έλλειψη μέσα στο
14. Ο Β ρ ά νγκ ε λ, γ ό ν ο ς οικογένειας ε υ γ ε ν ώ ν από την Π ε 
τρούπολη, ή ταν αξιωματικός των Κοζάκω ν κατά τον Ρ ω σ ο -ια πωνικό πόλεμο και κατά τον Π ρώ το Π α γκ ό σ μ ιο Π όλεμο. Το ν
Απρίλιο του 1920, μετά την αποχώρηση του Ν τενίκιν, ανέλαβε
την αρχηγία του αντεπαναστατικού στρατού. Π έ θ α νε στις Β ρ υ 
ξέλλες, το 1928.
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Κόμμα εκπαιδευμένων εργατών, που να είναι εξοικειω
μένοι με τις τοπικές συνθήκες και πρακτική ανικανότη
τα των ηγετών του Κόμματος· τέλος, σύμφωνα με την
ειλικρινή ομολογία των αναγνωρισμένων ηγετών των
Μπολσεβίκων, “το τεράστιο μίσος και η δυσπιστία των
μαζών απέναντι σε οτιδήποτε το κυβερνητικό”. Αυτή
ήταν η κατάσταση στην οποία έπρεπε να γίνουν τα
πρώτα και δυσκολότερα βήματα της Επανάστασης.
Πρέπει να αναφέρουμε, επίσης, ότι υπήρχαν ακόμη
και άλλα ιδιαίτερα προβλήματα που έπρεπε να αντιμε
τωπίσει η επαναστατική κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, οι
βαθειά ριζωμένες αντιθέσεις και ανταγωνισμοί μεταξύ
των συμφερόντων και των επιδιώξεων των διάφορων
κοινωνικών ομάδων της χώρας. Οι πιο σημαντικές απ’
αυτές ήταν:
1) η πιο προοδευτική, με μεγάλη επιρροή στα βιομη
χανικά κέντρα, ομάδα του εργοστασιακού προλεταριά
του. Παρά τη σχετική πολιτιστική και τεχνική οπισθο
δρόμηση, αυτή η ομάδα υποστήριζε την εφαρμογή των
αληθινών κομμουνιστικών μεθόδων.
2) ο αριθμητικά ισχυρός αγροτικός πληθυσμός, του
οποίου η οικονομική στάση ήταν αποφασιστική, ιδιαίτε
ρα κατά τη στιγμή της βιομηχανικής κατάρρευσης και
του αποκλεισμού. Αυτή η τάξη έβλεπε με δυσπιστία και
με μίσος όλες τις προσπάθειες της Κομμουνιστικής κυ
βέρνησης για κηδεμόνευση και έλεγχο των οικονομι
κών της δραστηριοτήτων.
3) η πολύ μεγάλη ομάδα, που ασκεί και σημαντική
ψυχολογική επιρροή (υπό την έννοια ότι διαμορφώνει
την κοινή γνώμη και της προσδίδει έναν χαρακτήρα
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πανικού), των μεσαίων πολιτών· τα υπολείμματα της
μεγαλομπουρζουαζίας, ειδικευμένοι τεχνικοί, μικροέμποροι, μικροαφεντικά, εμπορικοί πράκτορες κάθε είδους·
μια πολυάριθμη ομάδα, μέσα στην οποία βρίσκονταν
επίσης και δημόσιοι υπάλληλοι του παλιού καθεστώτος
που προσαρμόσθηκαν και τέθηκαν στην υπηρεσία της
Σοβιετικής κυβέρνησης, την οποία προσπαθούσαν, όμως,
να υπονομεύουν· άτομα δελεασμένα από τη νέα κατά
σταση πραγμάτων που αναζητούσαν να κάνουν καριέρα· και τέλος, άτομα που είχαν χάσει τον συνηθισμένο
τρόπο της ζωής τους και κυριολεκτικά πεινούσαν. Αυτή
η τάξη αποτελούσε, σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις,
περίπου το 70% των απασχολούμενων στις Σοβιετικές
υπηρεσίες.
Φυσικά, κάθε μία από αυτές τις ομάδες έβλεπε την
Επανάσταση με τα δικά της μάτια, έκρινε τις παραπέρα
δυανατότητες της από τη δική της οπτική γωνία και
αντιδρούσε με το δικό της ιδιόμορφο τρόπο στα μέτρα
της επαναστατικής κυβέρνησης.
Ό λοι αυτοί οι ανταγωνισμοί, που δίχαζαν τη χώρα
και συχνά πυροδοτούσαν αιματηρές διαμάχες, έτειναν
αναπόφευκτα να τρέφουν την αντεπανάσταση- όχι μια
απλή συνωμοσία ή ανταρσία, αλλά μια τρομακτική ανα
στάτωση μιας χώρας που έζησε την εμπειρία δύο πα
γκόσμιων κατακλυσμών συγχρόνως: του πολέμου και
της κοινωνικής επανάστασης.
Έτσι, το πολιτικό κόμμα που ανέλαβε το ρόλο του
δικτάτορα ήλθε αντιμέτωπο με προβλήματα πρωτόγνω
ρης δυσκολίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν οπισθο
χώρησε από φόβο μπροστά στη λύση τους και εδώ έγκει
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ται η αλησμόνητη ιστορική του αξία.
Παρά τους βαθύτατους ανταγωνισμούς, παρά την
εμφανή απουσία των αναγκαίων συνθηκών για μια
κοινωνική επανάσταση, ήταν πολύ αργά για να συζη
τάμε για την απόσυρση του απρόσκλητου επισκέπτη και
για να περιμένουμε μια καινούργια και ευνοϊκότερη
ευκαιρία. Μόνον τυφλοί, δογματικοί ή εντελώς αντι
δραστικοί θα μπορούσαν να φαντάζονται ότι η Επανά
σταση μπορούσε να έχει “γίνει διαφορετικά”. Η Επανά
σταση δεν ήταν και δε θα μπορούσε να ήταν ένα μηχα
νικό προϊόν μιας αφηρημένης βούλησης. Ή τα ν μία ορ
γανική διαδικασία που ξέσπασε με στοιχειακή δύναμη
από τις ίδιες τις ανάγκες του λαού, από τον περίπλοκο
συνδυασμό των περιστάσεων, που προσδιόριζαν την
ύπαρξή του.
Η επιστροφή στο παλιό πολιτικό και οικονομικό κα
θεστώς του βιομηχανικού φεουδαρχισμού ήταν εκτός
συζητήσεως. Ή τα ν αδύνατον, και πρώτα απ’ όλα διότι
αποτελούσε άρνηση της μεγαλύτερης κατάκτησης της
Επανάστασης· του δικαιώματος του κάθε εργαζόμενου
για μία αξιοπρεπή ανθρώπινη ζωή. Ή τα ν επίσης αδύνα
τον εξ αιτίας των βασικών αρχών της νέας εθνικής
οικονομίας· το παλιό καθεστώς ήταν εγγενώς εχθρικό
προς την ανάπτυξη ελεύθερων κοινωνικών σχέσεων και
δεν υπήρχε μέσα σ ’ αυτό χώρος για την πρωτοβουλία
των εργατών.
Ή τα ν σαφές ότι η μόνη σωστή και ωφέλιμη λύση που μπορούσε να διασώσει την Επανάσταση από τους
εξωτερικούς της εχθρούς, να την απαλλάξει από τον
εσωτερικό ανταγωνισμό που δίχαζε τη χώρα, να τη διευ
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ρύνει και να την εμβαθύνει- βρισκόταν στην άμεση και
δημιουργική πρωτοβουλία των εργαζόμενων μαζών.
Μόνον αυτές, που για αιώνες είχαν κουβαλήσει στις
πλάτες τους τα βαρύτερα φορτία, μπορούσαν μέσα από
τη συνειδητή συστηματική προσπάθεια να βρουν το
δρόμο προς μία καινούργια, αναγεννημένη κοινωνία.
Και αυτό θα αποτελούσε τη λογική κορύφωση του απα
ράμιλλου επαναστατικού τους ζήλου.
Ο ίδιος ο Λένιν, απαντώντας σε ένα από τα έργα του
στο ερώτημα: “Πώς να διατηρήσουμε και να δυναμώ
σουμε την πειθαρχία του επαναστατικού κόμματος του
προλεταριάτου”, είπε με σαφήνεια: “Μαθαίνοντας πώς
να συναντηθούμε, να συμπράξουμε και ώς ένα βαθμό
να συγχωνευθούμε με τις πλατειές μάζες των εργαζο
μένων, κυρίως με το προλεταριάτο, αλλά επίσης και με
τις μη προλεταριακές εργαζόμενες”. (Η έμφαση είναι
του ίδιου του Λένιν).
Ωστόσο, αυτή η σκέψη ήταν και παραμένει ακόμη,
στο σύνολό της, σε ασυμβίβαστη αντίθεση με το πνεύ
μα του Μαρξισμού στην επίσημη Μπολσεβίκικη ερμη
νεία του και ιδιαίτερα με την εξουσιαστική αντίληψη
του Λένιν για το Μαρξισμό.
Εκπαιδευμένοι για χρόνια στην ιδιόρρυθμη και “πα
ράνομη” κοινωνική τους φιλοσοφία, σύμφωνα με την
οποία η διακαής πίστη τους στην Κοινωνική Επανάστα
ση ήταν, με έναν τρόπο παράξενο, αναμεμειγμένη με
την όχι λιγότερο φανατική πίστη στον Κρατικό συγκε
ντρωτισμό, οι Μπολσεβίκοι επινόησαν μια εντελώς και
νούργια επιστήμη τακτικών. Σύμφωνα μ’ αυτήν, η προε
τοιμασία και η ολοκλήρωση της Κοινωνικής Επανάστα
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σης καθιστά αναγκαία την οργάνωση ενός ειδικού συνομωτικού επιτελείου, αποτελούμενου αποκλειστικά από
θεωρητικούς του κινήματος, που αναλαμβάνουν δικτατορικές εξουσίες με σκοπό την εκ των προτέρων απο
σαφήνιση και τελειοποίηση, με τα δικά τους συνομωτικά μέσα, της ταξικής συνείδησης του προλεταριάτου.
Έτσι, το θεμελιώδες χαρακτηριστικό της Μπολσεβίκι
κης ιδεολογίας ήταν η δυσπιστία απέναντι στις μάζες, η
δυσπιστία απέναντι στο προλεταριάτο. Εάν οι μάζες
αφεθούν μόνες τους -σύμφωνα με την Μπολσεβίκικη
ιδεολογία- μπορούν να αποκτήσουν μόνον τρεϊντγιουνιονιστική15 συνείδηση.
Ο δρόμος που οδηγεί στην άμεση δημιουργικότητα

15. Τ ρ ε ϊν τ γ ιο υ ν ιο ν ισ τ ικ ή : από την α γ γ λικ ή λέξη “tradeυη ΐο η ”(εργατικό σωματείο, συνδικάτο). Η άποψη ότι οι εργάτες
από μό νοι τους δ ε ν μπορούν αρθούν στο ύψος της επαναστατι
κής συνείδησης αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της λενινιστικής
αντίληψης για τις σχέσεις των “επαναστατών” με ης *μάζες”,
από την οποία απορρέει και η δήθ εν αναγκαιότητα καθ οδ ή γη 
σης του κινήματος από τη ν “πρωτοπορεία” του Κόμματος. Π α ρουσιάσθηκε από το Λ έ ν ιν το 1 9 0 2 στο έ ρ γ ο του “Τι να Κ άνου
μ ε ;” και στηρίζεται στις “σωστές και σπουδαίες” απόψεις, όπως
γράφει ο ίδιος ο Λ έ ν ιν , του Κάουτσκυ. Σύμφ ω να μ ε τις “σοφίες”
του Κάουτσκυ, τις οποίες επαναλαμβάνει ο Λ έ ν ιν, “η σοσιαλι
στική συνείδηση είναι κάτι που έχει εισαχθεί απέξω στη ν ταξική
πάλη του προλεταριάτου και όχι κάτι που γ εννή θη κε αυθόρμη
τα α π ’ α υτήν”. (Β λέπ ε το έ ρ γο του Λ έ ν ιν “Τι να Κ ά ν ο υ μ ε ”,
σελίδα 50, εκδόσεις “Θ ε μέ λιο ” επίσης, το κείμενό μας “Τα
σιδερένια τάγματα του ολοκληρωτισμού”, περιοδικό “Ε λευθερια κή Κ ίν η σ η ” 5° τεύχος).
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των μαζών είχε, λοιπόν εγκαταλεκρθεί.
Σύμφωνα με την Μπολσεβίκικη ιδεολογία, οι μάζες
είναι “σκοτεινές”, πνευματικά ακρωτηριασμένες από αιώ
νες σκλαβιάς. Είναι πολύπλευρα επηρεασμένες· μέσα
στις μάζες υπάρχει, εκτός από την επαναστατική πρωτο
πορία, ένας μεγάλος αριθμός αδιάφορων και συμφερο
ντολόγων. Οι μάζες, σύμφωνα με την παλιά, αλλά ακό
μη σωστή για τους Μπολσεβίκους, συνταγή του Ρουσσώ, πρέπει να απελευθερωθούν δια της βίας. Για να τις
εκπαιδεύσει κάποιος στην ελευθερία δεν πρέπει να δι
στάσει να χρησιμοποιήσει καταναγκασμό και βία.
“Ο προλεταριακός καταναγκασμός σε όλες του τις
μορφές -γράφει ο Μπουχάριν, ένας από τους σημαντι
κότερους Κομμουνιστές θεωρητικούς, αρχίζοντας από
τις συνοπτικές εκτελέσεις και τελειώνοντας με την καταναγκαστική εργασία είναι, όσο και αν ακούγεται πα
ράξενα, μία μέθοδος ανακατασκευής του ανθρώπινου
υλικού της καπιταλιστικής εποχής μέσα σε μία Κομμου
νιστική ανθρωπότητα”.
Αυτός ο κυνικός δογματισμός, αυτή η φανατική ψευδοφιλοσοφία, διανθισμένη με παιδαγωγική Κομμουνιστι
κή σάλτσα και στηριγμένη στον εξαναγκασμό των “επί
σημα καθιερωμένων στελεχών” (έκφραση του επιφανούς
Κομμουνιστή και εργατικού ηγέτη Σλιάπνικοβ), εκφρά
ζουν τις πραγματικές μεθόδους της δικτατορίας του Κόμ
ματος, που διατηρεί την ονομασία “δικτατορία του προ
λεταριάτου” απλώς για τις εορταστικές εκδηλώσεις μέσα
στη Ρωσία και για τη διαφήμιση στο εξωτερικό.
Ή δη από τις πρώτες μέρες της Επανάστασης, στις
αρχές του 1918, όταν ο Λένιν, για πρώτη φορά, ανα
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κοίνωσε δημοσίως ίο κοινωνικο-οικονομικό ίου πρό
γραμμα με κάθε λεπτομέρεια, οι ρόλοι του λαού και του
Κόμματος στην επαναστατική ανοικοδόμηση ήταν αυ
στηρός διαχωρισμένοι και σαφώς καθορισμένοι. Από το
ένα μέρος, μία απολύτως πειθήνια σοσιαλιστική αγέλη,
ένας 6ου6ός λαός· από το άλλο, το πάνσοφο και με
πλήρη έλεγχο των πάντων Πολιτικό Κόμμα. Ό,τι είναι
ανεξιχνίαστο για όλους αποτελεί ανοικτό βιβλίο γι’ Αυτό.
Μέσα στη χώρα μπορεί να υπάρξει μόνο μία αδιαμφι
σβήτητη πηγή αλήθειας: το Κράτος. Αλλά, το Κομμουνι
στικό Κράτος είναι, ουσιαστικά και πρακτικά, η δικτατο
ρία του Κόμματος ή -για να εκφρασθούμε σωστότεραη δικτατορία της Κεντρικής του Επιτροπής. Κάθε πολί
της πρέπει να είναι, πρώτα και κύρια, υπηρέτης του
Κράτους, ο υπάκουος υπάλληλός του, ο τυφλός εκτελε
στής, είτε συνειδητά είτε από φόβο, της βούλησης του
αφεντικού του. Κάθε ελεύθερη πρωτοβουλία, είτε ατομι
κή είτε συλλογική, εξαφανίζεται κάτω από την αυστηρή
επίβλεψη του Κράτους. Τα Σοβιέτ του λαού μετατρέπονται σε παραρτήματα του Κυβερνώντος Κόμματος· οι
Σοβιετικές υπηρεσίες γίνονται άψυχα γραφεία, απλοί
διαβιβαστές της βούλησης του κέντρου προς την περι
φέρεια. Κάθε Κρατική δραστηριότητα πρέπει να φέρει
τη σφραγίδα του Κομμουνισμού, όπως αυτός ερμηνεύε
ται από την ομάδα που κατέχει την εξουσία. Κάθε άλλη
δραστηριότητα θεωρείται περιττή, άχρηστη και επικίν
δυνη.
Αυτό το σύστημα της στρατιωτικής απολυταρχίας, στη
ριγμένο στις σφαίρες και στις ξιφολόγχες, έχει υποδου
λώσει κάθε φάση της ζωής, χωρίς να σταματά ούτε
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μπροστά στην καταστροφή των καλύτερων πολιτισμι
κών αξιών ούτε μπροστά στην κατασπατάληση της αν
θρώπινης ζωής και ενέργειας.

Διακηρύσσοντας ότι “Το κράτος είμαι εγώ ”, η Μπολ
σεβίκικη δικτατορία έχει αναλάβει την πλήρη ευθύνη
για την Επανάσταση, σε όλες της τις ιστορικές και ηθι
κές συνέπειες.
Έχοντας παραλύσει τις δημιουργικές προσπάθειες του
λαού, το Κομμουνιστικό Κόμμα μπορούσε να υπολογί
ζει μόνο στη δική του πρωτοβουλία. Με ποιο τρόπο,
λοιπόν, η Μπολσεβίκικη δικτατορία προσδοκούσε να
χρησιμοποιήσει προς οφελός της τις πηγές της Κοινω
νικής Επανάστασης; Ποιο δρόμο διάλεξε όχι απλώς για
να υποδουλώσει μηχανικά τις μάζες στην εξουσία της,
αλλά και για να τις εκπαιδεύσει, να τις εμπνεύσει με τις
προχωρημένες σοσιαλιστικές ιδέες και να τις τονώσει εξαντλημένες όπως ήταν από το μακρόχρονο πόλεμο,
την οικονομική καταστροφή και την αστυνομική κατα
πίεση- με μία νέα πίστη στη σοσιαλιστική ανοικοδόμη
ση; Τι έβαλε στη θέση του επαναστατικού ενθουσια
σμού που πριν έλαμπε πολύ έντονα;
Δύο πράγματα, που αποτέλεσαν την ουσία της ανοικοδομητικής προσπάθειας της Μπολσεβίκικης δικτατορίας:
1) τη θεωρία του Κομμουνιστικού Κράτους και
2) την τρομοκρατία.
Στις ομιλίες του για το Κομμουνιστικό πρόγραμμα
στις διάφορες Συνδιασκέψεις και στα Συνέδρια καθώς
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και σιη διάσημη μπροσούρα ίου Ό Αριστερισμός: μία
παιδική αρρώστια του Κομμουνισμού”, ο Λέυιν σταδια
κά διαμόρφωσε αυτό το ιδιάζον δόγμα του Κομμουνι
στικού Κράτους, το οποίο έμελλε να διαδραματίσει κυ
ρίαρχο ρόλο στη στάση του Κόμματος και να καθορίσει
όλα τα επόμενα βήματα των Μπολσεβίκων στη σφαίρα
της πρακτικής πολιτικής. Είναι το δόγμα ενός γεμάτου
ελιγμούς πολιτικού δρόμου· το δόγμα των “αναβολών”
και της “υποτέλειας”, των συμφωνιών και των συμβιβα
σμών, των κερδοφόρων υποχωρήσεων, των επικίνδυ
νων οπισθοχωρήσεων και παραχωρήσεων. Πρόκειται για
μία αληθινά κλασική θεωρία του συμβιβασμού.
Περιφρονώντας “τα συγκρατημένα γέλια και τα χα
χανητά των λακέδων της μπουρζουαζίας”, ο Λένιν καλεί τις εργαζόμενες μάζες “να ελιχθούν”, να υποχωρή
σουν, να αγρυπνούν και να περιμένουν, να βαδίζουν
αργά και ούτω καθ’ εξής. Ό χι το φλογερό πνεύμα του
Κομμουνισμού, αλλά το σοβαρό εμπορικό πνεύμα που
μπορεί με επιτυχία να διαπραγματευθεί για λίγα ψίχου
λα σοσιαλισμού με την ανυπότακτη ακόμη μπουρζουα
ζία· αυτή είναι “η ανάγκη της στιγμής”. Η ενθάρρυνση
και η ανάπτυξη των αρετών του εμπορίου, το πνεύμα
της φειδούς και της επικερδούς συναλλαγής· αυτή εί
ναι η πρώτη εντολή προς τον “αναγεννημένο” λαό.
Στην μπροσούρα του για του “Αριστερισμό” που προαναφέραμε, ο Λένιν απορρίπτει με περιφρόνηση κάθε
συμβατική ηθική και συγκρίνει τις τακτικές του Κόμμα
τός του με εκείνες ενός στρατιωτικού διοικητή, αγνοώ
ντας το χάσμα που χωρίζει τόσο τις ίδιες τις τακτικές
όσο και τους στόχους τους. Κάθε μέσο που οδηγεί στη
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νίκη είναι καλό. Υπάρχουν συμβιβασμοί και συμβιβα
σμοί. Ο Λένιν προσπαθώντας να βάλει μυαλό “στους
αφελείς Γερμανούς αριστερούς Κομμουνιστές” 16, που
πνίγονται μέσα στον ίδιο τους τον επαναστατικό εν
θουσιασμό, τους υπενθυμίζει ότι “όλη η ιστορία του
Μπολσεβικισμού, πριν και μετά την Οκτωβριανή Επα
νάσταση, είναι γεμάτη από παραδείγματα συμφωνιών
και συμβιβασμών με τα άλλα κόμματα, ακόμη και με τα
κόμματα της μπουρζουαζίας”. Για να αποδείξει τον ισχυ
ρισμό του, ο Λένιν απαριθμεί με μεγάλη λεπτομέρεια
διάφορες περιπτώσεις συναλλαγών με τα αστικά κόμ
ματα, αρχίζοντας από το 1905 και φθάνοντας μέχρι
την υιοθέτηση από τους Μπολσεβίκους, κατά τη στιγμή

16. Πρόκειται για τη λε γά μ ε νη “Αντιπολίτευση Α ρ χ ώ ν ” του
Έ ρ λ ε ρ και του Χόρνερ, που ο Λ έ ν ιν τους επιτίθεται σ το ν “Α ρ ι
στερισμό” του. κυρίως επειδή δε δ έχοντα ν να δουλέψ ουν μέσα
στα κοινοβούλια. Ο ι Γερμα νοί “α ρ ισ τ ε ρ ο ί Κ ο μ μ ο υ ν ισ τέ ς ” και
άλλες ομάδες της εποχής εκείνης (π.χ. Ανεξάρτητο Ερ γα τικ ό
Κόμμα Σκωτίας, Π ά νε κο υκ σ τη ν Ο λλανδ ία, κ Α π .) υιοθετούσαν
την αναρχική αντικοινοβουλευτική πρακτική και δ εν πρέπει να
συγχέονται με τους σημερινούς “αριστεριστές” (ακροαριστερούς)
που οι περισσότεροι είναι πρόθυμοι, όταν “τους παίρνει”, να
δράσουν και μέσα από τα κοινοβούλια. Γ ι ’ αυτό ο Λ έ ν ιν γράφει:
“τα πιο θολωμένα μυαλά ανάμεσα στους συνδικαλιστές και
αναρχικούς των λατινικ ώ ν χ ω ρώ ν μπορούν να είναι ικανοποιη
μ έ ν α ” μ ε τα όσα υποστηρίζουν οι “αριστεροί Γ ε ρ μ α νο Γ (Β λέπ ε
το έρ γο του Λ έ ν ιν “Ο Αριστερισμός: Π αιδική Αρρώστια του
Κομμουνισμού” σελίδα 58, εκδόσεις “Θ ε μ έ λιο ” επίσης, το κεί
με ν ό μας “Λ ό γ ο ς και Π ρ άξη της Α υτοδιεύθυνσης” σελίδες 8
και 9, περιοδικό “Ελευθεριακή Κ ίν η σ η ” 6° τεύχος).

68

ιης Οκτωβριανής Επανάστασης, “του αγροτικού προ
γράμματος των σοσιαλεπαναστατών, στο σύνολό του
και χωρίς καμία αλλαγή”.
Συμβιβασμός και συναλλαγή, πράγματα για τα οποία
οι Μπολσεβίκοι τόσο ανηλεώς, και με το δίκιο τους,
κατάγγελλαν και στιγμάτιζαν όλα τα άλλα κόμματα του
Κρατικού Σοσιαλισμού, γίνονται τώρα το Άστρο της
Βηθλεέμ που δείχνει το δρόμο προς την επαναστατική
ανοικοδόμηση. Ή τα ν βέβαιο ότι οι μέθοδοι των Μπολ
σεβίκων θα οδηγούσαν αναπόφευκτα στο τέλμα του
συμβιβασμού, της υποκρισίας και της ανηθικότητας.
Η ειρήνη του Μπρεστ-Λιτόβσκ· η αγροτική πολιτική
με τις σπασμωδικές μεταβολές της από τα φτωχότερα
στρώματα των αγροτών στον εκμεταλλευτή αγρότη· η
αντιφατική και πανικόβλητη στάση απέναντι στα εργα
τικά συνδικάτα· η ασταθής πολιτική απέναντι στους ει
δικούς τεχνικούς, με τη θεωρητική και πρακτική ταλάντευση από τη συλλογική διεύθυνση των εργοστασίων
στην “εξουσία του ενός ανδρός” οι αμήχανες εκκλή
σεις προς τον Δυτικο-Ευρωπαϊκό καπιταλισμό, χωρίς
να υπολογίζει καθόλου τόσο το Ρωσικό όσο και το
Δυτικο-Ευρωπαϊκό προλεταριάτο· τέλος, η πιο πρόσφα
τη, αντιφατική και γεμάτη ελιγμούς, αλλά αδιαμφισβή
τητη και βέβαιη παλινόρθωση της καταργημένης μπουρ
ζουαζίας: όλα αυτά αποτελούν το καινούργιο σύστημα
του Μπολσεβικισμού. Ένα σύστημα πρωτοφανούς κυνι
σμού που ασκείται σε μια τεράστια κλίμακα, μία πολιτι
κή πρόστυχης διπροσωπίας, σύμφωνα με την οποία το
αριστερό χέρι του Κομμουνιστικού Κόμματος αρχίζει
συνειδητά να αγνοεί, ακόμη και να αρνείται εκ πεποι-
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Θησέως, ό,τι κάνει το δεξί του χέρι. Έτσι, για παράδειγ
μα, διακηρύσσεται, από τη μια πλευρά, ότι το σημαντι
κότερο πρόβλημα της στιγμής είναι ο αγώνας εναντίον
της μικρομπουρζουαζίας (και συμπτωματικά, σύμφωνα
με τη στερεότυπη Μπολσεβίκικη φρασεολογία, εναντίου
των αναρχικών στοιχείων), ενώ, από την άλλη πλευρό,
εκδίδονται νέα διατάγματα που δημιουργούν τις ανα
γκαίες τεχνικο-οικουομικές και ψυχολογικές συνθή
κες για την παλινόρθωση και την ενδυνάμωση αυτής
της ίδιας της μπουρζουαζίας. Αυτή είναι η Μπολσεβίκι
κη πολιτική που θα παραμείνει πάντοτε ένα μνημείο
του απόλυτου ψεύδους, μία ολικά αντιφατική και οπορτουυιστική πολιτική, που ενδιαφέρεται μόνο για την
αυτοσυντήρηση της δικτατορίας του Κομμουνιστικού
Κόμματος.
Ωστόσο, όσο ηχηρά και αν διαλαλεί η δικτατορία τη
μεγάλη επιτυχία των νέων της μεθόδων, παραμένει το
τραγικότατο γεγονός ότι η Επανάσταση δέχθηκε τις
χειρότερες και πιο ανεπανόρθωτες πληγές από τα χέ
ρια της ίδιας της Κομμουνιστικής δικτατορίας.
Μία αναπόφευκτη συνέπεια της κυριαρχίας του Κομ
μουνιστικού Κόμματος ήταν επίσης και η άλλη “μέθο
δος” της Μπολσεβίκικης διεύθυνσης· η τρομοκρατία.
Πολύ καιρό πριν, ο Ένγκελς είχε πει ότι το προλετα
ριάτο δε χρειάζεται το Κράτος για να προστατεύσει την
ελευθερία, αλλά για να συντρίψει τους αντιπάλους του,
και ότι θα είναι δυνατό να μιλάμε για ελευθερία, όταν
δε θα υπάρχει καθόλου κυβέρνηση. Οι Μπολσεβίκοι
υιοθέτησαν αυτά τα λόγια και δεν τα περιέλαβαν απλώς
στο κοινωνικο-οικονομικό τους πρόγραμμα κατά τη διάρ
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κεια της “μεταβατικής περιόδου”, αλλά τους προσέδωσαν και μία καθολική εφαρμογή.
Η Τρομοκρατία πάντοτε ήταν, και παραμένει ακόμη,
η ultima ratio κάθε κυβέρνησης που ανησυχεί για την
ίδια της την ύπαρξη. Η τρομοκρατία δελεάζει με τις
καταπληκτικές της δυνατότητες. Προσφέρει μια μηχανι
κή λύση μέσα σε απεγνωσμένες καταστάσεις. Ψυχολο
γικά, εξηγείται ως ένας τρόπος αυτοάμυνας, ως μία
αναγκαιότητα να απαλλαγούμε από την ευθύνη να βρού
με τα καλύτερα μέσα για την αντιπαράθεση με τον εχθρό.
Αλλά, οι αρχές της τρομοκρατίας επιφέρουν αναμφι
σβήτητα μία θανατηφόρα βλάβη στην ελευθερία και στην
επανάσταση. Η απόλυτη εξουσία διαφθείρει και συντρί
βει τους ίδιους της τους οπαδούς όχι λιγότερο απ’ ό,τι
τους αντιπάλους της. Ένας λαός που δε γνωρίζει την
ελευθερία εθίζεται στη δικτατορία· πολεμώντας το δεσποτισμό και την αντεπανάσταση, η ίδια η τρομοκρατία
γίνεται το αποτελεσματικό τους σχολείο.
Από τη στιγμή που το Κράτος ακολουθεί το δρόμο
της τρομοκρατίας, αποξενώνεται αναγκαστικά από το
λαό. Πρέπει να μειώσει στο ελάχιστο δυνατό, στο όνο
μα της ασφάλειας του Κράτους, τον κύκλο των προσώ
πων που περιβάλλονται με έκτακτες εξουσίες. Και τότε
γεννιέται αυτό που μπορούμε να αποκαλέσουμε πανικό
της εξουσίας. Ο δικτάτορας, ο δεσπότης, είναι πάντοτε
δειλός. Βλέπει παντού προδοσίες. Και όσο πιο τρομαγ
μένος γίνεται, τόσο πιο άγριος είναι ο θυμός της φοβι
σμένης του φαντασίας, ανίκανος να ξεχωρίσει τον αλη
θινό κίνδυνο από τον φανταστικό. Διαδίδει ευρέως τη
δυσαρέσκεια, τον ανταγωνισμό, το μίσος. Έχοντας επι-
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λέξει αυτή ιην πορεία, το Κράτος είναι καταδικασμένο
να την ακολουθήσει μέχρι το τέλος.
Ο Ρωσικός λαός παρέμενε σιωπηλός, και στο όνομά
του -υπό το πρόσχημα του θανάσιμου αγώνα με την
αντεπανάσταση- η κυβέρνηση εξαπέλυσε τον πιο ανε
λέητο πόλεμο εναντίον όλων των πολιτικών αντιπάλων
του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η ελευθερία της σκέ
ψης, του τύπου, των δημοσίων συγκεντρώσεων, του
αυτοκαθορισμού των εργαζομένων και των συνδικάτων
τους και η ελευθερία της εργασίας καταγγέλθηκαν σαν
ξεπερασμένες ιδέες, σαν δογματικές ανοησίες, σαν “αστι
κές προκαταλήψεις” ή σαν ίντριγκες της αναγεννημένης αντεπανάστασης. Η επιστήμη, η τέχνη και η μόρ
φωση θεωρήθηκαν ύποπτες. Η επιστήμη πρέπει να ερευνά
και να διδάσκει μόνον τις αλήθειες του Κομμουνιστι
κού Κράτους· τα σχολεία και τα πανεπιστήμια μετασχη
ματίσθηκαν γρήγορα σε Κομματικές Σχολές.
Οι εκλογικές εκστρατείες, όπως για παράδειγμα η
πρόσφατη επανεκλογή του Σοβιέτ της Μόσχας (1921),
χαρακτηρίζονται από τη σύλληψη και τη φυλάκιση των
αντιπάλων υποψηφίων που δεν έχουν την εύνοια των
αρχών. Έχοντας εξασφαλίσει την πλήρη ατιμωρησία, η
κυβέρνηση προσβάλλει και χλευάζει δημοσίως τους μη
Κομμουνιστές υποψηφίους μέσα από τις στήλες των
επίσημων εφημερίδων που τοιχοκολλούνται στους δρό
μους. Με αναρίθμητα στρατηγήματα οι ψηφοφόροι εξαπατούνται και απειλούνται και το αποτέλεσμα των αποκαλούμενων εκλογών είναι η πλήρης διαστροφή της
βούλησης του λαού.
Η Κρατική τρομοκρατία ασκείται από κυβερνητικά
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όργανα που είναι γνωστά ως Εκτατές Επιτροπές (Τσεκά). Κατέχοντας απεριόριστες εξουσίες, ανεξάρτητες από
κάθε έλεγχο και από κάθε ουσιαστική ευθύνη, έχοντας
τις δικές τους “απλοποιημένες” μορφές έρευνας και δια
δικασίας και ένα πολυάριθμο προσωπικό από αμόρφω
τους, διεφθαρμένους και κτηνώδεις πράκτορες, αυτές
οι Επιτροπές έχουν καταστεί, μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα όχι μόνον ο τρόμος της πραγματικής ή της
φανταστικής Επανάστασης, αλλά και η πιο δηλητηριώ
δης πληγή πάνω στο επαναστατικό σώμα της χώρας.
Οι μυστικές αστυνομικές μέθοδοι που διεισδύουν
παντού, το σύστημα της προβοκάτσιας, η διαίρεση του
πληθυσμού σε καλοπροαίρετους και κακοπροαίρετους,
έχουν βαθμιαία μεταμορφώσει τον αγώνα για έναν
καινούργιο κόσμο σε ένα αχαλίνωτο όργιο χαφιεδι
σμού, πλιάτσικου και βίας.
Κανένα αντιδραστικό καθεστώς δεν κυριάρχησε ποτέ
πάνω στη ζωή και στην ελευθερία των πολιτών του με
τέτοια αυθαιρεσία και με τέτοιο δεσποτισμό όπως η δήθεν
“δικτατορία του προλεταριάτου”. Όπως και του παλιό
καιρό του Τσαρισμού, η Οχράυα (μυστική αστυνομία)
κυβερνά τη χώρα. Οι Σοβιετικές φυλακές είναι γεμάτες
με σοσιαλιστές και επαναστάτες όλων των πολιτικών
τάσεων. Η φυσική βία απέναντι στους πολιτικούς κρα
τούμενους και στους απεργούς πείνας των φυλακών
είναι και πάλι στην ημερήσια διάταξη. Οι συνοπτικές
εκτελέσεις, ατομικές και συλλογικές, αποτελούν συνη
θισμένα περιστατικά. Το σοσιαλιστικό Κράτος δεν έχει
καυέυαυ ενδοιασμό να καταφεύγει σε ένα μέτρο που
ακόμη και οι βάρβαρες αστικές κυβερνήσεις δεν τόλμη
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σαν να χρησιμοποιήσουν. Και αυτό είναι ίο σύστημα
των ομήρων. Οι συγγενικές σχέσεις ή ακόμη και μια
τυχαία φιλική σχέση αποτελούν επαρκές στοιχείο γαι
μια ανελέητη καταδίωξη και. πολύ συχνά, για την ποινή
του θανάτου.
Η χονδροειδής και βάρβαρη περιφρόνηση των πιο
στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει γίνει αξίω
μα για την Κομμουνιστική Κυβέρνηση.
Ή τα ν αναπόφευκτο οι Έκτακτες Επιτροπές να μετα
τραπούν βαθμιαία σε έναν τεράστιο δεσποτικό μηχανι
σμό, ανεξάρτητο και ανεξέλεγκτο, με εξουσία πάνω στη
ζωή και στο θάνατο. Η άσκηση έφεσης είναι αδύνατη
και ανύπαρκτη. Ακόμη και τα ανώτερα όργανα της Κρα
τικής εξουσίας είναι ανίσχυρα μπροστά στις Έκτακτες
Επιτροπές, όπως αποδεικνύεται μέσα από την πικρή
εμπειρία.

Το Μπολσεβίκικο Κόμμα με μεγάλη ευκολία κατα
φεύγει σε οποιαδήποτε διαστρέβλωση της αλήθειας,
προκειμένου να στιγματίσει κάθε αντι-Μπολσεβίκικη
κριτική ή διαμαρτυρία σαν “συνομωσία” κάποιου από
τα “δεξιά” σοσιαλιστικά κόμματα, δηλαδή των Μ ενσε
βίκων και των Σοσιαλεπαναστατών. Με αυτόν τον
τρόπο, οι Κομμουνιστές προσπαθούν να δικαιώσουν
την άγρια καταστολή εναντίον των “δεξιών στοιχείων”.
Σχετικά με τους Αναρχικούς, όμως, η Μπολσεβίκικη
τρομοκρατία δεν μπορεί να “δικαιωθεί” με τη χρησι
μοποίηση τέτοιων μέσων.
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Μας παρέχεται εδώ η ευκαιρία να σκιαγραφήσουμε,
έστω και εν συντομία, τις αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ του
Αναρχισμού και του Μπολσεβικισμού, κατά τη διάρκεια
της Επανάστασης.
Όταν, κατά τις πρώτες μέρες της Επανάστασης (1917),
οι εργαζόμενες μάζες άρχισαν την καταστροφή του
συστήματος της ατομικής ιδιοκτησίας και της κυβέρνη
σης, οι Αναρχικοί έδρασαν χέρι—χέρι μαζύ με τους
Μπολσεβίκους. Η Οκτωβριανή Επανάσταση ακολούθη
σε αυθόρμητα το δρόμο που χάραξε η μεγάλη λαϊκή
έκρηξη, εκφράζοντας, φυσικά, Αναρχικές τάσεις. Η Επα
νάσταση κατέστρεψε τον παλιό Κρατικό μηχανισμό και
διακήρυξε στην πολιτική ζωή την αρχή της Ομοσπον
δίας των Σοβιέτ. Χρησιμοποίησε τη μέθοδο της άμεσης
απαλλοτρίωσης για να καταργήσει την καπιταλιστική
ιδιοκτησία· οι αγρότες και οι εργάτες απαλλοτρίωσαν
τις ακίνητες ιδιοκτησίες, εξεδίωξαν τους χρηματιστές
από τις τράπεζες, κατέλαβαν τα εργοστάσια, τα ορυ
χεία, τα χαλυβουργεία και τα καταστήματα. Στον τομέα
της οικονομικής ανοικοδόμησης, η Επανάσταση εγκαθίδρυσε την αρχή της Ομοσπονδίας των Επιτροπών των
εργοστασίων και των καταστημάτων για τη διεύθυνση
της παραγωγής. Επιτροπές Γειτονιάς φρόντιζαν για τη
διανομή των απαραίτητων αγαθών για τη διαβίωση.
Σ’ αυτήν την αρχική φάση της Οκτωβριανής Επανά
στασης, οι Αναρχικοί βοήθησαν το λαό με όλη τη δύνα
μη που διέθεταν και έδρασαν μαζύ με τους Μπολσεβί
κους για την υποστήριξη και την ενίσχυση των και
νούργιων αρχών. Ανάμεσα στο πλήθος των ενθουσιω
δών μαχητών της Επανάστασης, που μέχρι το τέλος
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παρέμειναν πιστοί στα ιδεώδη και στις μεθόδους ίου
Αναρχισμού, πρέπει να αναφερθούμε ιδιαίτερα εδώ στον
Ιουστίν Ζούκ, τον ιδρυτή του περίφημου εργοστασίου
μπαρουτιού Σλουέσελμπουργκ, που έχασε τη ζωή του
ενώ εκτελούσε το επαναστατικό στρατιωτικό του καθή
κον, και στον Ζελεσνιάκοβ, που με σπάνια δύναμη και
θάρρος διέλυσε τη Συντακτική Συνέλευση και που αρ
γότερα σκοτώθηκε πολεμώντας εναντίον της αντεπαναστατικής επέμβασης.
Αλλά, μόλις οι Μπολσεβίκοι κατάφεραν να αποκτή
σουν τον έλεγχο του κινήματος των μαζών, το έργο της
κοινωνικής ανοικοδόμησης υπέστη μια βαθειά μεταβο
λή, τόσο στο χαρακτήρα του όσο και στις μορφές του.
Στο εξής, οι Μπολσεβίκοι, υπό το πρόσχημα της δι
κτατορίας του προλεταριάτου, θα κάνουν κάθε προσπά
θεια για να οικοδομήσουν ένα συγκεντρωτικό γραφειο
κρατικό Κράτος. Ό λοι όσοι ερμήνευαν την Κοινωνική
Επανάσταση κυρίως ως του αυτοκαθορισμό των μαζών
και ως την είσοδο στον ελεύθερο και μη-κυβερνητικό
Κομμουνισμό είναι καταδικασμένοι να υφίστανται τις
διάφορες διώξεις. Αυτές οι διώξεις στρέφονταν, πρώτα
απ’ όλα, εναντίον των κριτικών από “τα αριστερά”, δη
λαδή από τους Αναρχικούς. Τον Απρίλιο του 1918, το
κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα αποφάσισε να εξαλεί
ψει όλες τις Αναρχικές οργανώσεις. Απροειδοποίητα,
τη νύχτα της 12^ Απριλίου, η Αναρχική Λέσχη της
Μόσχας περικυκλώθηκε από κανόνια και από πολυβό
λα και όσοι ήταν παρόυτες στο κτίριο διατάχθηκαν να
παραδοθούν. Ανοίχθηκε πυρ εναντίον όσων αυτιστάθηκαυ. Τα Γραφεία των Αναρχικών λεηλατήθηκαν και την
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επόμενη μέρα απαγορεύθηκε η έκδοση ίου Αναρχικού
τύπου.
Από τότε ο διωγμός των Αναρχικών και των οργανώσεών τους προσέλαδε ένα συστηματικό χαρακτήρα. Από
τη μια μεριά, οι σύντροφοί μας χάνονταν στα πολεμικά
μέτωπα, πολεμώντας την αντεπανάσταση· από την άλλη,
δέχονταν την επίθεση του Μπολσεβίκικου Κράτους μέσα
από τις ενέργειες των Έκτακτων Επιτροπών.
Ό σ ο περισσότερο το κυβερνών Κόμμα απομακρυνό
ταν από το δρόμο που χάραξε η Οκτωβριανή Επανά
σταση, τόσο πιο αποφασιστικά οδηγούνταν στην κατα
στολή των άλλων επαναστατικών στοιχείων και ιδιαίτε
ρα των Αναρχικών. Το Νοέμβριο του 1918, συνελήφθησαν όλα τα μέλη του Πανρώσικου Συνεδρίου των Αναρχοσυνδικαλιστών, που γινόταν στη Μόσχα. Οι άλλες
Αναρχικές οργανώσεις διαλύθηκαν και είχαν να αντι
μετωπίσουν την τρομοκρατία. Εξ αιτίας της πλήρους
αδυναμίας για νόμιμη δράση, ορισμένοι Αναρχικοί απο
φάσισαν “να περάσουν στην παρανομία”. Κάποιοι απ’
αυτούς, σε συνεργασία με κάποιους αριστερούς Σοσιαλεπαναστάτες, κατέφυγαν στην τρομοκρατία. Στις 25
του Σεπτέμβρη του 1919, έβαλαν μία βόμβα στο κτίριο
“Λεοντέβσκι Περεουλόκ”, όπου συνεδρίαζε η Επιτροπή
του Κόμματος της Μόσχας. Οι Αναρχικές οργανώσεις
της Μόσχας, που δε θεωρούσαν την τρομοκρατία ως
μία λύση των δυσκολιών, εξέφρασαν δημοσίως την
αποδοκιμασία τους γΓ αυτές τις τακτικές της παράνο
μης ομάδας. Η κυβέρνηση, όμως, απάντησε με την κα
ταστολή εναντίον ό λ ω ν των Αναρχικών. Πολλά μέλη
της παράνομης ομάδας εκτελέσθηκαν, πολλοί Αναρχι
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κοί της Μόσχας συυελήφθηκαν και στην επαρχία καιεστάλη κάθε έκφραση ίου Αναρχικού κινήματος. Η ανα
κάλυψη, κατά τη διάρκεια μιας έρευνας. Αναρχικών
έργων του Κροπότκιν ή του Μπακούνιν οδηγούσε στη
σύλληψη.
Μόνο στην Ουκρανία, όπου η δύναμη των Μπολσεδίκων ήταν συγκριτικά μικρή, εξ αιτίας του ευρέως δια
δεδομένου εξεγερτικού αγροτικού κινήματος, του γν ω 
στού ως Μαχνοδιτσίνα (από το όνομα του ηγέτη του,
του Αναρχικού Μάχνο), το Αναρχικό κίνημα συνέχισε,
μέχρις ενός βαθμού, να είναι ενεργό. Η προέλαση του
Βράνγκελ μέσα στην καρδιά της Ουκρανίας και η ανι
κανότητα του Κόκκινου Στρατού να τον σταματήσει,
οδήγησε τον Μάχνο να αναβάλλει προσωρινά τον αγώνα
του εναντίου των Μπολσεβίκων για ελεύθερα Σοβιέτ
και για του αυτοκαθορισμό των εργαζόμενων μαζών.
Πρόσφερε τη βοήθειά του στους Μπολσεβίκους για να
πολεμήσουν τον κοινό τους εχθρό, τον Βράνγκελ. Η
προσφορά του έγινε αποδεκτή και υπήρξε μία επίσημη
συμφωνία μεταξύ της Σοβιετικής Κυβέρνησης και του
στρατού του Μάχνο17.

17. Ε ν συντομία, η στάση των Μ πολσεβίκω ν απέναντι στο
κίνημα του Μ ά χ ν ο ή τα ν η εξής: Το καλοκαίρι του 1919, το
μαχνοβίτικο κίνημα τέθηκε εκτός νόμου, με τη ν υπ’ αριθμόν
18 2 4 διαταγή του Τρότσκυ. Ό σ ο ι συλλαμβάνονταν, σκοτώ νο
ντα ν επί τόπου. Τ ο ν Οκτώβριο του 1920, η μπολσεβίκικη κυβέρ
νηση, υπό την πίεση των δυνάμεω ν του Β ρ ά νγκελ, οδηγείται
σε σύναψη συμφωνίας με τον Μ άχνο. Ό τ α ν νικήθηκαν οι δυ
νάμεις του Β ρ ά νγκ ε λ, η Μπολσεβίκικη κυβέρνηση άρχισε πάλι
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Ο Βράνγκελ νικήθηκε και ο στρατός του διασκορπί
σθηκε και σ ’ αυτόν το μεγάλο στρατιωτικό θρίαμβο ο
Μάχνο διαδραμάτισε ένα σημαντικότατο ρόλο. Αλλά,
μετά την εκκαθάριση του Βράνγκελ, ο Μάχνο έγινε
άχρηστος και επικίνδυνος για τους Μπολσεβίκους. Απο
φάσισαν να τον ξεφορτωθούν, να θέσουν τέρμα στη
Μαχνοβιτσίνα και, συνακόλουθα, να ξεφορτωθούν εν
γένει τους Αναρχικούς. Η Μπολσεβίκικη κυβέρνηση
πρόδωσε τον Μάχνο· δυνάμεις του Κόκκινου Στρατού
περικύκλωσαν ύπουλα το στρατό του Μάχνο, απαιτώ
ντας να παραδοθεί. Την ίδια στιγμή, όλοι οι αντιπρόσω
ποι που είχαν φθάσει στο Χάρκοβο για να συμμετέ
χουν στο Αναρχικό Συνέδριο, για το οποίο είχε δοθεί
επίσημη άδεια, συνελήφθησαν· το ίδιο συνέβη και με
τους συντρόφους που κατοικούσαν στο Χάρκοβο κα
θώς και με τους συντρόφους που βρίσκονταν ακόμη
καθ’ όδον προς το Συνέδριο.
Όμως, παρά τις προκλητικές και τρομοκρατικές τακτι
κές των Μπολσεβίκων εναντίον τους, οι Αναρχικοί της
Ρωσίας απείχαν, καθ’ όλην τη διάρκεια της περιόδου
του εμφυλίου πολέμου, από κάθε προσπάθεια διαμαρτυ
ρίας προς τους εργαζόμενους της Ευρώπης και της
Αμερικής -ναι, ακόμη και προς τους εργαζόμενους
της ίδιας της Ρωσίας-, φοβούμενοι ότι μία τέτοια δρα
στηριότητα θα μπορούσε να είναι επιζήμια για τα συμ
φέροντα της Ρώσικης Επανάστασης και ότι θα μπορού
την καταστολή του μαχνοβίτικου κινήματος. Έ ν α από τα τηλε
γραφήματα του Λ έ ν ιν, όπως τα παραθέτει ο Β ο λίν, ήταν “Σ υ λ λάβατε ό λους τους αναρχικούς και ενοχοποιείστε τους”.
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σε να Βοηθήσει τον κοινό εχθρό, τον παγκόσμιο ιμπε
ριαλισμό.
Ωστόσο, μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, η θέση
των Αναρχικών έγινε ακόμη χειρότερη. Η νέα Μπολσε
βίκικη πολιτική του ανοικτού συμβιβασμού με τον αστι
κό κόσμο έγινε σαφέστερη, περισσότερο συγκεκριμένη
και ακόμη πιο έντονη στη ρήξη της με τις επαναστατι
κές επιδιώξεις των εργαζόμενων μαζών. Ο αγώνας ενα
ντίον του Αναρχισμού, που μέχρι τότε συχνά καλυπτό
ταν πίσω από τη δικαιολογία του αγώνα εναντίον “των
ληστοσυμμοριών που εμφανίζονται ως Αναρχικοί”, έγινε
τώρα ανοικτός και ευθύς πόλεμος εναντίον των ίδιων
των Αναρχικών ιδεών.
Τα γεγονότα της Κροστάνδης πρόσφεραν στους
Μπολσεβίκους το βολικό πρόσχημα για την πλήρη “εκ
καθάριση” των Αναρχικών. Συλλήψεις, χωρίς καμία διά
κριση, έλαβαν χώρα σ’ ολόκληρη τη Ρωσία. Ανεξάρτητα
από την ομάδα στην οποία ανήκαν, όλοι οι γνωστοί
Αναρχικοί πιάστηκαν στα δίκτυα της αστυνομίας. Μέχρι
σήμερα, όλοι τους παραμένουν στη φυλακή, χωρίς να
έχει απαγγελθεί εναντίον τους καμία κατηγορία. Τη
νύχτα της 25ης προς την 26ηΑπριλίου του 1921, όλοι οι
πολιτικοί κρατούμενοι της φυλακής Μπουτίρκα της
Μόσχας, πάνω από 400, αποτελούμενοι από άτομα της
δεξιάς και της αριστερής πτέρυγας των σοσιαλιστικών
κομμάτων και από μέλη των Αναρχικών οργανώσεων,
μεταφέρθηκαν βίαια από τη φυλακή. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, πολλοί από τους φυλακισμένους υπέστησαν
την κτηνώδη βία- γυναίκες σύρονταν στις σκάλες από
τα μαλλιά και ένας μεγάλος αριθμός υπέστη σοβαρούς
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τραυματισμούς. Οι φυλακισμένοι χωρίσθηκαυ σε διάφο
ρες ομάδες και στάλθηκαν σε φυλακές της επαρχίας.
Για την παραπέρα τύχη τους δεν έχουμε κατορθώσει,
μέχρι τώρα, να μάθουμε συγκεκριμένες πληροφορίες.*
Αυτή ήταν, λοιπόν, η απάντηση των Μπολσεβίκων
στον επαναστατικό ενθουσιασμό και στη Βαθειά πίστη,
που ενέπνεαν τις μάζες, κατά την έναρξη του μεγάλου
τους αγώνα για ελευθερία και δικαιοσύνη. Μία απάντη
ση που εκφράσθηκε με την πολιτική του συμβιβασμού
στο εξωτερικό και της τρομοκρατίας στο εσωτερικό.
Αυτή η πολιτική αποδείχθηκε θανατηφόρα- διέφθειρε
και αποσύνθεσε την Επανάσταση, τη δηλητήριασε, σκό
τωσε την ψυχή της, κατέστρεψε την ηθική και την πνευ
ματική της σημασία. Με το δεσποτισμό της, με τον άκα
μπτο και ηλίθιο πατερναλισμό της, με τη δολιότητά της
που αντικατέστησε τον παλιό επαναστατικό ιδεαλισμό,
με τον ασφυκτικό της φορμαλισμό και την εγκληματική
της αδιαφορία για τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των
μαζών, με την άνανδρη καχυποψία και δυσπιστία απέ
ναντι στο λαό εν γένει, η “δικτατορία του προλεταριά
του” αποκόπηκε εντελώς από τις εργαζόμενες μάζες.
Συναντώντας εμπόδια σε κάθε προσπάθεια άμεσης
συμμετοχής στο δημιουργικό έργο της Επανάστασης,
παρενοχλούμενο σε κάθε του βήμα, θύμα της διαρκούς
* Αυτή η μπροσούρα γράφηκε τον Ιούνιο του 1921. Α π ό
τότε κάποιοι φυλακισμένοι Α να ρ χ ικ ο ί στη Μ όσ χα απελάθηκαν
από τη Ρωσία, μο λονό τι είχα ν γ ε ν νη θ ε ί σ ' αυτή τη χώρα· άλλοι
εξορίσθηκαν σε απομακρυσμένες περιοχές, ενώ ένας μεγά λο ς
αριθμός παραμένει ακόμη στις φυλακές (Σημ . του Μπέρκμαν).
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επίβλεψης και του ελέγχου από ίο Κόμμα, ίο προλετα
ριάτο συνηθίζει να θεωρεί την Επανάσταση και τη μελ
λοντική τύχη της ως ιδιωτική, προσωπική υπόθεση των
Μπολσεβίκων. Μάταια το Κομμουνιστικό Κόμμα αναζη
τούσε συνεχώς νέα διατάγματα για να διατηρήσει τον
έλεγχό του πάνω στη ζωή στη χώρα. Ο λαός έχει κατα
νοήσει το πραγματικό νόημα της δικτατορίας του Κόμ
ματος. Γνωρίζει το στενόμυαλο και εγωιστικό της δογ
ματισμό, τον άνανδρο οπορτουνισμό της- είναι ενήμε
ρος για την εσωτερική της φθορά και για τις ίντριγκες
των παρασκηνίων.
Στη χώρα όπου, μετά από τρία χρόνια μεγάλων προ
σπαθειών και τρομερών και ηρωικών θυσιών, θα έπρε
πε να ανθίσει το υπέροχο λουλούδι του Κομμουνισμού,
αλλοίμονο, ακόμη και τα μαραμένα μπουμπούκια του
έχουν πεθάνει μέσα στη δυσπιστία, την απάθεια και το
μίσος.
Έτσι, ήλθε η εποχή της επαναστατικής στασιμότητας,
της επαναστατικής στειρότητας, η οποία δεν μπορεί να
ξεπερασθεί με καμία πολιτική κομματική μέθοδο και που
εξηγεί την ύπαρξη μιας πλήρους κοινωνικής ατροφίας.
Το τέλμα του συμβιβασμού, μέσα στο οποίο βούλιαξε
η Μπολσεβίκικη δικτατορία, αποδείχθηκε θανατηφόρο
για την Επανάσταση· δηλητηριάσθηκε από το ολέθριο
της μίασμα. Μάταια οι Μπολσεβίκοι προσπαθούν να
παρουσιάσουν ως υπεύθυνο της οκονομικής κατάρρευ
σης της Ρωσίας τον ιμπεριαλιστικό κόσμο· μάταια προ
σπαθούν να αποδώσουν αυτήν την κατάρρευση στον
αποκλεισμό και στις επιθέσεις της ένοπλης αντεπανά
στασης. Δε βρίσκεται σ ’ αυτές η πραγματική πηγή της
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κατάρρευσης και της διάλυσης.
Κανένας αποκλεισμός, κανένας πόλεμος της ξένης
αντίδρασης δε θα μπορούσε να φοβίσει ή να νικήσει
τον επαναστατημένο λαό, του οποίου ο άνευ προηγου
μένου ηρωισμός, η αυτοθυσία και η επιμονή νίκησαν
όλους τους εξωτερικούς εχθρούς. Αντιθέτως, ο εμφύ
λιος πόλεμος στην πραγματικότητα Βοήθησε τους Μπολ
σεβίκους. Κράτησε ζωντανό το λαϊκό ενθουσιαμό και
εξέθρεψε την ελπίδα ότι, με το τέλος του πολέμου, το
κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα θα εφαρμόσει τις νέες
επαναστατικές αρχές και θα εξασφαλίσει στο λαό την
απόλαυση των καρπών της Επανάστασης. Οι μάζες ανέ
μεναν με χαρά την ποθητή στιγμή της κοινωνικής και
της οικονομικής ελευθερίας. Ό σ ο παράδοξο και αν ακούγεται, η Κομμουνιστική δικτατορία δεν είχε καλύτερο
σύμμαχο, που τη βοηθούσε στο ενδυνάμωμα και στην
παράταση της ζωής της, από τις αντιδραστικές δυνάμεις
που πολεμούσαν εναντίον της.
Ή τα ν μόνον ο τερματισμός των πολέμων που επέτρε
ψε μια ολοκληρωμένη θέαση της οικονομικής και ψυ
χολογικής εξαχρείωσης, στην οποία οδήγησε την επαναστατημένη χώρα η τυφλή δεσποτική πολιτική της δι
κτατορίας. Έ γινε τότε σαφές ότι ο μεγαλύτερος κίνδυ
νος για την Επανάσταση δε βρισκόταν στο εξωτερικό,
αλλά στο εσωτερικό της χώρας· ένας κίνδυνος που
προήλθε από την ίδια τη φύση των κοινωνικών και
οικονομικών ρυθμίσεων, που χαρακτηρίζουν το παρόν
“μεταβατικό στάδιο”.
Εχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως το χονδροειδές
σφάλμα των θεωρητικών της αστικής πολιτικής οικονο
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μίας, οι οποίοι σκοπίμως περκρρονούυ τη μελέτη της
οικονομικής εξέλιξης υπό μία ιστορικο-κοινωυική οπτι
κή γωνία και βλακωδώς συγχέουν το σύστημα του
Κρατικού καπιταλισμού με αυτό της σοσιαλιστικής δι
κτατορίας. Οι Μπολσεβίκοι έχουν μεγάλο δίκαιο όταν
ισχυρίζονται ότι αυτοί οι δύο τύποι κοινωνικοοικονομι
κής ανάπτυξης είναι “διαμετρικά αντίθετοι στην ίδια
την ουσία του χαρακτήρα τους”. Όμως, θα ήταν εσφαλ
μένος και μάταιος ο ισχυρισμός ότι η συγκεκριμένη
μορφή της βιομηχανικής ζωής που εφαρμόζεται στο
σημερινό Ρωσικό σύστημα της προλεταριακής δικτατο
ρίας είναι κάτι ουσιαστικά διαφορετικό από του Κρατι
κό καπιταλισμό.
Η προλεταριακή δικτατορία, όπως αυτή υπάρχει μέσα
στην πραγματική ζωή της Ρωσίας, δεν είναι, υπό κα
μία έννοια, κάτι το διαφορετικό από του Κρατικό καπι
ταλισμό.
Τα διακριτικά γνωρίσματα του τελευταίου -οι ε γ γ ε 
νείς του κοινωνικοί ανταγωνισμοί- μόνον τυπικά έχουν
καταργηθεί στη Σοβιετική Δημοκρατία. Στην πραγμα
τικότητα, αυτοί οι ανταγωνισμοί συνεχίζουν να υπάρ
χουν και είναι πολύ βαθειά ριζωμένοι. Η εκμετάλλευ
ση της εργασίας, η υποδούλωση του εργάτη και του
αγρότη, η ακύρωση του πολίτη ως ανθρώπινης ύπαρ
ξης, ως προσωπικότητας, και η υποβάθμισή του σε ένα
μικροσκοπικό τμήμα του καθολικού οικονομικού μη
χανισμού, που βρίσκεται υπό την κατοχή της κυβέρνη
σης· το σύστημα της καταναγκαστικής εργασίας και
τα ποινικά του όργανα αποτελούν τα ουσιώδη χαρα
κτηριστικά του κρατικού καπιταλισμού.
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Ό λα αυτά τα χαρακτηριστικά υπάρχουν, επίσης, και
στο σημερινό Ρούσικο σύστημα. Θα ήταν ασυγχώρητη
αφέλεια, ή ακόμη περισσότερο ασυγχώρητη υποκρισία,
να ισχυρισθούμε -όποος κάνουν οι Μπολσεβίκοι θεωρη
τικοί, ιδιαίτερα ο Μπουχάριν- ότι η καθολική καταναγκαστική εργασία μέσα στο σύστημα της προλεταρια
κής δικτατορίας αποτελεί, σε αντίθεση με το σύστημα
του Κρατικού Καπιταλισμού, “την αυτοοργάνωση των
εργαζομένων για την επίτευξη των στόχων της εργα
σίας”, ότι η υπάρχουσα “επιστράτευση στη βιομηχανία
ενδυναμώνει το σοσιαλισμό” και ότι “ο Κρατικός κατα
ναγκασμός μέσα στο σύστημα της προλεταριακής δι
κτατορίας αποτελεί ένα μέσο για την οικοδόμηση της
Κομμουνιστικής κοινωνίας”.
Έ να χρόνο πριν, στο 10° Συνέδριο του Κομμουνι
στικού Κόμματος της Ρωσίας, ο Τρότσκυ κατακεραύ
νω νε την “αστική ιδέα” της αντιπαραγωγικότητας της
καταναγκαστικής εργασίας. Προσπαθούσε να πείσει
το ακροατήριό του ότι το κύριο πρόβλημα είναι να
“προσελκύσουμε τον εργάτη μέσα στο προτσές της
εργασίας όχι με τις εξωτερικές μεθόδους του κατανα
γκασμού, αλλά με τη χρήση εσωτερικών, ψυχολογι
κών μέσων”. Αλλά, όταν μίλησε για τη συγκεκριμένη
εφαρμογή αυτής της αρχής, υποστήριξε ένα “πολύ
σύνθετο σύστημα, που να περιλαμβάνει μεθόδους ηθι
κής φύσεως, όπως τη βράβευση και την τιμωρία, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας,
σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση της αρχής του
καταναγκασμού, σύμφωνα με την οποία εμείς πρέπει
να οικοδομήσουμε ολόκληρη την οικονομική ζωή”.
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Το πείραμα έγινε και έδωσε εκπληκτικά αποτελέσμα
τα. Είτε η παλιά “αστική ιδέα” αποδείχθηκε σωστή είτε
ο πολύ νεανικός σοσιαλισμός, ο “εσωτερικά, ψυχολογι
κά καταναγκαστικός”, στάθηκε ανίσχυρος να “προσελκύσει τον εργάτη στο προτσές της παραγωγής” με τις
βραβεύσεις, τις τιμωρίες, κ.λ.π., εν πάσει περιπτώσει ο
εργάτης δεν παγιδεύθηκε στη δελεαστική φόρμουλα
του “ψυχολογικού καταναγκασμού”. Προφαντός, η ιδεο
λογία και η πρακτική του Μπολσεβικισμού έπεισαν τους
εργαζόμενους ότι οι κοινωυικο-οικονομικές ιδέες των
Μπολσεβίκων αποτελούν ένα ακόμη βήμα προς μία
μεγαλύτερη εκμετάλλευση της εργασίας. Διότι ο Μπολσεβικισμός, μακράν του να προστατεύει τη χώρα από
την καταστροφή και να βελτιώνει, με οποιονδήποτε τρόπο,
τις συνθήκες ζωής των μαζών, προσπαθεί να μετατρέ
ψει το χθεσινό δουλοπάροικο σε σκέτο σκλάβο. Το πόσο
λίγο το Κομμουνιστικό Κόμμα ενδιαφερόταν για την
ευημερία των εργατών φαίνεται από τη δήλωση ενός
επιφανούς Κομμουνιστή αντιπροσώπου στο 10° Συνέ
δριο του Κομμουνιστικού Κόμματος: “Μέχρι τώρα, η
Σοβιετική πολιτική έχει χαρακτηρισθεί από την πλήρη
απουσία κάθε σχεδιασμού για τη βελτίωση των συνθη
κών ζωής των εργαζομένων”. Και συνεχίζει: ‘Ό,τι έχει
γίνει στο τομέα αυτής της βελτίωσης έχει συμβεί τυχαία
ή σπασμωδικά από τις τοπικές αρχές, που έδρασαν υπό
την πίεση των ίδιων των μαζών”.
Πρόκειται, λοιπόν, για ένα σύστημα προλεταριακής
δικτατορίας ή κρατικού καπιταλισμού;
Αλυσοδεμένοι στην εργασία τους, χωρίς να έχουν το
δικαίωμα να εγκαταλείψουν τη συγκεκριμένη εργασία
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τους, αντιμετωπίζοντας την ποινή της φυλάκισης ή τις
συνοπτικές εκτελέσεις για “εγκατάλειψη εργασίας”
ευρισκόμενοι υπό την κυριαρχία και υπό την παρακο
λούθηση των επιτηρητών του Κόμματος· χωρισμένοι σε
καλούς και σε κακούς (σε ειδικούς τεχνίτες και σε ανει
δίκευτους εργάτες) και λαμδάνοντας άνισες ποσότητες
τροφίμων- πεινασμένοι και αναπαρκώς ενδεδυμένοι,
στερημένοι κάθε δικαιώματος για διαμαρτυρία ή απερ
γία: αυτοί είναι οι σύγχρονοι προλετάριοι της Κομμου
νιστικής δικτατορίας. Δ εν είναι αυτή η “αυτοοργάνωση”
των εργαζομένων μαζών ένα 6ήμα προς τα πίσω, μία
επιστροφή προς τη φεουδαρχική δουλοπαροικία ή προς
τη νέγρικη σκλαβιά; Είναι το χέρι του εκτελεστή του
Κομμουνιστικού Κράτους λιγότερο αδίστακτο από το
μαστίγιο του αφεντικού της φυτείας; Μόνον ο σχολα
στικισμός ή ο τυφλός φανατισμός μπορεί να διακρίνει
μέσα σ’ αυτήν την πιο θλιβερή μορφή σκλαβιάς τη χει
ραφέτηση των εργαζομένων ή έστω και την ελάχιστη
προσέγγιση προς συτήν την κατάσταση.
Το αποκορύφωμα της τραγωδίας βρίσκεται στο ότι ο
Κρατικός Σοσιαλισμός, παγιδευμένος μέσα στις αντιθέ
σεις του, δε θα μπορούσε να δώσει στον κόσμο τίποτε
καλύτερο από την ενδυνάμωση των αρνητικών του ίδιου
εκείνου συστήματος του οποίου οι ανταγωνισμοί δη
μιούργησαν το σοσιαλισμό.
Η δικτατορία του Κόμματος εφαρμόζει την ίδια πολι
τική, σε όλες της τις λεπτομέρειες, ακόμη και απέναντι
στους αγρότες. Και εδώ, επίσης, το Κρότος είναι ο κα
θολικός κυρίαρχος. Η ίδια πολιτική της καταναγκαστικής εργασίας, της καταπίεσης, του χαφιεδισμού και της
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συστηματικής αρπαγής από τους αγρότες των καρπών
του μόχθου τους· η προηγούμενη μέθοδος της επίτα
ξης, που απογύμνωνε τους αγρότες ακόμη και από τα
αναγκαία για τη ζωή τους· ή ο νεοεισαχθείς, αλλά όχι
λιγότερο ληστρικός, φόρος πάνω στα είδη διατροφής· η
παράλογη, τεράστια σπατάλη των ειδών διατροφής, που
οφείλεται στο δυσκίνητο σύστημα του συγκεντρωτισμού
και στην Μπολσεβίκικη πολιτική· η καταδίκη ολόκλη
ρων αγροτικών περιοχών στη λιμοκτονία, στις ασθέ
νειες και στο θάνατο· οι εκστρατείες για την επιβολή
αντιποίνων, που μακελλεύουν τις αγροτικές οικογένειες
με την αδιάκριτη και πλήρη ισοπέδωση των χωριών, εξ
αιτίας και της παραμικρότερης αντίστασης στην αρπακτική πολιτική της Κομμουνιστικής δικτατορίας: αυτές
είναι οι μέθοδοι της Μπολσεβίκικης κυβέρνησης.
Συνεπώς, ούτε η οικονομική ούτε η πολιτική εκμετάλ
λευση του βιομηχανικού και αγροτικού προλεταριάτου
έχει σταματήσει. Μόνου οι μορφές της έχουν αλλάξει·
στο παρελθόν, η εκμετάλλευση ήταν καθαρά καπιταλι
στική· τώρα, έχοντας την επιγραφή της “κυβέρνησης των
εργατών και των αγροτών” και βαπτισμένη σε “κομμου
νιστική οικονομία”, είναι Κρατικο-Καπιταλιστική.
Αλλά, αυτό το σύγχρονο σύστημα του Κρατικού καπι
ταλισμού δεν είναι ολέθριο μόνον επειδή υποβιβάζει το
ζωντανό άνθρωπο σε μία άψυχη μηχανή. Περιέχει και
ένα άλλο, εξίσου καταστρεπτικό, στοιχείο. Από την ίδια
του τη φύση είναι υπερβολικά επιθετικό. Μακράν του
να καταργεί το μιλιταρισμό, υπό τη στενή σημασία του
όρου, εφαρμόζει την αρχή της στρατιωτικοποίησης σε
κάθε φάση της ανθρώπινης δραστηριότητας, με όλα τα
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χαρακτηριστικά της μηχανικής πειθαρχίας, της αυθαί
ρετης εξουσίας και της καταπίεσης.
Η σοσιαλιστική στρατιωτικοποίηση δεν είναι απλώς
αποδεκτή, αλλά την υπερασπίζονται και τη δικαιώνουν
οι θεωρητικοί του Κόμματος. Έτσι, ο Μπουχάριν, στο
έργο του “Η Οικονομία της Μεταβατικής Περιόδου”,
γράφει: “Η κυβέρνηση των “εργατών”, όταν διεξάγει
πόλεμο, προσπαθεί να διευρύνει και να ενισχύσει τα
οικονομικά θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται, δηλαδή
τις σοσιαλιστικές μορφές παραγωγής. Συνεπώς, ακόμη
και ένας επιθετικός επαναστατικός σοσιαλιστικός πόλε
μος είναι, κατ’ αρχήν, θεμιτός” Και πράγματι, έχουμε
ήδη εξοικειωθεί με ορισμένες ιμπεριαλιστικές αξιώσεις
της δικτατορίας των “εργατών”.
Έτσι, οι “αστικές προκαταλήψεις”, που πετάχθηκαν
από το παράθυρο, επέστρεψαν από την πόρτα.
Είναι εμφανές ότι ο μιλιταρισμός της “εργατικής” δι
κτατορίας, όπως και κάθε άλλος μιλιταρισμός, οδηγεί,
κατ’ ανάγκην, στο σχηματισμό ενός γιγαντιαίου μη
παραγωγικού στρατού. Επιπλέον, ένας τέτοιος στρατός
και τα διάφορα όργανά του πρέπει να εφοδιάζονται με
τεχνικά μέσα και με τα αναγκαία για τη διαβίωσή του
αγαθά, γεγονός που προσθέτει και άλλα βάρη στις πλά
τες των παραγωγών, δηλαδή των εργατών και των
αγροτών.
Έ να άλλος και περισσότερο βαρυσήμαντος κίνδυνος
είναι η ίδια η δικτατορία. Μία δεσποτική και αδίστακτη
δικτατορία που έχει αποξενωθεί από τις εργαζόμενες
μάζες, έχει καταπνίξει κάθε πρωτοβουλία και ελευθερία,
έχει καταστείλει το δημιουργικό πνεύμα των ανθρώπων
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εκείνων που έδωσαν στην Επανάσταση την ορμή της
και έχει, αργά μα αποτελεσματικά, ενσταλάξει το δηλη
τήριό της στις καρδιές και στα μυαλά της Ρωσίας.
Συνεπώς, είναι η ίδια η δικτατορία που διαδίδει την
αντεπανάσταση. Δ εν είναι οι συνωμοσίες από το εξωτε
ρικό ούτε οι εκστρατείες του Ντενίκιν18 και του Βράνγκελ η Δαμόκλειος σπάθη της Ρωσίας. Ο πραγματικός
και μέγιστος κίνδυνος είναι η πλατειά διαδεδομένη σ’
ολόκληρη τη χώρα απογοήτευση, η δυσαρέσκεια και το
μίσος απέναντι στον Μπολσεβίκικο δεσποτισμό, η αντεπαναστατική στάση του λαού ευ γέυει, που αποτελεί
γνήσιο τέκνο της ίδιας της δικτατορίας.
Ακόμη και μέσα στις γραμμές του προλεταριάτου
ωριμάζει, με συνεχώς αυξανόμενη δύναμη, η διαμαρτυ
ρία εναντίου της αντιδραστικής και βίαιης πολιτικής του
Μπολσεβικισμού.

Το οργανωμένο εργατικό κίνημα της Ρωσίας ανα
πτύχθηκε αμέσως μετά τη Φεβρουαριανή Επανάστα
ση. Η δημιουργία των εργοστασιακών επιτροπών ήταν
το πρώτο βήμα προς τον πραγματικό εργατικό έλεγ
18 . Ο στρατηγός Ν τ ε ν ίκ ιν κατά το τέλος του 1 9 1 7 ο ργά 
νωσε σ τη ν περιοχή του Ν τον, μαζύ με τον Κορνίλοφ και τον
Αλεξέγεφ , το στρατό τω ν Λευκοφρουρών. Μ ετά τη συντριβή
των λευκοφρουρών, το Μ άρτιο του 1920, μεταβίβασε την αρχι
στρατηγία σ το ν Β ρ ά νγ κ ε λ και ο ίδιος κατέφυγε σ τη ν Α γ γ λία .
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χο των ενεργειών των καπιταλιστών ιδιοκτητών. Αυ
τός ο έλεγχος, όμως, δεν μπορούσε να γενικευθεί
χωρίς τη συνεργασία όλων των παρόμοιων επιτρο
πών και έτσι φθάσαμε στη δημιουργία των Γενικών
Συμβουλίων των Εργοστασιακών Επιτροπών και στο
Πανρώσικο Συνέδριό τους.
Με αυτόν τον τρόπο, οι εργοστασιακές επιτροπές
υπήρξαν οι πρωτοπόροι του εργατικού ελέγχου της βιο
μηχανίας, με την προοπτική να διευθύνουν, στο εγγύς
μέλλον, ολόκληρη τη βιομηχανία. Τα εργατικά συνδικά
τα, από την άλλη μεριά, ανέλαβαν το έργο της βελτίω
σης των συνθηκών ζωής και του πολιτιστικού περιβάλ
λοντος των μελών τους.
Αλλά, μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, η κατάστα
ση άλλαξε. Οι συγκεντρωτικές μέθοδοι της Μπολσεβί
κικης δικτατορίας διείσδυσαν και μέσα στα συνδικάτα.
Η αυτονομία των εργοστασιακών επιτροπών κηρύχθη
κε, τώρα, περιττή. Τα εργατικά συνδικάτα αναδιοργα
νώθηκαν σε επίπεδο Βιομηχανίας και οι εργοστασιακές
επιτροπές ευνουχίσθηκαν, μετατρεπόμενες σε απλό “έμ
βρυο” του συνδικάτου και αποτασσόμενες εντελώς στην
εξουσία των κεντρικών οργάνων. Έτσι, κάθε ανεξάρτη
τη δράση, κάθε πρωτοβουλία αφαιρέθηκε από τους ίδιους
τους εργαζόμενους και μεταφέρθηκε στη συνδικαλιστι
κή γραφειοκρατία. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν
η πλήρης αδιαφορία των εργαζομένων για τα συνδικά
τα τους και για τη μοίρα των βιομηχανιών.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα, τότε, άρχισε να γεμίζει τα
εργατικά συνδικάτα με δικά του κομματικά μέλη, που
κατέλαβαν τα συνδικαλιστικά γραφεία. Αυτό έγινε
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εύκολα, επειδή τα άλλα πολιτικά κόμματα ήταν παρά
νομα και επειδή δεν υπήρχε καθόλου δημόσιος τύπος,
εκτός από τις επίσημες Μπολσεβίκικες εκδόσεις. Δεν
προκαλεί, λοιπόν, έκπληξη το γεγονός ότι, μέσα σε
σύντομο χρονικό διάστημα, οι Κομμουνιστές απέκτη
σαν μια συντριπτική πλειοψηφία μέσα σε όλες τις Περι
φερειακές και τις Κεντρικές Εκτελεστικές Επιτροπές και
είχαν στα χέρια τους την αποκλειστική διοίκηση των
εργατικών συνδικάτων. Απέκτησαν τον κυρίαρχο ρόλο
σε κάθε εργατικό σώμα, ακόμη και σε εκείνες τις οργα
νώσεις όπου τα μέλη τους (όπως στην Έ νωση Σοβιετι
κών Εργαζομένων) είναι, με σαφήνεια και με δριμύτητα, αντίθετα στους Μπολσεβίκους. Κάθε φορά που ένα
οποιοδήποτε συνδικάτο έδειχνε ανυπακοή, όπως, για
παράδειγμα, των τυπογράφων, και αρνούνταν να ενδώσει στην “εσωτερική ψυχολογική πειθώ”, οι Κομμουνι
στές επέλυαν τη δυσκολία με το απλό τέχνασμα του να
θέτουν σε διαθεσιμότητα ολόκληρη τη διοίκηση του
συνδικάτου.
Έχοντας αποκτήσει τον έλεγχο του πολιτικού μηχα
νισμού των εργατικών οργανώσεων, το Κομμουνιστικό
Κόμμα σχημάτισε σε κάθε εργοστάσιο μικρές ομάδες
μελών του, που αποκαλούνταν Κομμουνιστικοί “πυρή
νες” και που έγιναν οι πραγματικοί κυρίαρχοι της κατά
στασης. Ο Κομμουνιστικός “πυρήνας” έχει αποκτήσει
τόσο μεγάλες εξουσίες ώστε η δράση της Εργοστασια
κής Επιτροπής (ακόμη και αν αυτή αποτελείται από
Κομμουνιστές) δεν έχει καμία ισχύ αν δεν έχει επικυ
ρωθεί από του “πυρήνα”. Τό ίδιο το ανώτατο όργανο
του εργατικού κινήματος, το Πανρώσικο Κεντρικό Σο-
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Βιέτ των Εργατικών Συνδικάτων, είναι υπό τον άμεσο
έλεγχο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού
Κόμματος.
Ο Λένιν και άλλοι Μπολσεβίκοι ηγέτες υποστηρί
ζουν ότι το εργατικό συνδικάτο πρέπει να είναι, πρώτα
και κύρια, ένα “σχολείο του Κομμουνισμού”. Ο ρόλος
του εργατικού συνδικάτου έχει πρακτικά περιορισθεί σ’
αυτόν ενός αυτόματου εκτελεστικού οργάνου των εντο
λών του κυΒερνώντος Κόμματος.
Όμως, αυτή η κατάσταση των πραγμάτων έχει γίνει
ανυπόφορη ακόμη και σ’ εκείνους τους εργάτες που
παραμένουν ακόμη πιστοί στον Κρατικό Κομμουνισμό.
Μέσα στις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος έχει
αναπτυχθεί μία αντιπολιτευτική κίνηση εναντίον της
στρατιωτικής κυΒερνητικοποίησης των εργατικών συν
δικάτων. Αυτή η καινούργια κίνηση, γνωστή ως Εργατι
κή Αντιπολίτευση, μολονότι παραμένει πιστή στις Κομ
μουνιστικές της ρίζες, αναγνωρίζει την πλήρη φρίκη
της απελπιστικής κατάστασης, το “αδιέξοδο” μέσα στο
οποίο οι εγκληματικά ηλίθιες πολιτικές των Μπολσεβί
κων έχουν οδηγήσει το Ρωσικό προλεταριάτο και την
Επανάσταση.
Η Εργατική Αντιπολίτευση προσδιορίζεται από την
ορθόδοξη Κομμουνίστρια Κολοντάι ως “η πρωτοπορία
του προλεταριάτου, η ταξικά συνειδητοποιημένη και
ενοποιημένη στη Βάση των ταξικών συμφερόντων”, ως
μία ομάδα που δεν “έχει αποξενωθεί από τις εργαζόμε
νες μάζες και δεν έχει χαθεί μέσα στη γραφειοκρατία
των ΣοΒιέτ”. Αυτή η Εργατική Αντιπολίτευση διαμαρτύ
ρεται “εναντίον της γραφειοκρατικοποίησης, εναντίον
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της διαφοροποίησης του λαού σε “ανώτερους” και σε
“κατώτερους”, εναντίον της κατάχρησης της ηγεμονίας
του Κόμματος και εναντίον της αλλαγμένης και παρα
μορφωμένης πολιτικής της κυβερνητικής κεντρικής εξου
σίας. Στο έργο της ανοικοδόμησης της Κομμουνιστικής
κοινωνίας, αναφέρει η Εργατική Αντιπολίτευση, “η με
γάλη δημιουργική και εποικοδομητική δύναμη του προ
λεταριάτου δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το απλό
έμβλημα της δικτατορίας της εργατικής τάξης, μία δι
κτατορία την οποία ένας επιφανής Κομμουνιστής χαρα
κτήρισε, στο τελευταίο Συνέδριο του Κομμουνιστικού
Κόμματος, ως “δικτατορία της Κομματικής γραφειοκρα
τίας”.
Η Εργατική Αντιπολίτευση έχει πράγματι δίκαιο όταν
θέτει το ερώτημα: “Είμαστε εμείς οι προλετάριοι, πράγ
ματι, η σπονδυλική στήλη της δικτατορίας της εργατι
κής τάξης ή θεωρούμαστε σαν μία άβουλη αγέλη, χρή
σιμη μόνο για να μεταφέρουμε στην πλάτη μας ορισμέ
νους πολιτικούς του Κόμματος που ισχυρίζονται ότι
ανοικοδομούν την οικονομική ζωή της χώρας, χωρίς το
δικό μας έλεγχο και χωρίς το δημιουργικό ταξικό μας
πνεύμα”
Και αυτή η Εργατική Αντιπολίτευση, σύμφωνα με την
Κολοντάι, “συνεχίζει να αναπτύσσεται, παρά την τερά
στια αντίσταση που υπήρξε απο την πλευρά των πιο
σημαντικών ηγετών του Κόμματος, και συνεχώς κερδί
ζει όλο και περισσότερους οπαδούς ανάμεσα στις εργα
ζόμενες μάζες σ’ ολόκληρη τη Ρωσία.
Αλλά, το 10° Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμμα
τος της Ρωσίας (Απρίλιος του 1921) θέτει υπό οριστική
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απαγόρευση την Εργατική Αντιπολίτευση. Στο εξής,
υπάρχει επίσημη καταδίκη της Εργατικής Αντιπολίτευ
σης, η συζήτηση των ιδεών και των αρχών της απαγο
ρεύεται, εξαιτίας των “Αναρχοσυνδικαλιστικών της τά
σεων”, σύμφωνα με μία έκφραση του ίδιου του Λένιν.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα κήρυξε τον πόλεμο στην Ερ
γατική Αντιπολίτευση. Το Συνέδριο του Κόμματος απο
φάσισε ότι “η προπαγάνδιση των αρχών της Εργατικής
Αντιπολίτευσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του
μέλους του Κομμουνιστικού Κόμματος”. Το αίτημα της
μεταβίβασης της διεύθυνσης της βιομηχανίας στο προ
λεταριάτο κηρύχθηκε παράνομο.

Η Οκτωβριανή Επανάσταση άρχισε με το μεγάλο
αγωνιστικό σύνθημα της Πρώτης Διεθνούς “Η απε
λευθέρωση των εργαζομένων είναι έργο δικό τους”.
Όμως, είδαμε ότι, όταν παρήλθε η περίοδος της δη
μιουργικής καταστροφής, όταν καταστράφηκαν τα θε
μέλια του Τσαρισμού και καταργήθηκε το αστικό σύ
στημα, το Κομμουνιστικό Κόμμα ένοιωσε αρκετά ισχυ
ρό για να πάρει στα χέρια του ολόκληρη τη διεύθυνση
της χώρας. Αρχισε να διαπαιδαγωγεί τους εργάτες
στο πνεύμα ενός αυστηρότατου αυταρχισμού και σιγάσιγά το Σοβιετικό σύστημα μετασχηματίσθηκε σε ένα
γραφειοκρατικό, κατασταλτικό πολιτικό μηχανισμό. Η
Τρομοκρατία τέθηκε, λογικά και αναπόφευκτα, στην
υπηρεσία αυτού του μηχανισμού.
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Η γενική αδιαφορία, ίο μίσος και η πλήρης κοινωνι
κή παράλυση ήταν ία αποτελέσματα της κυβερνητικής
πορείας. Μία ατμόσφαιρα δουλικής υποταγής, μισητής
και σιχαμερής, διαποτίζει ολόκληρη τη χώρα και κατα
πνίγει το ίδιο και τους καταπιεζόμενους και τους καταπιεστές.
Τι ωφελεί που ο νηφάλιος και έτοιμος για συμβιβα
σμούς Λένιν αρχίζει όλους τους λόγους του με την
παραδοχή ότι έχουν γίνει πολλά και σοβαρά λάθη από
το Κόμμα του που βρίσκεται στην εξουσία; Καμία συνά
θροιση των λαθών από τον “ευφυή οπορτουνιστή”, όπως
χαρακτηρίζει τον Λένιν ο Λουνατσάρσκυ19, δεν μπορεί
να φοβίσει τους υπέρμαχους του Μπολσεβικισμού, που
είναι ξετρελαμένοι με την πολιτική κυριαρχία του Κόμ
ματός τους. Τα λάθη των ηγετών τους γίνονται, μέσα
από την ερμηνεία των Κομμουνιστών θεωρητικών και

19. Ο παλιός επαναστάτης Λ ο υ ν α τσ ά ρ σ κ υ εξορίσθηκε το
1898. απέδρασε το 190 4 και κατέφυγε σ τη ν Ελβετία. Μ ε το
ξέσπασμα της Επανάστασης του 1 9 0 5 γύρισε στη Ρω σία και
εγκαταστάθηκε σ τη ν Πετρούπολη. Σ τ η διάρκεια του Π ρώ του
Π α γκο σ μ ίο υ Π ολέμου, ανιιστάθηκε στη λ ο γ ικ ή της υπεράσπι
σης της πατρίδας και κράτησε διεθνισιική στάση. Π ρ ιν τον
Οκτώβρη του 1917, σ υνεργα ζόταν μ ε τον Τρότσκυ. Εντάχθηκε
στο Κόμμα των Μ πολσεβίκω ν το 1 9 1 7 και σ την πρώτη κυβέρ
νηση των Μπολσεβίκων ανέλαβε καθήκοντα Επιτρόπου του Λ α ο ύ
για την Παιδεία. Συγγρ αφ έα ς διαφόρων φ ιλολογικώ ν σ υ γ γρ α μάτω ν και φιλοσοφικών έργων, όπως “Σοσιαλισμός και Φ ιλο 
σοφ ία”. “Α π ό τον Σπ ινόζα ώς τον Μ α ρ ξ ”, “Ο Μ παρούχ Σπ ινόζα
και η Μ πουρζουαζία”.
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πολιτικών ορθογράφων, “επείγουσα αναγκαιότητα” και
οι σπασμωδικές προσπάθειες για τη διόρθωση τους (εί
ναι σαφές το παράδειγμα της πλήρους μεταστροφής
στον τομέα της αγροτικής πολιτικής) χαιρετίζονται ως
ενέργειες της πιο μεγάλης σοφίας, ανθρωπισμού και
πίστης στις Μπολσεβίκικες αρχές.
Μάταια η Κολοντάι κραυγάζει με ανυπομονησία ότι
“ο φόβος της κριτικής, που είναι εγγενής στο γραφειο
κρατικό μας σύστημα, φθάνει, ορισμένες φορές, στο
σημείο της γελοιότητας”. Οι Προεστοί του Κόμματος
την στιγματίζουν ως αιρετική, το φυλλάδιό της “Η Ερ
γατική Αντιπολίτευση” απαγορεύεται και ο ίδιος ο Ίλιτς
(Λ ένιν) την “κανονίζει” με μερικές σαρκαστικές προσω
πικές προσβολές. Και έτσι, ο συνδικαλιστικός “κίνδυ
νος” έχει δήθεν απομακρυνθεί.
Εν τω μεταξύ, η Αντιπολίτευση αναπτύσσεται, βαθαί
νει, διαδίδεται σε ολόκληρη την εργατική Ρωσία.
Πράγματι, τι θα σκεφθεί ο αμερόληπτος παρατηρη
τής για την ιδιάζουσα εικόνα που παρουσιάζει η Μπολ
σεβίκικη Ρωσία; Αναρίθμητες εργατικές απεργίες, με
πάρα πολλούς εργάτες να συλλαμβάνονται και συχνά
να εκτελούνται με συνοπτικές διαδικασίες· αγροτικοί
ξεσηκωμοί και εξεγέρσεις και συνεχείς επαναστατικές
εξεγέρσεις σε πολλά μέρη της χώρας. Δ εν πρόκειται
για μία τρομερά τραγική κατάσταση, για έναν αποτρό
παιο παραλογισμό; Δ εν είναι η εξέγερση των εργατών
και των αγροτών, όσο και αν απουσιάζει, σε ορισμένες
περιπτώσεις, η ταξική συνείδηση, ένας πραγματικός
πόλεμος εναντίον της κυβέρνησης των εργατών και
των αγροτών, μιας κυβέρνησης που υποτίθεται ότι είναι
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σάρκα εκ της σαρκός και αίμα από το αίμα τους, που
είχε την εντολή να προστατεύει τα συμφέροντα τους
και που θα ήταν αναγκαία μόνο στο μέτρο που θα
ανταποκρινόταν στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των
εργαζόμενων μαζών;
Οι λαϊκές διαμαρτυρίες δε σταματούν. Το αντιπολι
τευτικό κίνημα αναπτύσσεται και το Κόμμα για λόγους
αυτοάμυνας πρέπει, από στιγμή σε στιγμή, να κατευνά
σει το λαό, ακόμη και θυσιάζοντας τις αρχές του. Αλλά,
όπου είναι αδύνατο να κατευνασθεί η επιθυμία για ψωμί
και για ελευθερία με μερικές μικροπαραχωρήσεις, τα
πεινασμένα στόματα κλείνουν με τις σφαίρες ή τις ξι
φολόγχες και ο επίσημος τύπος στιγματίζει αυτούς που
διαμαρτύρονται με την ατιμωτική ταμπέλα του “αντεπαναστάτη” και του προδότη που δρα εναντίου της “κυ
βέρνησης των εργατών και των αγροτών”.
Και τότε η Ρωσία, η Μπολσεβίκικη Ρωσία, ησυχάζει
και πάλι· είναι η ησυχία του θανάτου.
Η ιστορία των τελευταίων ημερών είναι γεμάτη από
φρικτά παραδείγματα μιας τέτοιας ησυχίας.
Έ να από αυτά τα παραδείγματα είναι η Κροστάνδη.
Εναντίον της έχει διαπραχθεί το πιο απαίσιο έγκλημα
της Κομματικής δικτατορίας, ένα έγκλημα εναντίον του
προλεταριάτου, εναντίου του σοσιαλισμού, εναντίου της
Επανάστασης. Ένα έγκλημα που πολλαπλασιάζεται εις
το εκατονταπλάσιο από τα προμελετημένα και ύπουλα
ψεύδη που διαδίδουν σε ολόκληρο τον κόσμο οι Μπολ
σεβίκοι.
Η μελλοντική ιστορία θα ασχοληθεί επαρκώς με αυτό
το κραυγαλέο αίσχος. Εδώ, δε θα δώσουμε παρά μία
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σύντομη περιγραφή των γεγονότων της Κροστάνδης.
Το Φεβρουάριο του 1921, οι εργάτες 4 εργοστασίων
της Πετρούπολης κατέβηκαν σε απεργία. Είχαν να αντι
μετωπίσουν έναν εξαιρετικά σκληρό χειμώνα· αυτοί και
οι οικογένειές τους υπέφεραν από το κρύο, την πείνα
και την εξάντληση. Ζητούσαν μία αύξηση στις μερίδες
των τροφίμων, κάποια καύσιμα και ρουχισμό. Εδώ και
εκεί ακουγόταν επίσης και το αίτημα για τη σύγκληση
της Συντακτικής Συνέλευσης καθώς και αυτό του ελεύ
θερου εμπορίου. Οι απεργοί προσπάθησαν να κάνουν
μία διαδήλωση και οι αρχές έστειλαν εναντίον τους το
στρατό, κυρίως τους Κουρσάντυ, τους νεαρούς Κομμου
νιστές των Στρατιωτικών Σχολών.
Ό τα ν οι ναύτες της Κροστάνδης έμαθαν τα γεγ ο
νότα της Πετρούπολης, εξέφρασαν την αλληλεγγύη
τους προς τα οικονομικά και επαναστατικά αιτήματα
των απεργών, αλλά αρνήθηκαν να υποστηρίξουν κάθε
έκκληση για Συντακτική Συνέλευση και για ελεύθερο
εμπόριο. Στις 1 του Μάρτη, οι ναύτες οργάνωσαν μία
μαζική συγκέντρωση στην Κροστάνδη, όπου παρευρίσκονταν επίσης και ο Καλίνιν, Πρόεδρος της Πανρώσικης Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής, και ο Κουζμίν, Διοικητής του Φρουρίου της Κροστάνδης, και ο
Βασίλιεβ, Πρόεδρος του Σοβιέτ της Κροστάνδης. Η
συγκέντρωση, που οργανώθηκε εν γνώσει και με την
άδεια της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σοβιέτ της Κρο
στάνδης, πήρε αποφάσεις που εγκρίθηκαν από τις
16.000 των ναυτών, των μελών της Φρουράς και των
πολιτών της Κροστάνδης. Τα κύρια σημεία αυτών των

99

αποφάσεων ήταν: ελευθερία λόγου και τύπου για τα
επαναστατικά κόμματα· αμνηστία στους φυλακισμένους
επαναστάτες· επανεκλογή των Σοβιέτ με μυστική ψη
φοφορία· καμία κυβερνητική παρέμβαση, κατά τη διάρ
κεια της προεκλογικής εκστρατείας.
Οι μπολσεβίκικες αρχές απάντησαν σ’ αυτές τις απο
φάσεις, αρχίζοντας να απομακρύνουν από την πόλη
τις προμήθειες των τροφίμων και των πυρομαχικών.
Οι ναύτες παρεμπόδισαν αυτήν την προσπάθεια, έκλει
σαν τις εισόδους προς την πόλη και συνέλαβαν ορι
σμένους από τους πιο απείθαρχους κομμισσάριους. Στον
Καλίνιν επετράπη να επιστρέφει στην Πετρούπολη.
Οι Μπολσεβίκικες αρχές της Πετρούπολης, αμέσως
μόλις έμαθαν τις αποφάσεις της Κροστάνδης, άρχισαν
μία εκστρατεία ψεύδους και συκοφαντίας. Παρά το
γεγονός ότι ο Ζινόβιεβ ήταν σε συνεχή τηλεφωνική
επαφή με τον Προεδρεύοντα του Σοβιέτ της Κροστάν
δης και είχε τη διαβεβαίωσή του ότι τα πράγματα
ήταν ήσυχα και ότι οι ναύτες ήταν απασχολημένοι
μόνο με τις προετοιμασίες της επανεκλογής των Σο
βιέτ, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πετρούπολης έστελνε
σε όλο τον κόσμο μηνύματα για την ύπαρξη μιας
αντεπαναστατικής συνωμοσίας και μιας εξέγερσης των
Λευκοφρουρων. Την ίδια στιγμή, ο Ζινόβιεβ, ο Καλίνιν
και οι βοηθοί τους κατάφεραν να πείσουν το Σοβιέτ
της Πετρούπολης να αποφασίσει να σταλεί ένα τελε
σίγραφο προς τη Κροστάνδη για να παραδοθεί αμέ
σως και σε περίπτωση αρνήσεως οριζόταν ως ποινή ο
πλήρης αφανισμός της.
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Τότε, μία ομάδα γνωστών και πιστών επαναστατών
της Πετρούπολης20, απευθύνθηκε στον Ζινόθιεδ και στο
Συμβούλιο Άμυνας, του οποίου αυτός ήταν Πρόεδρος.
Του υπογράμμισαν τον αντεπαναστατικό, αντιδραστικό
χαρακτήρα της πολιτικής του και το μεγάλο της κίνδυ
νο για την Επανάσταση. Τα αιτήματα της Κροστάνδης
ήταν με σαφήνεια τοποθετημένα· ήταν εναντίον της
Συντακτικής Συνέλευσης, εναντίου του ελεύθερου εμπο
ρίου και υπέρ μιας κυβέρνησης Σοβιετικού τύπου. Αλλά,
ο λαός της Κροστάνδης, όπως με ειλικρίνεια δήλωνε
στο δελτίο του πληροφόρησης, δεν μπορούσε πια να
ανέχεται το δεσποτισμό του Κόμματος και απαιτούσε το
δικαίωμά του να εκφράζει τα παράπονά του και να
επαναθεσμίσει τα ελεύθερα Σοβιέτ. Το σύνθημα του λαού
της Κροστάνδης ήταν και πάλι “Ολη η εξουσία στα
Σοβιέτ”, το ίδιο ακριβώς με το σύνθημα του λαού και
των Μπολσεβίκων του 1917. Η προσφυγή στην ένοπλη
βία εναντίον της Κροστάνδης ήταν το αποκορύφωμα
της αφροσύνης- ένα πραγματικά τρομερό έγκλημα. Η
μόνη δίκαιη και επαναστατική λύση βρισκόταν στη συμ
μόρφωση με το αίτημα της Κροστάνδης (που ανακοινώ
θηκε τηλεφωνικά από τους ναύτες προς τον Ζινόβιεβ,
αλλά αυτός δεν το μετέφερε στο Σοβιέτ) για την εκλο
γή μιας αμερόληπτης Επιτροπής με σκοπό να επιτευ
20.

Σ το επόμενο κείμενο του Μ πέρκμαν, με τίτλο Ή

εξέγερ

ση της Κ ροστάνδ ης”, παρουσιάζεται αυτή η έκκληση προς τον
Ζινόβιεβ, που εστάλη την

5" Μ αρτίου

του 1921 και υπογραφό

ταν από τους αναρχικούς: Μπέρκμαν. Γκόλντμαν, Περκούς και
Πετρόβσκυ.
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χθεί ένας φιλικός διακανονισμός.
Αλλά, αυτή η έκκληση χης ομάδας των επαναστατών
της Πετρούπολης αγνοήθηκε. Πολλοί Κομμουνιστές
κατάλαβαν πλήρως το πόσο μοχθηρά αντιδραστική ήταν
η κυβερνητική στάση απέναντι στην Κροστάνδη, αλλά,
δουλοπρεπώς εξευτελισμένοι και ηθικώς ακρωτηριασμέ
νοι από τον ιησουιτισμό του Κόμματος, δεν τόλμησαν
να μιλήσουν και έτσι σιωπηρό συμμετείχαν στο έγκλη
μα
Στις 7 του Μάρτη, ο Τρότσκυ άρχισε το βομβαρδισμό
της Κροστάνδης και στις 17 το Φρούριο και η πόλη
κατελήφθησαν, μετά από πολλές λυσσώδεις επιθέσεις,
που οδήγησαν στην προδοσία των αρχών της Επανά
στασης και σε μια τρομακτική θυσία ανθρώπινων ζοχόν.
Έτσι, η Κροστάνδη “εκκαθαρίσθηκε” και η “αντεπαναστατική συνωμοσία” πνίγηκε στο αίμα. Η “κατάκτηση”
της πόλης χαρακτηρίσθηκε από μία ανελέητη αγριότη
τα απέναντι στους ηττημένους, μολονότι ούτε ένας από
τους Κομμουνιστές, που είχαν συλληφθεί από τους ναύτες
της Κροστάνδης, δεν είχε τραυματισθεί ή δολοφονηθεί.
Ακόμη και πριν την κατάληψη του Φρουρίου, οι Μπολ
σεβίκοι εκτέλεσαν με συνοπτικές διαδικασίες πολλούς
στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού, που το επαναστατικό
πνεύμα και η αλληλεγγύη τους ώθησε να αρνηθούν να
λάβουν μέρος στο λουτρό του αίματος.
Η “συνωμοσία” και η “νίκη” ήταν απαραίτητες για το
Κομμουνιστικό Κόμμα προκειμένου να διασωθεί από
την απειλούμενη εσωτερική αποσύνθεση. Ο Τρότσκυ, ο
οποίος κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το ρόλο
των Εργατικών Συνδικάτων (στην κοινή συνεδρίαση
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του Κομμουνιστικού Κόμματος, της Κεντρικής Εκτελε
στικής Επιτροπής των Συνδικάτων και των αντιπροσώ
πων του 6ου Συνεδρίου των Σοβιέτ, στις 30 του Δεκέμ
βρη του 1920) θεωρήθηκε κακό παιδί που “δεν γνωρί
ζει τον Μάρξ”, για άλλη μια φορά αποδείχθηκε σωτήρας της “εν κινδύνω ευρισκομένης χώρας”. Η αρμονία
αποκαταστάθηκε και πάλι μέσα στο Κόμμα.
Λίγες μέρες μετά την “ένδοξη κατάκτηση” της Κροστάνδης, ο Λένιν, μιλώντας στο 10° Συνέδριο του Κομ
μουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας, είπε: “Οι ναύτες δεν
ήθελαν τους αντεπαναστάτες, αλλά δεν ήθελαν ούτε
και εμάς”. Και -ω ειρωνεία του εκτελεστή!- στο ίδιο
Συνέδριο, ο Λένιν υποστήριξε το ελεύθερο εμπόριο “σαν
μία ανακούφιση”.
Στις 17 του Μάρτη, η Κομμουνιστική κυβέρνηση γιόρ
τασε την αιματηρή της νίκη πάνω στο προλεταριάτο της
Κροστάνδης και στις 18 τίμησε τη μνήμη των μαρτύρων
της Παρισινής Κομμούνας. Ωσάν να μην ήταν σαφές,
για όσους είχαν μάτια και μπορούσαν να δουν, ότι το
έγκλημα που διαπράχθηκε στην Κροστάνδη ήταν πολύ
πιο τρομερό και πολύ πιο μεγάλο από τη σφαγή της
Κομμούνας του 1871, διότι έγινε στο όνομα της Κοινω
νικής Επανάστασης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρα
τίας. Εφεξής, δίπλα στις πρόστυχες κλασικές μορφές
του Θιέρσου21 και του Γκαλλιφέ22 προστίθενται και αυ
τές του Τρότσκυ, του Ζινόβιεβ, του Ντυμπένκο23 και του
ΤουχατσέΒοκη24.
21.

Μ ετά τον Γα λ λο -γ ε ρ μ α ν ικ ό πόλεμο, ο Θ ιέ ρ σ ο ς εξελέγη

Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, έχοντας αποκτήσει 6ι-
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Αυτή είναι η θυσία ίων ανθρωπίνων ζοχόν που προσφέρθηκε αχόν Μολώχ του Μπολσεβικισμού για να
εξυπηρετήσει το γιγαντιαίο ψέμμα, που ακόμη αναπτύσ
σεται και διαδίδεται σε ολόκληρο τον κόσμο και που
παγιδεύει τους ανθρώπους στο καταστρεπτικό δίχτυ του
ψεύδους και της προδοσίας. Δ ε ν είναι μόνον η ελευθε
ρία και οι ζωές των πολιτών που θυσιάζονται σ’ αυτόν
το θεό της λάσπης ούτε απλώς η ευημερία της χώρας·2
3

κτατορικές εξουσίες. Το 1871, κατέστειλε αιματηρά την Π αρισι
νή Κομμούνα. Ω ς ιστορικός είναι γνωστός κυρίως για το έ ρ γο
του Ισ τορ ία της Γαλλικής Επανάστασης”(1 0 τόμοι, 1 8 2 4 -1 8 2 7 ).

22.

Πρέπει να σημειώσουμε, για να φ ανεί η σύμπνοια των

διαφόρων εθνικώ ν αρχουσών τάξεων όταν η κοινωνική επανά
σταση και η εξέγερση βρίσκονται προ των πυλών, ότι ο Γά λλος
στρατηγός Γ κ α λ λ ιφ έ είχε σ υλλη φ θεί αιχμάλωτος από τους
Πρώσσους, κατά τη διάρκεια του Γ τ λ λ ο -γε ρ μ α ν ικ ο ύ πολέμου
του 1 8 7 0 -1 8 7 1 . Και όμως, απελευθερώθηκε, το Μ άρτιο του
1871, για να καταπολεμήσει την Π αρισινή Κομμούνα.'Εχει μείνει
γνω στός σ τη ν ιστορία για την ασυνήθιστη ωμότητα που έδειξε
απέναντι στους Κομμουνάριους.

23.

Μ ετά την Επανάσταση του Φεβρουάριου του 1917, ο

Ν τ υ μ π έ ν κ ο ε ξελέγη Πρόεδρος του Να υτικού Σοβιέτ της Β α λτι
κής. Το 1921, συμμετείχε στη ν μπολσεβίκικη επιχείρηση κατα
στολής της Κροστάνδης ως διοικητής μίας Μεραρχίας. Το 1937.
ήτα ν μ έ λο ς του Έκ τα κ το υ Στρατοδικείου που καταδίκασε τον
Τουχατσέβσκη. Δ ε θα αργήσει, όμως να βρεθεί και ο ίδιος στη
θέση του στρατάρχη Τουχατσέβσκη και των θυμάτων του της
Κροστάνδης. Στα τέλη του ίδιου χρόνου, συνελήφ θη από την
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είναι οι σοσιαλιστικές ιδέες και η μοίρα της Επανάστα
σης που καταστρέφονται.
Πολύ καιρό πριν, ο Μπακούνιν έγραφε: ‘Ό λη η εξου
σία του Τσάρου της Ρωσίας είναι χτισμένη πάνω σ’ ένα
ψέμμα -ένα ψέμμα μέσα στη χώρα και έξω από αυτήν·
ένα κολοσσιαίο και πανούργο σύστημα ψεύδους που
ίσως ποτέ πριν δεν υπήρξε όμοιο του σ’ ολόκληρη την
ιστορία του ανθρώπου”.
Αλλά, καί τώρα υπάρχει ακριβώς ένα τέτοιο σύστημα.
Είναι το σύστημα του Κρατικού Κομμουνισμού. Το πα
γκόσμιο επαναστατικό προλεταριάτο πρέπει να ανοίξει
τα μάτια του μπροστά στην πραγματική κατάσταση της
Ρωσίας. Πρέπει να μάθει να βλέπει την τρομακτική άβυσ
σο, στην οποία το κυβερνών Μπολσεβίκικο Κόμμα, με
την τυφλή και αιματηρή δικτατορία του, έχει οδηγήσει
τη Ρωσία και τη Ρωσική Επανάσταση. Ας ακούσει το
διεθνές προλεταριάτο τις φωνές των πραγματικών επα-

Ενκαβεντέ και τουφεκίσθηκε τον Ιο ύλιο του 1938.
24.

Αξιωματικός της Αυτοκρατορικής Φρουράς πριν την Επα

νάσταση. ο Το υ χ α τσ έ β σ κ η προσχώρησε, το 1918, στο ν Κ ό κκι
νο Στρατό. Έ λα β ε μέρος σ τη ν καταστολή της Κροστάνδης ως
Διοικητής της 7* Στρατιάς και ήταν αυτός που έφτιαξε το γε ν ι
κ ό σχέδιο της επίθεσης κατά της Κροστάνδης. Το 1937, καταδι
κάσθηκε σε θάνατο και εκτελέσθηκε. Ό π ω ς γράφει ο Ά ρ ης
Αλεξά νδ ρ ου σ τη ν εξαίρετη εργασία του για τα γεγονό τα της
Κροστάνδης ( Ή

εξέγερση της Κροστάνδης. Μάρτιος 1921 ” -

τα φοβερά ντοκουμέντα, εκδόσεις “Φυτράκης”): εκτελέστηκαν
επίσης η μητέρα του, η αδελφή ίου Σοφία και οι αδελφ οί του
Ν ικ ο λ ά ϊ και Α λε ξ ά ν τρ ”.
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ναστατών, τις φωνές αυτών που ο στόχος τους δεν
είναι η πολιτική κομματική εξουσία, αλλά η επιτυχία
της Κοινωνικής Επανάστασης, που τη θεωρούν συνώ
νυμη με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία και
την κοινωνική αναγέννηση.
Ίσ ω ς το προλεταριάτο της Ευρώπης και της Αμερι
κής, όταν πραγματοποιήσει τη δική του Επανάσταση,
να επιλέξει ένα διαφορετικό δρόμο από αυτόν που ακο
λουθήθηκε από τους Μπολσεβίκους. Ο δρόμος του
Μπολσεβικισμού οδηγεί στη δημιουργία ενός κοινωνι
κού καθεστώτος με νέους κοινωνικούς ανταγωνισμούς
και με νέες κοινωνικές διακρίσεις· οδηγεί στον Κρατι
κό καπιταλισμό, τον οποίον μόνον οι τυφλά φανατικοί
μπορούν να θεωρήσουν σαν ένα μεταβατικό στάδιο προς
μία ελεύθερη κοινωνία, στην οποία θα καταργηθούν
όλες οι ταξικές διαφορές.
Ο Κρατικός Κομμουνισμός, δηλαδή η σημερινή Σο
βιετική κυβέρνηση, δεν είναι και δεν μπορεί ποτέ να
γίνει αφετηρία για μία ελεύθερη, εθελοντική και μη
εξουσιαστική Κομμουνιστική κοινωνία, διότι η ίδια η
ουσία και η φύση του κυβερνητικού και καταναγκαστικού Κομμουνισμού αποκλείει μία τέτοια εξέλιξη. Η συ
νεχής οικονομική και πολιτική συγκεντροποίηση αυτού
του καθεστώτος, η κυβερνητικοποίηση και η γραφειοκρατικοποίηση κάθε σφαίρας της ανθρώπινης δραστη
ριότητας, η αναπόφευκτη στρατιωτικοποίησή του και ο
εξευτελισμός του ανθρώπινου πνεύματος καταστρέφουν
μηχανικά κάθε σπέρμα της νέας ζωής και εξαλείφουν
κάθε δημιουργική και εποικοδομητική δραστηριότητα.
Είναι η ίδια η δικτατορία του Κομμουνιστικού Κόμμα-
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χος που εμποδίζει, με μεγάλη αποιελεσμαιικόιητα, την
περαιτέρω ανάπτυξη και εμβάθυνση της Επανάστασης.
Ο ιστορικός αγώνας των εργαζόμενων μαζών για
ελευθερία, αναγκαστικά και αναπόφευκτα, εξελίσσεται
έξω από τη σφαίρα της κυβερνητικής επιρροής. Ο αγώ
νας εναντίον της καταπίεσης -πολιτικής, οικονομικής
και κοινωνικής-, εναντίον της εκμετάλλευσης του αν
θρώπου από τον άνθρωπο και του ατόμου από την κυ
βέρνηση είναι, ταυτοχρόνως και πάντοτε, και ένας αγώ
νας εναντίον της κυβέρνησης ως τέτοιας. Το πολιτικό
Κράτος, οποιοσδήποτε μορφής, και η δημιουργική επα
ναστατική προσπάθεια είναι ασυμβίβαστα και αλληλοαποκλειόμενα. Κάθε επανάσταση στην πορεία της ανά
πτυξής της αντιμετωπίζει το δίλημμα: να οικοδομήσει
ελεύθερα, ανεξάρτητα και πέρα από κάθε κυβερνητική
μέθοδο, ή να επιλέξει την κυβερνητική οδό, με όλους
τους περιορισμούς και τη στασιμότητα που συνεπάγεται
αυτή η οδός. Ο δρόμος της Κοινωνικής Επανάστασης, ο
δρόμος της δημιουργικής αυτοδυναμίας των οργανω
μένων και ενσυνείδητων μαζών, βρίσκεται προς την
κατεύθυνση της μη κυβέρνησης, δηλαδή της Αναρχίας.
Ούτε το Κράτος ούτε η κυβέρνηση, αλλά μόνον ο συ
στηματικός και συντονισμένος κοινωνικός μετασχημα
τισμός από τους ίδιους τους εργαζόμενους είναι ανα
γκαίος για τη δημιουργία μιας καινούργιας και ελεύθε
ρης κοινωνίας. Ούτε το Κράτος ούτε οι αστυνομικές του
μέθοδοι, αλλά μόνον η αλληλέγγυα συνεργασία όλων
των εργαζομένων -του προλεταριάτου, των αγροτών,
της επαναστατικής διανόησης- και η αλληλοβοήθειά
τους μέσα στις εθελοντικές ενώσεις θα μας απελευθε
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ρώσουν από την Κρατική προκατάληψη και θα δημιουρ
γήσουν τη γέφυρα για το πέρασμα από τον παλιό πολι
τισμό στον Ελεύθερο Κομμουνισμό. Όχι υπό τις διατα
γές κάποιας κεντρικής εξουσίας, αλλά οργανικά, μέσα
από την ίδια την ζωή, πρέπει να δημιουργηθεί μια σφρι
γηλή ομοσπονδία των ενωμένων βιομηχανικών, αγρο
τικών και άλλων ενώσεων που θα οργανώνονται και
θα διοικούνται από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Και
τότε -και μόνον τότε- η μεγάλη επιθυμία των εργαζό
μενων μαζών για κοινωνική ανοικοδόμηση θα ακουσθεί και θα αποκτήσει τα σταθερά της θεμέλια. Μόνο
μία τέτοια οργάνωση της πολιτείας θα ανοίξει το δρόμο
για μία πραγματικά ελεύθερη, δημιουργική και νέα
ανθρωπότητα και θα αποτελέσει την πραγματική αφε
τηρία του μη κυβερνητικού, Αναρχικού Κομμουνισμού.
Έτσι, και μόνον έτσι, μπορούν να εξαλειφθούν πλή
ρως όλα τα υπολείμματα του παλιού και θνήσκοντος
πολιτισμού και να απαλλαγούν το μυαλό και η καρδιά
του ανθρώπου από το δηλητήριο της άγνοιας και της
προκατάληψης.
Το διεθνές επαναστατικό προλεταριάτο πρέπει να
ακούσει αυτή την Αναρχική φωνή, που του φωνάζει,
όπως και άλλοτε, μέσα από τα βαθειά μπουντρούμια
των φυλακών.
Το διεθνές προλεταριάτο πρέπει να καταλάβει τη με
γάλη τραγωδία των εργαζομένων της Ρωσίας· πρέπει
να καταλάβει τη σπαραξικάρδια τραγωδία των εργατών
και των αγροτών που εμποδίζει την ορμή της Επανά
στασης και που τους αφήνει αβοήθητους στο σιδερένιο
κλοιό ενός Κράτους που παραλύει τα πάντα. Το διεθνές
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προλεταριάτο πρέπει, πριν να είναι πολύ αργά, να σπά
σει αυτόν τον ασφυκτικό κλοιό.
Αν δε γίνει αυτό, τότε η Σοβιετική Ρωσία, που κάποτε
υπήρξε η καρδιά της παγκόσμιας Κοινωνικής Επανάστα
σης, θα ξαναγίνει το λιμάνι της πιο μαύρης αντίδρασης.
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Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΚΡΟΣΤΑΝΔΗΣ
1.

Ο ι εργατικές αναταραχές στην Πετρούπολη

Ή τα ν αρχές του 1921. Η μακρά περίοδος του πολέ
μου, της επανάστασης και του εμφυλίου πολέμου είχε
αφαιμάξει εξουθευωτικά τη Ρωσία και είχε οδηγήσει το
λαό της στο χείλος της απόγνωσης. Στο τέλος, όμως, ο
εμφύλιος πόλεμος τελείωσε- τα πολυάριθμα μέτωπα εκκαθαρίσθηκαν, ο Βράνγκελ -η τελευταία ελπίδα της
επέμβασης της Αντάντ και της Ρωσικής αντεπανάστα
σης- ηττήθηκε και η στρατιωτική του δράση τερματί
σθηκε. Τώρα, ο λαός ανέμενε με βεβαιότητα τον περιο
ρισμό του αυστηρού Μπολσεβίκικου καθεστώτος. Αναμενόταν ότι, με το τέλος του εμφυλίου πολέμου, οι Κομ
μουνιστές θα ανακούφιζαν το λαό από τα βάρη, θα
καταργούσαν τους περιορισμούς της πολεμικής περιό
δου, θα εισήγαγαν κάποιες θεμελιώδεις ελευθερίες και
θα άρχιζαν την οργάνωση μιας πιο κανονικής ζωής. Αν
και δεν ήταν δημοφιλής, η Μπολσεβίκικη κυβέρνηση
είχε την υποστήριξη των εργατών στο έργο -που τόσες
φορές είχε αναγγελθεί- της οικονομικής ανοικοδόμη
σης της χώρας, μόλις θα σταματούσαν οι στρατιωτικές
επιχειρήσεις. Ο λαός ήταν πρόθυμος να συνεργασθεί
και να αφιερώσει τις δημιουργικές του δυνάμεις στην
ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης χώρας.
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Δυστυχώς, αυτές οι ελπίδες ήταν καταδικασμένες να
διαψευσθούν. Το Κομμουνιστικό Κράτος δεν έδειξε κα
μία πρόθεση να χαλαρώσει το ζυγό. Η ίδια πολιτική
συνεχίσθηκε, με την στρατιωτικοποίηση της εργασίας
να συνεχίζει να υποδουλώνει το λαό, να επιδεινώνει
την κατάστασή του με επιπρόσθετη καταπίεση και τυ
ραννία και να παραλύει κάθε δυνατότητα βιομηχανικής
αναγέννησης. Η τελευταία ελπίδα του προλεταριάτου
πέθανε· όλο και ενδυναμωνόταν η πεποίθηση ότι το
Κομμουνιστικό Κόμμα ενδιαφερόταν περισσότερο για
τη διατήρηση της εξουσίας του παρά για τη διάσωση
της Επανάστασης.
Οι εργάτες της Πετρούπολης, τα πιο επαναστατικά
στοιχεία της Ρωσίας, ήταν οι πρώτοι που μίλησαν ανοι
κτά. Κατήγγειλαν ότι, πέρα από τις άλλες αιτίες, ο συ
γκεντρωτισμός, η γραφειοκρατία και η δεσποτική συ
μπεριφορά των μπολσεβίκων απέναντι στους αγρότες
και στους εργάτες ευθύνονταν άμεσα και σε ένα μεγά
λο βαθμό για την εξαθλίωση και τα βάσανα του λαού.
Πολλά εργοστάσια και μεταλλουργεία της Πετρούπο
λης είχαν κλείσει και οι εργάτες κυριολεκτικά λιμοκτο
νούσαν. Κάλεσαν σε συγκεντρώσεις για να συζητηθεί
η κατάσταση. Οι συγκεντρώσεις απαγορεύθηκαν από
την κυβέρνηση. Το προλεταριάτο της Πετρούπολης, που
αποτελούσε τον κύριο όγκο των επαναστατικών αγώ
νων και του οποίου οι μεγάλες θυσίες και ο ηρωισμός
έσωσαν την πόλη από τον Γιουντένιτς25, αγανάκτησε μ’
2 5 . Η αποτυχημένη επιχείρηση του στρατηγού Γ ιο υ ν τ έ ν ιτς
ε να ντίον της Π ετρούπολης έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 1919.
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αυτές τις ενέργειες της κυβέρνησης. Το λαϊκό αίσθημα
εναντίον των μεθόδων που χρησιμοποιούνταν από τους
Μπολσεβίκους συνέχιζε να μεγαλώνει. Ολοένα και πε
ρισσότερες συγκεντρώσεις συγκαλούνταν που απαγο
ρεύονταν από την Κυβέρνηση. Οι Κομμουνιστές δεν
έκαναν καμία παραχώρηση προς τους εργάτες, ενώ,
την ίδια στιγμή, προσφέρονταν να συμβιβασθούν με
τους καπιταλιστές της Ευρώπης και της Αμερικής. Οι
εργάτες ήταν αγανακτισμένοι και ξεσηκώθηκαν. Για να
αναγκάσουν την κυβέρνηση να ακούσει τα αιτήματά
τους, οι εργάτες κατέβηκαν σε απεργία στο καλυκο
ποιείο Πατρόνυϊ, στο χαλυβουργείο Τρούμποτσνυϊ, στο
μεταλλουργικό εργοστάσιο Μπαλτίσκη και στο καπνερ
γοστάσιο Λαφέρμ. Αντί να συζητήσει τα προβλήματα με
τους δυσαρεστημένους εργάτες, η “Κυβέρνηση των Ερ
γατών και των Αγροτών” συγκρότησε μία πολεμική
Επιτροπή Αμύνης, με Πρόεδρο τον Ζινόβιεβ, τον πιο
μισητό άνδρα της Πετρούπολης. Ο απροκάλυπτος στό
χος αυτής της Επιτροπής ήταν η καταστολή του απεργιακού κινήματος.
Οι απεργίες κηρύχθηκαν στις 24 Φεβρουάριου. Την
ίδια μέρα, οι Μπολσεβίκοι έστειλαν τους κουρσάντυ,
τους Κομμουνιστές σπουδαστές των στρατιωτικών σχο
λών, για να διαλύσουν τους εργάτες που είχαν συγκε
ντρωθεί στη νήσο Βασιλέβσκη, την εργατική περιοχή
της Πετρούπολης. Την επόμενη μέρα, στις 25 Φεβρουά
ριου, οι αγανακτισμένοι εργάτες της νήσου Βασιλέβσκη επισκέφθηκαν τα εργοστάσια Αντμιράλντι και τις
δεξαμενές ναυτικών επισκευών Γκαλέρναγια και παρα
κινούσαν τους εργάτες να διαμαρτυρηθούν μαζύ τους
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εναντίον της δεσποτικής συμπεριφοράς της Κυβέρνη
σης. Η διαδήλωση που επιχειρήθηκε από τους εργάτες
διαλύθηκε από ένοπλες στρατιωτικές δυνάμεις.
Στις 26 Φεβρουάριου, το Σοβιέτ της Πετρούπολης
οργάνωσε μία σύσκεψη στην οποία ο επιφανής Κομ
μουνιστής Λάσεβιτς, μέλος της Επιτροπής Άμυνας και
του Επαναστατικού Στρατιωτικού Συμβουλίου της Δη
μοκρατίας, καταδίκασε το απεργιακό κίνημα με πολύ
σκληρά λόγια. Τα έβαλε με τους εργάτες του χαλυ
βουργείου Τρούμποτσνυϊ, κατηγορώντας τους με δριμύτητα ότι είναι “φιλοτομαριστές και αντεπαναστάτες” και
πρότεινε να κλείσει το Χαλυβουργείο. Η Εκτελεστική
Επιτροπή του Σοβιέτ της Πετρούπολης (με Πρόεδρο του
Ζινόβιεβ) αποδέχθηκε την πρόταση. Οι απεργοί του Τρούμποτσνυϊ έχασαν τις εργασίες τους και αυτομάτως στε
ρήθηκαν και τις μερίδες των τροφίμων τους.
Αυτές οι μέθοδοι της Μπολσεβίκικης Κυβέρνησης
χρησιμοποιούνταν όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα
να δημιουργούν πίκρα και ανταγωνισμό ανάμεσα στους
εργάτες.
Τώρα, αρχίζουν να εμφανίζονται στους δρόμους της
Πετρούπολης προκηρύξεις των εργατών. Κάποιες από
αυτές προσέλαβαν ένα σαφή πολιτικό χαρακτήρα. Η
πιο σημαντική, που τοιχοκολήθηκε στην πόλη στις 27
Φεβρουάριου, έγραφε:
“Είναι αναγκαία η πλήρης αλλαγή της πολιτικής της
Κυβέρνησης. Πρώτα απ’ όλα, οι εργάτες και οι αγρότες
χρειάζονται ελευθερία. Δ ε θέλουν να ζουν υπό τις δια
ταγές των Μπολσεβίκων■θέλουν να ορίζουν οι ίδιοι τις
τύχες τους.
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Σύντροφοι, διαφυλάξτε την επαναστατική τάξη! Απο
φασιστικά και οργανωμένα απαιτείστε:
-Απελευθέρωση από τις φυλακές όλων των σοσιαλι
στών εξωκομματικών εργαζομένων.
-Κατάργηση του στρατιωτικού νόμου· ελευθερία του
λόγου, του τύπου και των συγκεντρώσεων για όλους
τους εργαζόμενους.
-Ελεύθερες εκλογές των εργοστασιακών επιτροπών
καθώς και των αντιπροσώπων για τα συνδικάτα και για
τα Σοβιέτ.
-Διοργανώστε συγκεντρώσεις, πάρτε αποφάσεις, στείλ
τε τους αντιπροσώπους σας στις αρχές και δραστηριο
ποιηθείτε για την παραγματοποίηση των αιτημάτων σας.”
Η κυβέρνηση απάντησε στα αιτήματα των απεργών
με πολυάριθμες συλλήψεις και με καταστολή αρκετών
εργατικών οργανώσεων. Το αποτέλεσμα ήταν η λαϊκή
οργή να προσλαμβάνει ένα συνεχώς μεγαλύτερο αντιμπολσεβίκικο χαρακτήρα· άρχισαν να ακούγονται αντι
δραστικά συνθήματα. Έτσι, στις 28 Φεβρουάριου, εμφα
νίσθηκε μία προκήρυξη των “Σοσιαλιστών Εργατών της
περιοχής ΝέβσκΓ, που τελείωνε με μία έκκληση για
την επαναλειτουργία της Συντακτικής Συνέλευσης:
“Γ νωρίζουμε ποιοι φοβούνται τη Συντακτική Συνέ
λευση. Είναι αυτοί που δεν μπορούν πια άλλο να λη
στεύουν το λαό. Είναι αυτοί που πρέπει τώρα να λογο
δοτήσουν μπροστά στους αντιπροσώπους του λαού για
τις απάτες τους, τις κλοπές τους και για όλα τα εγκλήματά τους.
Κάτω οι μισητοί Κομμουνιστές!
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Κάτω η Σοβιετική Κυβέρνηση!
Ζήτω η Συντακτική Συνέλευση!”
Εν τω μεταξύ, οι Μπολσεβίκοι συγκέντρωσαν στην
Πετρούπολη μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις από την
επαρχία και κάλεσαν στην πόλη τα πιο έμπιστό τους
Κομμουνιστικά συντάγματα από το μέτωπο. Η Πετρού
πολη τέθηκε υπό “έκτακτο στρατιωτικό νόμο”. Οι απερ
γοί κατατρομοκρατήθηκαν και οι διαμαρτυρόμενοι ερ
γάτες συντρίφθηκαν με σιδερένια πυγμή.

2.

Το κίνημα της Κροστάνδης

Οι ναύτες της Κροστάνδης ενοχλήθηκαν πολύ με τα
γεγονότα της Πετρούπολης. Δεν είδαν με καλό μάτι τη
σκληρή συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντι στους
απεργούς. Γνώριζαν τα όσα είχε υποφέρει, από τις πρώ
τες ήδη μέρες της Επανάστασης, το επαναστατικό προ
λεταριάτο της Πρωτεύουσας, το πόσο ηρωικά είχε αγωνισθεί εναντίον του Γιουτντένιτς και πόσο υπομονετικά
είχε υποφέρει τις στερήσεις και την εξαθλίωση. Αλλά, η
Κροστάνδη δε συμμεριζόταν τα αιτήματα για την επα
ναλειτουργία της Συντακτικής Συνέλευσης και για τη
νομιμιμοποίηση του ελεύθερου εμπορίου. Το πνεύμα και
η δραστηριότητα των ναυτών ήταν πλήρως επαναστατι
κά. Ή τα ν οι πιο σταθεροί υποστηρικτές του Σοβιετικού
συστήματος, αλλά ήταν αντίθετοι προς τη δικτατορία
οποιοσδήποτε κόμματος.
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Το κίνημα συμπαράστασης προς τους απεργούς της
Πετρούπολης πρωτοξεκίνησε από τους ναύτες των θωρηκτών Πετροπα6λόβσκ και Σεβαστοπόλ, που το 1917
αποτελούσαν το βασικό στήριγμα των Μπολσεβίκων.
Το κίνημα εξαπλώθηκε σε ολόκληρο το στόλο της Κροστάνδης και μετά στα συντάγματα του Κόκκινου Στρα
τού που βρίσκονταν στην περιοχή. Στις 28 Φεβρουά
ριου, οι ναύτες του Πετροπαβλόβσκ πήραν μία απόφα
ση με την οποία συμφώνησαν και οι ναύτες του Σεβαστοπόλ. Ανάμεσα σε άλλα αιτήματα, υπήρχε και το αίτη
μα για ελεύθερες εκλογές στο Σοβιέτ της Κροστάνδης,
καθώς η θητεία του τελευταίου επρόκειτο σε λίγο να
εκπνεύσει. Την ίδια στιγμή, μία επιτροπή ναυτών στάλ
θηκε στην Πετρούπολη για να μάθει από κοντά την
κατάσταση που επικρατούσε εκεί.
Την 1η Μαρτίου, έγινε μία δημόσια συγκέντρωση στην
Πλατεία Αγκύρας της Κροστάνδης, που διοργανώθηκε
επίσημα από τα πληρώματα της Πρώτης και της Δεύτε
ρης Μοίρας του Στόλου της Βαλτικής. 16.000 ναύτες,
άνδρες του Κόκκινου Στρατού και εργάτες ήταν παρόντες στη συγκέντρωση, στην οποία προήδρευσε ο Κομ
μουνιστής Βασίλιεβ, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επι
τροπής του Σοβιέτ της Κροστάνδης. Ο Καλίνιν, Προέδρος της Ρωσικής Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δη
μοκρατίας, και ο Κουζμίν, στρατιωτικός Κομμισσάριος
του Στόλου της Βαλτικής, ήταν παρόντες και πήραν το
λόγο. Πρέπει να σημειώσουμε το γεγονός -που είναι
ενδεικτικό της φιλικής στάσης των ναυτών απέναντι
στην Μπολσεβίκικη κυβέρνηση- ότι ο Καλίνιν, κατά
την άφιξή του στην Κροστάνδη, έγινε δεκτός με στρα-
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χιώτικες τιμές, μουσική και λάβαρα.
Σ’ αυτήν χη συγκέντρωση, η Επιτροπή των Ναυτών,
που είχε σταλεί στην Πετρούπολη στις 28 Φεβρουά
ριου, έκανε την αναφορά της. Επιβεβαιώθηκαν και οι
χειρότεροι φόβοι της Κροστάνδης. Το συγκεντρωμένο
πλήθος αγανάκτησε ειλικρινά με τις μεθόδους που χρη
σιμοποίησαν οι Κομμουνιστές για να συντρίψουν τα
λογικά αιτήματα των εργατών της Πετρούπολης. Η από
φαση που ελήφθη από το πλήρωμα του Πετροπαβλόβσκ στις 28 Φεβρουάριου υπεβλήθη τώρα και στη συ
γκέντρωση για να εγκριθεί. Ο Πρόεδρος Καλίνιν και ο
στρατιωτικός Κομμισσάριος Κουζμίν επιτέθηκαν με σφοδρότητα εναντίον της απόφασης και κατήγγειλαν τους
απεργούς της Πετρούπολης καθώς και τους ναύτες της
Κροστάνδης. Όμως, τα επιχειρήματά τους απέτυχαν να
πείσουν το πλήθος και έτσι η απόφαση του Πετροπαβλόβσκ έγινε δεκτή ομόφωνα. Το ιστορικό ντοκουμέντο
έχει ως εξής:
Αηόφ>αση της Γενικής Συγκέντρωσης των Πληρωμά
των της Πρώτης και της Δεύτερης Μοίρας του Στόλου
της Βαλτικής, που έγινε την 1η Μαρτίου του 1921.
Έχοντας ακούσει την Αναφορά των Αντιπροσώ
πων που έστειλε στην Πετρούπολη η Γενική Συγκέ
ντρωση των Πληρωμάτων των Πλοίων για να δουν την
κατάσταση που επικρατούσε εκεί, αποφασίζουμε:
1) Δεδομένου ότι τα σημερινά Σοβιέτ δεν εκφράζουν
τη βούληση των εργατών και των αγροτών, να διεξαχθούν αμέσως νέες εκλογές με μυστική ψηφοφορία
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και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας να
δοθεί πλήρης ελευθερία στη διάδοση ιδεών ανάμεσα
στους εργάτες και στους αγρότες.
2 ) Να δοθεί ελευθερία λόγου και τύπου στους εργά
τες και στους αγρότες, στους Αναρχικούς και στα αρι
στερά Σοσιαλιστικά Κόμματα.
3) Να εξασφαλισθεί η ελευθερία των συγκεντρώ
σεων για τα συνδικάτα και για τις οργανώσεις των
αγροτών.
4) Να συγκληθεί μία εξωκομματική Συνδιάσκεψη των
εργατών, των στρατιωτών του Κόκκινου Στρατού και
των ναυτών της Πετρούπολης, της Κροστάνδης και της
επαρχίας της Πετρούπολης, το αργότερο έως την ΙΟ '
Μαρτίου του 1921.
5) Να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμε
νοι των Σοσιαλιστικών κομμάτων καθώς και όλοι οι
εργάτες, οι αγρότες, οι στρατιώτες και οι ναύτες που
είναι φυλακισμένοι ε ξ αιτίας της συμμετοχής τους στα
εργατικά και αγροτικά κινήματα.
6) Να εκλεγεί μία Επιτροπή που θα εξετάσει τις περι
πτώσεις αυτών που κρατούνται στις φυλακές και στα
στρατόπεδα συγκεντρώσεως.
7) Να καταργηθούν όλα τα πολιτικά τμήματα, γιατί
κανένα κόμμα δεν πρέπει να έχει ειδικά προνόμια ούτε
να παίρνει χρηματική ενίσχυση από την Κυβέρνηση για
την προπαγάνδιση των ιδεών του. Τα πολιτικά τμήματα
πρέπει να αντικατασταθούν με μορφωτικές και πολιτι
στικές επιτροπές, τοπικά εκλεγμένες και χρηματοδο
τούμενες από την Κυβέρνηση.
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8) Να καταργηθούν αμέσως όλα τα μπλόκαβ.
9) Να παίρνουν όλοι όσοι εργάζονται τις ίδιες ποσό
τητες τροφίμων, εκτός από εκείνους που απασχολού
νται σε ανθυγιεινές εργασίες.
10) Να καταργηθούν τα μαχητικά Κομμουνιστικά
τμήματα σε όλες τις μονάδες του Στρατού καθώς και οι
Κομμουνιστικές φρουρές στις φάμπρικες και στα εργο
στάσια. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για τέτοια
τμήματα και φρουρές, πρέπει να εκλέγονται στο Στρατό
από τους στρατιώτες και στα εργοστάσια από τους ερ
γάτες.
11) Να δοθεί στους αγρότες πλήρης ελευθερία δρά
σης σχετικά με τη γη τους καθώς και το δικαίωμα να
έχουν δικά τους ζώα, υπό τον όρο ότι θα εργάζονται
μόνοι τους, χωρίς δηλαδή να απασχολούν μισθωτή ερ
γασία
12) Να ζητήσουμε από όλες τις Στρατιωτικές μονά
δες καθώς και από τους συντρόφους μας τους κουρσάντυ να υποστηρίξουν τις αποφάσεις μας.
13) Να απαιτήσουμε να δοθεί από τον τύπο πλήρης
δημοσιότητα των αποφάσεων μας.*
* Επρόκειτο για ένοπλες μονάδες οργανω μένες από τους
Μ πολσεβίκους για την καταστολή του εμπορίου και την κατά
σχεση τροφίμων και ά λλ ω ν προϊόντων. Η ανευθυνότητα και η
αυθαιρεσία των μεθόδω ν τους έ γ ιν α ν παροιμιώδεις σε ο λόκλη 
ρ η τη χώρα. Η Κυβέρνηση τις κατάργησε σ τη ν Επαρχία της
Πετρούπολης την παραμονή της επίθεσης ε ν α ντίον της Κρ ο στάνδης- ή ταν ένα είδος δωροδοκίας του προλεταριάτου της
Πετρούπολης (Σημείω ση του Μπέρκμαν).
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14) Να ορισθεί μία Περιοδεύουσα Επιτροπή Ελέγ
χου.
15) Να επιτραπεί η ατομική παραγωγή μικρής κλίμα
κας, από τη στιγμή που αυτή θα στηρίζεται μόνο στις
δικές της δυνάμεις.
Απόφαση που ελήφθη ομόφωνα από τη Συγκέντρω
ση, με την αποχή από την ψηφοφορία δύο ατόμων.
Πετρπσένκο
Πρόεδρος της Συγκέντρωσης
Περεπέλκιν
Γραμματέας
Η απόφαση ψηφίσθηκε και από τη συντριπτική πλειοψηφία της Φρουράς της Κροστάνδης.
Βασίλιεβ
Πρόεδρος
Μαζύ με το σύντροφο Καλίνιν, ο Βασίλιεβ ψήφισε
εναντίον της απόφασης.
Αυτή η απόφαση, στην οποία εναντιώθηκαν με πεί
σμα, όπως ήδη αναφέραμε, ο Καλίνιν και ο Κουζμίν,
υιοθετήθηκε παρά τη διαμαρτυρία τους. Μετά τη συγκέ
ντρωση επετράπη στον Καλίνιν να επιστρέφει στην
Πετρούπολη ανενόχλητος.
Στην ίδια συγκέντρωση αποφασίσθηκε επίσης να
σταλεί μία Επιτροπή στην Πετρούπολη για να εξηγήσει
στους εργάτες και στη Φρουρά τα αιτήματα της Κροστάνδης και για να ζητήσει να μεταβούν κάποιοι εξω
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κομματικοί αντιπρόσωποι του προλεταριάτου της Πε
τρούπολης στην Κροστάνδη για να διαπιστώσουν την
πραγματική κατάσταση καθώς και τα αιτήματα των ναυ
τών. Η Επιτροπή αυτή, που αποτελούνταν από 30 μέλη,
συνελήφθηκε από τους Μπολσεβίκους στην Πετρούπο
λη. Ή τα ν το πρώτο κτύπημα της Κομμουνιστικής Κυβέρ
νησης εναντίον της Κροστάνδης. Η τύχη των μελών
της Επιτροπής ήταν άγνωστη.
Καθώς επρόκειτο να λήξει η θητεία των μελών του
Σοβιέτ της Κροστάνδης, η Συγκέντρωση αποφάσισε
επίσης να συγκαλέσει στις 2 Μαρτίου μία Συνέλευση
των αντιπροσώπων για να συζητήσουν τον τρόπο με
τον οποίον θα οργανώνονταν οι νέες εκλογές. Η Συνέ
λευση θα αποτελούνταν από αντιπροσώπους των πλοίων,
της φρουράς, των διάφορων Σοβιετικών υπηρεσιών, των
συνδικάτων και των εργοστασίων. Κάθε οργάνωση θα
έστελνε δύο αντιπροσώπους.
Η Συνέλευση έγινε στο Σπίτι της Μόρφωσης (πρώην
Ναυτική Σχολή του Μηχανικού) και συμμετείχαν πάνω
από 300 αντιπρόσωποι, μεταξύ των οποίων υπήρχαν
και Κομμουνιστές. Τις εργασίες της Συνέλευσης άρχι
σε ο ναύτης Πετριτσένκο και εκλέχθηκε με ανοικτή
ψηφοφορία ένα πενταμελές Γραφείο (Εκτελεστική Επι
τροπή). Το κύριο ζήτημα που απασχόλησε τους αντι
προσώπους ήταν οι επικείμενες νέες εκλογές να στη
ρίζονται πάνω σε δικαιότερες αρχές απ’ ό,τι οι προη
γούμενες. Η Συνέλευση επίσης επρόκειτο να δραστη
ριοποιηθεί στη βάση των Αποφάσεων της 1Λ Μαρτίου
και να σκεφθεί τρόπους και μέσα για να βγει η χώρα
από την απελπιστική κατάσταση που δημιούργησαν η
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πείνα και η έλλειψη καυσίμων.
Το πνεύμα της Συνέλευσης ήταν πλήρως Σοβιετικό.
Η Κροστάνδη απαιτούσε Σοβιέτ ελεύθερα από την πα
ρέμβαση οποιοσδήποτε πολιτικού κόμματος- ήθελε μη
κομματικοποιημένα Σοβιέτ που θα εξέφραζαν αληθινά
τις ανάγκες και τη βούληση των εργατών και των αγρο
τών. Η στάση των αντιπροσώπων ήταν εχθρική απένα
ντι στον αυθαίρετο ρόλο των γραφειοκρατών κομμισσάριων, αλλά φιλική απέναντι στο Κομμουνιστικό Κόμ
μα. Ή τα ν πιστοί οπαδοί του Σοβιετικού συστήματος και
αναζητούσαν με ειλικρίνεια να βρουν, με μέσα φιλικά
και ειρηνικά, μία επίλυση των πιεστικών προβλημάτων.
Ο Κουζμίν, στρατιωτικός Κομμισσάριος του Στόλου
της Βαλτικής, ήταν ο πρώτος που μίλησε στη Συνέλευ
ση. Ο Κουζμίν, ένας άνθρωπος με μεγάλη ενεργητικό
τητα αλλά με ελάχιστη κρίση, απέτυχε πλήρως να συλλάβει τη μεγάλη σημασία της στιγμής. Δ εν ήταν αντά
ξιος των περιστάσεων- δε γνώριζε πώς να αγγίξει τις
καρδιές και τα μυαλά αυτών των απλών ανθρώπων,
των ναυτών και των εργατών που είχαν θυσιάσει τόσο
πολλά για την Επανάσταση και που τώρα ήταν τόσο
εξουθενωμένοι, σε σημείο που να βρίσκονται σε από
γνωση. Οι αντιπρόσωποι είχαν συγκεντρωθεί για να
πάρουν συμβουλές από τους εκπροσώπους της Κυβέρ
νησης. Ο λόγος του Κουζμίν, αντίθετα, αποδείχθηκε
ένας δαυλός που ρίχθηκε μέσα σε μία πυριτιδαποθήκη.
Εξόργισε τη Συνέλευση, με την αλαζονεία και τη θρασύτητά του. Αρνήθηκε την ύπαρξη εργατικών αναταρα
χών στην Πετρούπολη, δηλώνοντας ότι η πόλη ήταν
ήσυχη και οι εργάτες ικανοποιημένοι. Εγκωμίασε τη
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δράση των Κομμισσάριων, αμφισβήτησε τα επαναστατι
κά κίνητρα της Κροστάνδης και τους προειδοποίησε
για τον Πολωνικό κίνδυνο. Ξέπεσε σε ανάξιους υπαι
νιγμούς και σε βροντερές απειλές. “Εάν θέλετε έναν
ανοικτό πόλεμο -τελείωσε το λόγο του ο Κουζμίν- θα
του έχετε, διότι οι Κομμουνιστές δε θα παραδώσουν τα
γκέμια της εξουσίας. Θα αγωνισθούν μέχρις εσχάτων”.
Αυτός ο σκαιός και προκλητικός λόγος του στρατιω
τικού Κομμισσάριου του Στόλου της Βαλτικής προσέβα
λε και εξόργισε τους αντιπροσώπους. Ο λόγος του Προέ
δρου του Σοβιέτ της Κροστάνδης, του Κομμουνιστή
Βασίλιεβ, δεν προκάλεσε καμία εντύπωση· ήταν ένας
άνθρωπος άχρωμος και αόριστος. Καθώς η Συνέλευση
εξελισσόταν, η γενική στάση γινόταν όλο και πιο ξεκά
θαρα αντιμπολσεβίκικη. Οι αντιπρόσωποι συνέχιζαν να
ελπίζουν ότι θα μπορούσαν να φθάσουυ σε κάποια φι
λική συνεννόηση με τους εκπροσώπους της Κυβέρνη
σης. Αλλά, αμέσως έγινε φανερό, όπως γράφει η επί
σημη αναφορά ( “ Ισβέστια” της Προσωρινής Επαναστα
τικής Επιτροπής της Κροστάνδης, 9° φύλλο, 11" Μαρ
τίου, 1921), ότι “δεν μπορούμε να έχουμε άλλο εμπι
στοσύνη στους συντρόφους Κουζμίν και Βασίλιεβ και
ότι ήταν αναγκαίο να τεθούν υπό προσωρινή κράτηση,
ιδιαίτερα επειδή οι Κομμουνιστές είχαν τις αποθήκες
όπλων υπό την κατοχή τους και εμείς δεν είχαμε πρό
σβαση στα τηλέφωνα, επειδή οι στρατιώτες είχαν τρο
μοκρατηθεί από τους Κομμισσάριους, όπως φάνηκε από
ένα γράμμα που διαβάσθηκε στη Συνέλευση, και επει
δή οι Κομμουνιστές απαγόρευσαν κάθε συγκέντρωση
στις στρατιωτικές μονάδες”.
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Έτσι, ο Κουζμίν και ο ΒασίλιεΒ απομακρύνθηκαν από
το χώρο της συγκέντρωσης και τέθηκαν υπό κράτηση.
Είναι χαρακτηριστικό του πνεύματος της Συνέλευσης
ότι η πρόταση να τεθούν υπό κράτηση και οι άλλοι
Κομμουνιστές που ήταν παρόντες καταψηφίσθηκε από
τη συντριπτική πλειοψηφία. Οι αντιπρόσωποι υποστήρι
ξαν ότι οι Κομμουνιστές πρέπει να θεωρούνται ίσοι με
τους αντιπροσώπους των άλλων οργανώσεων και να
έχουν τα ίδια δικαιώματα. Η Κροστάνδη συνέχιζε να
προσανατολίζεται προς την εύρεση κάποιας κοινής Βά
σης για μία συμφωνία με το Κομμουνιστικό Κόμμα και
με την Μπολσεβίκικη Κυβέρνηση.
Οι Αποφάσεις της 1ηί Μαρτίου διαΒάσθηκαν στη Συ
νέλευση και εγκρίθηκαν με ενθουσιασμό. Εκείνη τη
στιγμή, στη Συνέλευση επικράτησε μεγάλη αναστάτω
ση εξ αιτίας της ανακοίνωσης ενός αντιπροσώπου ότι
οι Μπολσεβίκοι επρόκειτο να επιτεθούν εναντίον της
Συνέλευσης και ότι 15 καμιόνια με στρατιώτες και Κομ
μουνιστές, οπλισμένους με τουφέκια και πολυβόλα, κατευθύνονταν προς το μέρος τους. “Αυτή η πληροφορία συνεχίζει η αναφορά της “Ισβέστια”- δημιούργησε μία
έντονη δυσαρέσκεια μεταξύ των αντιπροσώπων. Η σχε
τική έρευνα απέδειξε σύντομα ότι η είδηση ήταν ψευ
δής, αλλά συνέχιζαν να διαδίδονται φήμες ότι ένα σύ
νταγμα των κουρσάντυ, υπό την διοίκηση του διαβόη
του Τσεκίστα Ντούλκις, κατευθυνόταν ήδη προς το φρού
ριο Κράσναγια ΓκόρκεΓ. Μπροστά σ’ αυτές τις νέες εξε
λίξεις και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις απειλές του Κουζ
μίν και του Καλίνιν, η Συνέλευση αμέσως έθεσε το
ζήτημα της οργάνωσης της άμυνας της Κροστάνδης
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εναντίον της επίθεσης των Μπολσεβίκων. Υπό την πίε
ση του χρόνου, αποφασίσθηκε να μετατραπεί το Γρα
φείο της Συνέλευσης σε μία Προσωρινή Επαναστατική
Επιτροπή (Π.Ε.Ε.), η οποία επιφορτίσθηκε με το έργο
της διατήρησης της τάξης και της ασφάλειας της πόλης.
Αυτή η Επιτροπή ανέλαβε επίσης και τις απαραίτητες
προετοιμασίες για τη διεξαγωγή των νέων εκλογών
για το Σοβιέτ της Κροστάνδης.

3.

Η Μ πολσεβίκικη συνομωοία
εναντίον της Κροστάνδης

Η Πετρούπολη βρισκόταν σε μία κατάσταση μεγάλης
νευρικής έντασης. Νέες απεργίες είχαν ξεσπάσει και
υπήρχαν συνεχείς φήμες για εργατικές αναταραχές στη
Μόσχα και για αγροτικές εξεγέρσεις στα Ανατολικά
και στη Σιβηρία. Επειδή δεν υπήρχε ένας αξιόπιστος
δημόσιος τύπος, ο λαός πίστευε τις πιο υπερβολικές,
ακόμη και τις πιο ξεκάθαρα ψευδείς, ειδήσεις. Ό λα τα
βλέμματα ήταν στραμμένα προς την Κροστάνδη, ανα
μένοντας βαρυσήμαντες εξελίξεις.
Οι Μπολσεβίκοι, χωρίς να χάσουν χρόνο, άρχισαν
να οργανώνουν την επίθεσή τους εναντίον της Κρο
στάνδης. Ή δη στις 2 Μαρτίου, η Κυβέρνηση εξέδωσε
ένα διάταγμα, υπογεγραμμένο από τον Λένιν και τον
Τρότσκυ, το οποίο κατήγγειλε το κίνημα της Κροστάν
δης ως μία ανταρσία εναντίον των Κομμουνιστικών
αρχών. Κατηγορούσε επίσης τους ναύτες ότι είναι “όρ
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γανα των πρώην στρατηγών του Τσάρου που οργάνω
σαν, μαζύ με προδότες Σοσιαλ-επαναστάτες, μία αντεπαναστατική συνωμοσία εναντίον της προλεταριακής
Δημοκρατίας”. Το κίνημα της Κροστάνδης για ελεύθε
ρα Σοβιέτ χαρακτηρίσθηκε από τον Λένιν και τον Τρότσκυ ως “δημιούργημα της επέμβασης της Αντάντ και
των Γάλλων κατασκόπων”. “Στις 28 Φεβρουάριου -συ
νεχίζει το διάταγμα- οι άνδρες του Πετροπαβλόβσκ
πήραν αποφάσεις με μία λογική Εκατομαυρίτικη26. Εν
συνεχεία, εμφανίσθηκε στη σκηνή η ομάδα του πρώην
στρατηγού Κοζλόβσκη. Αυτός και 3 αξιωματικοί του,
των οποίων τα ονόματα δεν έχουμε ακόμη εξακριβώ
σει, ανέλαβαν ανοικτά το ρόλο της ανταρσίας. Έτσι, η
σημασία των πρόσφατων γεγονότων έχει γίνει ξεκάθα
ρη. Πίσω από τους Σοσιαλεπαναστάτες βρίσκεται πάλι
ένας Τσαρικός στρατηγός. Μπροστά σε όλα αυτά, το
Συμβούλιο Εργασίας και Άμυνας διατάσσεί:
1) Να κηρυχθούν παράνομοι ο πρώην στρατηγός
Κοζλόβσκη και οι βοηθοί του.
2 ) Να τεθεί υπό στρατιωτικό νόμο η Πόλη και η
Επαρχία της Πετρούπολης.
3 ) Να αποδοθεί στην Επιτροπή Άμυνας της Πετρού
πολης η ανώτατη εξουσία για ολόκληρη την Περιοχή
της Πετρούπολης.
Υπήρχε πράγματι ένας πρώην στρατηγός Κοζλόβσκη
2 6 . Ο Λ έ ν ιν και ο Τρότσκυ κατηγορούν τους ναύτες της Κρο
στάνδης για Τσαρική νοοτροπία. Ο ι Μ αύρες Ε κα τοντα ρ χίες (στα
ρωσικά “Τσιόρναγια Σ ό τνια ”) ήταν ειδικά κατασταλτικά σώματα
αστυνομικών και Κοζάκων του Τσαρικού καθεστώτος.
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στην Κροστάνδη. Τον είχε τοποθετήσει εκεί ο Τρότσκυ
ως ειδικό του πυροβολικού. Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
στα γεγονότα της Κροστάνδης, αλλά οι Μπολσεβίκοι
εκμεταλλεύθηκαν με επιδεξιότητα το όνομά του για να
κατηγορήσουν τους ναύτες ως εχθρούς της Σοβιετικής
Δημοκρατίας και το κίνημά τους ως αντεπαναστατικό.
Ο επίσημος Μπολσεβίκικος τύπος άρχισε τώρα μία εκ
στρατεία συκοφάντησης και δυσφήμησης της Κροστάν
δης ως εστίας της “συνωμοσίας των Λευκών που διευ
θύνεται από το Στρατηγό Κοζλόβσκη” και Κομμουνι
στές προπαγανδιστές στάλθηκαν στις χαλυβουργεία και
στα εργοστάσια της Πετρούπολης και της Μόσχας για
να καλέσουν το προλεταριάτο “να ανασυνταχθεί για να
ενισχύσει και να υπερασπίσει την Κυβέρνηση των Ερ
γατών και των Αγροτών εναντίον της αντεπαναστατικής ανταρσίας της Κροστάνδης”.
Μακρυά από το να έχουν οποιαδήποτε σχέση με στρα
τηγούς και με αντεπαναστάτες, οι ναύτες της Κροστάν
δης αρνήθηκαν να δεχθούν ακόμη και τη βοήθεια του
Σοσιαλεπαναστατικού Κόμματος. Ο ηγέτης του, ο Βί
κτωρ Τσερνόβ, που τότε βρισκόταν στο Ρεβάλ, προσπά
θησε να επηρεάσει τους ναύτες προς όφελος του Κόμ
ματός του και των αιτημάτων του, αλλά δεν έλαβε κα
μία ενθαρρυντική απάντηση από την Προσωρινή Επα
ναστατική Επιτροπή (Π.Ε.Ε.). Ο Τσερνόβ έστειλε στην
Κροστάνδη το παρακάτω ραδιογράφημα (δημοσιεύθηκε στο 8° φύλλο, το Μάιο του 1921, της εφημερίδας
των Σοσιαλεπαναστατών “Επαναστατική Ρωσία”. Βλέ
πε, επίσης, και την Κομμουνιστική “ Ισβέστια” της Μό
σχας, 154° φύλλο, 13" Ιουλίου, 1922):
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Ο Πρόεδρος της Συντακτικής Συνέλευσης, ο Βίκτωρ
Τσερνόβ, στέλνει τους αδελφικούς του χαιρετισμούς
στους ήρωες συντρόφους-ναύτες, στους άνδρες του
Κόκκινου Στρατού και στους εργάτες που για τρίτη φορά
μετά το 1905 συντρίβουν τον ζυγό της τυραννίας. Προσφέρομαι να βοηθήσω με άνδρες και να τροφοδοτήσω
την Κροστάνδη διαμέσου των Ρωσικών συνεταιρισμών
του εξωτερικού. Ενημερώστε με τι ακριβώς χρειάζεσθε
και σε τι ποσότητες. Είμαι έτοιμος να έλθω προσωπικά
και να προσφέρω τις δυνάμεις και το κύρος μου στην
υπηρεσία της επανάστασης του λαού. Είμαι πεπεισμέ
νος για την τελική νίκη των εργαζόμενων μαζών... Ζήτω
οι πρώτοι που σήκωσαν τη σημαία της απελευθέρωσης
του λαού! Κάτω ο δεσποτισμός, αριστερός και δεξιός!
Την ίδια στιγμή, το Σοσιαλεπαναστατικό Κόμμα έστειλε
το παρακάτω μήνυμα προς την Κροστάνδη:
Η Σοσιαλεπαναστατικό αντιπροσωπεία του εξωτερι
κού...., τώρα που το ποτήρι του λαϊκής οργής ξεχείλισε,
προσφέρεται να βοηθήσει με όλα τα μέσα που διαθέτει
στον αγώνα για ελευθερία και λαϊκή κυβέρνηση. Ενη
μερώστε μας με ποιόν τρόπο θέλετε να βοηθήσουμε.
Ζήτω η λαϊκή επανάσταση! Ζήτω τα ελεύθερα Σοβιέτ
και η Συντακτική Συνέλευση!
Η Π.Ε.Ε. της Κροστάνδης αρνήθηκε τις προσφορές
των Σοσιαλεπαναστατών. Έστειλε την παρακάτω απά
ντηση προς τον Βίκτωρ Τσερνόβ:
Η Π.Ε.Ε. της Κροστάνδης εκφράζει σε όλα τα αδέλ
φιά μας που βρίσκονται στο εξωτερικό τη βαθειά της
ευγνωμοσύνη και συμπάθεια. Η Π.Ε.Ε. ευχαριστεί για
την προσφορά του το σύντροφο Τσερνόβ, αλλά επιφυ
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λάσσεται μέχρι να γίνουν τα πράγματα ξεκάθαρα. Εν
τω μεταξύ, τα πάντα θα τεθούν υπό συζήτηση.
Πετριτσένκο
Πρόεδρος της Π.ΕΕ.

Η Μόσχα, όμως, συνέχισε την εκστρατεία της δια
στρέβλωσης. Στις 3 Μαρτίου, το Μπολσεβίκικο ραδιό
φωνο έστειλε το παρακάτω μήνυμα (κάποια τμήματα
του μηνύματος δεν έγιναν αντιληπτά εξ αιτίας της πα
ρεμβολής ενός άλλου σταθμού):
.... Το γεγονός ότι η ένοπλη ανταρσία του πρώην
στρατηγού Κοζλόβσκη έχει οργανωθεί από τους κατα
σκόπους της Αντάντ -όπως πολλές παρόμοιες συνωμο
σίες στο παρελθόν- αποδεικνύεται από την αστική Γαλ
λική εφημερίδα “Λε Μ ατέν”, που δύο εβδομάδες πριν
από την ανταρσία του Κοζλόβσκη δημοσίευσε το παρα
κάτω τηλεγράφημα από το Ελσίνκι: “Μετά την πρόσφα
τη ανταρσία της Κροστάνδης, οι Μπολσεβίκικες στρα
τιωτικές αρχές έχουν λάβει μέτρα για να απομονώσουν
την Κροστάνδη και για να παρεμποδίσουν τους ναύτες
και τους στρατιώτες της Κροστάνδης να εισέλθουν στην
Πετρούπολη”.... Είναι ξεκάθαρο ότι η ανταρσία της Κρο
στάνδης καταστρώθηκε στο Παρίσι και οργανώθηκε από
τη Γαλλική Μυστική Υπηρεσία... Οι Σοσιαλεπαναστότες,
ελεγχόμενοι και κατευθυνόμενοι από το Παρίσι, προε
τοίμασαν το έδαφος για την ανταρσία εναντίον της
Σοβιετικής Κυβέρνησης και πριν προλάβουν να τελειώ
σουν τις προετοιμασίες εμφανίσθηκε ο πραγματικός
αρχηγός, ο Τσαρικός στρατηγός”.
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Ο χαρακτήρας των αναρίθμητων μηνυμάτων που στέλ
νονταν από τη Μόσχα μπορεί να εκτιμηθεί από το πα
ρακάτω ραδιογράφημα:
Τάξη και ησυχία βασιλεύει στην Πετρούπολη και
ακόμη και τα λίγα εργοστάσια, που εξέφρασαν πρό
σφατα κατηγορίες εναντίον της Σοβιετικής Κυβέρνη
σης, τώρα αντιλαμβάνονται ότι όλα αυτά είναι έργο
προβοκατόρων. Συνειδητοποιούν που ήθελαν να τους
οδηγήσουν οι πράκτορες της Αντάντ και της αντεπανά
στασης.
...Αυτή ακριβώς τη στιγμή, όταν στην Αμερική ανα
λαμβάνει τα Κυβερνητικά ηνία ένα νέο δημοκρατικό
καθεστώς και φαίνεται διατεθειμένο να αποκαταστήσει
τις εμπορικές σχέσεις με τη Σοβιετική Ρωσία, η διάδο
ση ψευδών φημών και η οργάνωση αναταραχών στην
Κροστάνδη έχουν ως μοναδικό στόχο να επηρεάσουν
το νέο Αμερικάνο Πρόεδρο και να τον κάνουν να αλ
λάξει την πολιτική του απέναντι στη Ρωσία. Την ίδια
στιγμή διεξάγεται η Διάσκεψη του Λονδίνου και η διά
δοση αυτών των φημών μπορεί να επηρεάσει και την
Τούρκικη αντιπροσωπεία, κάνοντάς την πιο υποχωρητι
κή στις απαιτήσεις της Αντάντ. Η ανταρσία του πληρώ
ματος του Πετροπαβλόβσκ είναι αναμφίβολα μέρος μιας
μεγάλης συνωμοσίας που στοχεύει να δημιουργήσει
αναστάτωση μέσα στη Σοβιετική Ρωσία και να υπονο
μεύσει τη διεθνή της θέση... Κύριοι πρωταγωνιστές αυ
τού του σχεδίου μέσα στη Ρωσία είναι ένας Τσαρικός
στρατηγός και κάποιοι πρώην αξιωματικοί και οι ενέργειές τους υποστηρίζονται από τους Μενσεβίκους και
τους Σοσιαλεπαναστάτες.
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Η Επιτροπή Άμυνας της Πετρούπολης, με Πρόεδρο
την Ζινόδιεδ, ανέλαδε τον πλήρη έλεγχο της Πόλης
και της Επαρχίας της Πετρούπολης, που τέθηκε υπό
στρατιωτικό νόμο και απαγορεύθηκαν όλες οι συγκε
ντρώσεις. Έκτακτα μέτρα ελήφθησαν για να προστατευθούν τα Κυβερνητικά ιδρύματα και πολυβόλα τοπο
θετήθηκαν στην Αστάρια, το κατειλημμένο από τον Ζινόβιεβ και άλλους υψηλόβαθμους Μπολσεβίκους ξενο
δοχείο. Οι προκηρύξεις που κολλήθηκαν στους πίνακες
ανακοινώσεων των δρόμων διέτασσαν την άμεση επι
στροφή όλων των απεργών στα εργοστάσια, απαγό
ρευαν τη διακοπή της εργασίας και προειδοποιούσαν
το λαό να μην κάνει συγκεντρώσεις στους δρόμους.
Σύμφωνα με τη διαταγή, “σε τέτοιες περιπτώσεις ο στρα
τός θα καταφεύγει στα όπλα. Σε περίπτωση αντίστασης,
θα πυροβολεί επί τόπου”.
Η Επιτροπή Άμυνας ανέλαδε τη συστηματική “εκ
καθάριση της πόλης”. Πολλοί εργάτες, στρατιώτες και
ναύτες, που ήταν ύποπτοι για συμπάθεια προς την Κροστάνδη, συνελήφθησαν. Ό λοι οι ναύτες της Πετρούπο
λης και μερικά συντάγματα του Στρατού διατάχθηκαν
να μεταφερθούν μακρυά, με το σκεπτικό ότι ήταν “πολι
τικά αναξιόπιστα”, ενώ οι οικογένειες των ναυτών της
Κροστάνδης που ζούσαν στην Πετρούπολη συνελήφθη
σαν ω ς όμηροι. Η Επιτροπή Άμυνας γνωστοποίησε στην
Κροστάνδη τις ενέργειές της με μία προκήρυξη που
διασκορπίσθηκε στην πόλη από ένα αεροπλάνο την 4η
Μαρτίου και έγραφε:
Η Επιτροπή Άμυνας διακηρύσσει ότι οι συλληφθέντες κρατούνται ως όμηροι ε ξ αιτίας της σύλληψης του
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στρατιωτικού Κομμισσάριου του Στόλου της Βαλτικής,
του Κουζμίν, του Προέδρου του Σοβιέτ της Κροστάνδης, του Βασίλιεβ, και άλλων Κομμουνιστών. Εάν οι
σύντροφοί μας υποστούν και την παραμικρή βλάβη, οι
όμηροι θα πληρώσουν με τη ζωή τους.
Η απάντηση της Κροστάνδης ήταν: “Δε θέλουμε την
αιματοχυσία. Ούτε ένας Κομμουνιστής δεν έχει πυροδοληθεί από εμάς”.

4.

Ο ι στόχοι της Κροστάνδης

Η Κροστάνδη ξαναγεννήθηκε. Ο επαναστατικός εν
θουσιασμός ανήλθε στο επίπεδο των ημερών του Οκτώ6ρη, όταν ο ηρωισμός και η αφοσίωση των ναυτών
έπαιξαν ένα τεράστιο ρόλο. Τώρα, για πρώτη φορά από
τότε που το Κομμουνιστικό Κόμμα ανέλαδε τον απο
κλειστικό έλεγχο της Επανάστασης και την τύχη της
Ρωσίας, η Κροστάνδη αισθάνθηκε ελεύθερη. Ένα νέο
πνεύμα αλληλεγγύης και αδελφοσύνης οδήγησε τους
ναύτες, τους στρατιώτες της φρουράς, τους εργάτες των
εργοστασίων και τα εξωκομματικά στοιχεία σε μία κοι
νή προσπάθεια για έναν κοινό στόχο. Ακόμη και οι
Κομμουνιστές επηρεάσθηκαν από τη συναδέλφωση ολό
κληρης της πόλης και συνεργάσθηκαν στην προετοιμα
σία των επικείμενων εκλογών για το Σοβιέτ της Κρο
στάνδης.
Μεταξύ των πρώτων μέτρων που έλαβε η Π.Ε.Ε. ήταν
η διατήρηση της επαναστατικής τάξης στην Κροστάνδη
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και η έκδοση ίου επίσημου οργάνου της Επιτροπής, της
καθημερινής εφημερίδας “ Ισδέστια”. Η πρώτη της έκ
κληση προς το λαό της Κροστάνδης (Φύλλο 1°, 3η
Μαρτίου 1921) αποκαλύπτει πλήρως τη στάση και τις
διαθέσεις των ναυτών. “Η Π.Ε.Ε. -γράφει- θα κάνει τα
πάντα για να αποφευχθεί η αιματοχυσία. Ή δη έχει
καταβάλει κάθε προσπάθεια για την οργάνωση της επα
ναστατικής τάξης μέσα στην πόλη, στο φρούριο και στα
οχυρά. Σύντροφοι και πολίτες, μη σταματάτε τις εργα
σίες σας! Εργάτες, μείνετε στις μηχανές σας· ναύτες
και στρατιώτες, μείνετε στις θέσεις σας. Ό λοι οι υπάλ
ληλοι των Σοβιέτ και όλες οι υπηρεσίες πρέπει να συυεχίσουν τις εργασίες τους. Η Π.Ε.Ε. σας καλεί όλους,
σύντροφοι και πολίτες, να την στηρίξετε και να την
βοηθήσετε. Αποστολή της είναι να οργανώσει, σε αδελ
φική συνεργασία μαζύ σας, τις απαραίτητες συνθήκες
για τη διεξαγωγή τίμιων και δίκαιων εκλογών που θα
αναδείξουν το νέο Σοβιέτ”.
Οι σελίδες της “Ισβέστια” εμπεριέχουν άφθονες μαρ
τυρίες για τη βαθειά πίστη της Π.Ε.Ε. προς το λαό της
Κροστάνδης και για τις επιδιώξεις της για την ανάδειξη
ελεύθερων Σοβιέτ, που τα θεωρούσε ως του αληθινό
δρόμο για την απελευθέρωση από την καταπίεση της
Κομμουνιστικής γραφειοκρατίας. Στο καθημερινό της
όργανο και στα ραδιοφωνικά της μηνύματα, η Π.Ε.Ε.
αγανακτούσε με την Μπολσεβίκικη εκστρατεία συκοφάντησης και επανειλημμένα έκανε έκκληση προς το Ρω
σικό και προς το διεθνές προλεταριάτο για κατανόηση,
συμπάθεια και βοήθεια. Το ραδιόφωνο, την 6" Μαρτίου,
αναγγέλλει τους βασικούς στόχους της Κροστάνδης:
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Ο στόχος μας είναι δίκαιος: είμαστε υπέρ της εξου
σίας των Σοβιέτ και όχι των κομμάτων. Είμαστε υπέρ
των ελεύθερα εκλεγμένων αντιπροσώπων των εργαζό
μενων μαζών. Τα σημερινά Σοβιέτ, τα ελεγχόμενα από
το Κομμουνιστικό Κόμμα, έχουν μέχρι τώρα κωφεύσει
μπροστά στις ανάγκες και στα αιτήματά μας· η μόνη
απάντηση που έχουμε λάβει ήταν οι σφαίρες... Σύντρο
φοι! Δ εν σας εξαπατούν μονάχα, αλλά και εσκεμμένα
διαστρεβλώνουν την αλήθεια και καταφεύγουν στην
πιο πρόστυχη συκοφαντία... Στην Κροστάνδη, όλη η εξου
σία βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια των επαναστατημένων ναυτών, στρατιωτών και εργατών και όχι των
αντεπαναστατών που καθοδηγούνται από κάποιον Κοζλόβσκη, όπως προσπαθεί να σας πείσει το ψευδόμενο
ράδιο της Μόσχας... Σύντροφοι, μην αργοπορείτε! Ενω
θείτε μαζύ μας, ελάτε σε επαφή μαζύ μας, απαιτείστε
άδεια εισόδου των αντιπροσώπων σας στην Κροστάν
δη. Μ όνον αυτοί θα σας πουν όλη την αλήθεια και θα
ξεσκεπάσουν τη σατανική συκοφαντία για το δήθεν
Φινλανδικό ψωμί που παίρνουμε και για τις δήθεν προ
σφορές της Αντάντ.
Ζήτω η επαναστατημένη εργατιά και αγροτιά!
Ζήτω η εξουσία των ελεύθερα εκλεγμένων Σοβιέτ!
Η Π.Ε.Ε. είχε αρχικά την έδρα της πάνω στο θωρηκτό ΠετροπαΒλόΒσκ, αλλά, μέσα σε λίγες μέρες, μετα
κόμισε στο “Σπίτι του Λαού”, στο κέντρο της Κροστάνδης, για να Βρίσκεται, όπως γράφει η “ΙσΒέστια”, “σε
στενότερη επαφή με το λαό και για να μπορεί ο λαός
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να επισκέπτεται ευκολότερα την Επιτροπή απ’ ό,τι εάν
αυτή βρισκόταν πάνω στο θωρηκτό”. Αν και ο Κομμου
νιστικός τύπος συνέχιζε τη μοχθηρή του καταγγελία
εναντίου της Κροστάνδης ως “αυτεπαναστατικής ανταρ
σίας του Στρατηγού Κοζλόβσκη”, η αλήθεια ήταν ότι η
Π.Ε.Ε ήταν αποκλειστικά προλεταριακή, αποτελούμενη
στο μεγαλύτερο μέρος της από εργάτες με γνωστό επα
ναστατικό παρελθόν. Η Π.Ε.Ε αποτελούυταυ από τα
παρακάτω 15 μέλη:
1) Πετρησένκο, σιτιστής στο θωρηκτό Πετροπα6λό8σκ.
2) Πακοβένκο, τηλεφωνητής στην Κροστάνδη.
3) Οσόσοβ, μηχαυουργός στο θωρηκτό Σεβαστοπόλ.
4) Αρχίποβ, αρχιμηχανικός.
5) Περεπέλκιν, ηλεκτροτεχνίτης στο θωρηκτό Σε6αστοπόλ.
6) Πατρούτσεβ, αρχιηλεκτροτεχνίτης στο θωρηκτό
ΠετροπαΒλόβσκ.
7) Κουπόλοβ, νοσοκόμος
8) Βερσίνιν, ναύτης στο θωρηκτό Σεβαστοπόλ.
9) Τούκιν, εργάτης στο εργοστάσιο ηλεκτρισμού.
10) Ρομανένκο, φύλακας της δεξαμενής επισκευών.
11) Ορέχιν, καθηγητής της 3ης Τεχνικής Σχολής.
12) Βαλκ, εργάτης πριονιστηρίου.
13) Παβλόβ, εργάτης ειδικευμένος στις νάρκες.
14) Μπάικοβ, καρραγωγέας.
15) Κιλγκάστ, πλοηγός.
Χωρίς να χάσει το αίσθημα του χιούμορ, η Ίσβέστια”
της Κροστάνδης σημειώνει: “Αυτοί είναι οι στρατηγοί
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μας κύριοι Τρόισκυ και Ζινό6ιε8, ενώ οι Μπρουσίλοβ27.
οι Κάμενεβ, οι Τουχατσέβσκη και άλλες εξέχουσες προ
σωπικότητες του Τσαρικού καθεστώτος βρίσκονται στο
πλευρό σας”.
Η Π.Ε.Ε. είχε την εμπιστοσύνη όλου του πληθυσμού
της Κροστάνδης. Κέρδισε το γενικό σεβασμό, καθιερώ
νοντας και τηρώντας σταθερά την αρχή: “ίσα δικαιώμα
τα για όλους, προνόμια για κανέναν”. Μοιραζόταν ίση
ποσότητα τροφίμων. Οι ίδιοι οι ναύτες, που κάτω από τη
Μπολσεβίκικη κυριαρχία έπαιρναν πολύ μεγαλύτερες
ποσότητες τροφίμων από τους εργάτες, αποδέχθηκαν
με ψηφοφορία να μην παίρνουν πια μεγαλύτερες ποσό
τητες από το μέσο πολίτη και εργάτη. Διάκριση υπήρχε
μόνο για τα νοσοκομεία και για τους παιδικούς σταθμ°ύς.
Η δίκαιη και γενναιόδωρη στάση της Π.Ε.Ε. απέναντι
στα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κροστάνδη -ελάχιστα από τα οποία είχαν συλληφθεί, παρά τις
καταπιέσεις των Μπολσεβίκων και την κράτηση ως ομή
ρων των οικογενειών των ναυτών- κέρδισε το σεβασμό

2 7 . Και ο Μ π ρ ο υ σ ίλ ο β και ο Κ ά μ ε ν ε β και ο Τουχ α τσ έ β σ κη
ε ίχ α ν στο παρελθόν υπηρετήσει σε ανώτατες θέσεις του Τσαρι
κού στρατού. Περίπου τον Απρίλιο του 1918, τέθηκαν σ την
υπηρεσία του Μπολσεβίκικου κράτους και προσχώρησαν σ τον
Κ ό κκινο στρατό. Για να μ η δ ημιουργηθεί σύγχυση, πρέπει να
σημειώσουμε ότι αυτός ο στρατιωτικός Κάμενεβ (Κ όμενεβ Σε ρ γκέι Σερ γκέγιεβιτς ) δ ε ν έχει σχέση με τον Κάμενεβ Λ έ β Μ πορίσοβιτς, τον επιφανή ηγέτη των μπολσεβίκων, που εκτελέστηκε το 1936, κατά τη διάρκεια των σταλινικ ώ ν δικών.
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ακόμη και ίων Κομμουνιστών. Οι σελίδες της Ίσβέστια” περιέχουν πολυάριθμες επιστολές από Κομμουνι
στικές ομάδες και οργανώσεις της Κροστάνδης, που
καταδικάζουν τη συμπεριφορά της Κεντρικής Κυβέρνη
σης και υποστηρίζουν τη στάση και τα μέτρα της Π.Ε.Ε.
Πολλοί Κομμουνιστές της Κροστάνδης ανακοίνωσαν
δημόσια την αποχώρησή τους από το Κόμμα ως μία
διαμαρτυρία εναντίου του δεσποτισμού του και της γρα
φειοκρατικής διαφθοράς του. Σε πολλά φύλλα της “ Ισβέστια” μπορεί να διαβάσει κανείς εκατοντάδες ονόματα
Κομμουνιστών, οι οποίοι για λόγους συνείδησης ήταν
αδύνατον, σύμφωνα με την έκφραση ορισμένων, να
“ παραμείνουυ στο Κόμμα του δήμιου Τρότσκυ”. Οι πα
ραιτήσεις από το Κομμουνιστικό Κόμμα σύντομα έγιναν
τόσες πολλές που έμοιαζαν με γενική έξοδο* Τα παρα
κάτω γράμματα, που επιλέχθηκαν τυχαία από μία μεγά
λη ποσότητα, εκφράζουν με πληρότητα τα αισθήματα
των Κομμουνιστών της Κροστάνδης:
Ο)

Έχω συνειδητοποιήσει ότι η πολιτική του Κομμουνι
στικού Κόμματος έχει οδηγήσει τη χώρα σε μία απελπι
στική κατάσταση χωρίς διέξοδο. Το Κόμμα γραφειοκρατικοποιήθηκε, δε διδάχθηκε τίποτε και δε θέλει να δι
* Η Εκτελεστική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της
Ρω σίας θεώρησε την κομματική της οργάνω ση στη ν Κροστάνδη τόσο “διεφ θαρμένη” ώστε, μετά την ήττα της Κροστάνδης,
διέταξε τη διαγραφή ό λω ν των Κομμουνιστώ ν της Κροστάνδης
(Σημείω ση του Μπέρκμαν).
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δαχθεί Αρνείται να ακούσει τη φωνή των 115 εκατομυρίων αγροτών· δε θέλει να αποδεχθεί ότι μόνον η
ελευθερία του λόγου και η ελεύθερη συμμετοχή στην
ανοικοδόμηση της χώρας, μέσα από τις εκλογές για
ελεύθερα Σοβιέτ, μπορούν να βγάλουν τη χώρα από το
λήθαργο.
Στο εξής, δεν μπορώ να θεωρώ τον εαυτό μου μέλος
του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Εγκρίνω ε ξ
ολοκλήρου την απόφαση της παλλαϊκής συγκέντρωσης
της 1* Μαρτίου και θέτω τις ενέργειες και τις ικανότητές μου στη διάθεση της Π.ΕΕ.
Χέρμαν Κανέβ
Αξιωματικός του Κόκκινου Στρατού
Γιός ενός από τους πολιτικούς εξόρι
στους της Δίκης των 193*
Ίσβέστια ” φύλλο <3°, 5" Μαρτίου του 1921.

(2)
Σύντροφοι! Μαθητές μου των βιομηχανικών, στρα
τιωτικών και ναυτικών σχολών!
Έχω ζήσει σχεδόν τριάντα χρόνια, αγαπώντας από
τα βάθη της καρδιάς μου το λαό, έχω μεταδώσει, και
συνεχίζω να μεταδίδω μέχρι σήμερα, τη γνώση και το
φως, στο μέτρο των δυνάμεων μου, σε όλους όσους
διψούσαν να τα αποκτήσουν.
* Πρόκειται για τη ν περίφημη "Δ ίκ η των 1 9 3 ”, κατά τα πρώ
τα χρόνια του επαναστατικού κινήματος. Ά ρ χισ ε προς το τέλος
του 1 8 7 7 και τελείωσε τους πρώτους μή νες του 1 8 7 8 (Σ η μ είω 
ση του Μπέρκμαν).
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Η Επανάσταση του 1917 άνοιξε ένα ευρύτερο πεδίο
για το έργο μου, επέκτεινε τις δραστηριότητές μου και
με έκανε να αφιερωθώ με μεγαλύτερη ενεργητικότητα
στην υπηρεσία του ιδανικού μου.
Το Κομμουνιστικό σύνθημα Ό λ α για το λαό”με ενέ
πνευσε με την ευγένεια και την ομορφιά του και το
Φεβρουάριο του 1920 έγινα δόκιμο μέλος του Κομμου
νιστικού Κόμματος της Ρωσίας. Αλλά, η “πρώτη οβίδα”
που έπεσε πάνω στον ειρηνικό πληθυσμό, πάνω στα
αγαπημένα μου παιδιά, που είναι περίπου 7.000 στην
Κροστάνδη, με γέμισε τρόμο, γιατί σκέφθηκα ότι μπο
ρ ε ί να θεωρηθώ και εγώ συνένοχη για το αίμα των
αθώων που χύθηκε. Αισθάνομαι ότι δεν μπορώ πια να
πιστεύω και να προπαγανδίζω μια ιδέα που ατιμάσθηκε
με μία εγκληματική πράξη. Έτσι, μετά την πρώτη οβίδα,
έχω παύσει να θεωρώ τον εαυτό μου μέλος του Κομ
μουνιστικού Κόμματος.
Μαρία Νικολάγιεβνα Σατέλ
Δασκάλα.
Ίσβέστια” φύλλο 6°, & Μαρτίου 1921.
Τέτοιες επιστολές δημοσιεύονται σχεδόν σε κάθε
φύλλο της “Ισδέστια” Μία από τις πιο σημαντικές ήταν
η διακήρυξη του Προσωρινού Γραφείου του Τομέα της
Κροστάνδης του Κομμουνιστικού Κόμματος, που δημοσιεύθηκε στο 2° φύλλο της “ Ισδέστια” της 4"* Μαρτίου:
Είναι αναγκαίο κάθε σύντροφος του Κόμματός μας να
συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα της παρούσας φάσης.
Μ ην πιστεύετε τις ψευδείς φήμες ότι οι Κομμουνι-
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στες τουφεκίζονται και ότι ετοιμάζονται να πάρουν τα
όπλα. Αυτές οι φήμες διαδίδονται για να προκαλέσουν
αιματοχυσία.
Δηλώνουμε ότι το Κόμμα μας έχει πάντοτε υπερασπισθεί, και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται, τις κατακτή
σεις της εργατικής τάξης εναντίον όλων των φανερών
και των μυστικών εχθρών της εξουσίας των Σοβιέτ των
εργατών και των αγροτών.
Το Προσωρινό Γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμμα
τος στην Κροστάνδη αναγνωρίζει την αναγκαιότητα των
νέων εκλογών για την ανάδειξη του Σοβιέτ και καλεί
τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος να λάβουν μέ
ρος στις εκλογές.
Το Προσωρινό Γραφείο δίνει εντολή στα μέλη του
Κόμματος να παραμείνουν στη θέση τους και να μην
παρεμποδίσουν, με κανέναν τρόπο, ούτε να παραβιά
σουν τα μέτρα της Π.ΕΕ.
Ζήτω η εξουσία των Σοβιέτ!
Ζήτω η διεθνής ενότητα των εργατών!
Προσωρινό Γραφείο του Τομέα της Κροστάνδης
του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρωσίας.
Φ. Περβούσιν.
Φ. Ηλιίν.
Α. Καμπανόβ.
Επίσης, διάφορες άλλες οργανώσεις, πολιτικές και
στρατιωτικές, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο Μοσχοδίτικο καθεστώς και την πλήρη τους συμφωνία με
τα αιτήματα των ναυτών της Κροστάνδης. Ελήφθησαν
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πολλές αποφάσεις με το ίδιο περιεχόμενο από τα συ
ντάγματα του Κόκκινου Στρατού που βρίσκονταν εν
υπηρεσία στα οχυρά της Κροστάνδης. Η παρακάτω από
φαση εκφράζει το γενικό πνεύμα και τις διαθέσεις τους:
Εμείς, οι στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού του φρου
ρίου Κρασνοαρμέτς, υποστηρίζουμε πλήρως την Π.ΕΕ.
και θα υπερασπισθούμε μέχρι τέλους την Π.Ε.Ε., τους
εργάτες και τους αγρότες.
... Κανείς να μην πιστεύει τα ψεύδη των Κομμουνιστι
κών προκηρύξεων που ρίχνονται από τα αεροπλάνα.
Εδώ στην Κροστάνδη, εμείς δεν έχουμε ούτε στρατη
γούς ούτε Τσαρικούς αξιωματικούς. Η Κροστάνδη ήταν
πάντοτε, και θα παραμείνει, η πόλη των εργατών και
των αγροτών. Οι στρατηγοί βρίσκονται στην υπηρεσία
των Κομμουνιστών.
... Αυτή τη στιγμή, όταν διακυβεύεται η τύχη της χώ
ρας, εμείς, που έχουμε πάρει την εξουσία στα χέρια μας
και που έχουμε αναθέσει τη διεύθυνση του αγώνα στην
Π.Ε.Ε., δηλώνουμε προς όλες τις στρατιωτικές μονάδες
και προς τους εργάτες ότι είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε για την ελευθερία των εργαζόμενων μαζών. Απελευ
θερωμένοι από τον τρίχρονο Κομμουνιστικό ζυγό και
από την Κομμουνιστική τρομοκρατία, προτιμάμε να πεθάνουμε παρά να υποχωρήσουμε έστω και ένα βήμα.
Ζήτω η ελεύθερη Ρωσία του εργαζόμενου λαού!
Οι στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού
του Οχυρού Κρασνοαρμέτς
Ίσβέστια” 5° φύλλο. Τ' Μαρτίου του 1921.
Η Κροστάνδη διαπνεόταν από μία φλογερή αγάπη
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για μία ελεύθερη Ρωσία και από μία απεριόριστη πίστη
για ελεύθερα Σοβιέτ. Πίστευε ότι θα κερδίσει την υπο
στήριξη ολόκληρης της Ρωσίας, και ιδιαίτερα της Πε
τρούπολης, και ότι έτσι θα επιτύχει την τελική απελευ
θέρωση της χώρας. Η εφημερίδα “Ισβέστια” της Κροστάνδης ξεχειλίζει από αυτήν την ελπίδα και διάθεση
και σε πολυάριθμα άρθρα της και εκκλήσεις επιδιώκει
να διασαφηνίσει τη θέση της απέναντι στους Μπολσε
βίκους και την προσπάθεια της να θέσει τα θεμέλια
μιας νέας και ελεύθερης ζωής για την Κροστάνδη και
για ολόκληρη τη Ρωσία. Αυτή η μεγαλειώδης προσπά
θεια, η σαφήνεια των κινήτρων της και ο διακαής πό
θος της απελευθέρωσης ξεχωρίζουν, με έναν εντυπω
σιακό τρόπο, μέσα στις σελίδες του επίσημου οργάνου
της Π.Ε.Ε. της Κροστάνδης και εκφράζουν πλήρως το
πνεύμα των στρατιωτών, των ναυτών και των εργατών.
Στις μοχθηρές επιθέσεις του Μπολσεβίκικου τύπου, στα
αισχρά ψεύδη των ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθ
μού της Μόσχας, που κατηγορούσε την Κροστάνδη ως
αντεπανασταπκή και ως συνωμοσία των Λευκών, η Π.Ε£.
απαντούσε με έναν αξιοπρεπή τρόπο. Αναδημοσίευε
συχνά στην “Ισβέστια” τις δηλώσεις της Μόσχας με
σκοπό να δείξει στο λαό της Κροστάνδης πόσο χαμηλά
είχαν ξεπέσει οι Μπολσεβίκοι. Κάπου-κάπου οι Κομ
μουνιστικές μέθοδοι δημοσιεύονταν στην “Ισβέστια” και
αντιμετωπίζονταν με δικαιολογημένη αγανάκτηση, όπως
στο 6° φύλλο της 8"' Μαρτίου, που είχε τον τίτλο “Εμείς
και Αυτοί”:
Μη γνωρίζοντας πώς να διατηρήσουν την εξουσία
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που τους φεύγει από τα χέρια, οι Κομμουνιστές κατα
φεύγουν στις πιο πρόστυχες προβοκάτσιες. Ο αισχρός
τύπος τους έχει κινητοποιήσει όλες του τις δυνάμεις
για να παρακινήσει τις μάζες εναντίον μας, εμφανίζο
ντας το κίνημα της Κροστάνδης ως μία συνωμοσία των
Λευκοφρουρών28. Αυτή τη στιγμή, μία κλίκα αναίσχυ
ντων παλιανθρώπων έχει διαδώσει σε ολόκληρη τη χώρα
το σύνθημα ότι “η Κροστάνδη έχει πωληθεί στη Φιλαν
δία”. Οι εφημερίδες τους ξερνάνε φωτιά και δηλητήριο
και επειδή έχουν αποτύχει να πείσουν το προλεταριάτο
ότι η Κροστάνδη βρίσκεται στα χέρια των αντεπαναστατών, προσπαθούν τώρα να εκμεταλλευθούν τα πατριωτι
κά αισθήματα.
Ολόκληρη η χώρα γνωρίζει από τα ραδιοφωνικά μας
μηνύματα τους στόχους για τους οποίους αγωνίζονται
η φρουρά και οι εργάτες της Κροστάνδης. Αλλά οι Κομ
μουνιστές πασχίζουν να διαστρεβλώσουν το νόημα των
γεγονότων και να παραπλανήσουν έτσι τα αδέλφια μας
της Πετρούπολης.
Η Πετρούπολη είναι περικυκλωμένη από τις ξιφο
λόγχες των κουρσάντυ και από τους Κομματικούς “φρου2 8 . Λ ε υ κ ο φ ρ ο υ ρ ο ί ο νομάζοντα ν όλα τα στρατιωτικά σώμα
τα που μά χ ο ντα ν για τη ν παλινόρθωση του παλιού καθεστώτος.
Πρωταρχικά, ήτα ν η ονομασία της αστυνομίας που συστήθηκε
στη Φ ιλανδία το 1 9 0 6 για να καταστείλει το επαναστατικό
κίνημα. Το όνομα των Λευκοφρουρών προήλθε από τα λευκά
περιβραχιόνια που φορούσαν. Το λευκό ήτα ν το σύμβολο των
υποστηρικτών του “νόμου και της τάξεως”, ε ν αντιθέσει προς το
κόκκινο, το χρώμα της Επανάστασης.
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ρους” και ένας καινούργιος Τρεπόβ29 ονόματι Τρότσκυ
δεν επιτρέπει στους αντιπροσώπους των εξωκομματι
κών εργατών και στρατιωτών να έλθουν στην Κροστάνδη.
Φοβάται ότι στην Κροστάνδη θα μάθουν όλη την αλή
θεια■ότι η αλήθεια θα σαρώσει αμέσως τους Κομμουνι
στές και ότι οι ενημερωμένοι εργάτες θα πάρουν την
εξουσία στα ροζιασμένα χέρια τους.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον δε απάντησε το
Σοβιέτ της Πετρούπολης σε ένα μας ραδιοφωνικό μή
νυμα, με το οποίο ζητούσαμε να σταλεί στην Κροστάν
δη μία αντιπροσωπεία από πραγματικά αμερόληπτους
συντρόφους.
Φοβούμενοι για το τομάρι τους, οι ηγέτες των Κομ
μουνιστών καταπνίγουν την αλήθεια και διασπείρουν
τα ελεεινά τους ψεύδη: “Οι Λευκοφρουροί βρίσκονται
εν πλήρει δράσει στην Κροστάνδη” “το προλεταριάτο
της Πετρούπολης έχει πωληθεί στη Φιλανδία και στους
Γάλλους κατασκόπους” “οι Φιλανδοί έχουν ήδη οργα
νώσει στρατό για να επιτεθούν εναντίον της Πετρούπο
λης με τη βοήθεια των στασιαστών της Κροστάνδης”
και ούτω καθεξής.
2 9 . Ο υποστράτηγος Τρ ε π όβ έ γ ιν ε Υφυπουργός των Εσω τε
ρικών. τον Απρίλιο του 1905. Έ μ ε ιν ε γνω στός για τη διαταγή
που έδωσε προς το στρατό, κατά τη διάρκεια της Π ανρώ σικης
πολιτικής απεργίας του Οκτωβρίου του 1905: “Μ η ρίχνετε άσφαιρες βολές και μ η ν τσιγκουνεύεστε τις σφαίρες”. Α ς αναφέρου
μ ε ότι ο πατέρας του, ο στρατηγός Τρεπόβ, είχε πυροβοληθεί
και τραυματισθεί. το 1878. από την επαναστότρια Βέρα Ζασούλιτς, επειδή είχε δώσει δ ια ταγεί να μασ τιγω θ εί ο φυλακισμένος
επαναστάτης Μ πογκολιούμποβ.
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Απέναντι σε όλα αυτά, το μόνο που μπορούμε να
απαντήσουμε είναι: Ό λη η εξουσία στα Σοβιέτ! Κάτω τα
χέρια σας από τα ελεύθερα Σοβιέτ, τα χέρια τα βαμμένα
με το αίμα των μαρτύρων της ελευθερίας, που έδωσαν
την ζωή τους στον αγώνα εναντίον των λευκοφρου
ρών, των γαιοκτημόνων και της μπουρζουαζίας!
Με απλά και σιαράτα λόγια, η Κροστάυδη προσπα
θούσε να εκφράσει ιη βούληση του λαού, που λαχτα
ρούσε για ελευθερία και για αυτοκαθορισμό της μοίρας
του. Αισθανόταν τον εαυτό της ως την πρωτοπορία, αν
μπορώ να εκφρασθώ έτσι, του προλεταριάτου της Ρω
σίας στο ξεσηκωμό του για την υπεράσπιση του μεγά
λου έργου, για το οποίο ο λαός είχε αγωνισθεί και
υποφέρει στην Επανάσταση του Οκτώθρη. Η πίστη της
Κροστάνδης στο Σοβιετικό σύστημα ήταν Βαθειά και
σταθερή· το περιεκτικότατο σύνθημά της ήταν: Ό λ η η
εξουσία στα Σοβιέτ και όχι στα κόμματα! Αυτό ήταν
το πρόγραμμά της· δεν είχε το χρόνο να το αναπτύξει ή
να το θεωρητικοποιήσει. Αγωνιζόταν για την απελευθέ
ρωση του λαού από του Κομμουνιστικό ζυγό. Αυτός ο
ανυπόφορος πλέον ζυγός οδήγησε σε μία καινούργια
και αναπόφευκτη Τρίτη Επανάσταση. Ο δρόμος για
την ελευθερία και την ειρήνη βρίσκεται στα ελεύθερα
εκλεγμένα Σοβιέτ, που αποτελούν “του ακρογωνιαίο
λίθο της επανάστασης”. Οι σελίδες της “Ισβέστια” δη
μοσιεύουν άφθονες μαρτυρίες για την αδιάφθορη ειλι
κρίνεια και για την προσήλωση των ναυτών και των
εργατών της Κροστάνδης καθώς και για τη συγκινητι
κή πίστη που αυτοί είχαν στην αποστολή τους ως εγκαι-
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νιαστές της Τρίτης Επανάσιασης. Αυτοί οι στόχοι και
αυτές οι ελπίδες διατυπώνονται στην Ίσδέστια” της 8 *
Μαρτίου (6° φύλλο), σε ένα κύριο άρθρο με τον τίτλο
“Γιατί αγωνιζόμαστε”:
Με την Οκτωβριανή Επανάσταση, η εργατική τάξη
είχε ελπίσει ότι θα πετύχει την απελευθέρωσή της. Το
αποτέλεσμα όμως ήταν μία ακόμη μεγαλύτερη υποδού
λωση της ανθρώπινης προσωπικότητας.
Η εξουσία της αστυνομικής Μοναρχίας περιήλθε στα
χέρια των σφετεριστών Κομμουνιστών, οι οποίοι, αντί
να δώσουν στο λαό ελευθερία, του έχουν επιβάλει το
συνεχή τρόμο της Τσεκά, η οποία με τις φριχτές της
μεθόδους έχει ξεπερόσει ακόμη και το αστυνομικό Τσα
ρικό καθεστώς... Το χειρότερο και το πιο εγκληματικό
από όλα είναι η πνευματική υποδούλωση που έχουν
επιβάλει οι Κομμουνιστές: έχουν εισχωρήσει ακόμη και
στον εσωτερικό κόσμο των εργαζόμενων μαζών, εξα
ναγκάζοντας τον καθένα να σκέπτεται σύμφωνα με τις
Κομμουνιστικές εντολές.
... Η Ρύοσία των εργαζομένων, η πρώτη που σήκωσε
την κόκκινη σημαία της χειραφέτησης των εργαζομέ
νων, έχει π νιγεί μέσα στο αίμα των μαρτύρων της, προς
μεγάλη δόξα της Κομμουνιστικής κυριαρχίας. Σ ’ αυτήν
τη θάλασσα του αίματος, οι Κομμουνιστές έχουν κατα
πνίξει και όλες τις φωτεινές ελπίδες και δυνατότητες
της προλεταριακής επανάστασης. Έχει τώρα καταστεί
σαφές ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είναι, όπως ισχυ
ρίζεται, ο υπερασπιστής των εργαζόμενων μαζών. Τα
συμφέροντα του προλεταριάτου του είναι ξένα. Έχο-
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ιπας κατακτήσει την εξουσία, οι Κομμουνιστές ζουν τώρα
με το φόβο μήπως και τη χάσουν και γ ι’ αυτό θεωρούν
κάθε μέσο θεμιτό: τη συκοφαντία, την εξαπάτηση, τη
βία, τη δολοφονία, τα αντίποινα εναντίον των οικογε
νειών των εξεγερμένων.
Έχει τεθεί όμως ένα τέλος στην αδιαμαρτύρητη υπο
μονή. Η χώρα, εδώ και εκεί, φεγγοβολεί από τις φωτιές
της εξέγερσης, στον αγώνα εναντίον της καταπίεσης
και της βίας. Οι εργατικές απεργίες έχουν πολλαπλασιασθεί, αλλά το Μπολσεβίκικο αστυνομικό καθεστώς
έχει λάβει όλα τα μέτρα του εναντίον του ξεσπάσματος
της αναπόφευκτης Τρίτης Επανάστασης.
Αλλά παρόλα αυτά, η επανάσταση ξέσπασε και πραγ
ματοποιήθηκε από τις ίδιες τις εργαζόμενες μάζες. Οι
Στρατηγοί του Κομμουνισμού βλέπουν ξεκάθαρα ότι εί
ναι ο λαός που έχει ξεσηκωθεί και έχει πεισθεί πως οι
Κομμουνιστές έχουν προδώσει τις ιδέες του Σοσιαλι
σμού. Φοβούμενοι για την ασφάλειά τους και γνωρίζο
ντας ότι δεν μπορούν να κρυφθούν πουθενά για να
γλυτώσουν από την οργή των εργαζομένων, οι Κομ
μουνιστές πασχίζουν να τρομοκρατήσουν τους εξεγερμένους με τις φυλακές, τις εκτελέσεις και άλλες θηριω
δίες. Αλλά η ζωή υπό την Κομμουνιστική δικτατορία
έχει γίνει πιο φρικτή και από το θάνατο...
Δ ε ν υπάρχει ενδιάμεσος δρόμος. Ή θα νικήσουμε ή
θα πεθάνουμε! Η Κροστάνδη, ο τρόμος της δεξιάς και
της αριστερής αντεπανάστασης, έχει δώσει το παρά
δειγμα. Στην Κροστάνδη, έχει λάβει χώρα μία μεγάλη
επαναστατική πράξη. Εδώ, υψώθηκε η σημαία της εξέ
γερσης εναντίον της τρίχρονης τυραννίας και καταπίε
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σης του Κομμουνιστικού δεσποτισμού, που έχει επισκιά
σει ακόμη και τους τρεις αιώνες του Μοναρχικού δεσποτισμού. Εδώ, στην Κροστάνδη, έχει τοποθετηθεί ο
θεμέλιος λίθος της Τρίτης Επανάστασης, που θα συ
ντρίψει τις τελευταίες αλυσίδες των εργατών και θα
ανοίξει τη νέα και πλατειά λεωφόρο της Σοσιαλιστικής
δημιουργικότητας.
Αυτή η καινούργια Επανάσταση θα ξεσηκώσει τις
μάζες της Ανατολής και της Δύσης και θα χρησιμεύσει
ως· ένα παράδειγμα της νέας Σοσιαλιστικής ανοικοδό
μησης, εν αναθέσει με την κυβερνητική, γραφειοκρατι
κή Κομμουνιστική “ανοικοδόμηση”. Οι εργαζόμενες
μάζες θα μάθουν πώς ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα στο
όνομα των εργατών και των αγροτών δεν ήταν Σοσια
λισμός.
Έχει γίνει το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυν
ση, χωρίς να πέσει έστω και ένας πυροβολισμός, χωρίς
να χυθεί έστω και μια σταγόνα αίματος. Οι εργαζόμε
νοι δε χρειάζονται την αιματοχυσία, εκτός από την πε
ρίπτωση της αυτοάμυνας... Οι εργάτες και οι αγρότες
βαδίζουν προς τα εμπρός: έχουν αφήσει πίσω τους τη
Συντακτική Συνέλευση με το αστικό της καθεστώς κα
θώς επίσης και την Κομμουνιστική Κομματική δικτατο
ρία με την Τσεκά της και τον Κρατικό της καπιταλισμό,
που έχει βάλει το βρόχο γύρω από το λαιμό των εργα
ζομένων και απειλεί να τους στραγγαλίσει.
Η σημερινή αλλαγή στην Κροστάνδη προσφέρει στις
εργαζόμενες μάζες τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν
επιτέλους ελεύθερα εκλεγμένα Σοβιέτ, που θα λειτουρ
γούν χωρίς το φόβο του Κομματικού μαστιγίου· να ανα
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διοργανώσουν τα κυβερνητικά συνδικάτα, μεταμορφώνοντάς τα σε ελεύθερες ενώσεις των αγροτών και των
εργαζομένων του χεριού και του πνεύματος. Επιτέλους,
έχει θραυσθεί το αστυνομικό ρόπαλο του Κομμουνιστι
κού δεσποτισμού.
Αυτό ήταν το πρόγραμμα, αυτά ήταν τα άμεσα αιτή
ματα, για τα οποία η Μπολσεβίκικη κυβέρνηση άρχισε
να επιτίθεται εναντίον της Κροστάνδης, στις 6.45 του
απογεύματος της 7^ Μαρτίου του 1921.

5.

Το Μπολσεβίκικο τελεσίγραφο
προς την Κροστάνδη

Η Κροστάνδη ήταν γενναιόδωρη. Δε χύθηκε ούτε
μια σταγόνα αίματος, παρ’ όλες τις προκλήσεις, τον
αποκλεισμό της πόλης και τα κατασταλτικά μέτρα της
Μπολσεβίκικης Κυβέρνησης. Η Κροστάνδη απέρριπτε
με περιφρόνηση κάθε μίμηση των Κομμουνιστικών εκ
δικητικών μέτρων, έφθασε μάλιστα στο σημείο να προει
δοποιήσει τον πληθυσμό της Κροστάνδης ότι θα έχει
ευθύνες για κάθε άσχημη συμπεριφορά απέναντι στα
μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η Π.Ε.Ε. έκανε μία
τέτοια έκκληση προς το λαό της Κροστάνδης, ακόμη
και όταν η Μπολσεβίκικη Κυβέρνηση αγνόησε το αίτη
μα των ναυτών για την απελευθέρωση των ομήρων που
συνελήφθησαν στην Πετρούπολη. Το αίτημα της Κρο-
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στάνδης στάλθηκε από το ραδιόφωνο προς το Σοβιέτ
της Πετρούπολης και την ίδια μέρα, 7η Μαρτίου, δημοσιεύθηκε η Διακύρηξη της Π.Ε.Ε.:
Εξ ονόματος της φρουράς της Κροστάνδης, η Π.ΕΕ.
απαιτεί να απελευθερωθούν μέσα σε 24 ώρες οι οικο
γένειες των ναυτών, των εργατών και των στρατιωτών
του Κόκκινου Στρατού, που κρατούνται ως όμηροι από
το Σοβιέτ της Πετρούπολης.
Η φρουρά της Κροστάνδης δηλώνει ότι οι Κομμουνι
στές είναι πλήρως ελεύθεροι στην Κροστάνδη και ότι οι
οικογένειές τους είναι απολύτως ασφαλείς. Δ ε σκοπεύου
με να ακολουθήσουμε και στην Κροστάνδη το παρά
δειγμα του Σοβιέτ της Πετρούπολης, διότι εμείς θεω
ρούμε ότι αυτές οι μέθοδοι (η κράτηση ομήρων) είναι
από τις πιο αισχρές και διεφθαρμένες και υπαγορεύο
νται από μία ανήμπορη λύσσα. Η ιστορία δεν έχει ξαναδ ε ί ένα τέτοιο αίσχος.
Ναύτης Πετριτσένκο: Πρόεδρος της Π.ΕΕ.
Κιλγκάστ: Γραμματέας.
Είναι ενδεικτικό ένα τμήμα αυτής της Διακήρυξης
της Π.Ε.Ε. προς το λαό της Κροστάνδης:
Η συνεχιζόμενη καταπίεση των εργαζόμενων μαζών
από την Κομμουνιστική δικτατορία προκάλεσε την πολύ
φυσιολογική αγανάκτηση και δυσαρέσκεια του λαού.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιπτώσεις,
συγγενείς των Κομμουνιστών να απολυθούν από τις
θέσεις τους και να απομονωθούν. Αυτό δεν πρέπει να
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γίνεται. Δ ε ν ζητά με εκ δ ίκ η σ η , α λλά υπ ερασπιζόμα
σ τε τα συ μφ έρο ντα τω ν εργ α ζο μένω ν .
Η Κροστάνδη ζούσε μέσα σε ένα πνεύμα ιερής σταυ
ροφορίας. Πίστευε σταθερά στο δίκαιο των στόχων της
και αισθανόταν ως αληθινός υπερασπιστής της Επανά
στασης. Έχοντας μια τέτοια συνείδηση, οι ναύτες δεν πί
στευαν ότι η Κυβέρνηση θα επιτίθετο εναντίον της με τη
βία των όπλων. Στο υποσυνείδητο αυτών των απλών παι
διών της γης και της θάλασσας ήταν ίσως αναπτυγμένο
το αίσθημα ότι η νίκη δεν μπορεί να αποκτηθεί μόνο
με τη βία. Η Σλάβικη ψυχή φαινόταν να πιστεύει ότι το
δίκαιο των στόχων της και η δύναμη του επαναστατικού
πνεύματος θα νικήσουν. Αλλά, σε κάθε περίπτωση, η Κροστάνδη αρνούνταν να επιτεθεί πρώτη. Η Π.Ε.Ε. δεν απο
δέχθηκε την επίμονη συμβουλή των στρατιωτικών ειδη
μόνων για άμεση απόβαση στο Ορανιενμπάουμ, ένα οχυ
ρό μεγάλης στρατηγικής σημασίας. Οι ναύτες και οι στρα
τιώτες της Κροστάνδης στόχευαν να δημιουργήσουν ελεύ
θερα Σοβιέτ και ήταν πρόθυμοι να υπερασπισθούν το δί
καιό τους εναντίον κάθε επίθεσης- αλλά δεν ήθελαν να
είναι αυτοί που θα επιτεθούν πρώτοι.
Στην Πετρούπολη υπήρχαν έντονες φήμες ότι η Κυ
βέρνηση ετοίμαζε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον
της Κροστάνδης, αλλά ο λαός δεν τις πίστευε- του φαί
νονταν τόσο απαίσιες που τις θεωρούσε παράλογες.
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η Επιτροπή Άμυνας (γν ω 
στή επισήμως ως Επιτροπή Εργασίας και Άμυνας) είχε
κηρύξει την Πετρούπολη σε “έκτακτη κατάσταση πο
λιορκίας”. Ούτε συνελεύσεις επιτρέπονταν ούτε συγκε
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ντρώσεις στους δρόμους. Οι εργάτες της Πετρούπολης
ήξεραν ελάχιστα για τα όσα διαδραματίζονταν στην
Κροστάνδη, διότι οι πληροφορίες τους προέρχονταν
μόνον από τον Κομμουνιστικό τύπο και από τα επαναλαμβανόμενα δελτία ειδήσεων, που μιλούσαν για “τον
Τσαρικό Στρατηγό Κοζλόδσκη ως οργανωτή μιας αντεπαναστατικής ανταρσίας στην Κροστάνδη”. Ο λαός περίμενε με ανησυχία την έκτακτη σύγκληση του Σοβιέτ
της Πετρούπολης, που θα αποφάσιζε για του τρόπο
αντιμετώπισης της κατάστασης.
Το Σοβιέτ της Πετρούπολης συγκλήθηκε την 4" Μαρ
τίου και η είσοδος γινόταν με κάρτες που μπορούσαν,
κατά κανόνα, να προμηθεύονται μόνου οι Κομμουνι
στές. Ο συγγραφέας αυτού του κειμένου, που τότε είχε
φιλικές σχέσεις με τους Μπολσεβίκους και ιδιαίτερα με
τον Ζινόβιεβ, ήταν παρών. Ο Ζινόβιεβ, ως Πρόεδρος
του Σοβιέτ της Πετρούπολης, άνοιξε τη συνεδρίαση και
με ένα μακρύ λόγο αυαφέρθηκε στην κατάσταση της
Κροστάυδης. Ομολογώ ότι είχα πάει σ’ αυτή τη συνε
δρίαση μάλλον ευνοϊκά διατεθειμένος απέναντι στην
άποψη του Ζινόβιεβ, διότι υπήρχαν φήμες για το ξέ
σπασμα μιας αντεπαναστατικής ανταρσίας στην Κρο
στάνδη. Αλλά, ο ίδιος ο λόγος του Ζινόβιεβ με έπεισε
ότι οι κατηγορίες των Κομμουνιστών εναντίον των ναυ
τών ήταν τελείως χαλκευμέυες και χωρίς ίχνος αλή
θειας. Είχα ακούσει πολλές φορές, παλιότερα, τον Ζινόβιεβ να μιλάει. Ή τα ν ένας ομιλητής που είχε το χάρι
σμα της πειθούς, από τη στιγμή που θα έκανες δεκτή τη
βάση του συλλογισμού του. Αλλά, σ ’ αυτήν τη συνε
δρίαση, η όλη του στάση, η επιχειρηματολογία του, ο
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τόνος του και οι τρόποι του, τα πάντα πάνω του έδει
χναν ότι ψεύδεται. Αισθανόμουν ότι και η ίδια η συνεί
δησή του διαμαρτυρόταν. Το μόνο “ενοχοποιητικό στοι
χείο” που παρουσίασε εναντίου της Κροστάυδης ήταν η
γνωστή απόφαση της 1ης Μαρτίου, που τα αιτήματά της
ήταν δίκαια και μετριοπαθή. Και όμως, μόνο με αυτό το
“στοιχείο” και με τις βίαιες και σχεδόν υστερικές κατη
γορίες του Καλίνιυ εναντίου των ναυτών, αποφασίσθηκε από το Σοβιέτ της Πετρούπολης να γίνει το μοιραίο
βήμα. Ετοιμασμένη από πριν και διαβασμένη από τη
βροντερή φωνή του Γιεβντοκίμοβ -το δεξί χέρι του Ζινόβιεβ-, η απόφαση εναντίου της Κροστάυδης ήταν αποτέ
λεσμα υπερδιέγερσης, μισαλλοδοξίας και αιμοχαρούς
αγριότητας των αντιπροσώπων, που έλαβαν χώρα μέσα
σε ένα ορυμαγδό διαμαρτυριών αρκετών αντιπροσώπων
από τα εργοστάσια της Πετρούπολης και εκπροσώπων
των ναυτών. Η απόφαση κήρυξε την Κροστάυδη ένοχη
αυτεπαυαστατικής ανταρσίας εναντίον της Σοβιετικής
εξουσίας και απαίτησε την άμεση παράδοσή της.
Ο Τρότσκυ αναμενόταυ για να εκφωνήσει λόγο στη
συνεδρίαση του Σοβιέτ της Πετρούπολης και το γ εγ ο 
νός ότι δεν εμφανίσθηκε ερμηνεύθηκε από ορισμένους
ως ένδειξη της μεγάλης σοβαρότητας της κατάστασης.
Αλλά, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Τρότσκυ έφθασε
στην Πετρούπολη και την επόμενη μέρα, 5" Μαρτίου,
έστειλε ένα τελεσίγραφο στην Κροστάυδη:
Η Κυβέρνηση των Εργατών και των Αγροτών απο
φάσισε ότι η Κροστάνδη και τα πλοία που στασίασαν
πρέπει να υποταχθούν αμέσως στην εξουσία της Σοβιε
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τικής Δημοκρατίας. Γι’ αυτό, διατάσσω όλους όσους
σήκωσαν χέρι εναντίον της σοσιαλιστικής πατρίδας να
καταθέσουν αμέσως τα όπλα τους. Ό σοι δεν υπακούουν
να αφοπλίζονται και να παραδίδονται στις Σοβιετικές
αρχές. Οι Κομμισσάριοι και οι άλλοι εκπρόσωποι της
Κυβέρνησης που έχουν συλληφθεί να απελευθερωθούν
αμέσως. Μόνον όσοι παραδοθούν άνευ όρων μπορούν
να υπολογίζουν στην επιείκεια της Σοβιετικής Δημο
κρατίας.
Ταυτοχρόνως, διατάσσω να προετοιμασθεί η κατα
στολή της ανταρσίας και να συντριβούν οι στασιαστές
με τη βία των όπλων. Ό λη η ευθύνη για τη ζημιά που
μπορεί να υποστεί ο άμαχος πληθυσμός θα πέσει πάνω
στα κεφάλια των αντεπαναστατών στασιαστών.
Αυτή η προειδοποίηση είναι η τελευταία.
Τρότσκυ
Πρόεδρος του Επαναστατικού
Στρατιωτικού Συμβουλίου.
Κάμενεβ
Ανώτατος Διοικητής.
Η κατάσταση ήταν πολύ ανησυχητική. Μεγάλες στρα
τιωτικές δυνάμεις συνέρεαν συνεχώς στην Πετρούπολη
και στα περίχωρά της. Το τελεσίγραφο του Τρότσκυ
ακολουθήθηκε από ένα διάταγμα που περιείχε την ιστο
ρική απειλή “Θα σας τουφεκίσω σαν φασιανούς”. Τότε,
μία ομάδα αναρχικών στην Πετρούπολη έκανε την τε
λευταία προσπάθεια για να πείσει τους Μπολσεβίκους
να αναθεωρήσουν την απόφασή τους για επίθεση στην
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Κροστάνδη. Θεώρησαν όχι ήταν καθήκον τους απένα
ντι στην Επανάσταση να κάνουν μία προσπάθεια, έστω
και μάταιη, να εμποδίσουν την επαπειλούμενη σφαγή
του επαναστατικού ανθού της Ρωσίας, των ναυτών και
των εργατών της Κροστάνδης. Την 5" Μαρτίου έστει
λαν μία ειρηνική διαμαρτυρία προς την Επιτροπή Άμυ
νας, επισημαίνοντας τις ειρηνικές προθέσεις και τα δί
καια αιτήματα της Κροστάνδης, υπενθυμίζοντας στους
Κομμουνιστές την ηρωϊκή επαναστατική ιστορία των
ναυτών και προτείνοντας να διευθετηθεί η διαφορά με
έναν τρόπο ταιριαστό σε συντρόφους και επαναστάτες.
Η επιστολή έλεγε τα εξής:
Προς την Επιτροπή Εργασίας
και Άμυνας της Πετρούπολης
Προς τον Πρόεδρο Ζινόβιεβ.
Είναι αδύνατο, αλλά και εγκληματικό, να σωπάσουμε αυτή τη στιγμ ή. Τα πρόσφατα γεγονότα μας ανα
γκάζουν, εμάς τους Αναρχικούς, να μιλήσουμε καθαρά
και ξάστερα και να εξηγήσουμε τη στάση μας απέναντι
στην παρούσα κατάσταση.
Το πνεύμα της αναταραχής και της δυσαρέσκειας,
που εκδηλώνεται ανάμεσα στους εργάτες και στους
ναύτες, απορρέει από συγκεκριμένα αίτια που πρέπει
να τα προσέξουμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Το κρύο και
η πείνα προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια και η έλλειψη
κάθε δυνατότητας για συζήτηση και κριτική ανάγκα
σαν τους εργάτες και τους ναύτες να διατυπώσουν δη
μόσια τα παράπονά τους.
Οι συμμορίες των Λευκοφρουρών επιθυμούν και θα
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προσπαθήσουν να εκμεταλλευθούν αυτή τη δυσαρέσκεια
προς όφελος των δικών τους ταξικών συμφερόντων.
Κρυμμένοι πίσω από τους εργάτες και τους ναύτες, ρί
χνουν συνθήματα υπέρ της σύγκλησης της Συντακτι
κής Συνέλευσης, υπέρ του ελεύθερου εμπορίου και προ
βάλλουν και άλλα παρόμοια αιτήματα.
Εμείς οι Αναρχικοί έχουμε από καιρό καταγγείλει ως
εσφαλμένα αυτά τα συνθήματα και δηλώνουμε προς
όλο τον κόσμο ότι θα αγωνισθούμε με το όπλο στο χέρι
εναντίον κάθε αντεπαναστατικής απόπειρας, σε συνερ
γασία μέ όλους τους φίλους της Κοινωνικής Επανάστα
σης και χέρι-χέρι με τους Μπολσεβίκους.
Σχετικά με τη διαφορά μεταξύ της Σοβιετικής Κυ
βέρνησης και των εργατών και των ναυτών, εμείς θεω
ρούμε ότι πρέπει να διευθετηθεί όχι με τη βία των όπλων,
αλλά μέσα από μία συντροφική, αδελφική επαναστατι
κή συμφωνία. Η προσφυγή εκ μέρους της Σοβιετικής
Κυβέρνησης στην αιματοχυσία δε θα πτοήσει ούτε θα
καθησυχάσει -υπό τις παρούσες συνθήκες- τους εργά
τες. Αντιθέτως, θα επιδεινώσει απλώς την κατάσταση
και θα ενισχύσει την Αντάντ και την εσωτερική αντεπα
νάσταση.
Όμως, το σημαντικότερο από όλα είναι ότι η χρήση
βίας από την Κυβέρνηση των Εργατών και των Αγρο
τών εναντίον των εργατών και των ναυτών θα έχει
καταστρεπτική επίδραση πάνω στο διεθνές επαναστατι
κό κίνημα και και θα ζημιώσει, σε όλο τον κόσμο και
σε ανυπολόγιστο βαθμό, την Κοινωνική Επανάσταση.
Σύντροφοι Μπολσεβίκοι, σκεφτείτε το καλά πριν να
είναι αργά! Μην παίζετε με τη φωτιά. Πρόκειται να
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κάνετε ένα πολύ σοβαρό και καθοριστικό βήμα.
Σας υποβάλουμε, λοιπόν, την παρακάτω πρόταση:
Επιτρέψτε να εκλεγεί μία πενταμελής επιτροπή, που
δύο από τα μέλη της να είναι Αναρχικοί Η Επιτροπή
αυτή θα μεταβεί στην Κροστάνδη για να διευθετήσει με
ειρηνικά μέτρα τη διαφορά. Υπό τις παρούσες συνθή
κες, αυτή η μέθοδος είναι η πιο ριζοσπαστική. Θα είναι
πολύ σημαντική από διεθνή επαναστατική άποψη.
Πετρούπολη, 5Γ Μαρτίου 1921.
Αλεξάντερ Μπέρκμαν
Έμμα Γκόλντμαν
Περκούς Πετρόβσκυ.
Ο Ζινόβιεβ, που είχε ειδοποιηθεί όχι θα στελνόταν
προς την Επιτροπή Άμυνας μία επιστολή σχετικά με τα
γεγονότα της Κροστάνδης, έστειλε την προσωπική του
γραμματέα να το παραλάβει. Δεν γνωρίζω εάν η Επι
τροπή Άμυνας συζήτησε την επιστολή μας. Το βέβαιο
είναι ότι δεν οδηγηθήκαμε σε κάποια απόφαση σχετικά
με τα όσα προτείναμε.

6.

Η πρώτη οβίδα

Η Κροστάνδη, ηρωϊκή και γενναιόδωρη, ονειρευό
ταν την απελευθέρωση της Ρωσίας με την Τρίτη Επανά
σταση και ήταν υπερήφανη που την εγκαινίασε. Δε δια
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μόρφωσε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ελευθερία
και παγκόσμια αδελφοσύνη ήταν τα συνθήματα της.
Θεωρούσε την Τρίτη Επανάσταση ως μία Βαθμιαία δια
δικασία χειραφέτησης και το πρώτο Βήμα προς αυτήν
την κατεύθυνση ήταν η ελεύθερη εκλογή των ανεξάρ
τητων Σοβιέτ, μη ελεγχόμενων από κανένα πολιτικό
κόμμα και ικανών να εκφράζουν τη Βούληση και τα
συμφέροντα του λαού. Οι ειλικρινείς και αγνοί ναύτες
διακήρυξαν προς όλους τους εργάτες του κόσμου το
μεγάλο τους Ιδανικό και κάλεσαν το προλεταριάτο να
ενώσει τις δυνάμεις του στον κοινό αγώνα, πιστεύο
ντας ότι η Υπόθεσή τους θα υποστηριζόταν με ενθου
σιασμό και ότι οι εργάτες της Πετρούπολης, πρώτα και
κύρια, θα έσπευδαν να τους Βοηθήσουν.
Εν τω μεταξύ, ο Τρότσκυ είχε συγκεντρώσει τις στρα
τιωτικές του δυνάμεις. Οι πιο πιστές μεραρχίες από τα
μέτωπα, συντάγματα των Κουρσάντυ, αποσπάσματα της
Τσεκά και στρατιωτικές μονάδες που αποτελούνταν
αποκλειστικά από Κομμουνιστές συγκεντρώθηκαν στα
οχυρά του Σεστρορέτσκ και του Λύσυϊ Νος και στις
γειτονικές οχυρωμένες θέσεις. Οι μεγαλύτεροι Ρώσοι
στρατιωτικοί ειδήμονες όρμησαν στην σκηνή για να
διαμορφώσουν τα σχέδια του αποκλεισμού και της επί
θεσης εναντίον της Κροστάνδης και ο περιβόητος ΤουχατσέΒσκη διορίσθηκε Ανώτατος Διοικητής της πολιορ
κίας της Κροστάνδης.
Την 7" Μαρτίου, στις 6.45 το απόγευμα, τα Κομμου
νιστικά πυροβολεία του Σεστρορέτσκ και του Λύσυϊ Νος
άνοιξαν πυρ εναντίον της Κροστάνδης.
Ή τα ν η επέτειος της Ημέρας των Εργαζόμενων Γυ
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ναικών. Η Κροσιάνδη, πολιορκούμενη και αμυνόμενη,
δεν ξέχασε ιη μεγάλη γιορτή. Κάτω από τα πυρά των
πολυάριθμων πυροβολείων, οι γενναίοι ναύτες έστει
λαν ένα ραδιοφωνικό χαιρετισμό προς τις εργαζόμενες
γυναίκες του κόσμου -μία πράξη πολύ χαρακτηριστική
της ψυχολογίας της Εξεγερμένης Πόλης-, που έλεγε:
Σήμερα είναι μια παγκόσμια γιορτή· είναι η Ημέρα
των Εργαζόμενων Γυναικών. Εμείς οι Κροστανδιώτες
στέλνουμε, εν μέσω της βροντής των κανονιών, τους
αδελφικούς μας χαιρετισμούς προς τις εργαζόμενες
γυναίκες του κόσμου... Ευχόμαστε να απελευθερωθείτε
το γρηγορότερο από κάθε μορφή βίας και καταπίεσης.
Ζήτω οι ελεύθερες επαναστατημένες γυναίκες! Ζήτω η
παγκόσμια Κοινωνική Επανάσταση!
Εξίσου χαρακτηριστική ήταν και η σπαραξικάρδια
κραυγή της Κροστάνδης “Είναι ανάγκη να μάθει ο κό
σμος”, που δημοσιεύθηκε μετά τα πρώτα πυρά, στο 6°
φύλλο της “ Ισβέστια”, την 8" Μαρτίου:
Ο πρώτος πυροβολισμός ρίχθηκε... Βουτηγμένος ώς
τα γόνατα μέσα στο αίμα των εργατών, ο Στρατάρχης
Τρότσκυ άνοιξε πρώτος πυρ εναντίον της επαναστατημένης Κροστάνδης, που έχει εξεγερθεί εναντίον του
δεσποτισμού των Κομμουνιστών για να θεσμίσει την
αληθινή εξουσία των Σοβιέτ.
Χωρίς να χυθεί έστω και μια σταγόνα αίματος, εμείς
οι άνδρες του Κόκκινου Στρατού, ναύτες και εργάτες
της Κροστάνδης, απελευθερωθήκαμε από το ζυγό των
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Κομμουνιστών, αλλά έχουμε προστατεύσει την ζωή τους.
Με την απειλή των κανονιών, θέλουν να μας καθυπο
τάξουν πάλι στην τυραννία τους.
Θέλοντας να αποφύγουμε την αιματοχυσία, ζητήσα
με να έλθουν στην Κροστάνδη εξωκομματικοί αντιπρό
σωποι του προλεταριάτου της Πετρούπολης για να δια
πιστώσουν ότι η Κροστάνδη αγωνίζεται για την εξου
σία των Σοβιέτ. Αλλά, οι Κομμουνιστές απέκρυψαν το
αίτημά μας από τους εργάτες της Πετρούπολης και τώρα
άνοιξαν πυρ εναντίον μας. Αυτή είναι η συνήθης απά
ντηση της δήθεν Κυβέρνησης των Εργατών και των
Αγροτών απέναντι στα αιτήματα των εργαζόμενων μα
ζών.
Α ς γνωρίζουν οι εργάτες όλου του κόσμου ότι εμείς,
οι υπερασπιστές της Σοβιετικής εξουσίας, προστατεύου
με τις κατακτήσεις της Κοινωνικής Επανάστασης.
Θα νικήσουμε ή θα πεθάνουμε κάτω από τα ερείπια
της Κροστάνδης, αγωνιζόμενοι για τη δίκαιη υπόθεση
των εργαζόμενων μαζών.
Οι εργάτες όλου του κόσμου θα είναι κριτές μας. Το
αίμα των αθώων θα πέσει πάνω στα κεφάλια των φα
νατικών Κομμουνιστών που έχουν μεθύσει από την εξου
σία.
Ζήτω η εξουσία των Σοβιέτ!
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7.

Η ή ττα τ η ς Κ ρ ο σ τά ν δ η ς

Μετά το βομβαρδισμό του πυροβολικού εναντίον της
Κροστάνδης, που άρχισε το απόγευμα της 7^ Μαρτίου,
επιχειρήθηκε να καταληφθεί εξ εφόδου το φρούριο. Η
επίθεση έγινε από τις Βόρειες και από τις Νότιες ακτές
του Φιλανδικού Κόλπου από Κομμουνιστικές στρατιωτι
κές δυνάμεις που φορούσαν άσπρους μανδύες για να
μη διακρίνονται από το παχύ στρώμα του χιονιού. Αυτές
οι πρώτες φρικτές επιχειρήσεις να καταληφθεί εξ εφό
δου το φρούριο, με την απερίσκεπτη θυσία των ζωών
των στρατιωτών, δημιούργησαν θρήνο στους ναύτες της
Κροστάνδης, επειδή συμπονούσαν τα αδέλφια τους των
Κομμουνιστικών στρατιωτικών δυνάμεων που τα είχαν
εξαπατήσει, κάνοντας τα να πιστέψουν ότι στην Κροστάνδη έχει ξεσπάσει μια αντεπανάσταση. Την 8" Μαρ
τίου, η “Ισβέστια” της Κροστάνδης έγραφε:
Δ ε θέλαμε να χυθεί αίμα αδελφικό και δε ρίξαμε
ούτε έναν πυροβολισμό μέχρι που μας εξανάγκασαν.
Έπρεπε να υπερασπισθούμε τη δίκαιη υπόθεση του ερ
γαζόμενου λαού και γ ι’ αυτό πυροβολήσαμε■πυροβολή
σαμε τα ίδια μας τα αδέλφια που στάλθηκαν σε σίγου
ρο θάνατο από τους Κομμουνιστές που καλοπαιρνούν
και παχαίνουν εις βάρος του λαού.
... Προς κακή σας τύχη, ξέσπασε μια τρομερή χιονο
θύελλα και ένα μαύρο σκοτάδι σκέπασε τα πάντα. 'Ομως,
οι δήμιοι Κομμουνιστές, χωρίς να υπολογίσουν το κό
στος, σας οδήγησαν πάνω στους πάγους, απειλώντας
σας από τα μετόπισθεν με τα πολυβόλα των Κομμουνι-
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σηκών αποσπασμάτων.
Π ολλοί από σας χάθηκαν εκείνη τη νύχτα μέσα στους
αχανείς πάγους του Φιλανδικού Κόλπου. Και όταν χά
ραξε και κόπασε η θύελλα, μόνο κάποια αξιολύπητα
υπολείμματα από σας, εξαντλημένα, πεινασμένα και μετά
βίας κινούμενα, ήλθαν προς το μέρος μας με τους
άσπρους μανδύες τους.
Νωρίς το πρωί, είσασταν σχεδόν μία χιλιάδα και
αργότερα, κατά τη διάρκεια της μέρας, γίνατε αναρίθ
μητοι. Πληρώσατε ακριβά, με το ίδιο σας το αίμα, γ ι’
αυτήν την περιπέτεια και μετά την αποτυχία σας, ο Τρόrσκυ έσπευσε γρήγορα στην Πετρούπολη για να οδη
γήσει στη σφαγή και νέους μάρτυρες, αυτός που με
μεγάλη προστυχιά χύνει το αίμα των εργατών και των
αγροτών!...
Η Κροσιάνδη ζούσε με ιη βεβαιότητα ότι το προλε
ταριάτο της Πετρούπολης θα τη βοηθούσε. Αλλά, οι
εργάτες τρομοκρατήθηκαν και η Κροστάνδη αποκλεί
σθηκε και απομονώθηκε πλήρως, με αποτέλεσμα να
μην αναμένεται από πουθενά καμία βοήθεια.
Η φρουρά της Κροστάνδης αποτελούνταν από περί
που 14.000 άνδρες, εκ των οποίων 10.000 ήταν ναύ
τες. Η φρουρά έπρεπε να υπερασπισθεί ένα εκτεταμένο
μέτωπο, πολλά οχυρά και πυροβολεία, διασκορπισμένα
πάνω στην αχανή περιοχή του Φιλανδικού Κόλπου. Οι
επανειλημμένες επιθέσεις των Μπολσεβίκων, που η
Κεντρική Κυβέρνηση εφόδιαζε με καινούργιες στρατιω
τικές δυνάμεις· η έλλειψη προμηθειών στην πολιορκούμενη πόλη· οι μακρές νύχτες της αγρύπνιας που οι
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Κροστανδιώτες ήταν επιφυλακή μέσα σιο κρύο υπέ
σκαψαν την ανθεκτικότατα της Κροστάνδης. Αλλά, οι
ναύτες επέμεναν ηρωϊκά, πεπεισμένοι ότι, τελικά, το
μεγάλο τους παράδειγμα της εξέγερσης για την ελευ
θερία θα το ακολουθούσε ολόκληρη η χώρα και έτσι θα
είχαν μία ανακούφιση και μία βοήθεια.
“Η Έκκληση προς τους Συντρόφους Εργάτες και
Αγρότες” της Π.Ε.Ε. (9° φύλλο της Ίσθέστια”, 11" Μαρ
τίου) αναφέρει:
Σύντροφοι εργάτες, η Κροστάνδη αγωνίζεται για
όλους εσάς που πεινάτε, που κρυώνετε, που τριγυρίζετε
ρακένδυτοι... Η Κροστάνδη σήκωσε τη σημαία της εξέ
γερσης και είναι πεπεισμένη ότι δεκάδες εκατομμύρια
εργατών και αγροτών θα ανταποκριθούν σην έκκλησή
της. Το χάραμα που άρχισε στην Κροστάνδη δεν είναι
δυνατόν παρά να φέρει τον ήλιο πάνω σε ολόκληρη τη
χώρα. Η έκρηξη της Κροστάνδης δεν είναι δυνατόν
παρά να αφυπνίσει ολόκληρη τη Ρωσία και πρώτα απ’
όλα την Πετρούπολη.
Αλλά, καμία Βοήθεια δεν ερχόταν από πουθενά και
μέρα με τη μέρα η Κροστάνδη εξασθένιζε όλο και πε
ρισσότερο. Οι Μπολσεβίκοι συνέχιζαν να συγκεντρώ
νουν καινούργιες στρατιωτικές δυνάμεις εναντίον του
πολιορκούμενου φρουρίου και το εξασθένιζαν με τις
συνεχείς επιθέσεις τους. Επιπλέον, κάθε πλεονέκτημα
ήταν με το μέρος των Κομμουνιστών. Πλεονεκτούσαν
από πλευράς αριθμών, εφοδίων και στρατηγικής θέσης.
Η Κροστάνδη δεν είχε χτισθεί για να αντισταθεί σε μία
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εφόρμηση από ία μετόπισθεν. Η φήμη που διέδιδαν οι
Μπολσεβίκοι ότι οι ναύτες σκόπευαν να βομβαρδίσουν
την Πετρούπολη ήταν εντελώς εσφαλμένη. Το περίφημο
φρούριο είχε σχεδιασθεί με μοναδικό σκοπό να χρησι
μεύσει ως μία άμυνα της Πετρούπολης απέναντι σε ξέ
νους εχθρούς που έρχονταν από τη θάλασσα. Επιπλέον,
σε περίπτωση που η πόλη θα έπεφτε στα χέρια του εχθρού,
τα παράκτια πυροβολεία και τα οχυρά της Κράσναγια
Γκόρκα είχαν σχεδιασθεί με σκοπό να πολεμήσουν ενα
ντίο ν της Κροστάνδης. Προβλέποντας μία τέτοια δυνα
τότητα, οι χτίστες είχαν εσκεμμένα αφήσει αδύναμα τα
μετόπισθεν της Κροστάνδης.
Σχεδόν κάθε νύχτα, οι Μπολσεβίκοι συνέχιζαν τις
επιθέσεις τους. Την 10" Μαρτίου, σε όλη τη διάρκεια της
μέρας, το Κομμουνιστικό πυροβολικό χτυπούσε αδιάκο
πα από τις Βόρειες και από τις Νότιες ακτές. Τη νύχτα
της 12^ προς την 13η Μαρτίου, οι Κομμουνιστές επιτέ
θηκαν από τις Νότιες ακτές, φορώντας και πάλι άσπρους
μανδύες και θυσιάζοντας πολλές εκατοντάδες Κουρσάντυ. Η Κροστάνδη τους πολέμησε απεγνωσμένα, παρά
τις μακρές νύχτες της αγρύπνιας και παρά την έλλειψη
τροφίμων και ανδρών. Πολέμησε με μεγάλο ηρωισμό
εναντίον των ταυτόχρονων εφόδων από τις Βόρειες, τις
Ανατολικές και τις Νότιες ακτές, τη στιγμή που τα πυρο
βολεία της Κροστάνδης ήταν ικανά να υπερασπίσουν το
φρούριο μόνον από τις δυτικές ακτές. Οι ναύτες δεν
είχαν ούτε ένα παγοθραυστικό για να εμποδίσουν την
είσοδο των Κομμουνιστικών στρατιωτικών δυνάμεων.
Την 16" Μαρτίου, οι Μπολσεβίκοι έκαναν μία συν
δυασμένη επίθεση και από τις τρεις πλευρές συγχρό
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νως: από τις Βόρειες, από τις Νότιες και από τις Ανατο
λικές ακτές. “Το σχέδιο της επίθεσης -όπως εξήγησε
αργότερα ο Ντυμπένκο, πρώην Μπλοσεδίκος Κομμισσάριος του Ναυτικού και αργότερα δικτάτορας της ηττημένης Κροστάνδης- ήταν επεξεργασμένο και στις πα
ραμικρές λεπτομέρειές του σύμφωνα με τις οδηγίες του
Ανώτατου Διοικητή Τουχατσέδσκη και του Επιτελείου
του Σώματος Στρατού του Νότου... Μόλις σκοτείνιασε,
αρχίσαμε την επίθεση στα οχυρά. Οι άσπροι μανδύες
και το θάρρος των Κουρσάντυ μας έδωσαν τη δυνατό
τητα να προχωρούμε κατά φάλαγγες”.
Το πρωΐ της 17^ Μαρτίου, ένας αριθμός οχυρών
είχε καταληφθεί. Μέσα από το πιο αδύναμο σημείο της
Κροστάνδης -τις Πύλες της Πετρούπολης- οι Μπολσε
βίκοι εισήλθαν στην πόλη και τότε άρχισε μία πολύ
κτηνώδης σφαγή. Οι Κομμουνιστές, που οι ναύτες εί
χαν σεβασθεί τη ζωή τους, τώρα τους πρόδιδαν, επιτιθέ
μενοι από τα μετόπισθεν. Ο Στρατιωτικός Κομμισσάριος
του Στόλου της Βαλτικής, ο Κουζμίν, και ο Πρόεδρος
του Σοβιέτ της Κροστάνδης, ο Βασίλιεβ, βγήκαν με τη
βοήθεια των Κομμουνιστών από τις φυλακές και τώρα
μετείχαν στις σώμα με σώμα οδομαχίες, που οδήγησαν
στην αδελφοκτόνο αιματοχυσία. Μέχρι αργά το βράδυ,
συνεχίσθηκε ο απεγνωσμένος αγώνας των ναυτών και
των στρατιωτών της Κροστάνδης εναντίον της συντρι
πτικής υπεροχής των Κομμουνιστών. Η πόλη, που για
15 μέρες δεν είχε βλάψει ούτε έναν Κομμουνιστή, τώρα
βαφόταν κόκκινη με το αίμα των ανδρών, των γυναι
κών, ακόμη και των παιδιών της Κροστάνδης.
Ο Ντυμπένκο, που διορίσθηκε Κομμισσάριος της Κρο-
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στάνδης, περιβλήθηκε με απόλυτες εξουσίες για να “κα
θαρίσει την εξεγερμένη πόλη”. Έ να όργιο εκδίκησης
ακολούθησε, ενώ η Τσεκά ισχυριζόταν ότι είχε πολλά
θύματα από τους αδιάκριτους νυχτερινούς πυροβολι
σμούς.
Την 18" Μαρτίου, η Μπολσεβίκικη Κυβέρνηση και το
Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας τίμησαν δημοσίως τη
μνήμη της Παρισινής Κομμούνας του 1871, που πνίγη
κε στο αίμα των Γάλλων εργατών από τον Γκαλλιφέ και
από τον Θιέρσο. Την ίδια στιγμή, γιόρταζαν τη “νίκη”
τους επί της Κροστάνδης.
Για πολλές εβδομάδες οι φυλακές της Πετρούπολης
ήταν γεμάτες με εκατοντάδες κρατουμένων από την
Κροστάνδη. Κάθε νύχτα, μικρές ομάδες κρατουμένων,
με διαταγή της Τσεκά, έβγαιναν από τη φυλακή και
εξαφανίζονταν, χωρίς πλέον να δώσουν σημεία ζωής.
Ανάμεσα στους τελευταίους που εκτελέσθηκαν ήταν και
ο Περεπέλκιν, μέλος της Π.Ε.Ε. της Κροστάνδης.
Στις φυλακές και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της
παγωμένης περιοχής του Αρχάγγελου30 και στα μπου
ντρούμια του μακρινού Τουρκεστάν αργοπεθαίνουν οι
άνδρες της Κροστάνδης που εξεγέρθηκαν εναντίον της
Μπολσεβίκικης γραφειοκρατίας και διακήρυξαν το
Μάρτιο του 1921 το σύνθημα της Οκτωβριανής Επανά3 0 . Η περιοχή του Α ρ χ ά γ γ ε λ λ ο υ . κοντά στη Λ ε υ κ ή Θ ά λα σ 
σα, στις δύο πλευρές του Βόρειου Ντβ ίνα και στα νησιά του
Δέλτα, υπήρξε στα χρόνια του Τσάρου τόπος εξορίας των πολι
τικά διω κόμενων, που τώρα, ως διώκτες πλέον, τον ξαναθυμήθηκαν οι μπολσεβίκοι κομμουνιστές.
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σχάσης ίου 1917: ‘Ό λη η Εξουσία στα Σοβιέτ!’

Τα διδάγματα και η σημασία της Κροστάνδης.
Το κίνημα της Κροστάνδης ήταν αυθόρμητο, απροε
τοίμαστο και ειρηνικό. Το γεγονός ότι μετετράπη σε μία
ένοπλη σύγκρουση, καταλήγοντας σε μία αιματηρή τρα
γωδία, οφειλόταν εξ ολοκλήρου στον Ταταρικό δεσποτισμό της Κομμουνιστικής δικτατορίας.
Μολονότι είχε συνειδητοποιήσει το γενικό χαρακτή
ρα των Μπολσεβίκων, η Κροστάνδη συνέχιζε να πι
στεύει στη δυνατότητα μιας φιλικής επίλυσης των δια
φορών. Πίστευε ότι η Κομμουνιστική Κυβέρνηση διέθε
τε λογική· θεωρούσε ότι έχει κάποια αίσθηση δικαιοσύ
νης και ελευθερίας.
Η εμπειρία της Κροστάνδης αποδείχνει, για μια φορά
ακόμη, ότι η κυβέρνηση, το Κράτος -με οποιοδήποτε
όνομα και μορφή- είναι πάντοτε ο θανάσιμος εχθρός
της ελευθερίας και του λαϊκού αυτοκαθορισμού. Το
Κράτος δεν έχει ψυχή, δεν έχει αρχές. Δ εν έχει παρά
μονάχα ένα σκοπό: να εξασφαλίζει την εξουσία και να
την διατηρεί, με οποιοδήποτε τίμημα. Αυτό είναι το πο
λιτικό δίδαγμα της Κροστάνδης.
Υπάρχει, επίσης, και ένα άλλο δίδαγμα, ένα δίδαγμα
στρατηγικής, που μας προσφέρει κάθε εξέγερση.
Η επιτυχία μιας εξέγερσης εξαρτάται από την αποφα
σιστικότητα, την ενεργητικότητα και τη μαχητικότητά
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της. Οι εξεγερμένοι έχουν με ίο μέρος τους ιο λαϊκό
αίσθημα. Αυτό το αίσθημα διεγείρεται, καθώς ενδυνα
μώνεται το εξεγερσιακό ρεύμα. Δεν πρέπει να αφεθεί
να υποχωρήσει, να ξεθωριάσει από την επιστροφή στη
μονοτονία της καθημερινής ζωής.
Από την άλλη μεριά, κάθε εξέγερση έχει εναντίον
της τον ισχυρό μηχανισμό του Κράτους. Η Κυβέρνηση
είναι ικανή να συγκεντρώνει στα χέρια της τις πηγές
του εφοδιασμού και τα μέσα της επικοινωνίας. Δ εν πρέ
πει να δίνεται χρόνος στην κυβέρνηση για να χρησιμο
ποιεί τις δυνάμεις της. Η εξέγερση πρέπει να είναι σθε
ναρή, να χτυπά απρόσμενα και αποφασιστικά. Δ εν πρέ
πει να παραμένει τοπικά περιορισμένη, διότι αυτό ση
μαίνει τελμάτωση. Πρέπει να διευρύνεται και να ανα
πτύσσεται. Μία εξέγερση, που αυτοπεριορίζεται σε ένα
συγκεκριμένο τόπο, που εφαρμόζει την τακτική της ανα
μονής ή που κρατά αμυντική στάση, είναι αναπόφευκτα
καταδικασμένη να ηττηθεί.
Από αυτή την άποψη, ειδικά, η Κροστάνδη επανέλα
βε τα μοιραία στρατηγικά σφάλματα των Παρισινών
Κομμουνάριων. Οι τελευταίοι δεν ακόυσαν τη συμβου
λή εκείνων που υποστήριξαν μία άμεση επίθεση ενα
ντίον των Βερσαλλιών31, τη στιγμή που η Κυβέρνηση
του Θιέρσου ήταν αποδιοργανωμένη. Δ εν εξάπλωσαν
την επανάσταση σε ολόκληρη τη χώρα. Ούτε οι εργά
τες του Παρισιού του 1871 ούτε οι ναύτες της Κρο3 1 . Απ ό πς Β ε ρ σ α λλ ίε ς , ο Θιέρσος οργάνω σε το στρατό
του με επικεφαλής τον Μ α κ Μ α ό ν και επιτέθηκε στο Π αρίσι
της Κομμούνας.
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στάνδης επιδίωξαν να καταργήσουν την Κυβέρνηση. Οι
Κομμουνάριοι ήθελαν απλώς ορισμένες δημοκρατικές
ελευθερίες και όταν η Κυβέρνηση προσπάθησε να τους
αφοπλίσει, έδιωξαν τους Υπουργούς του Θιέρσου από
το Παρίσι, εγκαθίδρυσαν τις ελευθερίες τους και προε
τοιμάσθηκαν να τις υπερασπίσουν -τίποτε περισσότερο.
Και η Κροστάνδη, επίσης, απαίτησε τη διεξαγωγή ελεύ
θερων εκλογών για τα Σοβιέτ. Έχοντας συλλάβει λί
γους Κομμισσάριους, οι ναύτες προετοιμάσθηκαν να
αμυνθούν εναντίον της επίθεσης των Μπολσεβίκων. Η
Κροστάνδη αρνήθηκε να ακολουθήσει τη συμβουλή των
στρατιωτικών ειδικών για άμεση κατάληψη του Ορανιενμπάουμ, που ήταν υψίστης στρατιωτικής σημασίας,
πέρα από το ότι είχε πάνω από 800.000 τόννους στα
ριού, που ανήκαν στην Κροστάνδη. Μία απόβαση στο
Ορανιενμπάουμ ήταν εφικτή, μια και οι Μπολσεβίκοι
θα αιφνιδιάζονταν και δε είχαν το χρόνο να μεταφέ
ρουν ενισχύσεις. Αλλά, οι ναύτες δεν ήθελαν να επιτε
θούν πρώτοι και έτσι χάθηκε το ψυχολογικό πλεονέ
κτημα της συγκεκριμένης στιγμής. Λίγες μέρες μετά,
όταν οι διακηρύξεις και οι ενέργειες της Μπολσεβίκι
κης Κυβέρνησης έπεισαν την Κροστάνδη ότι μετείχε σε
έναν αγώνα ζωής και θανάτου, ήταν πολύ αργά για να
διορθώσει το σφάλμα*.
* Η παράλειψη της Κροστάνδης να καταλάβει το Ο ρ α νιεν
μπάουμ έδωσε την ευκαιρία σ τη ν κυβέρνηση να ενισχύσει το
φρούριο με έμπιστα συντάγματα, να εξαλείψ ει τα “μολυσ μένα”
τμήματα της φρουράς και να εκτελέσει τους ηγέτες της αεροπο
ρ ικής μοίρας, που επρόκειτο να ενω θούν με τους εξεγερμένους

169

Το ίδιο συνέβη και με την Παρισινή Κομμούνα. Ό ταν
η λογική του ίδιου του αγώνα έδειξε στους Κομμουνάριους την αναγκαιότητα κατάργησης του καθεστώτος
του Θιέρσου όχι μόνο στην πόλη τους μα και σε ολό
κληρη τη χώρα, ήταν πολύ αργά. Στην Παρισινή Κομ
μούνα, όπως και στην εξέγερση της Κροστάνδης, η
τάση προς την παθητική και αμυντική τακτική απο
δείχθηκε μοιραία.
Η Κροστάνδη έπεσε. Το κίνημα της Κροστάνδης για
ελεύθερες εκλογές πνίγηκε μέσα στο αίμα, ενώ την
ίδια στιγμή η Μπολσεβίκικη Κυβέρνηση διαπραγματευό
ταν με τους Ευρωπαίους καπιταλιστές, υπογράφοντας
τη συνθήκη ειρήνης της Λεττονικής πόλης Ρίγα, σύμ
φωνα με την οποία ένας πληθυσμός 12 εκατομμυρίων
παραδόθηκε στο έλεος της Πολωνίας και βοηθήθηκε ο
Τούρκικος ιμπεριαλισμός να καταστείλει τις δημοκρα
τίες του Καυκάσου.
Αλλά, ο “θρίαμβος” των Μπολσεβίκων επί της Κρο
στάνδης ήταν συγχρόνως και η ήττα του Μπολσεβικισμού. Αποκάλυψε του αληθινό χαρακτήρα της Κομμου

της Κροστάνδης. Αργότερα, οι Μπολσεβίκοι χρησιμοποίησαν το
φρούριο ως ένα πλεονεκτικό σημείο για τη ν επίθεσή τους ενα
ντίο ν της Κροστάνδης.
Μ εταξύ αυτών που εκτελέσθηκαν στο Ορανιενμπάουμ ήταν:
Ο Κολόσοβ. διοικητής μοίρας της αεροπορίας του Κόκκινου
Ναυτικού και πρόεδρος της Π .Ε .Ε . του Ορανιενμπάουμ, που
μ ό λις είχε ο ργα ν ω θ ε ί Μπαλαμπάνοβ, γραμματέας της Π . Ε Έ
του Ορανιενμπάουμ· Ρομανόβ και Βλαντιμίροβ, μέλη της Π .Ε Έ .
του Ορανιενμπάουμ, και άλλοι (Σημείω σ η του Μ πέρκμαν).
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νιστικής δικτατορίας. Οι Κομμουνιστές αποδείχθηκαν
πρόθυμοί να θυσιάσουν τον κομμουνισμό, να προδούν
σχεδόν σε κάθε συμβιβασμό με το διεθνή καπιταλισμό,
απέρριπταν, όμως, τα δίκαια αιτήματα του δικού τους
λαού -αιτήματα που εξέφραζαν τα συνθήματα του Οκτώ6ρη των ίδιων των Μπολσεβίκων: Σοβιέτ εκλεγμένα με
άμεση και μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το Σύνταγ
μα της Ρωσικής Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Σοβιετι
κής Δημοκρατίας· ελευθερία του λόγου και του τύπου
για τα επαναστατικά κόμματα.
Το 10° Πανρώσικο Συνέδριο του Κομμουνιστικού
Κόμματος συνεδρίαζε στη Μόσχα τον καιρό που ξέσπα
σε η εξέγερση της Κροστάνδης. Σ’ αυτό το Συνέδριο
άλλαξε ολόκληρη η Μπολσεβίκικη οικονομική πολιτική
εξαιτίας των γεγονότων της Κροστάνδης και της παρό
μοιας απειλητικής στάσης του λαού σε διάφορα άλλα
μέρη της Ρωσίας και της Σιβηρίας. Οι Μπολσεβίκοι προ
τίμησαν να ανατρέψουν τη βασική τους πολιτική, να
καταργήσουν τις βίαιες επιτάξεις, να επιτρέψουν το ελεύ
θερο εμπόριο, να προβούν σε παραχωρήσεις προς τους
καπιταλιστές και να εγκαταλείψουν τον ίδιο τον Κομ
μουνισμό -τον Κομμουνισμό για τον οποίο αγωνίσθηκε
η Οκτωβριανή Επανάσταση, χύθηκαν ποταμοί αίματος
και οδηγήθηκε η Ρωσία στην ερήμωση και στην από
γνωση-, παρά να επιτρέψουν να δημιουργηθούν ελεύ
θερα εκλεγμένα Σοβιέτ.
Μπορεί κανείς ακόμη να αμφιβάλλει για τον αληθινό
σκοπό των Μπολσεβίκων; Αν επιδίωκαν τα Κομμουνι
στικά Ιδανικά ή την Κυβερνητική Εξουσία;
Η Κροστάνδη έχει μεγάλη ιστορική σημασία. Ανήγ
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γειλε το θάνατο του ΜπολσεΒικισμού με την Κομματική
του δικτατορία, του παράλογο συγκεντρωτισμό, την τρο
μοκρατία της Τσεκά και τις γραφειοκρατικές κόστες.
Χτύπησε την ίδια την καρδιά του Κομμουνιστικού δεσποτισμού. Την ίδια στιγμή, συντάραξε τα σκεπτόμευα
και τίμια μυαλά της Ευρώπης και της Αμερικής, ωθώ
ντας τα προς μία κριτική εξέταση των Μπολσεβίκικων
θεωριών και πρακτικών. Συνέτριψε του Μπολσεβίκικο
μύθο ότι το Κομμουνιστικό Κράτος είναι μία “Κυβέρνη
ση των Εργατών και των Αγροτών”. Απέδειξε ότι η
Κομμουνιστική Κομματική δικτατορία και η Ρώσικη Επα
νάσταση είναι δύο ιστορικές διαδικασίες αντίθετες, ασυμ
βίβαστες και αλληλοαποκλειόμενες. Έδειξε ότι το Μπολ
σεβίκικο καθεστώς είναι μια αδυσώπητη τυραννία και
αντίδραση και ότι το ίδιο το Κομμουνιστικό Κράτος εί
ναι η πιο ισχυρή και επικίνδυνη αντεπανάσταση.
Η Κροστάυδη έπεσε. Αλλά, έπεσε νικηφόρα μέσα
στον ιδεαλισμό της, στην ηθική αγνότητα, στη γενυαιοφροσύυη και στον ανώτερο ανθρωπισμό της. Η
Κροστάνδη ήταν μεγαλειώδης. Δίκαια υπερηφανευόταν ότι δεν είχε χύσει το αίμα των εχθρών της, των
Κομμουνιστών που βρίσκονταν μέσα στην Κροστάνδη.
Δ εν προχώρησε σε εκτελέσεις. Οι απαίδευτοι, οι αγε
νείς και τραχείς στους τρόπους και στην ομιλία ναύτες
ήταν πολύ ανώτεροι για να ακολουθήσουν το Μπολ
σεβίκικο παράδειγμα των αντεκδικήσεων· δεν εκτέλεσαν ακόμη και τους μισητούς Κομμουνιστές. Η Κρο
στάυδη προσωποποιούσε το γενναιόδωρο και τέλεια
ανεξίκακο πνεύμα της Σλάβικης ψυχής καθώς και το
προαιώνιο χειραφετησιακό κίνημα της Ρωσίας.
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Η Κροστάνδη ήταν η πρώτη λαϊκή και πλήρως ανε
ξάρτητη προσπάθεια απελευθέρωσης από το ζυγό του
Κρατικού Σοσιαλισμού, μία προσπάθεια που έγινε άμε
σα από το λαό, από τους ίδιους τους εργάτες, τους
στρατιώτες και τους ναύτες. Ή τα ν το πρώτο 6ήμα προς
την Τρίτη Επανάσταση, που είναι αναπόφευκτη και που,
ας το ελπίσουμε, θα μπορέσει να φέρει στην πολυβασα
νισμένη Ρωσία τη μόνιμη ελευθερία και ειρήνη.
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Μ α ς έ δ ε ιξ α ν π ώ ς δ εν π ρ έπ ε ι ν α γ ίν ε τ α ι η ε π α ν ά σ τ α σ η
Κ ρ ο π ό ικ ιν *

Οι συλλήψεις, οι βασανισμοί και οι δολοφονίες αν
θρώπων, μετά τον Οκτώβριο του 1917 στη Ρωσία, που
είχαν “διαφορετικές πολιτικές απόψεις από εκείνες που
είχε το Κόμμα" ή που “ διαμαρτύρονταν εναντίον της
μοχθηρίας και των εγκλημάτων του μπολσεβικισμου" όπως γράφει η Έμμα Γκόλντμαν στα “Απομνημονεύμα
τά” της-, “παρ’ όλο ότι κρύβονταν από το κοινό με επι
μέλεια”, ήταν γεγονότα “ γνωστά σε όλο τον κόσμο,
όπως συμβαίνει με όλα τα πράγματα που γίνονταν μυ
στικά στη Ρωσία...
Παρά τη διεθνή και συντονισμένη
προπαγάνδα, που όλα αυτά τα χρόνια δέχθηκαν οι δυ
τικές κοινωνίες από τΙς “μεγάλες προσωπικότητες” στο
χώρο της διανόησης και της δημοσιογραφίας, η πραγ
ματικότητα του Σοβιετικού συστήματος, που μετά το
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επεκτάθηκε σε μια σειρά
από χώρες και ονομάσθηκε “υπαρκτός σοσιαλισμός”,
δεν ήταν δύσκολα αντιληπτή. Δε χρειάσθηκε να επέλθει η κατάρρευση του “υπαρκτού σοσιαλισμού” για να
αποκαλυφθεί η φρίκη, η αθλιότητα και η παράνοια του
συστήματος. Η βαρβαρότητά του ήταν από την αρχή
* Το κείμενο αυτό είναι της Ο μάδας για την Α λ λ η λ ε γ γ ύ η
και την Αυτονομία.
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μέχρι ίο τέλος του “ ορατή και κατανοήσιμη για όποιον
ήθελε να τη δει και να την κατανοήσεΓ2.
Μπορεί η πρώτη εικόνα που σχηματίζαμε για τις χώ
ρες του “υπαρκτού σοσιαλισμού” να ήταν τέτοια όπως
παρουσιαζόταν στα βιβλία και τα άρθρα του “μεγάλου
κομμουνιστή διανοούμενου” Ροζέ Γκαρωντύ, δηλαδή μια
εικόνα ειδυλλιακού τοπίου, όπου ανθίζουν οι τέχνες
και τα γράμματα, όπου “ για πρώτη φορά στην ιστορία όπως έλεγε- ανθίζει η αληθινή ελευθερία” και “δίνο
νται στο άτομο τα μέσα για την ολόπλευρη άνθισή του”3.
Σύντομα, όμως, καταλαβαίναμε ότι η εικόνα αυτή ήταν
ψεύτικη, σε πλήρη διάσταση με την πραγματικότητα. Αν
ρίχναμε, κατ’ αρχήν, μια ματιά στους φορείς και υποστηρικτές αυτού του συστήματος στη δύση, σ’ όλα τα
φιλοσοβιετικά ή φιλοκινέζικα κομμουνιστικά κόμματα,
θα βλέπαμε ότι ούτε τα γράμματα, ούτε οι τέχνες, ούτε
η ελευθερία είχαν θέση μέσα σ’ αυτά, ότι τα κόμματα
αυτά ήθελαν τα μέλη τους άξεστα, ανελεύθερα, απρό
σωπα, παθητικά, στρατιωτικά πειθαρχημένα και διαπαιδαγωγημένα στην ίντριγκα και το χαφιεδισμό. Κοιτώ
ντας κανείς μέσα σ ’ όλες αυτές τις φατρίες, έβλεπε
μικρές γραφειοκρατικές κοινωνίες, κοινωνίες οργανω
μένες στη βάση μιας διαίρεσης ανάμεσα σε διοίκησηδιευθυντές και σε απλά μέλη-εκτελεστές, κοινωνίες που
μέσα ή έξω απ’ αυτές κάθε αντίληψη ή στάση ζωής,
που αμφισβητούσε ή απλά παρέκκλινε από τη “γραμμή”
του κόμματος, στιγματιζόταν με το χειρότερο τρόπο και
υφίστατο διώξεις. Αυτό το ζήσαμε έντονα και στη “μετα
πολιτευτική” Ελλάδα, όπου για μια μεγάλη περίοδο ιδιαί
τερα αυτοί που ανήκαν στο χώρο της αυτόνομης νεο
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λαίας και ίων αναρχικών χαρακτηρίζονταν “προβοκά
τορες” και καταδιώκονταν Βάναυσα στα αμφιθέατρα και
στις διαδηλώσεις από το Κ.Κ.Ε., ενώ οι συγγραφείς με
κριτικό πνεύμα και οι αντιεξουσιαστές διανοητές κα
ταγγέλλονταν σαν “πουλημένοι” και σαν “πράκτορες
του ιμπεριαλισμού”. Έτσι, καταλάβαινε κανείς τι είδους
καθεστώτα θα επέβαλαν αυτά τα κόμματα, αν έπαιρναν
την εξουσία στα χέρια τους.
Διεθνή γεγονότα, επίσης, όπως οι στρατιωτικές επεμ
βάσεις της Σοβιετικής Ένωσης στην Ουγγαρία, τη Τσε
χοσλοβακία ή το Αφγανιστάν, που διαφημίζονταν σαν
“εκδηλώσεις αλληλεγγύης μεταξύ των λαών”, οι στρα
τιωτικές αποστολές του Κάστρο, που είχαν ανοίξει σε
χώρες της Αφρικής έναν ωκεανό αίματος και προβάλ
λονταν σαν “πρακτικές διεθνισμού” και “εξαγωγής επα
νάστασης”, οι αμέτρητες δολοφονίες άμαχου πληθυσμού
από τα υπόδουλα στη Σοβιετική Ένωση ή την Κίνα
ένοπλα κινήματα σε χώρες του Τρίτου Κόσμου, που
παρουσιάζονταν σαν “εθνικοαπελευθερωτικά”, το όργιο
πυρηνικών δοκιμών του Σοβιετικού ή του Κινέζικου
κράτους, που τάχα εξυπηρετούσαν την “υπεράσπιση της
ειρήνης” και τόσα άλλα, έδειχναν πολύ καλά τί είναι ο
“υπαρκτός σοσιαλισμός”.
Αλλά, και στις ίδιες τις “σοσιαλιστικές χώρες”, παρα
τηρώντας τα πιο στοιχειώδη και γνωστά γεγονότα, μπο
ρούσαμε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Δεν απαι
τούνταν ιδιαίτερες προσπάθειες για να δούμε πίσω από
τη ψεύτικη εικόνα που είχε φτιάξει η προπαγάνδα και
να διαπιστώσουμε ότι οι οικονομικές, πολιτικές και κοι
νωνικές σχέσεις στο αυτοαποκαλούμενο για εβδομή
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ντα ολόκληρα χρόνια “σοσιαλιστικό στρατόπεδο” ήταν
σχέσεις που χαρακτηρίζουν μία κοινωνία ταξική, εκμε
ταλλευτική και καταπιεστική. Παρά τα προπαγανδιστικά
τεχνάσματα, τα πλούτη μέσα στα οποία ζούσε η υομενκλατούρα και η απαθλίωση εκατομμυρίων εργατών
και αγροτών ήταν γνωστές και αναλλοίωτες αλήθειες,
που έδειχναν ότι οι “σοσιαλιστικές κοινωνίες” ήταν απλά
και καθαρά ταξικές. Το 1939, ο Βολίν έγραψε ότι, σύμ
φωνα με έρευνες, στη Ρωσία υπήρχαν “ 1.500.000 προ
νομιούχοι εργάτες σε σύνολο 18.000.000, 2.000.000
προνομιούχοι υπάλληλοι σε σύνολο 10.000.000,
4.000. 000 εύποροι αγρότες σε σύνολο 142.000.000,
2.500.000 διάφοροι προνομιούχοι: μέλη του κόμματος,
ειδικοί, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, κ,λ.π. Δηλαδή,
10.000. 000 προνομιούχοι κάθε κατηγορίας σε σύνολο
170.000. 000. Οι 160.000.000 ψυχές δεν είναι παρά
ένα κοπάδι, λίγο ώς πολύ άχρωμο, υποταγμένο, εκμε
ταλλευόμενο και εξαθλιωμένο”*. Αυτοί οι ταξικοί διαχω
ρισμοί δεν άλλαξαν ποτέ στη Σοβιετική Ένωση, ενώ η
ανισότητα των εισοδημάτων επιβεβαίωνε με τη σειρά
της την ταξική φύση της κοινωνίας, αντανακλώντας
μάλιστα ένα βαθμό εκμετάλλευσης πολύ μεγαλύτερο
από εκείνου του δυτικού καπιταλισμού. Σύμφωνα με
αριθμούς, που από παλιά ανέφερε ο Μπετελέμ και που
έμειναν ουσιαστικά πάντοτε ίδιοι, “αριθμοί που είναι
παγκόσμια γνωστοί και που μπορεί κανείς να επιβεβαβιώσει από ένα πλήθος πληροφοριών που προέρχονται
από εντελώς διαφορετικές πηγές, το «φάσμα των μι
σθών» στη Ρωσία αρχίζει από 110 ρούβλια το μήνα στη
βάση, δηλαδή για τον απλό χειρώυακτα, και φτάνει στα
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25.000 ρούβλια για την κορυφή της κρατικής γραφειο
κρατίας. Αυτό το 1936... «Πολλοί τεχνικοί, μηχανικοί,
διευθυντές εργοστασίων παίρνουν από 2.000 ώς 3.000
ρούβλια το μήνα, δηλαδή κατά 20 ώς 30 φορές περισ
σότερο από τους πιο κακοπληρωμένους εργάτες». Επί
σης, βλέπουμε ότι άλλες κατηγορίες μισθωτών κατα
λαμβάνουν τις ενδιάμεσες βαθμίδες με εισοδήματα που
κυμαίνονται μεταξύ 7.000, 10.000 ή 15.000 ρούβλια
το μήνα. Βρισκόμαστε, λοιπόν, μπροστά σε μία πυραμί
δα εισοδημάτων που ανεβαίνει απο το 1 στο 250 και
αυτό λαμβάνοντας υπόψη μόνον το μισθό σε χρήμα. Αν
λάβουμε υπόψη το λεγόμενο κοινωνικό μισθό που «...
ευνοεί ουσιαστικά αυτούς που δέχονται υψηλότερες
αποδοχές», θα καταλήγαμε εύκολα στο διπλασιασμό
ανάμεσα στη βάση και στην κορυφή της πυραμίδας αυτών
των εισοδημάτων”.5
Τίποτα δεν μπόρεσε να σκεπάσει τα πιο αποκρουστικά στην ιστορία φαινόμενα αθλιότητας και σήψης στις
“σοσιαλιστικές χώρες”, τα ισχνά ημερομίσθια, τη μόνι
μη απειλή του υποσιτισμού για το πολύ μεγάλο ποσο
στό των ανθρώπων, το πλήθος των εργατικών ατυχημά
των, τους πρόωρους θανάτους εργατών, το στεγαστικό
πρόβλημα, τον αλκοολισμό που είχε γίνει καθημερινό
καταφύγιο για τεράστια τμήματα του πληθυσμού, την
πορνεία ως τη συνηθέστερη λύση για εκατομμύρια νέους
και νέες που προσπαθούσαν να ανταπεξέλθουν στις
αφόρητες συνθήκες φτώχειας.
Παρά την κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας, την
οποία διατυμπάνιζαν σαν το μεγάλο τους κατόρθωμα
τα καθεστώτα αυτά, ο χαρακτήρας της όλης οργάνωσής
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τους ήταν Βαθειά καπιταλιστικός, καθώς μια νέα άρχουσα ιάξη, η γραφειοκρατία, συγκέντρωνε όλες τις εξου
σίες στα χέρια της, κατείχε το χρόνο του εργατικού
πληθυσμού, τα μέσα παραγωγής και τα αποτελέσματα
της παραγωγής. Η δε “κρατικοποίηση” ή “εθνικοποίη
ση” των μέσων παραγωγής δεν εξέφραζε τίποτε άλλο
από τη “ νομική μορφή της οικονομικής κατοχής στα
χέρια της γραφειοκρατίας? και η λεγάμενη “σχεδιοποίηση” της οικονομίας ήταν “η σχεδιοποίηση της εκμετάλ
λευση<?6. Στην παραγωγική και την οικονομική ζωή η
οργάνωση των “σοσιαλιστικών χωρών” ήταν καπιταλι
στική και τίποτε άλλο. “Ένα εργοστάσιο ήταν οργανω
μένο με τον ίδιον ακριβώς τρόπο που είναι οργανωμέ
νο ένα αμερικάνικο εργοστάσιο· τεχνικά καλύτερα ή
χειρότερα (και στην πραγματικότητα χειρότερα) αλλά
κοινωνικά με τον ίδιο τρόπο”. Ο εργάτης είχε το γν ω 
στό σ’ όλη την ιστορία του καπιταλισμού ρόλο, με το να
είναι “ κολλημένος πάνω σε μία μηχανή και σκλαβωμέ
νος σ ’ αυτήν”, με το να “εκτελεί ένα μικρό τεμάχιο
δουλειάς χωρίς να ξέρει ούτε που θα πάει αυτό που
φτιάχνει, ούτε σε τι χρειάζεται, ούτε γιατί φτιάχνεται
έτσι και όχι αλλιώς?, με το να “πληρώνεται κατ’ αποκο
πή και με πριμ?, με το να “επιβάλλει ο ίδιος στον εαυτό
του μεγαλύτερη ένταση εργασίας για να πληρωθεί λίγο
περισσότερο” ή να “ του την επιβάλλουν οι μηχανές με
το ρυθμό τους, η χρονομέτρηση της δουλειάς, κ.λ.π”.
Ένας Ρώσος, Ανατολικογερμανός, Πολωνός ή Γιουγκοσ
λάβος εργάτης ήταν όπως και ο εργάτης στις δυτικές
χώρες, το ίδιο “ απαλλοτριωμένος. αλλοτριωμένος και
αποξενωμένος από τα εργαλεία του, από το προϊόν του,
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από τη δουλειά του και από του ίδιο του του εαυτό”,
δούλευε “8, 9 ή 10 ώρες την ημέρα, 5 ή 6 μέρες την
εβδομάδα” και ίο σύστημα προσπαθούσε “ να του μετα
βάλλει σ ’ έυα αυτόματο, υποδουλωμένο στην παραγω
γή..”7.
Δ εν ήταν, όμως, μόνον η παραγωγική, αλλά και όλη
η υπόλοιπη οργάνωση της κοινωνίας που είχε όλα τα
χαρακτηριστικά μιας καπιταλιστικής οργάνωσης και που
επιπλέον μέσα σ ’ αυτήν η γραφειοκρατία είχε την από
λυτη εξουσία. Μπορούσαμε, όπως έγραφε ο Στίνας, να
το δούμε, να το ακούσουμε, να το ψάξουμε, να πάμε
εκεί, να ρωτήσουμε αυτούς που έχουν πάει για να συ
νειδητοποιήσουμε ότι στις λεγάμενες “σοσιαλιστικές”
χώρες “ οι εργαζόμενες μάζες όχι μόνο δεν είναι αυτές
που ασκούν την οικονομική και πολιτική εξουσία, αλλά
έχουν στερηθεί και από τα πιο στοιχειώδη ακόμα πολι
τικά, δημοκρατικά τους δικαιώματα... που με τους αγώ
νες τους είχαν κατακτήσει μέσα στο παλιό καθεστώς,
ότι “ γο σύνολο των άμεσων παραγωγών έχει μετατρα
π εί σε άβουλο εκτελεστικό όργανο”, στερημένο από
“κάθε δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτική ζωτΤ, ότι οι
εργαζόμενοι δεν είχαν δικαίωμα “ούτε να συνέρχονται,
ούτε να συνεταιρίζονται, ούτε να εκφράζονται...”. Μπο
ρούσαν όλοι, αν είχαν τη στοιχειώδη πληροφόρηση και
δεν εθελοτυφλούσαν, να καταλάβουν ότι στη Σοβιετική
Ένωση, την Κίνα, την Κούβα και όλες τις άλλες “σοσια
λιστικές δημοκρατίες” η εξουσία έχει “ αυστηρά μονοπωληθεί από το κόμμα κι ένα ιεραρχικό σύστημα έχει
επιβληθεί που παρακολουθεί και κατασκοπεύει και το
τελευταίο κύτταρο της κοινωνίας”, ότι “εκείνοι που διευ
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θύνουν είναι πάνω από κάθε έλεγχο και κάθε υπόνοια
κριτικής ή ελέγχου από μέρους των λαϊκών μαζών αντι
μετωπίζεται με τις φυλακές, τα στρατόπεδα συγκέντρω
σης, τα ψυχιατρεία, τα εκτελεστικά αποσπάσματα”.8
Έ να φανερά ολοκληρωτικό καθεστώς είχε επιβληθεί
σ ’ όλες αυτές τις χώρες, που αντίστοιχό του στην ιστο
ρία υπήρξε μόνο στη Γερμανία του Χίτλερ ή στην Ιταλία
του Μουσολίνι, ένα σύστημα ολικού ελέγχου που είχε
κάνει κάθε άνθρωπο στο κάθε του βήμα να αναρωτιέ
ται αν ο φίλος, ο συνάδελφος ή ο συγγενής του είναι
καταδότες της αστυνομίας, αν κάποια μέρα θα τον κα
τηγορούσαν, όπως τον Γιόζεφ Κ. του Κάφκα, στέλνο
ντας τα όργανα του “σοσιαλιστικού” νόμου στην πόρτα
του για να τον συλλάβουν και να τον εξαφανίσουν.
Ατελείωτες διώξεις γίνονταν διαρκώς στις “σοσιαλιστι
κές χώρες” για πολιτικούς λόγους και οι παντοδύναμοι
αστυνομικοί μηχανισμοί, όπως η Ρωσική Γκεπεού, η
Ανατολικογερμανική Στάζι, η Ρουμανική Σεκιουριτάτε,
η Αλβανική Σεγκιουρίμι κι ένα σωρό άλλες, προέβαιναν σε φοβερά εγκλήματα.
Στη Ρωσία, όπως αναφέρει ο Μπέρκμαν και όπως θα
γράψει το 1939 ο Βολίν, από τις αρχές κιόλας της
μπολσεβίκικης εξουσίας “ο; αυθαιρεσίες, οι καταχρή
σεις, τα διαπραχθέντα εγκλήματα στα υπόγεια της Τσεκά -τη ς μυστικής αστυνομίας που συστάθηκε με πρωτο
βουλία του Λένιν το 1917, μετονομάσθηκε σε Νικαβεντέ και ξανά σε Γκεπεού το 1923- ξεπερνάνε κάθε
φαντασία?. Οι πολίτες συλλαμβάνονταν και “δε γινό
ταν λόγος για κατηγορίες. Κατά κανόνα οι αποφάσεις
της Τσεκά ήταν αμετάκλητες και τις εκτελούσε π ίδια η
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Τσεκά. Σε περίπτωση θανατικής ποινής, έπαιρναν τον
κρατούμενο απ’ το κελί του και τον εκτελούσαν συνή
θως πυροβολώντας τον μ ’ ένα περίστροφο στο σβέρκο,
την ώρα που ακολουθούμενος από κάποιον δήμιο της
Τσεκά κατέβαινε τα τελευταία σκαλοπάτια της σκάλας
που οδηγούσε στα υπόγεια. Το πτώμα θαβόταν ύστερα
μυστικά. Π οτέ δεν το ’διναν στους δικούς του, που συ
χνά δε μάθαιναν για την εκτέλεση παρά έμμεσα: από
την άρνηση της διοίκησης της φυλακής να δεχτεί τα
τρόφιμα που πηγαίνανε για το φυλακισμένο. Η κλασι
κή απάντηση ήταν πέτρινα απλή: τέτοιο άτομο δεν υπάρ
χει στα βιβλία της φυλακής. Αυτό μπορούσε να σημαί
νει και τη μεταφορά σε μια άλλη φυλακή ή στην εξο
ρία.... Η εκτόπιση -πάντα διοικητική- σήμαινε περιορι
σμό στους πιο απομακρυσμένους χώρους της απέρα
ντης χώρας: είτε σε θερμές και ελώδεις περιοχές -σ το
έπακρον ανθυγιεινές- του Τουρκεστάν, είτε στο τέλος
του Βορρά, στη μεθόριο της τρομερής περιοχής του
Νάρυμ και του Τουρουχάνσκ. Αρκετά συχνά η κυβέρνη
ση «ευχαριστιόταν» να στέλνει τους ανθρώπους πρώτα
στο Τουρκεστάν και μετά να τους μεταφέρει ξαφνικά
στο Βορρά ή αντίστροφα. Ή ταν ένας έμμεσος αλλά
σίγουρος τρόπος για να τους στέλνει στον άλλο κό
σμο... Οι εξόριστοι υπέφεραν απ’ όλες τις αρρώστιες που
προξενούσαν η ασιτία, το κρύο κι η αδράνεια· σκορβού
το, φυματίωση, παθήσεις της καρδιάς και του στομάχου.
Εκεί η ζωή ήταν ένα αργό μαρτύριο κι ο θάνατος φαι
νόταν σωτήριό**.
Ο εκτοπισμός των κρατουμένων γινόταν επίσης και
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης -στο σχεδίασμά των
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οποίων ηγήθηκε ο Τρότσκυ το 1919-1920- για να “μα
θητεύσουν” σε κάτεργα “κάτω από συνθήκες -όπως
γράφει ο Μπετελέμ- που κανένας άνθρωπος δε θα
μπορούσε ελεύθερα ν ’ αποδεχθεί... Ο εκτοπισμός είναι
έτσι ένα μέσο για να πραγματοποιηθεί το πλάνο με
ελάχιστα έξοδα, γιατί το κράτος δεν πληρώνει αλλά
απλώς «διατρέφει» τους εκτοπισμένους. Αρκεί, για να
καταλάβουμε ποιές είναι οι συνθήκες εργασίας, να ανα
φέρουμε ένα άρθρο της «Ισβέστια», στις 20-12-1937,
κατά το οποίο «μέχρι τώρα όλος κόσμος πίστευε ότι σ ’
αυτές τις περιοχές οι εργάσιμες μέρες δεν είναι πάνω
από 100 το χρόνο, γιατί το χειμώνα το θερμόμετρο
κατεβαίνει 50 βαθμούς κάτω από το μηδέν■και όμως οι
εργάτες απόδειξαν ότι μπορεί κανείς να δουλεύει όλο
το χρόνο χωρίς διακοπή!... ». Από τις 500.000 εκτοπι
σμένους που δούλευαν σ ’ αυτές τις περιοχές -πρόκειται
για την κατασκευή μιας σιδηροδρομικής γραμμής στη
Σιβηρία- μόνο μερικές δεκάδες χιλιάδες μπόρεσαν να
επιζήσουν... Ο φόβος του εκτοπισμού κάνει τους ελεύ
θερους εργάτες κι αγρότες να εκτελέσουν τις πιο ψη
λές νόρμες εργασίας...”'0.
Λεπτομερείς μαρτυρίες για την καθημερινή ζωή σ’
αυτά τα φρικτά δεσμωτήρια της Ρωσίας καταγράφονται
σε γνωστά διηγήματα, όπως “Ο Ίλιγγος” του Γκίνζμπουργκ, “Οι διηγήσεις της Κολυμά” του Χαλάμοφ, “Μια ημέ
ρα του Ι6άν Ντενίσοδιτς” και “Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ”
του Σολτζενίτσιν. Επίσης, υπάρχει, όπως γράφει ο Ελλενστέιν, “ένα σημαντικό ντοκουμέντο για τους εργά
τες των στρατοπέδων συγκέντρωσης: «Το κρατικό πλά
νο για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας για το
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1941». Το κείμενο αυτό δεν προοριζόταν για δημοσίευ
ση. βρέθηκε, όπως τα αρχεία Σμόλενσκ, από τους Ναζήδες κατά την εισβολή. Διαβάζουμε εκεί πως η Νικαβεντέ εισέπραττε 6 δισεκατομμύρια 810 εκατομμύρια
ρούβλια για επενδύσεις και αυτό επ ί συνόλου 37 δισε
κατομμυρίων 650 εκατομμυρίων, δηλαδή 18% περίπου
επ ί του συνόλου. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που
έκανε ο Γιάσνι, το 1941, η Νικαβεντέ είχε τον έλεγχο
πάνω σε 1.172.000 περίπου εργάτες που δούλευαν σε
μεγάλα εργοτάξια - σ ’ αυτούς πρέπει να προσθέσουμε
το εργατικό δυναμικό του Νταλστρόι, των ορυχείων,
των εργοστασίων όπλων και των δασικών εκμεταλλεύ
σεων. Ο Γιάσνι φτάνει στον αριθμό των 3.500.000 εκτο
πισμένων στα 1941 και ο υπολογισμός του φαίνεται
σωστός. Φυσικά, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο
αριθμός αυτός ήταν μεγαλύτερος στα 1937-38, όπως
και μετά τον πόλεμο. Για την περίοδο 1930-1953, θα
πρέπει να υπολογίσουμε σε 12 εκατομμύρια το συνολι
κό αριθμό των εκτοπισμένων. Τη θνησιμότητα είναι
δύσκολο να την υπολογίσουμε, αφού δεν έχουμε ακρι
βή στοιχεί<Γη . Ό λ ο αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς,
που σήμερα τείνει να το καλύψει η λήθη, υπήρξε η
πραγματικότητα της Ρωσίας και όλων των “σοσιαλσιτικών χωρών”. Σε κάποιες χώρες, όπως η Κούθα ή η Κίνα
που ακόμα διατηρούν το “σοσιαλιστικό” τους χαρακτή
ρα, το καθεστώς αυτό εξακολουθεί να υπάρχει.
Μαζύ μ’ αυτά, και παρά τη μαζική εκβιομηχάνιση στις
“σοσιαλιστικές χώρες”, ήταν εμφανής μια οπισθοδρό
μηση και διάλυση βασικών τομέων της κοινωνίας. Στην
Κίνα, για παράδειγμα, μέχρι σήμερα ακόμη, 800 εκα-
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χομμύρια πληθυσμού, ως επί ίο πλείστον αγρότες, ζουν
σε συνθήκες πολύ χειρότερες από εκείνες της Ευρώπης
του 16ου αιώνα και πρόσφατα τα αναπτυξιακά μεγέθη
των σχετικά ευημερουσών επαρχιών τείνουν να εξαφανισθούν12. Η Κούβα επίσης, ενώ όλες οι στατιστικές της
Λατινικής Αμερικής, πριν την άνοδο του Κάστρο στην
εξουσία, τοποθετούσαν τη χώρα στην κορυφή στο κατά
κεφαλήν εισόδημα, τους κοινωνικούς δείκτες, την εκ
παίδευση ή τον αριθμό των γιατρών σε σχέση με τον
πληθυσμό13, μετά το πραξικόπημα του ΓκεΒάρα και του
Κάστρο, βρέθηκε και συνεχίζει να βρίσκεται σε μια κα
τάσταση χειρότερη κι από εκείνη των πιο φτωχών Λατι
νικών χωρών. Η αγορά γίνεται με δελτία τροφίμων και
παρατηρούνται μόνιμες μειώσεις σ’ όλα τα αγαθά, ακό
μα και σ’ εκείνα, όπως λόγου χάρη η ζάχαρη, στα οποία
η Κούβα ήταν όχι απλά αυτάρκης αλλά και μεγάλος
εξαγωγέας.
Αλλά, ακόμη και η μητρόπολη του “υπαρκτού σοσια
λισμού”, που κατέκλεβε τις οικονομίες των χωρών που
υπάγονταν στην αυτοκρατορία της, δεν μπόρεσε ούτε
κατά προσέγγιση να φτάσει το επίπεδο ανάπτυξης της
δύσης, απέναντι στο οποίο στεκόταν σαν ηδονοβλε
ψίας και το οποίο ήθελε πάντοτε να ανταγωνισθεί. Η
Ρωσία, όπως έγραφε ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ‘'σιτο
βολώνας της Ευρώπης ήδη από τον Ηρόδοτο, μόλις
που κατορθώνει να ταΐσει τον πληθυσμό της, ενώ οι
δυτικές χώρες επιχορηγούν την αγροτιά τους για να
μην παράγει... Τα θεμελιώδη προβλήματα της Αυτοκρα
τορίας των Τσάρων... όχι μόνο δεν λύθηκαν αλλά βρί
σκονται σε αξιοσημείωτη επιδείνωση.”. Το σύστημα “εξα
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κολουθούσε πάντοτε να μην μπορεί να ικανοποιήσει
την αγοραστική ζήτηση του πληθυσμού για αντικείμενα
τρέχουσας χρήση?, ενώ “η κατασκευή προϊόντων ικα
νοποιητικής και σταθερής ποιότητας ήταν πάντοτε ζή
τημα άλυτο. Τόσο η τεράστια κλοπή αγαθών και χρήμα
τος από τη γραφειοκρατία όσο και η παραχώρηση εξω
φρενικής μερίδας προσόδων για την παραγωγή εξοπλι
σμών? είχαν σαν αποτέλεσμα την “ πρωτάκουστη υπα
νάπτυξη όλων των αστικών τομέων?. Το καθεστώς δεν
μπόρεσε “ να λύσει ένα πρόβλημα που οι άνθρωποι εί
χαν λύσει από νεολιθικής εποχής: την εξασφάλιση συ
νέχειας μιας σοδειάς και της επόμενης■ούτε το άλλο,
λυμένο από τους Φοίνικες: την προσφορά, σ ’ όσους
προτίθενται να πληρώσουν το αντίτιμο, των εμπορευμά
των που ζητούν?14.
Σε ολόκληρο το “σοσιαλιστικό στρατόπεδο” υπήρξε
μια επιμονή και επιδείνωση τέτοιων οικονομικών και
οργανωτικών προβλημάτων, που συνοδευόταν κιόλας
από μια τρομερή πολιτιστική συρρίκνωση. Οι λαοί, που
κάποτε είχαν αναδείξει μεγάλους δημιουργούς και ρεύ
ματα τέχνης, ήταν υποχρεωμένοι μέσα στα “σοσιαλιστι
κά καθεστώτα” να υποστούν τη στειρότητα και τον κρε
τινισμό της επίσημης παιδείας. Στη Ρωσία, μετά την
επικράτηση των μπολσεβίκων, όλες οι προσπάθειες ποιη
τών, όπως ο Μαγιακόφσκυ κι ο Μπλοκ, ζωγράφων,
όπως ο Καντίνσκυ, σκηνοθετών, όπως ο Μέγιερχολντ,
και γενικά καλλιτεχνών, για μια νέα τέχνη εξανεμίσθη
καν. Η παραγωγή έργων τέχνης σύντομα σταμάτησε
και ο μοντερνισμός γνώρισε επίσημα την καταδίκη από
το Σοβιετικό κράτος. Διακεκριμένοι Ακαδημαϊκοί, όπως
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ο Κεμένοφ, είχαν ανακηρύξει τον Μπωνιλαίρ, το Ρεμπώ και τους Συμβολιστές σε άρρωστους που “προσπα
θούν να εξαπατήσουν τις μάζες”. Τα έργα του Πικάσο,
του Ματίς, του Σεζάν, του Βαν Γκογκ, του Μιρό προ
βάλλονταν σαν προϊόντα της φαντασίας κάποιου “φρε
νοβλαβούς ή κάποιου καλλιτέχνη που παριστάνει το
φρενοβλαβή για να τα οικονομήσει”'3. Ο φουτουρισμός,
ο κυβισμός, ο εξπρεσιονισμός ή ο σουρεαλισμός θεω
ρήθηκαν από τις Ακαδημίες και τους καθηγητές του
“σοσιαλιστικού κράτους” σαν “μια τραγική καταστρο
φ ή , στην οποία “θέλει ο ιμπεριαλισμός να ρίξει την
τέχνη”'6.
Ό λ α τα μοντέρνα ρεύματα τέχνης αντιμετωπίσθηκαν,
όπως ακριβώς και στη ναζιστική Γερμανία, δηλαδή σαν
προϊόντα “καλλιτεχνικού και ηθικού εκφυλισμού”, σαν
“έργα των εχθρών του λαού”. Το 1938, το ναζιστικό
υπουργείο προπαγάνδας, στα πλαίσια του κρατικού καλ
λιτεχνικού προγραμματισμού, δημιούργησε στο Μόνα
χο, το Βερολίνο, το Αμβούργο και αλλού χώρους εκθε
σιακούς, που στέγαζαν έργα μοντέρνων καλλιτεχνών
και είχαν τον τίτλο “εκφυλισμένες τέχνες”. Στόχος των
ναζί ήταν να προκαλέσουν την απέχθεια των ανθρώ
πων για τη μοντέρνα τέχνη, στρέφοντας το ενδιαφέρον
τους σε μια αισθητική υποταγμένη στις ανάγκες της
προπαγάνδας. Το ίδιο ακριβώς συνέβαινε εκείνη την
περίοδο και στη Ρωσία. Το 1934, όπως γράφει ο Κώ
στας Παπαϊωάννου, “ ο Μπορίς Σουβάριν έμεινε εμβρό
ντητος με την εμφάνιση στα Μουσεία της Μόσχας εξη
γητικών πινακίδων, σύμφωνα με τις οποίες ο Ρενουάρ
και ο Ντεγκά εκπροσωπούν τον «καπιταλισμό σε σήψη»,
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ο Πκυστάβ Μορό την «τέχνη της πλουτοκρατίας», ο Σεζάν την «εποχή της βαριάς βιομηχανίας» και ο Γκογκέν
την «αποικιακή πολιτική»... Το κόμμα, υπέρτατος τεχνοκριτικός, έκλεισε το Μουσείο των Ιμπρεσσιονιστών, ενώ
οι επίστρατοι «ιδεολόγοι» άνοιξαν πόλεμο εναντίον όλων
των εκδηλώσεων της σύγχρονης κουλτούρας, από την
τζαζ, «παρακμιακή τέχνη» και αυμβίβαστη με την «ξά 
στερη και αισιόδοξη στάση του σοβιετικού ανθρώπου»
μ έ χ ρ ι... και την αρχιτεκτονική του Δ ε Κορμπιζιέ"'1.
Έτσι, στη θέση χης ελεύθερης δημιουργίας, εμφανί
σθηκε ένας προγραμματισμένος πολιτιστικός μύθος
ονόματι “σοσιαλιστικός ρεαλισμός”, ο οποίος ήταν στην
πραγματικότητα ένας ψευδορεαλισμός, μια κατασκευή
που στόχευε να ωραιοποιήσει και να εξιδανικεύσει το
Σοβιετικό καθεστώς. Η γραφειοκρατία είχε αποφασίσει
να “στρατεύσει” την τέχνη στην υπηρεσία του καθεστώ
τος, να μετατρέψει δηλαδή την τέχνη σε ένα ακόμα
μέσο κυριαρχίας της, με το να διατάζει το λογοτέχνη
και τον ποιητή τί να γράφουν, να υποδεικνύει “στο
μουσικό τί είναι η σωστή μουσική” και “στον ζωγράφο
την αληθινή ζωγραφική...” 18.
Οποιοδήποτε έργο, σε οποιοδήποτε τομέα, αναδείκνυε στοιχεία στοχασμού και κριτικής δεχόταν την επί
θεση της γραφειοκρατίας. ΓΓ αυτό άλλωστε, όχι μόνον
η τέχνη αλλά και η επιστήμη, όταν άρθρωνε μια γλώσ
σα ανεξάρτητη από τις παραδεδομένες αντιλήψεις του
καθεστώτος καταγγέλλονταν σαν αντιδραστική και επι
κίνδυνη. Έτσι, η ακτίνα ελέγχου του κόμματος επεκτεινόταν και στην επιστημονική έρευνα. Η Βιολογία, η
φυσική, τα μαθηματικά ήταν αποδεκτές επιστήμες μόνο
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στο βαθμό που επιβεβαίωναν τις ιδεολογικές “αλήθειες”
ίου κόμματος, ενώ η έρευνα που δεν υπέκυπτε στις
“αλήθειες” αυτές κι αναπτυσσόταν συνήθως σε χώρες
της δύσης, όπως η ψυχανάλυση, αντιμετωπιζόταν σαν
“καπιταλιστική παρέκκλιση” ή σαν μια “μυθολογική επέν
δυση” και “ιδεαλιστική επιστήμη” 19, όπως τη χαρακτήρι
σε ο Πόλιτζερ.
Το “εκπολιτιστικό” έργο όμως των “σοσιαλιστικών
καθεστώτων” δε σταματούσε εδώ, δεν επέδραμε μόνο
στη δημόσια ζωή αλλά και στις πιο προσωπικές εκδη
λώσεις των ανθρώπων. Ο τρόπος με τον οποίον οι άν
θρωποι εξέφραζαν τις προσωπικές τους αναζητήσεις και
συνευρίσκονταν δεν έπρεπε να ξεπερνάει πουθενά το
ρόλο εξάρτησης και υποταγής στο καθεστώς. Τα άτομα,
και ιδιαίτερα οι νέοι, παρακινούνταν ή και εξαναγκάζο
νταν από το κράτος ν ’ απωθήσουν κάθε αυθόρμητη
επικοινωνιακή δραστηριότητα. Αυτό φαίνεται από την
προπαγάνδα και τα μέτρα ενάντια στην ελευθερία του
έρωτα στη Ρωσία από τα πρώτα κιόλας χρόνια της μπολ
σεβίκικης εξουσίας. Ο Λένιν έβλεπε τον ελεύθερο έρω
τα σαν μια δραστηριότητα που “δε δίνει χαρά και δύνα
μη στη ζωή”, μια πράξη η οποία, όπως εξομολογούνταν
ο ίδιος στην κομμουνίστρια Κλάρα Τσέτκιν, ήταν ανά
λογη με το να σκύβει κανείς “στη λάσπη του δρόμου
για να πιεί από μια γοΰρνα ή ... από ένα ποτήρι που τα
χείλια του είναι λιγδιασμένα από πολλά στόματά*20. Ο
Τρότσκυ, επίσης, θεωρούσε ότι ο “μακροχρόνιος και
μόνιμος γόμος” ήταν το “ιδανικό μέτρο”, ενώ πέρα από
το μέτρο αυτό ο έρωτας ήταν μια “ αχαλίνωτη σύμμειξη
που βρίσκει την πιο καταστροφική και δηλητηριώδη
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έκφρασή της στην πορνείεΓ21.
Τα ίδια υποστηρίζονταν και από τους σύγχρονους
Ρώσους “παιδαγωγούς” όπως ο Ατάροφ, που στα 1959
ως “άξιος γιατρός της ρωσικής σοσιαλιστικής δημοκρα
τίας” κατήγγειλε τη σεξουαλική ελευθερία σαν ένα “ανα
πόφευκτο υποκατάστατο της πορνείας” και τον αυνανι
σμό σαν ένα κακό στο οποίο πρέπει να δοθεί ένα τέ
λος, με το να καταργηθούν “τα πολύ εφαρμοστά ρούχα
στις χαμηλές περιοχές”, να κοπούν τα “διεγερτικά παι
χνίδια” των παιδιών καθώς και τα χάδια των γονιών
προς τα παιδιά, διότι αποτελούν, όπως έλεγε, “ένδειξη
ενός πολύ χαμηλού πολιτιστικού επιπέδου”.Ό λη αυτή η
αντισεξουαλική ηθική, όπως έγραφε ο Καστοριάδης,
“ ταυτόσημη με την καταπιεστική ηθική που επικρατού
σε στη Δύση παλιότερα, αποβλέπει, όπως εκείνη, ν ’απα
γορεύσει στα άτομα την αυτόνομη άσκηση (δηλαδή τη
συνειδητή και αυτοδιευθυνόμενη) μιας από τις πιο ου
σιαστικές τους δραστηριότητες. Θέλει να τα στερήσει
από ελευθερία και από υπευθυνότητα σε μια θεμελιακή
περιοχή... Προορίζεται να κατασκευάσει, μαζικά, άτομα
με δομή χαρακτηρολογική, συμπληρωματική, ανθρωπολογικά, της ιεραρχικής δομής της κονωνίας ...”22.
Ας σημειώσουμε, ότι η αντισεξουαλική αυτή ηθική
που προήγαγε το σοβιετικό κράτος ήταν συνάρτηση της
περιόδου μετά το 1917, όπου γκρεμίσθηκαν όλες οι
προσπάθειες για μια ελευθεριακή οργάνωση των αν
θρώπινων σχέσεων πέρα από τις θρησκευτικές προκα
ταλήψεις του παλιού καθεστώτος, μιας περιόδου όπου,
όπως γράφει ο Κλεάνθης Γρίβας, “ ο; σεξουαλικές σχέ
σεις των ανθρώπων επανατοποθετήθηκαν σε μια πιο
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αντιδραστική και οπισθοδρομική πλατφόρμα απ’ αυτήν
της τσαρικής περιόδου για να αναχθούν τελικά από
θεμελιώδες στοιχείο της ιδιωτικής ζωής σε αντικείμενο
παρέμβασης της κρατικής εξουσίας, με αποκορύφωμα
την ποινικοποίηση των λεγάμενων «σεξουαλικών πα
ρεκκλίσεων», για τις οποίες θεσπίστηκαν στα 1934
ποινές φυλάκισης μέχρι πέντε χρόνια και κάθειρξης ή
εγκλεισμού σε στρατόπεδα συγκέντρωσης7’23.
Από τις συνθήκες εργασίας, χην πολιτική οργάνωση,
την εκπαίδευση μέχρι και την επίσημη σεξουαλική ηθι
κή τους, ία “σοσιαλιστικά κράτη” παρουσίαζαν το ίδιο
καταπιεστικό κι αλλοτριωτικό περιβάλλον. Εύκολα κα
ταλαβαίνουμε λοιπόν το πώς διαμορφώνονταν οι άν
θρωποι. Ο “νέος τύπος ανθρώπου” τον οποίον παρήγαγαν τα “σοσιαλιστικά καθεστώτα” και για τον οποίον
υπερηφανευόταν η αριστερή διανόηση, ήταν ένας άν
θρωπος ηθικά και ψυχικά ισοπεδωμένος. Ένας άνθρω
πος του οποίου ενσάρκωση ήταν είτε “ ο γραφειοκρά
της, κυνικός, ψεύτης, χειραγωγός, με την έμμονη ιδέα
της εξουσίας” είτε “ο απλός πολίτης, απαθής, περιδεής
που το βάζει στα πόδια μπροστά σ ’ οποιαδήποτε ευθύ
νη, που περιχαρακώνεται για να προστατέψει το θλιβε
ρό υπαρξιακό του όστρακο”24.
Η πιο οδυνηρή συνέπεια των “σοσιαλιστικών καθε
στώτων” -κι αυτό είναι ιδιαίτερα φανερό μετά την κα
τάρρευσή τους- είναι η ολική καταστροφή των ελευθεριακών παραδόσεων που προϋπήρξαν σ’ αυτές τις χώ
ρες. Αυτή η ανεπανόρθωτη καταστροφή είναι και ο κυριότερος λόγος για τον οποίον σ’ όλες αυτές τις χώρες
αναδύθηκε ορμητικά ο εθνικισμός και ο σωβινισμός
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διαφόρων εθνοτήτων, πυροδοτώντας, με πρόσφατο το
παράδειγμα της Γιουγκοσλαβίας, τους πιο αιματηρούς
πολέμους. Τα “σοσιαλιστικά καθεστώτα” προκάλεσαν ένα
τρομερό πλήγμα στις αξίες και τις ιδέες για τις οποίες
μόχθησε σκληρά το εργατικό κίνημα. Κακοποίησαν και
εξευτέλισαν το λεξιλόγιο των επαναστατικών κινημά
των. “Αυτό -όπως έγραφε ο Στίνας- που έδινε χαρά κι
ελπίδες στους απόκληρους και τους καταπιεζόμευους
του κόσμου, αυτό το γεμάτο τρως και αλήθεια όραμα
για μια παγκόσμια κοινωνία χειραφετημένων λαών, αυτό
που κάτω από τη Σημαία του αγωνίσθηκαν κι έδωσαν
τη ζωή τους χιλιάδες και χιλιάδες προλετάριοι έγινε
λάσπη και βούρκος, απάτη, ψέμμα, υποκρισία και κά
τεργο για τους λαούς*25.
Με την εμφάνιση του κομμουνιστικού ολοκληρωτι
σμού μετά το 1917 και την ενσωμάτωση του διεθνούς
εργατικού κινήματος σ’ αυτόν, κατασπαταλήθηκε η ενερ
γητικότητα εκατομμυρίων ανθρώπων και παράκμασε η
επαναστατική δραστηριότητα. Παράλληλα άνοιξε ο δρό
μος προς τον ολοκληρωτισμό, ο δρόμος τον οποίον
ακολούθησαν ο ναζισμός και ο φασισμός. Ας μην ξε
χνάμε, ότι ο Μουσολίνι, για παράδειγμα, όσο κι αν
εχθρευόταν τους μπολσεβίκους, αναγνώρισε στις μεθό
δους τους του τρόπο με του οποίον έπρεπε να προχω
ρήσει ο φασισμός στην Ιταλία. Αυτό τον οδήγησε να
δηλώσει ανοιχτά, σε μια συνεδρίαση της βουλής στις 6
Ιουνίου 1924: “ Οί δάσκαλοί μας είναι στη Ρωσία. Δ εν
έχουμε παρά να μιμηθούμε αυτό που γίνεται στη Ρω
σία. Το λάθος μας είναι ότι δεν ακολουθήσαμε εντελώς
το παράδειγμά τους”26. Μαθήματα επίσης από τους μπολ
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σεΒίκους πήραν και οι ναζί. Ο Γύνγκερ, ένας εξέχων
της ναζιστικής αριστοκρατίας, έβλεπε με θαυμασμό τα
Σοβιετικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και τη στρατιωτι
κή επίταξη της εργασίας σαν οργανωτικές μεθόδους
που έπρεπε ν ’ αντιγράψει το Γερμανικό κράτος και ως
γνωστόν τις αντέγραψε.Όπως σημειώνει ο Τζέφρι Χερφ,
“ αυτό που έβρισκε ελκυστικό στη Σοβιετική Ένωση ο
Γύνγκερ ήταν η ρύθμιση και η στρατιωτικοποίηση της
εργασίας από το κρότος. Έγραψε μάλιστα κι ένα δοκί
μιο όπου επιδοκίμαζε τις προτάσεις του Τρότσκυ σχετι
κά με τη στρατιωτικοποίηση της εργασίας”27.
Το καθεστώς όμως του κομμουνιστικού ολοκληρωτι
σμού, που δημιούργησαν οι Μπολσεβίκοι, όχι μόνον
είναι ταυτόσημο με το φασισμό και το ναζισμό αλλά και
πιο επικίνδυνο. Αν, για παράδειγμα, κοιτάξουμε το να
ζισμό, θα δούμε ότι αυτός “διακηρύσσοντας την κυριαρ
χική αποστολή μιας και μοναδικής φυλής, ήταν προορι
σμένος να αποτύχει σε σχετικά σύντομο διάστημα. Ογδό
ντα εκατομμύρια Γερμανοί δεν μπορούσαν να κυριαρ
χήσουν σε πέντε δισεκατομμύρια άτομά". Ενώ ο κομ
μουνιστικός ολοκληρωτισμός “έχει μια έφεση παγκο
σμιότητας?’28, θα μπορούσε δηλαδή να εξαπατήσει και
να δεσπόσει σ ’ όλους τους πληθυσμούς, μετατρέποντας
τις επαναστατικές ιδέες σε εργαλεία συγκάλυψης και
μυθοποίησης της πραγματικότητάς του. Βέβαια, η απάτη
αυτή έγινε αντιληπτή και η συνέχειά της στάθηκε αδύ
νατη, αλλά ένας σχεδόν αιώνας κομμουνιστικού ολο
κληρωτισμού, σ’ ένα πολύ μεγάλο μέρος του πλανήτη,
αρκεί για να δείξει τον κίνδυνο που διατρέχει η ανθρω
πότητα να υποταχθεί σε μια τέτοια απάτη και να κατα
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στρέψει τα λιγοστά και πολύτιμα ελευθεριακά της επι
τεύγματα.
Τα συμπεράσματα, που επιβάλλει η πείρα του κομ
μουνιστικού ολοκληρωτισμού, είναι πολλά. Έ να από τα
κυριότερα είναι ότι αυτό που η μπολσεβίκικη παράδοση
καθιέρωσε σαν επανάσταση αποτελεί στην πραγματικό
τητα ένα παράδειγμα αυτού που δεν είναι επανάσταση.
Αυτό που μένει από την μπολσεβίκικη παράδοση δεν
είναι η προσφορά στην αυτόνομη πρωτοβουλία και δράση
ενός λαού, αλλά η υποκατάστασή της από ένα κόμμα
που στ’ όνομα της επανάστασης αποσκοπεί στην κατά
ληψη της εξουσίας, επιβάλλοντας δικτατορικά τη θέλη
σή του και οδηγούμενο αναγκαστικά στον ολοκληρωτι
σμό. Αυτό είναι έκδηλο από τις απαρχές κιόλας της
ανόδου του μπολσεβικισμού, το παρατηρούμε ήδη από
το 1917 στη Ρωσία. Η Ρωσική επανάσταση ήταν μια
πολύχρονη διαδικασία, η οποία δε στηρίχθηκε στη βία
και τη δικτατορία αλλά στην άνοδο μιας νέας συνείδη
σης, μια διαδικασία στην οποία συμμετείχε αυθόρμητα
ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος της Ρωσικής κοινωνίας
για να φτάσει το Φεβρουάριο του 1917 η ίδια η κοινω
νία από μόνη της στην απαλλοτρίωση των μέσων παρα
γωγής και στην ευρείας κλίμακας οργάνωση των θε
σμών άμεσης δημοκρατίας, όπως τα σοβιέτ και οι επι
τροπές.
Βλέπουμε, δηλαδή, ότι η επανάσταση δεν είχε να
κάνει με τρομοκρατία, σφαγές ή με την “κατάληψη των
χειμερινών ανακτόρων” αλλά με τη ρητή αλλαγή και
την ανάδυση νέων θεσμών από την αυτόνομη συλλογι
κή δράση της κοινωνίας. Οι θεσμοί αυτοί, όπως γράφει
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ο Μπέρκμαν, είχαν δικό τους σχεδίασμά για ίο μέλλον,
διευθύνονχας την παραγωγική διαδικασία, και ασχο
λούνταν με τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και του
πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η εκτύλιξη αυτής της αυ
τόνομης λαϊκής δραστηριότητας συνεχίσθηκε, ώσπου
υποχώρησε και καταστράφηκε με την επικράτηση των
μπολσεβίκων. Αυτό θα το υποστηρίξουν και γνωστά
πρόσωπα, με κύρος μεταξύ των αριστερών διανοουμέ
νων, όπως η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση ανα
τροπής της προσωρινής κυβέρνησης τον Οκτώβριο, χρη
σιμοποιώντας τα συνθήματα του επαναστατημένου λαού
και έτσι εξασφαλίζοντας την ανοχή του, οι μπολσεβίκοι
καταλαμβάνουν και ανασυντάσσουν το κράτος και τον
στρατό και, όπως γράφει η Λούξεμπουργκ, τότε εμφανί
ζονται “διατάγματα, δικτατορική εξουσία των επιθεωρη
τών στα εργοστάσια, δρακόντειες ποινές, τρομοκρατία
... Ο Λένιν και ο Τρότσκυ εγκατέστησαν στη θέση των
αντιπροσωπευτικών σωμάτων που βγαίνουν από γενι
κές λαϊκές εκλογές τα σοβιέτ σαν μοναδική αντιπρο
σώπευση των εργαζόμενων μαζών. Αλλά, πνίγοντας την
πολιτική ζωή σ ’ όλη τη χώρα ήταν μοιραίο να παραλύσει η ζωή μέσα σ ’ αυτά τα ίδια τα σοβιέτ και η γραφειο
κρατία να μείνει το μόνο ενεργό στοιχείο ...” Έτσι, “με
ρικές δωδεκάδες αρχηγών του κόμματος διευθύνουν
και κυβερνούν. Μεταξύ αυτών, η διεύθυνση είναι πραγ
ματικά στα χέρια μιας μόνο δωδεκάδας εξαιρετικών
εγκεφάλων και από καιρό σε καιρό συγκαλείται μια
αριστοκρατία της εργατικής τάξης στις συγκεντρώσεις
για να χειροκροτήσει τους λόγους των αρχηγών και να
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ψηφίσει ομόφωνα τις αποφάσεις που τις προτείνουν.
Υπάρχει λοιπόν μια κυβέρνηση κλίκας, μια δικτατορία
"29

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι η στρατιωτική επιχείρη
ση ανατροπής της προσωρινής κυβέρνησης, που οργά
νωσαν οι μπολσεβίκοι, δεν ήταν προϊόν καμιάς επανά
στασης, όπως ζητωκραύγαζαν, ούτε καν κάποιο είδος
“νομικής επικύρωσης” της επανάστασης, όπως πίστευε
ο Μπέρκμαν. Ή τα ν μια πράξη πέρα από την επανάστα
ση, δηλαδή πέρα από την αυτόνομη πρωτοβουλία, από
φαση και συμμετοχή του επαναστατημένου λαού, ήταν
με άλλα λόγια “ το πραξικόπημα ενός κόμματος ήδη
ολοκληρωτικού εν σπέρματι στη δομή και το πνεύμα
του, το οποίο καταλαμβάνει την εξουσία... Δ εν υπάρχει
«Οχτωβριανή επανάσταση»: τον Οχτώβριο του 1917
υπάρχει ένα στρατιωτικό παραξικόπημα, με το οποίο οι
πρωταίτιοι του πραξικοπήματος δεν θα πετύχουν τους
σκοπούς τους παρά ενάντια στη λαϊκή θέληση στο σύ
νολό της ... και ενάντια στους δημοκρατικούς οργανι
σμούς που δημιουργήθηκαν το Φεβρουάριο -τα σοβιέτ
και τα εργοσστασιακά συμβούλια. Στη Ρωσία τον ολο
κληρωτισμό δεν τον παράγει η επανάσταση αλλά το
πραξικόπημα του μπολσεβίκικου κόμματος κάτι που εί
ναι τελείως άλλο πράγμα"30.
Ό λη η ιστορία της μπολσεβίκικης παράδοσης είναι
μια ιστορία ολοκληρωτισμού. Από τον Λένιν και τον
Τρότσκυ μέχρι τον Μάο και τον Τσε Γκεβάρα, ο μπολσεβικισμός χαρακτηρίζεται από μια πραξικοπηματική
λογική, ανάλογη μ’ εκείνη που εκφράσθηκε τον Οκτώ
βριο του 1917. Σήμερα, γνωρίζουμε, και πολύ καλά
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μάλιστα, ότι η λογική αυτή έχει οδηγήσει μόνο στον
αντίποδα της επανάστασης και άρα ότι δεν υπάρχει
μεγαλύτερη αυταπάτη από το να πιστεύουμε ότι μια
ομάδα ή ένα κόμμα, ακόμα κι αν εμπνέεται από ένα
επαναστατικό όραμα, μπορεί να υποκαταστήσει την αυ
τονομία, δηλαδή την πρωτοβουλία και την αυτενέργεια
ενός επαναστατημένου λαού, εκπληρώνοντας κατά πα
ραγγελία και ανιδιοτελώς τους πόθους του, ότι παίρνο
ντας την εξουσία μια ομάδα ή κόμμα “οχ; μόνο δε θα
επωφεληθεί απ’ αυτό και δε θα δημιουργήσει προνόμια
για τον εαυτό του αλλά αντίθετα θα μεταβιβάζει συνει
δητά τις εξουσίες του, έστω και με δόσεις, στις λαϊκές
μάζες μέχρι που να διαλυθεί αυτό το ίδιο μέσα σε μια
αταξική κοινωνία ισότητας, ελευθερίας, δίχως κράτος,
χωροφύλακες, δεσμοφύλακες, κ. τ.λ.”31.
Γνωρίζουμε πια ότι αν οι άνθρωποι δε διαλύσουν στα
μυαλά τους αυτή την αυταπάτη, τότε η εγκαθίδρυση
μιας ελεύθερης αυτόνομης κοινωνίας είναι αδύνατη. Οι
επαναστάσεις δεν κινδυνεύουν κυρίως από τα όπλα
των αντιπάλων τους, αλλά, όπως δείχνει η ιστορία τους,
από τη διαιώνιση αυτής της αυταπάτης, “ από την ίδια
την τάση των ανθρώπων να πιστεύουν στους ηγέτες
και τους ειδικούς, να παραιτούνται, να αποσύρονται,
δηλαδή να παύουν να προσπαθούν να πραγματοποιούν
την ίδια τους την αυτονομία μέσα σ ’ ένα αυτόνομο συλ
λογικό κίνημά”32. Το εμπόδιο πλέον στην εγκαθίδρυση
μιας αυτόνομης κοινωνίας είναι η παραίτηση και η από
συρση ενός επαναστατημένου λαού από το δημόσιο
χώρο, όπου καθορίζονται τα πεπρωμένα του. Η παραί
τηση και η απόσυρση είναι αυτές που αφήνουν τη δυ
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νατότητα δημιουργίας μιας γραφειοκρατίας, δηλαδή μιας
διαχωρισμένης και συγκεντρωμένης εξουσίας, που υπο
τάσσει ξανά τους ανθρώπους σ ’ ένα νέο εκμεταλλευτι
κό, καταπιεστικό καθεστώς.
Έ να άλλο, σημαντικό επίσης συμπέρασμα, που συνά
γεται από την πείρα του κομμουνιστικού ολοκληρωτι
σμού, είναι ότι ένα επαναστατικό κίνημα είναι υποχρεω
μένο σαν τέτοιο, αν θέλει ν ’ αποφύγει τον εκφυλισμό
του, ν ’ απαλλαγεί από το μαρξισμό, την ιδεολογία αυτή
μέσα στην οποία είναι υπαρκτές όλες σχεδόν οι παραδεδομένες αντιλήψεις και αρχές της κυρίαρχης πολιτι
κής φιλοσοφίας και γενικά του καπιταλιστικού κόσμου,
που λειτούργησαν σαν θεμελιώδεις πηγές του κομμου
νιστικού ολοκληρωτισμού.
Ο μαρξισμός, Βέβαια, κλείνει μέσα του το πρόταγμα
της αυτονομίας και της ελευθερίας που ανέδειξαν οι
επαναστάσεις από τον 17° αιώνα και το εργατικό κίνη
μα, αλλά “στην ολοκληρωμένη του μορφή, τη συστημα
τική και πραγματοποιημένη, συντηρεί την ουσία του
ρασιοναλιστικού-αστικού σύμπαντος στο πιο βαθύ επί
πεδο"33. Από εδώ προέρχονται όλα του τα στοιχεία πάνω
στα οποία θεμελιώθηκε ο κομμουνιστικός ολοκληρωτι
σμός. Έ να από αυτά, για παράδειγμα, είναι η επιστημολατρεία του μαρξισμού, η πίστη του δηλαδή ότι η επι
στήμη θα λύσει όλα τα προβλήματα. Εισαγάγοντας το
διάχυτο θετικιστικό επιστημονισμό του 19ου αιώνα μέσα
στην πολιτική ανάλυση και δράση του εργατικού κινή
ματος, θα μετατρέψει την πολιτική σ’ ένα τομέα απα
σχόλησης εξειδικευμένου προσωπικού, θα συντελέσει,
όπως έγραφε ο Μπακούνιν, στο να μεταφερθεί η εξου
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σία “από τα χέρια των χριστιανών παπάδων στα χέρια
των ιερέων της επιστήμη?3*, που σαν δήθεν «ειδικοί»
στην πολιτική, σαν επαγγελματίες επαναστάτες, “γνω 
ρίζουν τι χρειάζονται και θέλουν οι άνθρωποι καλύτερα
κι από τους ίδιους τους ανθρώπους”35.
Έτσι, η πολιτική ως επιστήμη θα γίνει το ιδεολόγημα
των μπολσεβίκων για να δικαιωθεί η κυριαρχία του
κόμματος ως πάνσοφου μηχανισμού που κατέχει απο
κλειστικά την ικανότητα να διαχειρίζεται τις κοινωνικές
υποθέσεις και να διευθύνει την κοινωνία. Από την επιστημολατρεία του μαρξισμού θα ξεπηδήσει επίσης μια
νέα ορθοδοξία, η ιδέα της θεμελιωμένης “επιστημονι
κά”, άρα και αληθινής, γνώσης της ιστορίας και της
κοινωνίας, η ιδέα της μοναδικής αληθινής θεωρίας, η
οποία θα Βρει στο κόμμα των μπολσεβίκων το θεματοφύλακά της και θα δημιουργήσει μια νέα Ιερά Εξέταση
για την οποία, εφόσον η θεωρία είναι και εγγυάται την
αλήθεια, οι διαφωνούντες απέναντι στη θεωρία δεν έιναι παρά εχθροί της αλήθειας κι έτσι θα εκτελούνται ή
θα σαπίζουν για εβδομήντα χρόνια στα γκουλάγκ και
τα ψυχιατρεία.
Ο τρόπος θέασης που ο καπιταλιστικός πολιτισμός
έχει για την οικονομία και την παραγωγή είναι άλλο
ένα επίσης βασικό στοιχείο που ο μαρξισμός κληρονό
μησε από τη ρασιοναλιστική κουλτούρα και το οποίο
εξέθρεψε τον κομμουνιστικό ολοκληρωτισμό. Πιστεύο
ντας ότι στο επίκεντρο της ανθρώπινης εξέλιξης και
ευτυχίας βρίσκεται η μεγιστοποίηση του πλούτου και
της αφθονίας, ο μαρξισμός εκχωρεί στην οικονομία και
την παραγωγή πρωτεύοντα και καθοριστικό ρόλο στην
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ιστορική εξέλιξη και έτσι κρίνει τον καπιταλισμό με Βάση
το κατά πόσον ευνοεί ή στέκεται τροχοπέδη στην ανά
πτυξη της οικονομίας και της παραγωγής. Ο μαρξισμός,
όπως συνήθως, μετατρέπει σε θεωρητικό αξίωμα κάτι
που αντικειμενικά είναι η ταυτότητα και ο στόχος του
καπιταλιστικού συτήματος και, όπως γράφει ο Μπωντριγιάρ, στρέφεται “εναντίον της τάξης του κεφαλαίου,
χρησιμοποιώντας ως εργαλείο ανάλυσης το πιο επιτή
δειο ιδεολογικό φάντασμα που αυτή επεξεργάστηκε
ποτέ"36.
Στο εξής, η “ανάπτυξη”, η “αποδοτικότητα” ή η “πα
ραγωγικότητα” θα γίνουν το μοναδικό και καθολικό
κριτήριο του μαρξισμού, με το οποίο θα δικαιωθούν τα
στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας των μπολσεβί
κων, εφόσον προσφέρουν στην “ανάπτυξη”, θα καθαγιασθούν όλες οι “ αποδοτικές” μέθοδοι βασανιστηρίων
του μπολσεβίκικου κράτους κι όλες οι “παραγωγικές”
τεχνικές που αυτό εφάρμοσε πάνω σε εκατομμύρια σκλά
βους και πτώματα για εκατό σχεδόν χρόνια. Αλλά, βέ
βαια, όπως θα πει ο Καμύ, “εκατό χρόνια δεινών δεν
είναι τίποτε για κείνον που βεβαιώνει πως στα εκατόν
ένα θα έρθει η προσδοκώμενη οριστική πολιτεία ... Τι
σημασία έχει αν αυτό γίνει με τη δικτατορία και τη βία;
Σ ’ αυτή την Ιερουσαλήμ που θα βουίζει από θαυμαστές
μηχανές, ποιος θα θυμάται την κραυγή του στραγγαλι
σμένου”37.
Γενικά, θα λέγαμε ότι ο μαρξισμός, προσπαθώντας
να κάνει μια κριτική του καπιταλιστικού πολιτισμού,
αποτυγχάνει καθώς ένα πλήθος από στοιχεία του δεί
χνουν ν’ αποδέχεται τον πολιτισμό αυτό στις πιο θεμε
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λιώδεις διαστάσεις και σημασίες του αλλά και στις πιο
ολοκληρωτικές του όψεις. Με το μαρξισμό, όπως συνο
ψίζει ο Μπωντριγιάρ, “επιστήμη, τεχνική, πρόοδος, ιστορία
-ένας ολόκληρος πολιτισμός ανασυντάσσεται ως παρα
γωγός της ίδιας του της ανάπτυξης και ωθείται με δια
λεκτική ορμή προς την ολοκλήραιση της ανθρωπότητας,
σχεδιασμένη με όρους ολότητας και ευτυχίας. Γένεση,
ανάπτυξη, τελικότητα: ο Μάρξ δεν εφηύρε τίποτε απ’
όλα αυτά ούτε αλλάζει ως προς την ουσία ... Ιστορικός
υλισμός, διαλεκτική, τρόπος παραγωγής, εργατική δύ
ναμη: όλες αυτές τις έννοιες, με τις οποίες η μαρξιστική
θεωρία θέλησε να γκρεμίσει την αφηρημένη καθολικότητα των εννοιών της αστικής σκέψης (Φύση και Πρόο
δος, Άνθρωπος και Ορθός Λόγος, Τυπική Λογική, Ανταλ
λαγή, κ,λ.π.) , τείνει να τις καθολικεύσει με τη σειρά
της, σύμφωνα μ ’ έναν «κριτικό ιμπεριαλισμό», εξίσου
ανελέητο με τον προηγούμενο”38.
Πρέπει όμως εδώ να σημειώσουμε ότι όλη αυτή η
ρασιοναλιστική υλιστική σύλληψη της ιστορίας και της
κοινωνίας καθώς και ο ολοκληρωτισμός που αδίαστα
απορρέει απ’ αυτήν δεν κυριαρχούν μόνο στο μαρξισμό.
Κυριαρχούν σε μεγάλο βαθμό στις συνειδήσεις πολλών
νέων ανθρώπων, ακόμη και αναρχικών, κρατώντας τους
δέσμιους του καπιταλισμού και γενικά του εξουσιαστι
κού κόσμου που υποτίθεται πολεμούν. Αυτό έγινε διότι
ο μαρξισμός, έχοντας διεισδύσει στο εργατικό κίνημα,
κυριάρχησε και κατέστρεψε την ελευθεριακή του κουλ
τούρα, αφήνοντας στη θέση της μια εξουσιαστική παρά
δοση που διαπερνά κάθε πολιτική ιδέα και συμπεριφο
ρά μέχρι σήμερα. Να γιατί η ενασχόλησή μας με τον
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υπό εξαφάνιση μαρξισμό και ία καθεστώτα που ενέ
πνευσε είναι ακόμα επίκαιρη. Συνεχίζει να είναι πραγ
ματικά επίκαιρη και απαραίτητη η συζήτηση γύρω από
το μαρξισμό, διότι αν κοιτάξουμε τις σημερινές ομάδες
και άτομα που στοχεύουν στην αναναδημιουργία ενός
ανατρεπτικού αντιεξουσιαστικού κινήματος, θα δούμε
ότι συνεχίζουν κατά πολύ να αναπαράγουν τη μαρξι
στική νοοτροπία. Έχει τόσο πολύ η μαρξιστική ιδεολο
γία διαποτίσει τις ιδέες, τη σκέψη, τη γλώσσα και την
πραγματικότητα του κόσμου που ζούμε, ώστε δύσκολα
μπορεί κανείς να κόψει τα δεσμό μαζύ της, ακόμα και
αν την επικρίνει με τη μεγαλύτερη δριμύτητα.
Ο μαρξισμός αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια
στη δημιουργία μιας ελεύθερης αυτόνομης κοινωνίας
και αυτό το επιβεβαιώνει πάνω απ’ όλα η ιστορική πραγ
ματικότητα, “η ιστορική και κοινωνική πρακτική στην
οποία αντιστοιχεί, στην οποία προεκτείνεται και της
οποίας εξυπηρετεί τη συγκάλυψη”39. Η συζήτηση όμως
σήμερα γύρω από τα εμπόδια που συναντά μια τέτοια
δημιουργία ξεπερνά κατά πολύ το μαρξισμό, διότι η
δημιουργία μιας νέας κοινωνίας στο σύγχρονο κόσμο
δεν προσκρούει τόσο στους μύθους και τις αυταπάτες
κάποιων ιδεολογιών, αλλά πολύ περισσότερο στην άρ
νηση των ανθρώπων να αλλάξουν τη ζωή τους και
στην ηθελημένη προσκόλλησή τους σε σημασίες και
νοήματα που δεν επιτρέπουν μια άλλη κοινωνική θέσμιση. Σήμερα τα πολιτικά υποκείμενα, όπως τα είδαμε
να συγκροτούνται ιστορικά μέσα στο εργατικό κίνημα
και τις επαναστατικές του εκρήξεις ή να ξαναζούν για
λίγο μέσα σε κάποιες λαϊκές εξεγέρσεις στην Ανατολι
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κή Ευρώπη και μέσα στα κοινωνικά κινήματα της δε
καετίας του 1960 στη δύση, εξαφανίζονται.
Οι σημερινοί άνθρωποι της εργατικής τάξης και γενι
κά οι άνθρωποι όλων των κοινωνικών στρωμάτων έχουν
εγκαταλείψει τον κριτικό λόγο, την αναζήτηση ιδεών,
το πάθος για τα κοινά και την υπεύθυνη συλλογική
δραστηριότητα. Οι όποιες ατομικές ή συλλογικές αντι
παραθέσεις με το σύστημα δεν είναι πολιτικές πια, αλλά
γίνονται με αφετηρία τις ιδιωτικές τους υποθέσεις, απο
σκοπούν στην εκπλήρωση των ατομικών τους ηδονών
και διασκεδάσεων, στην κατάκτηση όλο και πιο Βολι
κών θέσων της κοινωνικής ιεραρχίας, στη σώρευση
χρήματος και στην οργάνωση της ασφελέστερης προ
στασίας και επέκτασης της μικρής ή μεγάλης ιδιοκτη
σίας τους. Η εγκατάλειψη αυτή της πολιτικής σκέψης
και δράσης δεν υφίσταται λόγω του ότι οι κοινωνίες
σταμάτησαν να είναι απαθλιωμένες οικονομικά, διότι
ακόμα και οι “κατώτεροι” της κοινωνίας, όπως οι μειο
νότητες μαύρων και ισπανόφωνων στις Η.Π.Α. ή ανέρ
γω ν και μεταναστών στις Ευρωπαϊκές χώρες, πάνω στους
οποίους περιορίζεται η ποσότητα γενικής αθλιότητας
που παράγει ο σύγχρονος καπιταλισμός, δε δείχνουν
να αντιδρούν πέρα από τα όρια του συστήματος παρά
αποσπασματικά και έχουν καταληφθεί, όσο και τα υπό
λοιπα στρώματα του πληθυσμού, από το πάθος του χρή
ματος και της ιδιοκτησίας. Η ανεργία, η φτώχεια, η
καταπίεση και τα γκέττο όπου ζουν δεν είναι ικανές
και αναγκαίες συνθήκες για να κάνουν αυτούς τους
ανθρώπους ν ’ αποκτήσουν μια επαναστατική συνείδη
ση και συλλογική επιθυμία. Αντίθετα, είναι οι πιο ιδανι
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κές συνθήκες μέσα από τις οποίες εξωθούνται και χά
νονται στην εγκληματικότητα.
Ο Τρίτος Κόσμος επίσης μέσα από τη φοβερή φτώ
χεια και καταπίεση που τον χαρακτηρίζει δείχνει να
είναι όχι μόνον το ίδιο ανίκανος να γεννήσει ένα νέο
επαναστατικό υποκείμενο, αλλά κι ένας χώρος που λει
τουργεί πολύ πιο περιοριστικά και ανασταλτικά στην
εμφάνιση ενός τέτοιου υποκειμένου απ’ ό,τι η δύση. Οι
λαϊκές εξεγέρσεις, που έχουν γίνει σε χώρες του Τρί
του Κόσμου, έχουν οδηγήσει κατά κανόνα στην άνοδο
ιθαγενών γραφειοκρατικών στρατοκρατικών εξουσιών,
οι οποίες επέβαλλαν ένα χειρότερο καθεστώς από το
προηγούμενο. Ακόμα και εκείνες οι εξεγέρσεις του Τρί
του Κόσμου, όπως το νέο κίνημα των Ζαπατίστας στο
Μεξικό, που εμπεριέχουν κάποια ελευθεριακά σπέρμα
τα, δεν μπορούν ν’ αναδείξουν ένα επαναστατικό υπο
κείμενο. Αντίθετα, διαιωνίζουν μια παράδοση στην οποία
οι λαοί κατέχουν το ρόλο παθητικού πεζικού της μιας ή
της άλλης πεφωτισμένης ηγεσίας και έτσι σύντομα παίρ
νουν το δρόμο της γραφειοκρατικοποίησης ή στην κα
λύτερη περίπτωση της ένταξης μέσα στη λογική της
ισότιμης συμμετοχής και ωφέλειας των φτωχών λαϊκών
στρωμάτων στα κρατικά αναπτυξιακά σχέδια.
Υπάρχει όμως και μια άλλη όψη του Τρίτου Κόσμου,
ακόμα πιο περιοριστική για την εμφάνιση ενός επανα
στατικού υποκειμένου. Στους τεράστιους και πολυπλη
θείς Μουσουλμανικούς και Ινδουϊστικούς τόπους του
Τρίτου Κόσμου, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια
ισχυρή επάνοδος των θεοκρατικών τάσεων που αντι
στοιχούν σε απολυταρχικά και τυραννικά καθεστώτα,
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τα οποία βρίσκονται σε πλήρη διάσταση όχι μόνο με
χην ιδέα της επανάστασης, αλλά και με οτιδήποτε την
προϋποθέτει μέσα στη δυτικοευρωπαϊκή πολιτική παρά
δοση. Αυτές οι κοινωνίες είναι τόσο κλεισμένες σε πα
λιές θρησκευτικές θεσμίσεις, που όχι μόνο δεν μπο
ρούν ν ’ αφομοιώσουν την οποιαδήποτε έννοια αυτονο
μίας και πολιτικής, αλλά και τοποθετούνται εχθρικά σε
ό,τι απειλεί να διαλύσει τις θρησκευτικές παραστάσεις
που έχουν για τον κόσμο.
Είναι τουλάχιστον μάταιο ν ’ αναζητήσουμε κάποιους
αντικειμενικούς παράγοντες ως εγγυήσεις για την υπέρ
βαση αυτής της κατάστασης ιδιώτευσης και απάθειας
στη δύση ή σκοταδισμού και θεοκρατίας στον Τρίτο
Κόσμο, διότι η υπέρβαση αυτή γεννιέται μόνον ως επι
νόηση μιας άλλης πραγματικότητας, ως ανάδυση ενός
νέου φαντασιακού. Η “ανάπτυξη των παραγωγικών
δυνάμεων” δεν ήταν και δεν μπορεί ποτέ να γίνει εγγυήτρια δύναμη για την αλλαγή της κοινωνίας, δεν
μπορεί δηλαδή να κάνει, όπως πίστευε ο μαρξισμός, τις
υλικές παραγωγικές δυνάμεις να έρθουν σ ’ αντίφαση
με τις σχέσεις ιδιοκτησίας, φέρνοντας τον καπιταλισμό
σε βαθιά κρίση και ανοίγοντας μια εποχή κοινωνικής
επανάστασης, διότι σήμερα βλέπουμε απλά ότι η ανά
πτυξη των παραγωγικών δυνάμεων όχι μόνο δεν έρχε
ται σε ρήξη με τους καπιταλιστικούς τρόπους παραγω
γής, αλλά είναι και η καθαρότερη έκφρασή τους, δηλα
δή η ανάπτυξη και η διεύρυνση του ίδιου του καπιταλι
στικού συστήματος, μια ανάπτυξη διαμέσου της οποίας
εκτιμώνται από τους ανθρώπους όλο και περισσότερο
το χρήμα, το εμπόρευμα και η δύναμη. Δ εν υπάρχουν
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εγγυήσεις και “θα ήταν ανόητο να προσπαθήσουμε να
βρούμε στις «αντικειμενικές αντιφάσεις» του κατεστη
μένου συστήματος μια εγγύηση ή έστω μια εξασφάλιση
ότι η κατάσταση θα αλλάξει από μόνη της. Οι αντικειμε
νικές συνθήκες από μόνες τους ελάχιστα πράγματα
σημαίνουν. Ακόμη και μια οικολογική καταστροφή στην
τωρινή ατμόσφαιρα της απάθειας και της ιδιώτευσης θα
ήταν το ίδιο πιθανό να επιφέρει ένα νέο είδος φασι
σμού όσο και να ξυπνήσει τους ανθρώπους'’40.
Βρισκόμαστε Λοιπόν σε μια περίοδο σταθερής υπο
χώρησης της επαναστατικής συνείδησης και του προτάγματος μιας ελεύθερης αυτόνομης κοινωνίας, μια
περίοδο αφανισμού των κοινωνικών αντιστάσεων απέ
ναντι στο σύστημα καθώς και αδυνατότητας επέκτασης
του δυτικοευρωπαϊκού ιστορικού υποβάθρου στο μεγα
λύτερο μέρος του πλανήτη, πάνω στο οποίο είναι δυνα
τό να αναδυθεί το όραμα μιας ελεύθερης, αυτόνομης
κοινωνίας. Η περίοδος αυτή μάλιστα είναι ήδη μεγάλη,
καθώς άρχισε να γίνεται εμφανής μετά το Δεύτερο
Παγκόσμιο πόλεμο σ ’ όλες τις δυτικές κοινωνίες. Αυτό
το γεγονός αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο που μας
κάνει να μην συμμεριζόμαστε την ιδέα της “προόδου”,
που καλλιέργησε ο μαρξισμός αλλά και ο αναρχισμός,
την ιδέα δηλαδή ότι η κοινωνία και η ιστορία περιέ
χουν μια έμφυτη αλήθεια ή τάση προς την ελευθερία
και την αυτονομία, η οποία αποκαλύπτεται αναπόφευ
κτα και προοδευτικά στην τάξη του χρόνου.
Αυτό 8έ6αια δε σημαίνει ταυτόχρονα, όπως δηλώ
νουν οι σύγχρονοι απολογητές του συστήματος, ότι η
ιστορία τελείωσε, έθεσε τέλος στις επαναστατικές από-
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πείρες των ανθρώπων και έφθασε στο οριακό εκείνο
σημείο εξελιξιμότητας ιης ανθρώπινης ιδεολογίας, όπου
η δυτικού τύπου φιλελεύθερη δημοκρατία οικουμενικοποιείται ως η μοναδική μορφή ανθρώπινης διακυβέρνη
σης41. Αυτή η άποψη δείχνει όχι μόνον τύφλωση μπρο
στά στην πλειονότητα των ανθρωπίνων κοινωνιών, κυ
ρίως στις “καθυστερημένες ζώνες” του Τρίτου κόσμου,
που αυστηρά υποταγμένες σε θρησκευτικές θεσμίσεις
αρνούνται επίμονα να επικυρώσουν την οικουμενικότητα του καπιταλιστικού φαντασιακού, αλλά στην ουσία
κρύβει και την επιθυμία να τελειώσει η ιστορία ως ανά
δυση νέων απελευθερωτικών προταγμάτων και κατα
στάσεων, που θέτουν σε κίνδυνο τον καπιταλισμό, την
επιθυμία να καλλιεργηθεί γι’ άλλη μια φορά στα μυαλά
των ανθρώπων η ιδέα ότι η κοινωνία δεν αλλάζει και
ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γΓ αυτό.
Είναι σίγουρο ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν τα
σημάδια εκείνα που μας δείχνουν ότι συγκροτείται ένα
νέο απελευθερωτικό κίνημα, ότι ένα νέο απελευθερωτι
κό όραμα γεννιέται στις σημερινές κοινωνίες, αλλά
κανείς δεν μπορεί ν ’ αποδείξει ότι ο τωρινός θρίαμβος
του καπιταλισιτκού φαντασιακού θα συνεχισθεί μια για
πάντα.
Από την αρχαία ελληνική πόλη, τις ανεξάρτητες κοι
νότητες του μεσαίωνα, τις επαναστάσεις του 17ου αιώνα
στην Ευρώπη και την Αμερική, την Κομμούνα του Παρι
σιού του 1871, τα Ρωσικά σοβιέτ του 1917, τους Σπαρτακιστές του Βερολίνου του 1918, τις ελεύθερες κολλεκτίβες της Ισπανικής επανάστασης του 1936, τα εργα
τικά συμβούλια στην Ουγγαρία το 1956 μέχρι και τους
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ελευθεριακούς προσανατολισμούς της νεολαίας στο
Μπέρκλεϋ και το Παρίσι τη δεκαετία του ’60 έχει ανοί
ξει μια πολιτική ιστορία, μια ξεχωριστή ενότητα κοινωνικο-ιστορικής δημιουργίας, ένα γίγνεσθαι ελευθερίας
και αυτονομίας, το οποίο έχει αφήσει τα ίχνη του στις
ανθρώπινες συνειδήσεις και συμπεριφορές ώς τώρα, έχει
αλλοιώσει σημαντικά τον καπιταλισμό και κανείς δεν
μπορεί να προδλέψει αν κάποτε θα αποκτήσει νέα δυ
ναμική συνέχεια. Είναι όμως αλήθεια ότι η ελευθερία
και η αυτονομία ήταν ανέκαθεν ένα πολύ δυσεύρετο
και δύσκολο εγχείρημα, ένας εξαιρετικά σπάνιος και
εύθραυστος καρπός της ανθρώπινης ζωής.
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