
 

 

 

 

 

 

 

 

Η 50ή επέτειος του θανάτου του Ι.Β. Στάλιν, (Ιωσήφ Βισαριόνοβιτς Τζουγκασβίλι 
ήταν το πραγματικό του όνομα), ήταν μια ακόμη αφορμή για να εξαπολύσει η 
αστική προπαγάνδα τη γνωστή αδυσώπητη αντικομμουνιστική επίθεση, στο 
πρόσωπο του μπολσεβίκου επαναστάτη ηγέτη του οποίου το όνομα και η δράση 
ως επικεφαλής της ΚΕ του ΠΚΚ (μπολσεβίκων) της ΕΣΣΔ και του σοβιετικού 
κράτους, μετά το θάνατο του Λένιν, συνδέθηκε, τόσο με τις επιτυχίες των 
οικοδόμων του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ, όσο και με την ανάπτυξη του 
σοσιαλιστικού συστήματος σε μια σειρά χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης και της Ασίας. Ταυτόχρονα, το όνομα του Στάλιν συνδέεται με την 
τεράστια συμβολή της Σοβιετικής Ενωσης στη μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των 
Λαών κατά το Β` Παγκόσμιο Πόλεμο. Ηταν το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της 
πάλης των λαών πριν το Β` Παγκόσμιο Πόλεμο, στη διάρκειά του για τη 
συντριπτική ήττα του φασισμού, αλλά και αμέσως μετά τον πόλεμο, στα πρώτα 
χρόνια της ανοικοδόμησης, αφού ο ιμπεριαλισμός διεθνώς σ' αυτό το πεδίο 
δέχτηκε μια μεγάλη ήττα. Οι πολέμιοι και επικριτές του, τόσο όσο ζούσε όσο και 
μετά το θάνατό του ως τα σήμερα, επιδιώκουν με αυτή την επίθεση να σβήσουν 
από το νου και την καρδιά των προλεταρίων την υπόθεση του σοσιαλισμού - 
κομμουνισμού, προκειμένου να ορθώσουν ένα ακόμη εμπόδιο στη δράση τους 
για το νομοτελειακό άλμα της ιστορικής εξέλιξης προς τα μπρος. 

Ο «Ριζοσπάστης» παρουσιάζει αφιέρωμα με άγνωστα ντοκουμέντα που 
συμβάλλουν στην αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας για τη συγκεκριμένη 
περίοδο σχετικά με την οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ, στο ρόλο και τη 
δράση του Ι.Β. Στάλιν ως Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του Πανενωσιακού Κομμουνιστικού Κόμματος των 
μπολσεβίκων στην ΕΣΣΔ.  

Επίσης, παρουσιάζει αποσπάσματα από την έκθεση δράσης της ΚΕ του ΠΚΚ(μπ), στο 15ο Συνέδριο του 
Κόμματος, σχετικά με τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις και τα πετρέλαια στη Μέση Ανατολή, άκρως 
επίκαιρη στις σύγχρονες συνθήκες, που οι αντιθέσεις ανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις οξύνονται στο 
έπακρο στο φόντο του προαποφασισμένου πολέμου στο ΙΡΑΚ. 

 

 

Να, λοιπόν, που η 50ή επέτειος από το θάνατο του Ι. Β. Στάλιν τιμήθηκε 
δεόντως από την αστική ιστοριογραφία. Διάφοροι δημοσιολόγοι, 
χρησιμοποιώντας τη γνωστή προσφιλή τους μέθοδο, της πλαστογράφη-
σης γεγονότων και στοιχείων, έδωσαν για μια ακόμη φορά το παλιό και 
μόνιμο στίγμα της εκδοχής των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για την ίδια την 
ιστορία μιας συγκεκριμένης περιόδου οικοδόμησης του σοσιαλισμού στην 
ΕΣΣΔ, εκφρασμένη στην αδυσώπητη επίθεση σε μια επίσης ιστορική 
προσωπικότητα, της συγκεκριμένης περιόδου, τον μπολσεβίκο ηγέτη Ι. Β. 
Στάλιν. Είναι η περίοδος αμέσως μετά το θάνατο του Β. Ι. Λένιν.  

 

 

 

Ένα από τα πρώτα έργα της σοσιαλιστι-
κής βιομηχανίας ήταν το μεταλλουργικό 
συγκρότημα του Μαγκνιτογκόρσκ στην 
περιοχή Τσελιάμπινσκ (Ουράλια) 

 



 

 

Η σφοδρή επίθεση στον Στάλιν, που διαδραμάτισε 
πρωταγωνιστικό ρόλο, ως ΓΓ της ΚΕ του Κόμματος 
των μπολσεβίκων, τόσο στην οικοδόμηση του 
σοσιαλισμού, όσο και στο παγκόσμιο κομμουνιστικό 
κίνημα, γίνεται πέρα και έξω από τις 
κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες της 
εποχής, όπου έδρασε. Αυτές σκόπιμα 
αποσιωπώνται.  

Μόνο που έξω απ' αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί 
να υπάρξει ίχνος δυνατότητας προσέγγισης τόσο 
της ιστορίας, όσο και της προσωπικότητας, στην 
οποία αποδίδεται η εξέλιξη της ιστορίας. Πολύ 
περισσότερο που η ιστορία δημιουργείται από τη 
δράση των λαϊκών μαζών και έτσι αναδεικνύονται οι 
προσωπικότητες. Αλλά οι αστοί ιστορικοί και 
δημοσιολόγοι είναι μέρος των επιτελείων που 
σχεδιάζουν και διεξάγουν την ταξική πάλη της 
αστικής τάξης ενάντια στην εργατική τάξη, του 
καπιταλισμού ενάντια στο σοσιαλισμό, στο 
ιδεολογικοπολιτικό επίπεδο. 

Ο Στάλιν έδρασε ως Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του 
Πανενωσιακού Κομμουνιστικού Κόμματος των 
μπολσεβίκων στην ΕΣΣΔ. Το Κόμμα καθοδηγούσε 
τη σοσιαλιστική οικοδόμηση σε άμεση σχέση και 
κινητοποιώντας τους σοβιετικούς λαούς σε 
συνθήκες ιμπεριαλιστικής περικύκλωσης. 
Επομένως, η πραγματικότητα, δηλαδή ο 
σοσιαλισμός στην ΕΣΣΔ, ήταν έργο των λαών της, 
που καθοδηγούνταν από το Κομμουνιστικό Κόμμα, 
με Γραμματέα της ΚΕ τον Στάλιν. Η συνεχιζόμενη 
επίθεση στο πρόσωπό του έχει σχέση και με την 
τεράστια προσωπική συμβολή του, στα ιστορικά 
πλαίσια που προαναφέραμε, στην υπόθεση του 
σοσιαλισμού, στην υπόθεση της πάλης ενάντια στον 
ιμπεριαλισμό σε διεθνές επίπεδο. Αλλά και για έναν 
ακόμη λόγο:  
 

Ο Στάλιν καθοδηγούσε το Κόμμα, έχοντας 
καθαρή τη λενινιστική υποθήκη ότι κανένας 
δεν μπορεί να μας ανατρέψει εκτός από τα 
δικά μας λάθη.  

Όπως επίσης είχε καθαρό το ενδεχόμενο της 
απειλής που αποτελεί ο «εσωτερικός εχθρός», 
δηλαδή η δράση δραστήριων και πιθανώς ισχυρών 
δυνάμεων που δρουν μέσα στις γραμμές του 
σοσιαλισμού ενάντια στο σοσιαλισμό. Αυτή ήταν και 
είναι που δέχτηκε την πιο μεγάλη επίθεση. 

Ο Στάλιν, όμως (όπως, πριν από αυτόν, ο Λένιν), 
είχε ξεκάθαρο πως ο σοσιαλισμός οικοδομείται 
σε πολιτική αντιπαράθεση με τον ιμπεριαλισμό, 
ο οποίος διαθέτει ακόμη σημαντικές δυνάμεις 
και ο οποίος δεν παραιτείται από την επιδίωξη 
παλινόρθωσης του καπιταλισμού. Και στο 
εσωτερικό της χώρας η αστική τάξη που χάνει την 
εξουσία, γίνεται πολλαπλάσια πιο επικίνδυνη απ' 
ό,τι πριν, αφού επιδιώκει να την επανακατακτήσει. 
Εχει δε μαζί της, ως ισχυρούς συμμάχους, τους 
καπιταλιστές όλου του κόσμου. Βεβαίως, οι 
ιμπεριαλιστές της ΑΝΤΑΝΤ το δοκίμασαν στα 1918 
με τη στρατιωτική επέμβαση, αλλά ηττήθηκαν. 
Επομένως η από τα μέσα απειλή ήταν υπαρκτή. 
Άλλωστε ήταν και οι συνθήκες ιμπεριαλιστικής 
περικύκλωσης, αλλά και η πάλη για την 
εκβιομηχάνιση αντιμετώπισε εκτεταμένα σαμποτάζ 
και καταστροφές, αλλά και μετά η κολεκτιβοποίηση 
αντιμετώπισε τη μεγάλη αντίσταση, έως και ένοπλη 
σε πολλές περιπτώσεις, των κουλάκων (αστική τάξη 
του χωριού). 

Να επισημάνουμε δε ότι για την οικοδόμηση του 
σοσιαλισμού δεν υπήρχε έτοιμο από τα πριν 
ολοκληρωμένο σχέδιο. Υπήρχαν οι βασικές αρχές 
των Μαρξ - Ενγκελς, αλλά ο Λένιν είχε επισημάνει 
ότι έπρεπε να ανιχνεύουν το δρόμο που έπρεπε να 
βαδίσουν για τη νέα κοινωνία. Ετσι η πορεία 
οικοδόμησης του σοσιαλισμού, άγνωστη από τα 
πριν, δεν ήταν καθόλου εύκολη, είχε κινδύνους και 
λάθη, αλλά υπήρξε και οξύτατη διαπάλη. Σ' αυτό το 
ιστορικό πλαίσιο πρέπει να αντιμετωπίζεται η 
δράση του Στάλιν, ως ΓΓ της ΚΕ του Κόμματος των 
μπολσεβίκων. Ας δούμε συνοπτικά αυτό το πλαίσιο, 
μέσα από την επεξεργασία της ΚΕ του ΚΚΕ και την 
απόφαση της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του 
Κόμματος με θέμα: «Προβληματισμοί για τις αιτίες 
ανατροπής των σοσιαλιστικών καθεστώτων 
στην Ανατολική Ευρώπη και στην ΕΣΣΔ». 

 

Το νέο καθεστώς επέλεξε, από την αρχή, να αντιμετωπίσει με μέτρα οικονομικού χαρακτήρα την έλλειψη 
μηχανισμού κατανομής και εφοδιασμού, την κυριαρχία της σκόρπιας, καθυστερημένης μικρής παραγωγής. 
Επέλεξε δηλαδή να κινηθεί στο πνεύμα της Νέας Οικονομικής Πολιτικής.  

Η επιλογή αυτή ήταν υποχρεωτική στη μεταβατική περίοδο, όπου η νέα εξουσία έπρεπε να οικοδομήσει τις 
βάσεις του σοσιαλισμού στο έδαφος των καπιταλιστικών σχέσεων. Η επέμβαση και η απομόνωση, όμως, 
υποχρέωσαν γρήγορα στην εγκατάλειψη αυτής της επιλογής και οδήγησαν στην εφαρμογή της πολιτικής 
του «πολεμικού κομμουνισμού», δίχως την οποία δεν ήταν δυνατή η υπεράσπιση της σοσιαλιστικής 
επανάστασης.  

Το ΚΚΣΕ δεν ήθελε, και δεν είχε κανένα συμφέρον, η ταξική πάλη, που εντάθηκε την περίοδο εκείνη, να 
πάρει τη μορφή εμφύλιου πολέμου. Αυτός επιβλήθηκε, γιατί οι οπαδοί της ταξικής κοινωνίας δεν 
υποχωρούν εύκολα και προπάντων σιωπηλά.  



 

Την πολιτική του «πολεμικού κομμουνισμού» τη διαδέχτηκε η «Νέα Οικονομική Πολιτική» (ΝΕΠ) και 
αργότερα η πολιτική της «επίθεσης του σοσιαλισμού ενάντια στον καπιταλισμό» και της «ολοκληρωτικής 
συνεταιριστικής οργάνωσης της αγροτικής οικονομίας».  

 

Το ΚΚΣΕ έδινε βάρος στην άνοδο της παραγωγικό-
τητας του μικρού και μεσαίου νοικοκυριού, στον 
τεχνολογικό εξοπλισμό. Η εθνικοποίηση της γης δεν 
ερχόταν σε αντίθεση με το δικαίωμα της γαιοκτη-
σίας από τους μικρούς και μεσαίους αγρότες.  

Η στάση απέναντι στο μικρό αγροτικό νοικοκυριό, 
τη μικρή παραγωγή ήταν σχέση βοήθειας και όχι 
πάλης. Απέρριπτε την εκμηδένιση της κατώτερης 
οργάνωσης της παραγωγής στο όνομα της 
μεγαλύτερης. Ταυτόχρονα πρόβαλε τα πλεονεκτή-
ματα των κολχόζ και σοβχόζ.  

Η επιδίωξη για ολοκληρωτική οργάνωση της 
οικονομίας ξεκίνησε με πολιτικό στόχο να κατανική-
σει ορισμένα τμήματα των κουλάκων στο χωριό και 
στη συνέχεια να εξαλείψει την κουλάκικη τάξη στο 
χωριό. Γενικά η σοβιετική εξουσία αντιμετώπισε με 
επιτυχία τα προβλήματα ανόρθωσης της βιομηχα-
νίας, της αγροτικής παραγωγής και των μεταφορών. 

Έθεσε τις βάσεις της σοσιαλιστικής παραγωγής με 
θεαματικούς ρυθμούς ανάπτυξης και σε συνθήκες 
όξυνσης της αντιπαράθεσης ανάμεσα στις σοσιαλι-
στικές και τις καπιταλιστικές δυνάμεις (κουλάκοι και 
τμήμα της διανόησης, που προέρχεται από την 
κυρίαρχη τάξη). 

 

To οικονομικό έτος 1926-27 υπήρξε αύξηση του εθνικού εισοδήματος πάνω από 11% σε σύγκριση με 
εκείνο του προηγούμενου έτους. Ενώ στις αναπτυγμένες χώρες του καπιταλισμού - ΗΠΑ, Αγγλία, 
Γερμανία - δεν ξεπερνούσε το 2-4%. Για το ίδιο οικονομικό έτος σημειώθηκε αύξηση της παραγωγής στη 
μεγάλη βιομηχανία κατά 18% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος («Ιστορία του ΚΚΣΕ», σελ. 446, 
εκδόσεις ΣΕ).  

Οι συγκεκριμένες συνθήκες (περικύκλωση, απειλή πολέμου σε συνδυασμό με τη μεγάλη 
καθυστέρηση) επέβαλαν ταχύτατους ρυθμούς στην προώθηση της κολεκτιβοποίησης, που σε 
ορισμένες περιοχές προκάλεσαν κοινωνικές τριβές και δυσκολίες στη συμμαχία της εργατικής τάξης και 
της μεσαίας αγροτιάς κατά του καπιταλισμού.  

Κομματικές αποφάσεις και ομιλίες του Ι. Στάλιν κάνουν λόγο για προβλήματα και λάθη στον υπολογισμό 
της ποικιλομορφίας κάθε περιοχής. Υποκαθίσταται σε ορισμένες περιπτώσεις η προκαταρκτική δουλιά 
προετοιμασίας με τη γραφειοκρατική επιβολή του κινήματος, με αποφάσεις στα χαρτιά για την ανάπτυξη 
κολχόζ σε χώρους που δεν υπάρχουν ακόμα στην πραγματικότητα. Τα προβλήματα, που εμφανίστηκαν 
στην πορεία της συνεταιριστικοποίησης, όξυναν τις αντιθέσεις της εργατικής τάξης με τη μικρή και μεσαία 
αγροτιά. Παρά τις διορθωτικές αποφάσεις στην εφαρμογή της συνεταιριστικοποίησης, παρέμειναν 
προβλήματα.  

Τα αρνητικά φαινόμενα αξιοποιούνται για να προβληθούν διαφορετικές απόψεις και διαφωνίες, που 
υπερβαίνουν τη διαφωνία για τους ρυθμούς κολεκτιβοποίησης. Θίγουν την ίδια την αναγκαιότητα να 
συνεχιστεί η ταξική πάλη κατά των κουλάκων, οι οποίοι αντιδρούσαν και παρεμπόδιζαν την οικοδόμηση 
των σοσιαλιστικών σχέσεων στο χωριό.  

Η εσωκομματική πάλη έμπαινε εμπόδιο στην πρόοδο της σοσιαλιστικής οικοδόμησης (Ομάδα 
Μπουχάριν και Τρότσκι - Ζινόβιεφ). Η αρχική φάση οικοδόμησης του σοσιαλισμού προσφέρεται για 
παραπέρα μελέτη. Δίνει πείρα για τη σχέση οικονομίας και πολιτικής στην περίοδο που η νέα εξουσία 
προσπαθεί να βάλει τις βάσεις της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, με την εμπέδωση και στερέωση της 
συμμαχίας της εργατικής τάξης με τα μεσαία στρώματα της πόλης και του χωριού.  

Στις αρχές της δεκαετίας του '30 η σοβιετική εξουσία αντιμετώπισε νέα προβλήματα στην 
οικοδόμηση του σοσιαλισμού, όπως η αντίθεση ανάμεσα στην εξάλειψη της ανεργίας και στην 
καθυστέρηση της προσπάθειας για εκτεταμένη εκμηχάνιση της παραγωγής, που εκδηλώνεται με έλλειψη 
ειδικευμένης εργατικής δύναμης και μια ισοπεδωτική αντίληψη για την πολιτική μισθών. Το Κόμμα είδε την 
ανάγκη να καθοριστούν «νέα καθήκοντα της οικονομικής οικοδόμησης στη νέα κατάσταση». 
Συνειδητοποίησε την ανάγκη να αυξηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης σε σύγκριση με τους αντίστοιχους ρυθμούς 
ανάπτυξης του καπιταλισμού. Στα ντοκουμέντα του Κόμματος διαπιστώνονταν ορισμένα συμπτώματα 
χαλάρωσης της φυσιογνωμίας και των χαρακτηριστικών του, όπως γραφειοκρατία, εφησυχασμός, 
κατάχρηση εξουσίας. Γεγονός που οδηγεί σε απόφαση «εκκαθάρισης των γραμμών του».  

Οι στρεβλώσεις που εμφανίζονται, αποδίδονται κυρίως στο πρόβλημα της ανάδειξης στελεχών. Στη 
θέση των στελεχών που είχαν πέσει θύματα των αντισοσιαλιστικών δυνάμεων κατά την περίοδο του 
εμφυλίου των πρώτων χρόνων της σοβιετικής εξουσίας, αναδείχτηκαν αντικαταστάτες χωρίς πείρα και 
απαιτούμενη ιδεολογική και πολιτική μόρφωση.  
 



 

Σε εισήγηση του Ι. Β. Στάλιν («Απαντα», τόμος 12, σελ. 56-88), σε σύσκεψη οικονομικών στελεχών, 
αναδεικνύεται το πρόβλημα της αρνητικής στάσης οικονομικών και συνδικαλιστικών στελεχών στην 
αποκατάσταση της σοσιαλιστικής αρχής στις αμοιβές, το πρόβλημα της καθυστέρησης στην ικανοποίηση 
νέων υλικών και πολιτιστικών αναγκών των εργατών.  

Επισημαίνεται η ανάγκη να αναπτύσσεται η σοσιαλιστική συνείδηση με βάση την ικανοποίηση 
νέων αναγκών. Τίθεται το ζήτημα να εφαρμοστεί η αρχή της οικονομικής ιδιοσυντήρησης των 
επιχειρήσεων, η διεύρυνση των πηγών της σοσιαλιστικής συσσώρευσης με την κινητοποίηση των 
εσωτερικών πόρων της βιομηχανίας, η εισαγωγή και σταθεροποίηση της αρχής της οικονομικής 
ιδιοσυντήρησης σε όλες τις επιχειρήσεις, η ουσιαστική μείωση του κόστους παραγωγής, η αύξηση της 
βιομηχανικής συσσώρευσης σε όλους ανεξαιρέτως τους βιομηχανικούς κλάδους. Η ηγεσία του Κόμματος 
έχει εκτιμήσει ότι η πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης θα κριθεί από την επίλυση αυτών των 
προβλημάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί αμείωτη η υπεροχή του σοσιαλισμού στους ρυθμούς 
ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων συγκριτικά με τον αναπτυγμένο καπιταλισμό. Η νέα κατάσταση 
απαιτούσε νέο τρόπο αντιμετώπισης της κομματικής δουλιάς και στα πλαίσια αυτά το κόμμα υπογράμμιζε 
την ανάγκη να διευρυνθεί η εσωκομματική δημοκρατία και να αντιμετωπιστούν φαινόμενα διοικητικού 
τρόπου επίλυσης των προβλημάτων, παραβίασης της αρχής της αιρετότητας των κομματικών οργάνων, 
καθώς δεν πραγματοποιούνταν, αδικαιολόγητα, οι προβλεπόμενες καταστατικές διαδικασίες των 
συνδιασκέψεων. Τα προβλήματα αυτά προβλήθηκαν και αποτέλεσαν αντικείμενο κριτικής κατά την 
Ολομέλεια του Φλεβάρη - Μάρτη 1937 της ΚΕ του ΠΚΚ (μπ.)... 

Ας δούμε πώς ο Στάλιν τοποθετεί αυτά τα ζητήματα μέσα από το κλείσιμό του στη συγκεκριμένη Ολομέλεια, 
τα βασικά αποσπάσματα του οποίου παρουσιάζουμε. 

 

Σύντροφοι! 

Στην εισήγησή μου μίλησα για τα βασικά ζητήματα της υπόθεσης που 
συζητάμε. Οι τοποθετήσεις έδειξαν ότι τώρα πλέον, σε μας είναι ξεκάθαρο 
πως υπάρχει κατανόηση των καθηκόντων και ετοιμότητα να εξαλείψουμε 
τις αδυναμίες της δουλιάς μας. Ομως, οι τοποθετήσεις έδειξαν ακόμη, ότι 
υπάρχουν μερικά συγκεκριμένα ζητήματα οργανωτικο - πολιτικά του 
κόμματος, τα οποία δεν τα έχουμε και τόσο ξεκάθαρα. Τέτοια ζητήματα 
καταμέτρησα επτά. 

Επιτρέψτε μου να πω μερικά λόγια για αυτά τα ζητήματα. 

... Πώς πρακτικά θα εκπληρώσουμε το καθήκον του δυναμώματος 
της κομματικο -πολιτικής δουλιάς, το καθήκον της απελευθέρωσης 
των κομματικών οργανώσεων από τις οικονομικές λεπτομέρειες; 
Όπως φάνηκε από τις τοποθετήσεις, μερικοί σύντροφοι έχουν την τάση, 
να βγάλουν απ' αυτό το λαθεμένο συμπέρασμα ότι τάχα θα πρέπει να 
ξεφύγουμε από τη δουλιά την οικονομική. Τέλος πάντων υπήρχαν φωνές: 
ότι τώρα, δόξα τω θεώ, θα απελευθερωθούμε από τις οικονομικές 
υποθέσεις, ότι τώρα μπορούμε να ασχοληθούμε με την κομματικο-
πολιτική δουλιά. Είναι, άραγε, σωστό αυτό το συμπέρασμα;  

Οχι, δεν είναι σωστό. Οταν οι κομματικοί μας σύντροφοι απασχολημένοι από τις οικονομικές 
επιτυχίες, απομακρύνθηκαν από την πολιτική, αυτό ήταν μια υπερβολή που μας στοίχισε μεγάλες 
θυσίες. Εάν τώρα κάποιοι σύντροφοί μας, που αρπάχτηκαν από το δυνάμωμα της κομματικο-πολιτικής 
δουλιάς, σκέπτονται να απομακρυνθούν από την οικονομία, αυτό είναι μια άλλη υπερβολή, η οποία θα μας 
στοιχίσει όχι λιγότερες θυσίες.  

Είναι αδύνατο να μεταπηδάμε από τη μια υπερβολή στην άλλη. Είναι αδύνατο να αποσπάμε την 
πολιτική από την οικονομία. Δεν μπορούμε να αποσπαστούμε από την πολιτική, όπως επίσης δεν μπορού-
με να αποσπαστούμε από την οικονομία. Για μια πολύ καλή μελέτη, οι άνθρωποι συνήθως ξεχωρίζουν 
μεθοδολογικά τα ζητήματα της οικονομίας από τα ζητήματα της πολιτικής. Ομως αυτό γίνεται μόνο μεθο-
δολογικά, τεχνητά, μόνο για την καλύτερη μελέτη. 

Στη ζωή, αντιθέτως, στην πρακτική, η πολιτική και η οικονομία είναι αδιάρρηκτα δεμένα. Υπάρχουν 
μαζί και ενεργούν μαζί. Και αυτός που σκέπτεται στην πρακτική μας δουλιά να αποσπάσει την οικονομία 
από την πολιτική, να δυναμώσει την οικονομική δουλιά σε βάρος της πολιτικής ή και αντιθέτως να 
δυναμώσει την πολιτική δουλιά σε βάρος της οικονομικής δουλιάς, αυτός οπωσδήποτε θα βρεθεί σε 
αδιέξοδο. 

 



 

Το νόημα του γνωστού σημείου του σχεδίου απόφασης για την απελευθέρωση των κομματικών οργανώ-
σεων από τις οικονομικές λεπτομέρειες και το δυνάμωμα της κομματικο-πολιτικής δουλιάς δε βρίσκεται 
στην απόσπαση από την οικονομική δουλιά και την οικονομική καθοδήγηση, αλλά μόνο στο ότι δε θα 
πρέπει να επιτρέψουμε άλλο την πρακτική της υποκατάστασης και της απρόσωπης εμφάνισης των 
οικονομικών οργάνων, ειδικότερα μεταξύ αυτών των εδαφικών οικονομικών οργάνων από τις κομματικές 
μας οργανώσεις.  

 

Εγινε απαραίτητο να κατακτήσουμε την μπολσεβίκικη μέθοδο 
καθοδήγησης των οικονομικών οργάνων, που είναι η συστη-
ματική βοήθεια προς αυτά τα όργανα, η συστηματική ενίσχυσή 
τους και η καθοδήγηση της οικονομίας όχι δίπλα αλλά μέσω 
αυτών των οργάνων.... 

. Δυο λόγια για τους δολιοφθορείς, επιδρομείς, κατασκόπους και 
άλλους. Νομίζω, τώρα ότι είναι καθαρό σε όλους, πως οι σύγχρονοι 
δολιοφθορείς και επιδρομείς, κάτω από όποια σημαία και αν 
εμφανίζονται, τροτσκιστική ή μπουχαρινική, προ πολλού έπαψαν να 
αποτελούν πολιτικό ρεύμα στο εργατικό κίνημα, ότι έχουν μετατραπεί 
σε χωρίς αρχές και ιδέες συμμορία επαγγελματιών δολιοφθορέων, 
επιδρομέων, κατασκόπων, δολοφόνων.  

Είναι κατανοητό πως αυτούς τους κύριους πρέπει να τους 
κατατροπώσουμε και να τους τσακίσουμε ανελέητα, σαν εχθρούς 
της εργατικής τάξης, σαν προδότες της πατρίδας μας. Αυτό είναι 
καθαρό και δε χρειάζεται περαιτέρω επεξήγηση. 
 

Να ένα ζήτημα: Πώς πρακτικά θα εκπληρώσουμε το καθήκον της διάλυσης 
και αφανισμού των Ιαπωνο-γερμανών πρακτόρων του τροτσκισμού; Σημαίνει 
άραγε αυτό, ότι πρέπει να κτυπήσουμε και να αφανίσουμε όχι μόνο τους 
πραγματικούς τροτσκιστές, αλλά και αυτούς, οι οποίοι κάποτε ταλαντεύτηκαν 
προς τον τροτσκισμό, αλλά μετά, έχουν ξεφύγει ήδη προ πολλού από τον 
τροτσκισμό, να κτυπήσουμε όχι μόνο αυτούς που πραγματικά είναι 
τροτσκιστές πράκτορες της δολιοφθοράς, αλλά και αυτούς οι οποίοι πέρασαν 
τυχαία από το δρόμο που πέρασε ο ένας ή ο άλλος τροτσκιστής; Υπήρξαν 
και τέτοιες φωνές στην ολομέλεια.  

Μπορεί άραγε να θεωρηθεί τέτοια προσέγγιση στην απόφαση σαν 
σωστή; Οχι, είναι αδύνατο να τη θεωρούμε σωστή.  

Σε αυτό το ζήτημα, όπως και σε όλα τα άλλα ζητήματα, είναι απαραίτητο να υπάρξει διαφορετική 
προσέγγιση κατ' άτομο. Είναι αδύνατο να τους βάλουμε όλους σε ένα τσουβάλι. Τέτοιο τσουβάλιασμα 
θα 'ταν προσέγγιση που θα μπορούσε να βλάψει μόνο την υπόθεση της πάλης με τους πραγματικούς 
τροτσκιστές δολιοφθορείς και κατασκόπους. 

Μεταξύ των υπευθύνων συντρόφων μας υπάρχουν και κάποιοι πρώην τροτσκιστές, οι οποίοι προ 
πολλού αποσπάστηκαν από τον τροτσκισμό και διεξάγουν την πάλη με τον τροτσκισμό όχι χειρότερα, αλλά 
καλύτερα από μερικούς σεβαστούς συντρόφους, που δεν έτυχε να ταλαντευτούν προς τον τροτσκισμό. Θα 
ήταν βλακεία να δυσφημίσουμε τώρα τέτοιους συντρόφους. 

Μεταξύ των συντρόφων μας, υπάρχουν και τέτοιοι οι οποίοι ιδεολογικά στέκονταν πάντα ενάντια στον 
τροτσκισμό, όμως ανεξάρτητα απ' αυτό διατηρούσαν προσωπικές επαφές με ορισμένους τροτσκιστές, τις 
οποίες και έκοψαν μόλις αντιλήφθηκαν την πρακτική φυσιογνωμία των τροτσκιστών. Δεν είναι καλό, βέβαια, 
το ότι καθυστερημένα διέκοψαν την προσωπική φιλική σχέση με ορισμένους τροτσκιστές. Ομως, θα ήταν 
βλακεία να τους τσουβαλιάσουμε με τους τροτσκιστές. 

. Τι σημαίνει σωστά να επιλέξουμε εργαζόμενους και σωστά 
να τους κατανείμουμε σε δουλιά; 

Αυτό σημαίνει να επιλέξουμε εργαζόμενους, πρώτον ως προς το 
πολιτικό κριτήριο, δηλαδή άξιους πολιτικής εμπιστοσύνης και 
δεύτερον, ως προς το υπηρεσιακό κριτήριο, δηλαδή από την 
ικανότητα να εκτελέσουν τη συγκεκριμένη εργασία. 

 

Το 1926 οι εγγράμματοι στην ΕΣΣΔ αποτελούσαν το 56,6%,  
ενώ το 1939 το 87,4% 

 

 

 

 



 

Αυτό σημαίνει να μη μετατρέψουμε την υπηρεσιακή προσέγγιση σε ωφελιμιστική, όπου οι άνθρωποι 
ενδιαφέρονται μόνο για τις υπηρεσιακές ικανότητες των εργαζομένων, αλλά δεν ενδιαφέρονται για την 
πολιτική τους φυσιογνωμία. Αυτό σημαίνει να μη μετατρέψουμε την πολιτική προσέγγιση σε μοναδική και 
τελειωτική, όπου οι άνθρωποι ενδιαφέρονται μόνο για την πολιτική φυσιογνωμία των εργαζομένων, αλλά 
δεν ενδιαφέρονται για τις υπηρεσιακές τους ικανότητες. 

Μπορούμε άραγε να πούμε πως αυτός ο μπολσεβίκικος κανόνας εκπληρώνεται από τους 
κομματικούς μας συντρόφους; Δυστυχώς δεν μπορούμε. Εδώ στην Ολομέλεια μιλήσαμε ήδη γι' αυτό. 
Ομως δεν τα είπαμε όλα. Το ζήτημα είναι ότι αυτός ο δοκιμασμένος κανόνας παραβιάζεται στην πρακτική 
μας πολύ συχνά και μάλιστα με τον πιο βάρβαρο τρόπο. Ολο και πιο συχνά επιλέγονται εργαζόμενοι όχι με 
αντικειμενικά κριτήρια, αλλά με κριτήρια τυχαία, υποκειμενικά, μικροαστικά. Επιλέγονται συχνότερα οι 
επονομαζόμενοι γνωστοί, φίλοι, συντοπίτες, προσωπικά αφοσιωμένοι άνθρωποι, μάστορες στο παίνεμα 
των ανωτέρων τους, άσχετα από την πολιτική και υπηρεσιακή χρησιμότητα και ικανότητά τους.... 
 

. Τι σημαίνει, να ελέγχονται οι εργαζόμενοι, να 
ελέγχεται η εκτέλεση των καθηκόντων; 

Να ελέγχουμε τους εργαζόμενους, σημαίνει να τους 
ελέγχουμε όχι στη βάση των υποσχέσεων και δηλώσεών 
τους, αλλά από τα αποτελέσματα της δουλιάς τους.... 

Είναι άραγε απαραίτητος τέτοιος έλεγχος; 
Αναμφισβήτητα είναι. Είναι απαραίτητος, πρώτον, γιατί 
μόνον τέτοιος έλεγχος δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσεις 
τα πραγματικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του εργαζόμενου. 
Είναι απαραίτητος, δεύτερον, γιατί μόνον τέτοιος έλεγχος 
δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσεις τα πλεονεκτήματα 
και τις αδυναμίες του εκτελεστικού μηχανισμού.  
Είναι απαραίτητος, τρίτον, γιατί μόνον τέτοιος έλεγχος 
δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσεις τα πλεονεκτήματα 
και τις αδυναμίες των ίδιων των καθηκόντων. 

 

Μερικοί σύντροφοι θεωρούν ότι οι άνθρωποι 
μπορούν να ελεγχθούν μόνο από τα πάνω, όταν 
οι καθοδηγητές ελέγχουν τους καθοδηγούμενους 
στα αποτελέσματα της εργασίας τους.  

Είναι λάθος. Ο έλεγχος από τα πάνω, βέβαια, είναι 
απαραίτητος σαν ένα πραγματικό μέτρο ελέγχου 
των ανθρώπων και της εκτέλεσης των καθηκόντων. 
Ομως ο έλεγχος από τα πάνω είναι μακριά ακόμη 
και δεν ολοκληρώνει όλη την υπόθεση του ελέγχου. 
Υπάρχει ακόμη και το άλλο είδος ελέγχου, ο 
έλεγχος από τα κάτω, όταν οι μάζες, όταν οι 
καθοδηγούμενοι ελέγχουν τους καθοδηγητές, 
εντοπίζουν τα λάθη τους και υποδεικνύουν τους 
δρόμους διόρθωσής τους. Αυτό το είδος ελέγχου 
είναι ένας από τους πλέον ενεργητικούς τρόπους 
ελέγχου των ανθρώπων. 

Οι κομματικές μάζες ελέγχουν τους καθοδηγητές 
τους στα ακτίφ, στις συνδιασκέψεις, στα συνέδρια 
μέσα από τους απολογισμούς τους, με την κριτική 
των αδυναμιών, τέλος, με την εκλογή ή τη μη 
εκλογή στα καθοδηγητικά όργανα αυτών ή άλλων 
καθοδηγητών συντρόφων.  

 

Η ακριβής εφαρμογή του δημοκρατικού 
συγκεντρωτισμού στο κόμμα, όπως το απαιτεί το 
καταστατικό του κόμματός μας, η άνευ όρων 
εκλογιμότητα των οργάνων, το δικαίωμα έκθεσης ή 
απόρριψης υποψηφίων, η μυστική ψηφοφορία, η 
ελευθερία της κριτικής και της αυτοκριτικής, όλα 
αυτά και άλλα παρόμοια μέτρα είναι αναγκαίο να τα 
υλοποιήσουμε στη ζωή, για να μπορούμε ανάμεσα 
στ' άλλα να διευκολύνουμε τον έλεγχο των 
καθοδηγητών του κόμματος από πλευράς των 
κομματικών μαζών. 

Οι μη κομματικές μάζες ελέγχουν τους 
οικονομικούς, επαγγελματικούς και άλλους 
καθοδηγητές σε μη κομματικά ακτίφ, σε μαζικά 
συμβούλια διαφόρων ειδών, όπου ακούν τους 
απολογισμούς των καθοδηγητών, κάνουν κριτική 
στις αδυναμίες και καθορίζουν τους δρόμους 
διόρθωσής τους. 

Τέλος, ο λαός ελέγχει τους καθοδηγητές της χώρας 
στη διάρκεια των εκλογών στα όργανα εξουσίας της 
Σοβιετικής Ενωσης, μέσω των γενικής, ίσης, άμεσης 
και μυστικής ψηφοφορίας. 

Το καθήκον βρίσκεται στη συνένωση του ελέγχου 
από τα πάνω με τον έλεγχο από τα κάτω. 

. 

Ο Λένιν μάς έμαθε ότι η συνειδητή ανάδειξη των λαθών του κόμματος, η μελέτη των αιτιών που γέννησαν 
αυτά τα λάθη, ο καθορισμός των δρόμων, των απαραίτητων για τη διόρθωση αυτών των λαθών, είναι από 
τα πλέον πιστά μέσα σωστής μόρφωσης και διαπαιδαγώγησης των κομματικών στελεχών, μόρφωσης και 
διαπαιδαγώγησης της εργατικής τάξης και των εργαζόμενων μαζών.  

 



 

Ο Λένιν λέει: 

«Η στάση ενός πολιτικού κόμματος απέναντι στα λάθη του είναι ένα από τα σπουδαιότερα και 
ασφαλέστερα κριτήρια για τη σοβαρότητα του κόμματος και την εκπλήρωση στην πράξη από 
μέρους του, των υποχρεώσεών του απέναντι στην τάξη του και στις εργαζόμενες μάζες. Να 
αναγνωρίζει ανοικτά το λάθος του, να βρίσκει τις αιτίες του λάθους, να αναλύει την κατάσταση που 
το γέννησε, να εξετάζει προσεκτικά τα μέσα για τη διόρθωση του λάθους - αυτό είναι το γνώρισμα 
ενός σοβαρού κόμματος, αυτό θα πει εκπλήρωση από μέρους του, των υποχρεώσεών του, αυτό θα 
πει διαπαιδαγώγηση και μόρφωση της τάξης και έπειτα της μάζας». 

Αυτό σημαίνει, ότι υποχρέωση των μπολσεβίκων αποτελεί όχι η συγκάλυψη των λαθών μας, ούτε η 
υπεκφυγή από το ζήτημα των λαθών, όπως συμβαίνει συχνά, αλλά η τίμια και ανοικτή αναγνώριση των 
λαθών μας, ο τίμιος και ανοικτός καθορισμός των δρόμων για τη διόρθωση αυτών των λαθών, η τίμια και 
ανοικτή διόρθωση των λαθών μας.... 

Μόνο σ' αυτή την κατεύθυνση, μόνο σε ατμόσφαιρα ανοικτής και τίμιας αυτοκριτικής μπορούμε να 
διαπαιδαγωγήσουμε πραγματικά μπολσεβίκικα στελέχη, μπορούμε να διαπαιδαγωγήσουμε πραγματικούς 
μπολσεβίκους αρχηγούς. 

 Δύο παραδείγματα που δηλώνουν την ορθότητα των θέσεων του Λένιν. 

 

Για παράδειγμα, τα λάθη μας με την κολχόζνικη 
οικοδόμηση. Θα πρέπει να θυμάστε, το 1930, όταν 
οι κομματικοί μας σύντροφοι σκέφτονταν να λύσουν 
το δυσκολότατο ζήτημα του περάσματος της 
αγροτιάς στην κολχόζνικη οικοδόμηση σε διάστημα 
3-4 μηνών και όταν η ΚΕ ήταν αναγκασμένη να 
αναχαιτίσει τους παρασυρθέντες συντρόφους. Αυτή 
ήταν μια από τις πλέον επικίνδυνες περιόδους στη 
ζωή του κόμματός μας. Το λάθος ήταν ότι οι 
κομματικοί μας σύντροφοι ξέχασαν τον εθελοντικό 
χαρακτήρα της κολχόζνικης οικοδόμησης, ξέχασαν 
ότι είναι αδύνατο το πέρασμα της αγροτιάς στον 
κολχόζνικο δρόμο με διοικητικές πιέσεις, ξέχασαν 
ότι η κολχόζνικη οικοδόμηση απαιτεί όχι μερικούς 
μήνες, αλλά μερικά χρόνια λεπτομερούς και 
προσχεδιασμένης δουλιάς. Τα ξέχασαν όλα αυτά 
και δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν το λάθος τους. Θα 
πρέπει να θυμάστε, ότι οι υποδείξεις της ΚΕ για τον 
ίλιγγο από τις επιτυχίες και για το ότι οι σύντροφοί 
μας δε θα πρέπει να προτρέχουν, αποσπασμένοι 
από την πραγματική κατάσταση, έγιναν εχθρικά 
δεκτές. Ομως αυτό δε συγκράτησε την ΚΕ από το 
να πάει κόντρα στο ρεύμα και να στρέψει τους 
κομματικούς μας συντρόφους στο σωστό δρόμο. 
Και τώρα; Τώρα είναι καθαρό σε όλους, ότι το 
κόμμα πέτυχε αυτό που ήθελε, στρέφοντας τους 
κομματικούς μας συντρόφους στο σωστό δρόμο. 
Τώρα διαθέτουμε δεκάδες χιλιάδες έξοχα στελέχη 
από τους αγρότες και στην κολχόζνικη οικοδόμηση 
και στην κολχόζνικη καθοδήγηση. Αυτά τα στελέχη 
μορφώθηκαν και διαπαιδαγωγήθηκαν από τα λάθη 
του 1930. Ομως, αυτά τα στελέχη δε θα τα είχαμε, 
εάν το κόμμα δεν αναγνώριζε τότε τα λάθη του και 
δεν τα διόρθωνε έγκαιρα. 

 
 

 

Αλλο παράδειγμα από τον τομέα της βιομηχανικής 
οικοδόμησης. Εχω υπόψη μου τα λάθη μας της 
περιόδου της σαχτικής δολιοφθοράς. Τα λάθη μας 
ήταν στο ότι δεν υπολογίσαμε όλους τους κινδύνους 
από την τεχνική καθυστέρηση των στελεχών μας 
στη βιομηχανία, συμβιβαστήκαμε με αυτή την 
καθυστέρηση και σκεφτόμασταν να ξεδιπλώσουμε 
την πλατιά σοσιαλιστική βιομηχανική οικοδόμηση με 
τη βοήθεια εχθρικά διακείμενων ειδικών, 
καταδικάζοντας τα οικονομικά μας στελέχη σε ρόλο 
κακού κομισάριου δίπλα σε αστούς ειδικούς. Θα 
πρέπει να θυμάστε πόσο άκεφα αναγνώρισαν τότε 
τα οικονομικά μας στελέχη τα λάθη τους, πόσο 
άκεφα αναγνώρισαν την τεχνική τους καθυστέρηση 
και πόσο δύσκολα αποδέχτηκαν το σύνθημα «να 
κατακτήσουμε την τεχνική». Και τώρα; Τα γεγονότα 
δείχνουν ότι το σύνθημα να «κατακτήσουμε την 
τεχνική» λειτούργησε και έδωσε τα αγαθά 
αποτελέσματά του. Τώρα διαθέτουμε δεκάδες και 
εκατοντάδες χιλιάδες εξαίρετα μπολσεβίκικα 
οικονομικά στελέχη, τα οποία κατέχουν ήδη την 
τεχνική και κινούν τη βιομηχανία μας. Ομως αυτά τα 
στελέχη δε θα τα είχαμε, εάν το κόμμα υπέκυπτε, 
μπρος στο πείσμα των οικονομικών στελεχών που 
δεν επιθυμούσαν να αναγνωρίσουν την τεχνική τους 
καθυστέρηση, εάν το κόμμα δεν αναγνώριζε τότε τα 
λάθη του και δεν τα διόρθωνε έγκαιρα.... 

Η ανοιχτή αναγνώριση των λαθών μας και η τίμια 
διόρθωσή τους, αντιθέτως, μπορεί μόνο να 
ισχυροποιήσει το κόμμα μας, να ανεβάσει το κύρος 
του στα μάτια των εργατών, των αγροτών, της 
εργαζόμενης διανόησης, να ανυψώσει τη δύναμη 
και την ισχύ του κράτους μας. Αυτό είναι το κύριο. 
Να έχουμε με το μέρος μας την εργατιά, την 
αγροτιά, την εργαζόμενη διανόηση και όλα τα άλλα 
θα έρθουν. 

  



 

 . 

Τι σημαίνει αυτό; 

Σημαίνει ότι εμείς οι καθοδηγητές, δεν πρέπει να ξιπαζόμαστε και πρέπει να κατανοούμε, ότι εάν εμείς 
είμαστε μέλη της ΚΕ ή λαϊκοί επίτροποι, αυτό δε σημαίνει ότι κατέχουμε όλες τις γνώσεις, τις απαραίτητες 
για να καθοδηγήσουμε σωστά. Το αξίωμα από μόνο του δε δίνει ούτε γνώσεις ούτε πείρα. Ο τίτλος 
πολύ περισσότερο. 

Αυτό σημαίνει, ότι μόνο η εμπειρία μας, η εμπειρία των καθοδηγητών δε φθάνει για να καθοδηγήσουμε 
σωστά, ότι είναι απαραίτητο να συμπληρώσουμε την εμπειρία μας, την εμπειρία των καθοδηγητών, με την 
εμπειρία των μαζών, την εμπειρία των κομματικών μαζών, την εμπειρία της εργατικής τάξης, την εμπειρία 
του λαού. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να χαλαρώσουμε ούτε για ένα λεπτό, ούτε να διαρρήξουμε τους δεσμούς μας 
με τις μάζες. 

Τέλος, αυτό σημαίνει, ότι πρέπει να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά στη φωνή των μαζών, στη φωνή των 
απλών μελών του κόμματος, στη φωνή των επονομαζομένων «μικρών ανθρώπων», στη φωνή του λαού. 

Τι σημαίνει σωστά να καθοδηγούμε; 

... Πρώτον, να βρούμε τη σωστή λύση του ζητήματος και τη σωστή λύση είναι αδύνατο να τη βρούμε χωρίς 
να υπολογίσουμε την εμπειρία των μαζών, οι οποίες νιώθουν στις πλάτες τους τα αποτελέσματα της 
καθοδήγησής μας. 

Δεύτερον, να οργανώσουμε την υλοποίηση της σωστής λύσης, την οποία όμως είναι αδύνατο να την 
υλοποιήσουμε χωρίς την άμεση βοήθεια από την πλευρά των μαζών. 

Τρίτον, να οργανώσουμε τον έλεγχο της υλοποίησης αυτής της απόφασης, τον οποίο και πάλι δεν 
μπορούμε να τον υλοποιήσουμε χωρίς την άμεση βοήθεια των μαζών.... 

Να τι σημαίνει όχι μόνο να μαθαίνουμε τις μάζες, αλλά και να μαθαίνουμε από τις μάζες. 

Δύο παραδείγματα που υποδηλώνουν την ορθότητα αυτής της θέσης του Λένιν. 

Ήταν μερικά χρόνια πριν. Εμείς, τα μέλη της ΚΕ, 
συζητούσαμε το ζήτημα της βελτίωσης της 
κατάστασης στο Ντονμπάς. Το σχέδιο μέτρων που 
μας παρουσιάστηκε από τη λαϊκή επιτροπή βαριάς 
βιομηχανίας ήταν σαφώς ανεπαρκές. Τρεις φορές 
επιστρέψαμε το σχέδιο στη λαϊκή επιτροπή της 
βαριάς βιομηχανίας. Τρεις φορές λάβαμε από τη 
λαϊκή επιτροπή τρία διαφορετικά σχέδια. Και παρ' 
όλα αυτά, ήταν αδύνατο να τα θεωρήσουμε 
ικανοποιητικά. 

Τέλος, αποφασίσαμε να καλέσουμε από το 
Ντονμπάς μερικούς εργαζόμενους και απλούς 
οικονομικούς και επαγγελματίες εργαζόμενους. 
Τρεις μέρες συζητούσαμε μ' αυτούς τους 
συντρόφους. Και όλοι εμείς, τα μέλη της ΚΕ, 
έπρεπε να αναγνωρίσουμε, ότι αυτοί οι απλοί 
εργάτες, αυτοί οι «μικροί άνθρωποι» μπόρεσαν να 
μας υποδείξουν τη σωστή λύση. Θα πρέπει να 
θυμάστε τη γνωστή απόφαση της ΚΕ και του 
Συμβουλίου Λαϊκών Επιτρόπων για τα μέτρα 
βελτίωσης της εξόρυξης του κάρβουνου στο 
Ντονμπάς. Ετσι αυτή την απόφαση της ΚΕ και του 
Συμβουλίου Λαϊκών Επιτρόπων, η οποία 
αναγνωρίστηκε από όλους τους συντρόφους μας 
σαν σωστή και ακόμα σαν ιστορική απόφαση, μας 
την υπέδειξαν απλοί άνθρωποι από τα κάτω. 

Άλλο παράδειγμα. Εχω υπόψη μου το παράδειγμα 
της συντρόφισσας Νικολάενκο. Ποια είναι αυτή η 
Νικολάενκο; Η Νικολάενκο είναι απλό μέλος του 
κόμματος. Είναι ένας συνηθισμένος «μικρός 
άνθρωπος». Ολόκληρο χρόνο έδινε σήματα για τη 
δυσάρεστη κατάσταση στην κομματική οργάνωση 
του Κιέβου, ξεμπρόστιασε την οικογενειοκρατία, τη 
μικροαστική προσέγγιση προς τους εργαζόμενους, 
την κατάπνιξη της αυτοκριτικής, την πίεση των 
τροτσκιστών δολιοφθορέων. Την έδιωξαν σαν μια 
ενοχλητική μύγα. Τέλος, για να την αποκρούσουν 
τη διέγραψαν από το κόμμα. Ούτε η οργάνωση του 
Κιέβου, ούτε η ΚΕ του ΚΚ (μπ) Ουκρανίας τη 
βοήθησαν να αποδείξει την αλήθεια. Μόνο η 
παρέμβαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος 
βοήθησε στο να ξεδιαλυθεί αυτός ο περίπλοκος 
κόμβος. Και τι ξεκαθαρίστηκε μετά την εξέταση της 
υπόθεσης; Εγινε ξεκάθαρο ότι η Νικολάενκο είχε 
δίκιο και η οργάνωση του Κιέβου άδικο. Ούτε 
λιγότερο ούτε περισσότερο. Τέλος πάντων, ποια 
είναι αυτή η Νικολάενκο; Βεβαίως, δεν είναι μέλος 
της ΚΕ, ούτε λαϊκής επιτροπής, ούτε γραμματέας 
επαρχιακής οργάνωσης του Κιέβου, ούτε 
γραμματέας κάποιου πυρήνα, είναι μόνο απλό 
μέλος του κόμματος... 

 

 Τέλος ένα ακόμα ζήτημα. Εχω υπόψη μου το ζήτημα της τυπικής και ξέψυχο-γραφειοκρατικής 
σχέσης μερικών κομματικών μας συντρόφων σε ό,τι αφορά την τύχη των μελών του κόμματος, που 
θεωρούν το κόμμα ξενοδοχείο, καθώς και για το ζήτημα της διαγραφής από τις γραμμές του κόμματος ή 
της επανένταξης διαγραφέντων στο κόμμα.  



 

Και όλα αυτά, επειδή μερικοί κομματικοί μας καθοδηγητές υποφέρουν από έλλειψη προσοχής 
προς τους ανθρώπους, προς τα μέλη του κόμματος, προς τους εργάτες. Πολύ περισσότερο που δεν 
εμβαθύνουν στα μέλη του κόμματος, δε γνωρίζουν πώς ζουν και πώς αναπτύσσονται, δε γνωρίζουν 
καθόλου τους εργαζόμενους. Γι' αυτό και δεν έχουν ατομική προσέγγιση προς τα μέλη του κόμματος, 
προς τους εργάτες του κόμματος. 

Και ακριβώς γι' αυτό, επειδή δε διαθέτουν ατομική προσέγγιση κατά την εκτίμηση των μελών του 
κόμματος, των εργατών του κόμματος, συνήθως λειτουργούν στα κουτουρού, χωρίς μέτρο, είτε τους 
επαινούν αδιακρίτως, είτε τους εξοντώνουν το ίδιο αδιακρίτως, διαγράφουν από το κόμμα κατά χιλιάδες και 
δεκάδες χιλιάδες... 

Διαγράφοντας από το κόμμα χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους το θεωρούν καλή υπόθεση, 
παρηγορούμενοι με το ότι το κόμμα είναι δυο εκατομμύρια και μερικές δεκάδες χιλιάδες διαγραμμένοι δεν 
μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση στο κόμμα. Με έναν τέτοιο τρόπο, μπορούν να προσεγγίζουν τα μέλη 
του κόμματος μόνο άνθρωποι που είναι βαθιά αντικομματικοί. 

Σαν αποτέλεσμα αυτής της άψυχης σχέσης προς τους ανθρώπους, προς τα μέλη του κόμματος και 
τους εργάτες τους κόμματος, τεχνητά δημιουργείται δυσαρέσκεια και οργή σε ένα μέρος του 
κόμματος και οι διπρόσωποι τροτσκιστές επιδέξια αρπάζουν τέτοιους οργισμένους συντρόφους και ξέρουν 
να τους σύρουν μαζί τους στο βούρκο της τροτσκιστικής δολιοφθοράς... 

Διαγράφουν σε μεγάλο βαθμό για τη λεγόμενη παθητικότητα. Τι είναι η παθητικότητα; Θεωρούν, από 
ό,τι φαίνεται, ότι εάν το μέλος του κόμματος δεν έχει αφομοιώσει το πρόγραμμα του κόμματος, τότε αυτό 
είναι παθητικό και πρέπει να διαγραφεί. Ομως αυτό είναι λάθος σύντροφοι. Είναι αδύνατο κατά τρόπο 
σχολαστικό να προσεγγίζουμε το καταστατικό του κόμματός μας. Για να αφομοιώσουμε το πρόγραμμα του 
κόμματος, θα πρέπει να είμαστε πραγματικοί μαρξιστές, δοκιμασμένοι και θεωρητικά προετοιμασμένοι. Δεν 
ξέρω, αν θα βρούμε πολλά μέλη του κόμματος, τα οποία ήδη αφομοίωσαν το πρόγραμμα του κόμματός 
μας, έγιναν πραγματικοί μαρξιστές, θεωρητικά προετοιμασμένοι και δοκιμασμένοι. Εάν προχωρήσουμε 
παραπέρα μ' αυτό το ζήτημα, τότε θα έπρεπε να αφήσουμε στο κόμμα μόνο διανοούμενους και γενικά 
ανθρώπους επιστήμονες. Ποιος χρειάζεται τέτοιο κόμμα; Εχουμε τη δοκιμασμένη λενινιστική διατύπωση για 
το ποιος μπορεί να είναι μέλος του κόμματος που άντεξε σε όλες τις δοκιμασίες... 

Δε χρειάζεται να αποδείξουμε ότι έχει δίκιο ο Λένιν και όχι οι κομματικοί μας σύντροφοι που 
χάνονται φλυαρώντας για την αφομοίωση του προγράμματος. Αυτό είναι κατανοητό. Εάν το κόμμα 
ξεκινούσε από το ότι μέλη του κόμματος μπορούν να είναι μόνο τέτοιοι σύντροφοι, οι οποίοι ήδη έχουν 
αφομοιώσει το πρόγραμμα και είναι θεωρητικά προετοιμασμένοι μαρξιστές, τότε δε θα δημιουργούσε στο 
κόμμα χιλιάδες ομίλους, εκατοντάδες κομματικές σχολές, όπου τα μέλη του κόμματος τα μορφώνουν στο 
μαρξισμό και τα βοηθούν να κατανοήσουν το πρόγραμμα του κόμματος... 

Θα 'πρεπε, για να διορθώσουμε την πολιτική μας στο ζήτημα της εισδοχής νέων μελών και της διαγραφής 
από το κόμμα, να ξεμπερδέψουμε με την τσαπατσούλικη προσέγγιση του ζητήματος της παθητικότητας. 

Ομως γι' αυτό απαιτείται προσοχή προς τους ανθρώπους, προς τα μέλη του κόμματος, προς την 
τύχη των μελών του κόμματος. Ακριβώς αυτό δεν υπάρχει σε μερικούς συντρόφους μας. 

Καιρός, σύντροφοι να ξεμπερδέψουμε με αυτή τη δυσωδία. 

 

 

Από την τελική ομιλία του Στάλιν στην ολομέλεια της ΚΕ του ΠΚΚ(μπ),       
5 Μάρτη 1937, γίνεται φανερό ότι επιδιώκεται η ενίσχυση της 
ιδεολογικοπολιτικής καθοδήγησης του Κόμματος στην εργατική τάξη 
και τ' άλλα λαϊκά στρώματα, η ιδεολογικοπολιτική ισχυροποίηση του 
ίδιου του κόμματος, η ενίσχυση των δεσμών του με τις μάζες, η έντα-
ση της επαγρύπνησης, με δεδομένη τη δράση αντισοσιαλιστικών-
αντικομματικών στοιχείων, η ενίσχυση του ελέγχου της Κομματικής 
δράσης από τα κάτω, από τις ΚΟΒ, την εργατική τάξη και τ' άλλα 
λαϊκά στρώματα, ως πολιτική αντιμετώπισης της «εσωτερικής απειλής».  

Ολ' αυτά τα μέτρα, παραμονές μάλιστα του πολέμου, αποσιωπώνται από 
τους αστούς δημοσιολόγους, όχι μόνο γενικά ως πολιτική του Κόμματος, 
αλλά και ως ιδιαίτερη παρέμβαση του ίδιου του Στάλιν.  

 

 

Λένιν - Στάλιν 



 

Αντίθετα, επειδή την ίδια περίοδο, έγιναν οι «δίκες του 1937», τόσο των Μπουχάριν-Ράντεκ, όσο και 
ορισμένων άλλων στελεχών που ήταν ενταγμένα στο τροτσκιστικό μπλοκ, οι αστοί ιστοριογράφοι 
επέλεξαν να αναδείξουν ως κυρίαρχο πολιτικό ζήτημα τις δίκες, και μάλιστα χωρίς ίχνος επιφύλαξης, 
περί του αντίθετου των δικών τους υποθέσεων, γιατί αυτό έγινε το ισχυρό όπλο της αντικομμουνιστικής και 
αντισοσιαλιστικής προπαγάνδας. 

Σχετικά με την υπόθεση Μπουχάριν-Ρίκοφ, έγινε συζήτηση στη συγκεκριμένη ολομέλεια της ΚΕ του 
ΠΚΚ(μπ). Να τι αναφέρεται ως προς αυτό σε άρθρο με τίτλο «Γιακίρ και Μπουχάριν: κουτσομπολιά και 
ντοκουμέντα»,(Site: Λεφτ Ρου), που απαντά στις μαρτυρίες της γυναίκας του Μπουχάριν, Α. Μ. Λάρινα 
(Λουριέ), όπως καταγράφονται στο βιβλίο της «Αξέχαστο», Μόσχα, 1989. 

«Οπως είναι γνωστό, κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Φλεβάρη-Μάρτη 1937, για την επεξεργασία 
σχεδίου απόφασης για την υπόθεση του Μπουχάριν και του Ρίκοφ, δημιουργήθηκε ειδική επιτροπή, 
πρόεδρος της οποίας έγιναν ο Μικογιάν και μέλη της οι: Αντρέεφ, Στάλιν, Μόλοτοφ, Καγκάνοβιτς Λ. Μ., 
Βοροσίλοφ, Καλίνιν, Γιέζοφ, Σκιριάτοφ, Κρούπσκαγια, Κοσιόρ, Παροσλάφσκι, Ζντάνοφ, Χρουστσόφ, 
Ουλιάνοβα, Μανουίλσκι, Λιτβίνοφ, Γιακίρ, Καμπάκοφ, Μπέρια, Μιρζογιάν, Εϊχε, Μπαγκίροφ, Ικράμοφ, 
Βαρέικις, Μπουντιόνι, Πάκοβλεφ Γ. Τσουμπάρ, Κοσαριόφ, Πόστισεφ, Πετρόφσκι, Νικολάγιεβα, Σβέρνικ, 
Ουγκάροφ, Αντίποφ, Γκαμάρνικ»... 

 

Αυτή η εκδοχή στηρίζεται σε ντοκουμέντα που παραθέτουν οι 
ιστορικοί Γκ. Μποντιουγκόφ και Β. Κοζλόφ, στο άρθρο τους «Β. 
Νικολάι Μπουχάριν: Επεισόδια της πολιτικής του βιογραφίας, 
Κομμουνίστ, 1988, Ν.13». Ας παρθεί υπ' όψιν ότι αυτά γράφονται 
στην περίοδο της Περεστρόικα, που ξανάνθισε η «σταλινολογία». 
 

Ομως, ας επιστρέψουμε στο πρωτόκολλο της συνεδρίασης της 
Επιτροπής για την υπόθεση των Ρίκοφ και Μπουχάριν. 
Υπάρχουν άραγε ενδείξεις για να αμφισβητήσουμε την 
εγκυρότητά του; Σήμερα, όταν από τις αποθήκες του πρώην 
Κεντρικού Κομματικού Αρχείου βγήκε το πρωτότυπο ντοκουμέντο 
και για γενική επισκόπηση, δημοσιεύτηκε το φωτοαντίγραφό του, 
η παραμικρή αμφιβολία για την αυθεντικότητα αυτής της βασικής 
μαρτυρίας για τη δουλιά της επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου 
ξεπέφτει από μόνη της.... 

 
 

«Η επιτροπή υπό την προεδρία του Μικογιάν, που δημιουργήθηκε στην Ολομέλεια για την επεξεργασία 
απόφασης για την "υπόθεση των σ.σ. Μπουχάριν και Ρίκοφ", άρχισε να λειτουργεί σε συνθήκες, όπου, 
φαινόταν τάχα πως το ζήτημα είναι ξεκάθαρο. Ομως ακόμα και τώρα ο Στάλιν αναγκάστηκε να καταφύγει 
σε πολιτικό ελιγμό. Αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός της συζήτησης της τελικής διατύπωσης της απόφασης. 
Την πρόταση του Γιέζοφ - να διαγράψουν τους Μπουχάριν και Ρίκοφ από τα αναπληρωματικά μέλη της ΚΕ 
του ΠΚΚ (μπ) και από μέλη του ΠΚΚ (μπ) και να τους αποδώσουν στη δικαιοσύνη, στο στρατοδικείο με την 
υποσημείωση για τη λήξη της ανώτατης ποινής, τυφεκισμός - αρχικά την υποστήριξαν οι Μπουντιόνι, 
Μανουίλσκι, Σβέρνικ, Κοσαριόφ, Γιακίρ. Την πρόταση του Πόστισεφ - να τους αποδώσουν στη δικαιοσύνη 
χωρίς τυφεκισμό - την υποστήριξαν οι Σκιριάτοφ, Αντίποφ, Χρουστσόφ, Νικολάεβα, Κοσιόρ, Πετρόφσκι, 
Λιτβίνοφ. Και ποιος ξέρει πώς θα εξελίσσονταν τα γεγονότα αν δεν πρότεινε ο Στάλιν μια ελαστική και 
λεπτή κίνηση: "στη δικαιοσύνη να μην αποδοθούν, αλλά να προωθήσουμε την υπόθεση των Μπουχάριν 
και Ρίκοφ στο Λαϊκό Επιτροπάτο Εσωτερικών Υποθέσεων (ΛΕΕΥ)", τάχα για συμπληρωματική διερεύνηση. 
Τη συγκεκριμένη πρόταση αρχικά την υποστήριξαν οι Ουλιάνοβα, Κρούπσκαγια, Βαρέικις, Μόλοτοφ, 
Βοροσίλοφ και στη συνέχεια και όλα τα άλλα μέλη της επιτροπής. Για αυτή την ενιαία άποψη ενημέρωσε ο 
Στάλιν στις 27 Φλεβάρη 1937 τους μετέχοντες στην Ολομέλεια. Η Ολομέλεια ομόφωνα έκανε αποδεκτή 
αυτή την απόφαση με δυο αποχές των Μπουχάριν και Ρίκοφ». Στο ίδιο άρθρο γίνονται οι εξής αναφορές: 

«Ας στρέψουμε την προσοχή μας στο αντίγραφο του φτιαχθέντος με τα χέρια του Μικογιάν πρωτοτύπου 
πρωτοκόλλου της ειδικής επιτροπής. 
Τι βλέπουμε; Πρώτον, κανείς από τους παρόντες δεν είχε ίχνος αμφιβολίας για το αν αξίζει να διαγράψουν 
τους Μπουχάριν και Ρίκοφ από το ΠΚΚ (μπ) - όλοι ομόφωνα ήταν "υπέρ", δε συμφωνούσαν μόνο στο κατά 
πόσο θα πρέπει να είναι σκληρή η τιμωρία. Με την πλέον σκληρή πρόταση τοποθετήθηκε ο Γιέζοφ, η 
άποψη του οποίου ήταν "να διαγραφούν από αναπληρωματικά μέλη της ΚΕ του ΠΚΚ (μπ) και από μέλη 
του ΠΚΚ (μπ) και να δοθούν στη δικαιοσύνη με εκτέλεση" και την υποστήριξαν οι Μπουτιόνι, Μανουίλσκι, 
Σβέρνικ, Κοσαριόφ και Γιακίρ.  

 

Μολότοφ _ Στάλιν 



 

Ενάντια στη θανατική ποινή όμως, υπέρ του να δοθούν στη δικαιοσύνη, οι Μπουχάριν και Ρίκοφ, τοποθετή-
θηκαν οι Πόστισεφ, Σκιριάτοφ, Αντίποφ, Χρουστσόφ, Νικολάεβα, Σ. Κοσιόρ, Πετρόφσκι και Λιτβίνοφ. 16 
από τα 36 μέλη της επιτροπής δεν τοποθετήθηκαν κατά τις ομιλίες, αν και ο προεδρεύων της επιτροπής, Α. 
Ι. Μικογιάν, ακόμα πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της επιτροπής, εξέφρασε την αλληλεγγύη του με τα 
λεχθέντα στην ομιλία του Γιέζοφ διωκτικά μέτρα. 

Τέλος, μερικά μέλη της επιτροπής τοποθετήθηκαν «υπέρ της πρότασης του σ. Στάλιν». Ομως, ποια ήταν 
αυτή; 

 

 

Από το φωτοαντίγραφο του πρωτοκόλλου της 
επιτροπής συνεπάγεται αρχικά ότι "η πρόταση του 
σ. Στάλιν" οδηγούσε στο να περιοριστούν μόνο στη 
διοικητική εξορία, χωρίς να αποδοθούν στη 
δικαιοσύνη οι Μπουχάριν και Ρίκοφ και χωρίς να 
δοθεί η υπόθεση στο ΛΕΕΥ. Ακριβώς μια τέτοια 
πρόταση - "να εξορίσουν" - υποστήριξαν στις ομιλίες 
τους οι Μ. Ουλιάνοβα, Βαρέικις, Κρούπσκαγια, 
Μόλοτοφ, Βοροσίλοφ. Ομως υπό την πίεση των 
ριζοσπαστικά διακειμένων μελών της επιτροπής, 
φαίνεται ότι λήφθηκε άλλη απόφαση, και για την 
τελική επικύρωσή της από την Ολομέλεια 
επεξεργάστηκαν άλλη "αιτιολογημένη απόφαση", 
στην οποία γινόταν ήδη λόγος για την αναγκαιότητα 
να αποδοθεί η υπόθεση των Μπουχάριν και Ρίκοφ 
στο ΛΕΕΥ. Αν και δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, ποιος 
έκανε την πρόταση με αυτό το περιεχόμενο, έλαβε 
την υποστήριξη όλων των μελών της επιτροπής. 
Είναι δυνατό να ήταν κάποιο σχόλιο ή κατά την 
τοποθέτηση του Στάλιν στη συνεδρίαση της 
επιτροπής συζητήθηκαν διάφορες εκδοχές 
απόφασης για το ζήτημα της υπόθεσης των Ρίκοφ 
και Μπουχάριν, όμως σε κάθε περίπτωση "η 
πρόταση του σ. Στάλιν" ήταν η πιο ελαφριά από 
όσες ακούστηκαν. 

Οπως υπενθυμίζουν στους αναγνώστες τους οι Ντζ. 
Γκετί (ΗΠΑ) και Ο. Ναούμοφ (Ρωσία), στο αυστηρά 
ντοκουμενταρισμένο βιβλίο τους "Ο δρόμος προς 
την τρομοκρατία. Ο Στάλιν και η αυτοκαταστροφή 
των μπολσεβίκων στα 1932-1939", στην 
εξεταζόμενη περίοδο "η μετριοπαθής" θέση του 
αρχηγού στο ζήτημα των διώξεων και ιδιαίτερα σε 
σχέση με το Μπουχάριν δεν ήταν κάτι το κατ' 
εξαίρεση. 

"Μετά την αποκατάσταση του Μπουχάριν τον 
Σεπτέμβριο του 1936 και τις προσπάθειες του 
Στάλιν να ανασταλεί η δικαστική εξέταση εναντίον 
του στην Ολομέλεια του Δεκέμβρη του 1936, αυτή 
ήταν η τρίτη περίπτωση που ο Στάλιν προσωπικά 
παρενέβη, για να μην δώσουν τον Μπουχάριν στη 
δικαιοσύνη".11 

Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Διαψεύδοντας τα ψεύδη 
και τις συκοφαντίες των στηλιτευτών του Στάλιν, στα 
σχόλιά τους για τα γεγονότα της Ολομέλειας της ΚΕ 
του ΠΚΚ (μπ) του Φλεβάρη - Μάρτη, οι συγγραφείς 
εξάγουν το εξής συμπέρασμα: 

"Τώρα μπορούμε οριστικά να αποκλείσουμε την 
άποψη που συχνά συναντάμε στη βιβλιογραφία, ότι 
ο Στάλιν υποχωρούσε στην άποψη του 
συνασπισμού των παλιών μπολσεβίκων, που ήταν 
διακείμενοι ενάντια στην τρομοκρατία. Μεταξύ 
αυτών που συχνά αναφέρονταν σε αυτό το ρόλο 
(Κουίμπισεφ,, Κίροφ, Ορτζονικίτζε και άλλοι) ούτε 
ένας δεν ήταν ζωντανός όταν γινόταν αυτή η 
Ολομέλεια. Αντίθετα, σύμφωνα με τα ντοκουμέντα, 
βγαίνει πως ο Στάλιν ήταν ο μοναδικός ο οποίος 
συνέχιζε να αντιστέκεται τόσο στη φυλάκιση όσο και 
στη θανατική ποινή". 

Είναι ενδιαφέρον, ότι την άποψη των επιστημόνων 
την υποστηρίζουν και μερικές άλλες πρωτοβουλίες 
του Στάλιν, που ακούστηκαν σε αυτή την ίδια 
Ολομέλεια του Φλεβάρη - Μάρτη. Ετσι, η μια από τις 
δυο ομιλίες του αρχηγού ήταν αφιερωμένη στα 
αποτελέσματα της συζήτησης για το θέμα "των 
διδαγμάτων από τις δολιοφθορές, τα σαμποτάζ και 
την κατασκοπία των ιαπωνο-γερμανο-τροτσκιστών 
πρακτόρων ενάντια στα λαϊκά επιτροπάτα της 
βαριάς βιομηχανίας και των οδών επικοινωνίας". Με 
αυτή την ομιλία 13, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να 
γνωριστούν όλοι οι οπαδοί "των φοβερών" για τη 
"μεγάλη τρομοκρατία". Οι βασικές προτάσεις του 
Στάλιν για το ξεπέρασμα στη χώρα των επικίνδυνων 
κοινωνικο-πολιτικών τάσεων, οδηγούσαν όχι στις 
μαζικές συλλήψεις και τιμωρίες, αλλά στην 
αναγκαιότητα... να ενισχυθεί η δουλιά στο εσωτερικό 
του ΠΚΚ (μπ), στηριζόμενη στην ανάπτυξη της 
δημοκρατίας, της κομματικής μόρφωσης και της 
ιδεολογικής επανεπροετοιμασίας των στελεχών στις 
λενινιστικές διαλέξεις». 

 

 

 

 

 



 

Οι «δίκες» ήταν το «πάτημα» των αστών ιστοριογράφων 
«μυθολόγων» για να εξαπολύσουν την αντικομμουνιστική-
αντισοβιετική τους επίθεση. Ομως, υπάρχουν αυθεντικοί 
αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες, που δημοσίευσαν τις 
εντυπώσεις τους για τις δίκες της Μόσχας, όπως ο τότε 
πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Μόσχα, Γιόσεφ Α. Ντέιβις.  

Αυτός, βεβαίως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν 
φιλοσοβιετικός ή οπαδός του κομμουνισμού και προσωπικά 
του Στάλιν. Και όμως, η μαρτυρία του για τις «δίκες» της 
Μόσχας είναι εντελώς αντίθετη απ' αυτή της κυρίαρχης 
αστικής προπαγάνδας. 

Ο Ντέιβις δημοσίευσε το 1943 στη Ζυρίχη βιβλίο με τον τίτλο: 
«Σαν πρέσβης των ΗΠΑ στη Μόσχα». Αυθεντικές και εμπιστευτικές εκθέσεις για τη Σοβιετική Ενωση έως 
τον Οκτώβρη του 1941. 

Ο Αμερικανός διπλωμάτης παρακολούθησε - όπως και όλοι οι ξένοι διπλωμάτες που το επιθυμούσαν - τις 
δίκες της Μόσχας. Μάλιστα, ο ίδιος και από προσωπικό ενδιαφέρον ως διπλωματούχος νομικός. 

Ας δούμε τι γράφει για τη δίκη του Ν. Μπουχάριν και άλλων, το 1938, σε τηλεγράφημά του, που απέστειλε 
στις 17 του Μάρτη 1938 στο υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, όπου αναφέρει (αυτολεξεί 
απόσπασμα από το βιβλίο του, σελ. 209): «Παρά την προκατάληψη... μετά την καθημερινή 
παρακολούθηση των μαρτύρων και του τρόπου που κάνουν τις καταθέσεις, με βάση την αθέλητη 
επιβεβαίωση που προέκυψε, κατέληξα στην αντίληψη, όσον αφορά τους πολιτικούς κατηγορούμενους, ότι 
ένας αρκετός αριθμός από τα απαριθμούμενα στο κατηγορητήριο αδικήματα κατά των σοβιετικών νόμων 
αποδείχτηκε και για λογική σκέψη τέθηκαν εκτός αμφισβήτησης, ώστε να δικαιολογήσουν την κήρυξη της 
ενοχής για εσχάτη προδοσία και των προβλεπόμενων από το σοβιετικό ποινικό νόμο ποινών. Η γνώμη 
εκείνων των διπλωματών που παραβρέθηκαν τακτικότατα στην ακροαματική διαδικασία ήταν γενικά ότι η 
δίκη αποκάλυψε το γεγονός μιας σφοδρής πολιτικής αντιπολίτευσης και μιας σοβαρότατης συνωμοσίας, 
που εξήγησε στους διπλωμάτες πολλά έως τώρα ακατανόητα συμβάντα των περασμένων έξι μηνών στη 
Σοβιετική Ενωση» (σελ. 209). 
 
 

Για τη δίκη ενάντια στον Καρλ Ράντεκ και στους 
συγκατηγορουμένους του το 1937, ο Ντέιβις, που υπήρξε 
επίσης αυτόπτης μάρτυρας (σελ. 33 του βιβλίου του), 
αναφέρει την έκθεση που έστειλε στο υπουργείο Εξωτερικών 
στην Ουάσιγκτον στις 17 του Φλεβάρη 1937. Στην έκθεση 
γράφει: «Αντικειμενική θεώρηση με άφησε με εναντίωση να 
συμπεράνω ότι το κράτος πραγματικά απέδειξε την κατηγορία 
(τουλάχιστον κατά τούτο, ότι η ύπαρξη μιας εκτεταμένης 
συνωμοσίας και μυστικών μηχανορραφιών κατά της 
σοβιετικής κυβέρνησης από τους πολιτικούς αρχηγούς 
τέθηκαν εκτός αμφισβήτησης και σύμφωνα με τους 
υπάρχοντες νόμους τα ισχυριζόμενα στο κατηγορητήριο 

εγκλήματα διαπράχθηκαν και είναι τιμωρητέα). Μίλησα με πολλούς, και μάλιστα με όλα σχεδόν τα μέλη του 
εδώ Διπλωματικού Σώματος, και με ίσως μια μοναδική εξαίρεση όλοι ήταν της γνώμης ότι η ακροαματική 
διαδικασία απέδειξε καθαρά την ύπαρξη ενός μυστικού πολιτικού σχεδίου και μιας συνωμοσίας με σκοπό 
την ανατροπή της κυβέρνησης». 

Ο Ντέιβις μιλάει (σελ. 86) για το ημερολόγιό του, όπου στις 11 του Μάρτη 1937 έχει σημειώσει το ακόλουθο 
χαρακτηριστικό επεισόδιο: «Ενας άλλος διπλωμάτης μού έκανε χτες μια πολύ διαφωτιστική παρατήρηση. 
Μιλούσαμε για τη δίκη και εκείνος εκφράστηκε ότι οι κατηγορούμενοι είναι αναμφίβολα ένοχοι. Ολοι εμείς 
που παρευρεθήκαμε στην ακροαματική διαδικασία είμαστε σύμφωνοι γι' αυτό, Αντίθετα, είπε, ο έξω κόσμος 
φαίνεται, σύμφωνα με τις ανταποκρίσεις για τη δίκη, να σκέφτεται ότι η δίκη είναι καθαρό εξωτερικό 
στόλισμα (την είπε πρόσοψη). Ναι μεν γνωρίζει, όπως είπε, ότι αυτό δεν αληθεύει, αλλά πιθανώς είναι 
εξίσου καλό, αν ο έξω κόσμος το θεωρεί έτσι». 

 

 



 

Ο πρέσβης των ΗΠΑ σε γράμμα του στην κόρη του Εμλεν, στις 8 του 
Μάρτη 1938, αναφέρει: «Την προηγούμενη βδομάδα 
παρακολουθούσα καθημερινά τις συνεδριάσεις της δίκης Μπουχάριν. 
Ασφαλώς την έχεις παρακολουθήσει στον Τύπο. Είναι κάτι το 
τρομερό. Βρήκα ένα πνευματικό ενδιαφέρον σε αυτήν, γιατί αφύπνισε 
πάλι μέσα μου τις παλιές κριτικές ικανότητες, που τις χρειάζεται κανείς 
για να εκτιμήσει σωστά την αξιοπιστία των μαρτύρων και να χωρίσει 
την ήρα από το σιτάρι - με άλλα λόγια, να διακρίνει το αληθινό από το 
ψεύτικο - πράγμα που εγώ το άσκησα επί πολλά χρόνια στη 
διεξαγωγή δικών... Αποκαλύπτεται η σιλουέτα μιας συνωμοσίας, που, 
με στόχο να πραγματοποιήσει την ανατροπή της τωρινής 
κυβέρνησης, παρ' ολίγο να είχε επιτυχία». 

Ο ίδιος μετά από μια συνομιλία που είχε με τον ίδιο τον Στάλιν γράφει 
στην κόρη του στις 9 του Ιούνη 1938. «Αν μπορείς να φανταστείς μια 
προσωπικότητα που σε όλα τα σημεία είναι το εντελώς αντίθετο από 
αυτό που θα μπορούσε να επινοήσει και ο μανιωδέστερος αντίπαλος 
του Στάλιν, τότε έχεις την εικόνα αυτού του ανδρός. Οι συνθήκες που 
γνωρίζω ότι κυριαρχούν εδώ και αυτή η προσωπικότητα απέχουν 
τόσο πολύ μεταξύ τους όπως δύο πόλοι. Η εξήγηση γι' αυτό βρίσκεται 
στο γεγονός ότι οι άνθρωποι για τη θρησκεία τους ή για ένα "ζήτημα" 
είναι πρόθυμοι να κάνουν κάτι που χωρίς αυτό ουδέποτε θα το έπρατταν» (σελ. βιβλίου 276). 

Την πεποίθησή του για τη σκοπιμότητα των δικών της Μόσχας, ο Ντέιβις τη διατυπώνει το 1941, μετά την 
εισβολή των χιτλεροφασιστών στην ΕΣΣΔ. Στο βιβλίο του (σελ. 209) γράφει ότι οι δίκες αυτές για εσχάτη 
προδοσία «εξόντωσαν την Πέμπτη Φάλαγγα του Χίτλερ στη Ρωσία». Ας το δούμε πιο αναλυτικά: 

Προκαταρκτική παρατήρηση: Παρότι όσα ακολου-
θούν γράφτηκαν μόλις το 1941, μετά τη γερμανική 
εισβολή στη Ρωσία, λογικά βρίσκουν εδώ τη θέση 
τους, γιατί απεικονίζουν το πώς οι δίκες εσχάτης 
προδοσίας εξόντωσαν την Πέμπτη Φάλαγγα του 
Χίτλερ στη Ρωσία.  

Οταν, μετά τη συμμετοχή μου στις γιορτές του Ιούνη 
για την απονομή του βαθμού του ακαδημαϊκού στο 
παλιό μου πανεπιστήμιο, ταξίδευα για το σπίτι μου 
και έφτασα στο Σικάγο, ρωτήθηκα αν ήμουν 
πρόθυμος να μιλήσω στην πανεπιστημιακή λέσχη, 
σε συνδυασμό με εταιρίες του Βισκόσιν. Ηταν 
ακριβώς τρεις μέρες μετά την εισβολή του Χίτλερ 
στη Ρωσία. Κάποιος από τους ακροατές ρώτησε: 
«Τι γίνεται με την Πέμπτη Φάλαγγα στη Ρωσία;». 
Χωρίς δισταγμό απάντησα: «Δεν υπάρχει. Ολοι 
τους ντουφεκίστηκαν». 

Σήμερα, μέσα στο τρένο ξανάπιασα αυτή τη σκέψη. 
Αν έκανε κανείς τον κόπο να σκεφτεί, θα έπρεπε να 
του φανεί αρκετά περίεργο ότι με την εισβολή αυτή 
του ναζισμού, δεν είχε ακουστεί ούτε μια λέξη για 
«εργασία στο εσωτερικό» πίσω από τις ρωσικές 
γραμμές. Δεν υπήρχε καμιά λεγόμενη εσωτερική 
επίθεση στη Ρωσία σε επαφή με την ανώτατη 
γερμανική διοίκηση. 

Η εισβολή στην Πράγα το 1939 συντελέστηκε με τη 
δραστήρια στρατιωτική υποστήριξη της οργάνωσης 
του Χενλάιν στην Τσεχοσλοβακία. Το ίδιο έγινε με 
την εισβολή στη Νορβηγία. Από τη σημερινή εικόνα 
της Σοβιετικής Ενωσης λείπουν οι Σουδήτες του 
Χενλάιν, οι Σλοβάκοι Τίζος, οι Βέλγοι Ντεγκρέλ και 
οι Νορβηγοί Κουίσλινγκ. 

Καθώς συλλογιζόμουν έτσι γι' αυτά τα πράγματα, 
μου ήρθε ξαφνικά η ιδέα ότι τα όσα συνέβησαν στη 
Ρωσία, στη διάρκεια της εκεί παραμονής μου, 
μπορούσαν ίσως να έχουν μια σημασία που έως 
τώρα δεν είχε υπολογιστεί. 

Με την άφιξή μου στην Ουάσιγκτον έσπευσα να 
ξαναδιαβάσω τις παλιές καθημερινές μου 
σημειώσεις και με την άδεια του Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
να ξαναδώ μερικές από τις επίσημες εκθέσεις μου. 

Κανείς από εμάς στη Ρωσία τότε, το 1937 και 1938, 
δε σκεφτόταν κάτι τέτοιο, όπως η "Πέμπτη 
Φάλαγγα". Η φράση αυτή δεν ήταν ακόμα σε χρήση. 
Μόλις πριν από λίγο καιρό υπάρχουν στη γλώσσα 
μας εκφράσεις όπως η "Πέμπτη Φάλαγγα" και 
"εσωτερική επίθεση" για να χαρακτηρίσουν την 
εθνικοσοσιαλιστική τακτική. 

  

 

Τα κρατικά σύνορα της ΕΣΣΔ 
αποκαταστάθηκαν. Ο δρόμος για το 
Βερολίνο άνοιξε... 



 

Για να μιλήσουμε γενικά, οι καλά πληροφορημένοι σκέφτονταν ότι ο Χίτλερ μπορεί να χρησιμοποιεί τέτοιες 
μεθόδους. Αλλά αυτό ήταν από τα πράγματα, για τα οποία πολλοί νόμιζαν ότι απλούστατα δεν μπορούν να 
συμβούν. Μόλις μέσα στα δύο τελευταία χρόνια αποκαλύφθηκαν, χάρη στη δραστηριότητα των επιτροπών 
Dies και του FBI, οι ραδιουργίες των γερμανικών οργανώσεων στη χώρα μας και στη Νότια Αμερική και 
μόλις από τότε γνωρίσαμε την πρόσφατη αποτελεσματικότητα των Γερμανών πρακτόρων και τη 
συνεργασία τους με τους προδότες στη Νορβηγία, στην Τσεχοσλοβακία και στην Αυστρία, που πρόδωσαν 
τη χώρα τους από τα μέσα, βοηθώντας στην προετοιμασία της επίθεσης του Χίτλερ. 

Τέτοια κίνηση και τέτοιες μέθοδες υπήρχαν ήδη φανερά το 1935 στη Ρωσία, σαν ένα κομμάτι της 
απόπειρας κατά των Σοβιέτ. 

Η σοβιετική κυβέρνηση, όπως αποδείχτηκε τώρα, πρόσεχε ήδη τότε έντονα τα σχέδια των ανώτατων 
γερμανικών στρατιωτικών και πολιτικών διοικήσεων και την "εσωτερική εργασία" στη Ρωσία, που 
χρησίμευε στην προετοιμασία της γερμανικής επίθεσης ενάντια στη χώρα. 

Ενώ βασάνιζα το μυαλό μου γι' αυτό το συγχρονισμό των γεγονότων, είδα ξαφνικά μπροστά μου την εικόνα 
που θα έπρεπε να την είχα δει τότε. Η ιστορία είχε ξετυλιχτεί στις λεγόμενες δίκες εσχάτης προδοσίας ή 
δίκες εκκαθάρισης του 1937 και 1938 και αυτές τις είχα παρακολουθήσει ως αυτήκοος μάρτυρας. 

Οταν λοιπόν τώρα με αυτή τη νέα οπτική γωνία ξαναδιάβασα τις εκθέσεις για την ακροαματική διαδικασία 
και τις δικές μου παρατηρήσεις εκείνης της εποχής, βρήκα ότι με τις ομολογίες και τις μαρτυρικές 
καταθέσεις εκείνων των δικών ενάντια στους "ομολογούντες" Κουίσλινγκ της Ρωσίας αποκαλύφθηκαν και 
ξεγυμνώθηκαν σχεδόν όλα τα τεχνάσματα και όλες οι ραδιουργίες της γερμανικής Πέμπτης Φάλαγγας, 
όπως τις έχουμε από τότε γνωρίσει. 

Ξεκαθάρισα στο μυαλό μου ότι η σοβιετική κυβέρνηση ήταν πεπεισμένη για την ύπαρξη αυτών των 
ραδιουργιών, ότι αισθανόταν στον υψηλότερο βαθμό ανήσυχη και προχώρησε δραστήρια να τις 
καταστείλει. Εως το 1941, δηλαδή έως την εισβολή των Γερμανών, είχαν σβήσει κάθε ίχνος της 
προηγούμενα οργανωμένης Πέμπτης Φάλαγγας. Ενα άλλο περιστατικό, που εκείνο τον καιρό ήταν 
δύσκολο να κατανοηθεί, αλλά που τώρα, φωτισμένο με την έκτοτε εξέλιξη παίρνει μια καινούρια σημασία, 
ήταν ο τρόπος με τον οποίο ενήργησε η σοβιετική κυβέρνηση το 1937 και 1938 ενάντια στις γερμανικές και 
ιταλικές προξενικές αντιπροσωπείες. Αυτό έγινε με αδίστακτο τρόπο - και με μια αναίσθητη και ωμή 
περιφρόνηση των αισθημάτων που θα έπρεπε να προκαλέσει στις θιγόμενες χώρες. 

Ο λόγος που επικαλέστηκε η σοβιετική κυβέρνηση γι' αυτό ήταν ότι αυτά τα προξενεία είχαν αναμειχθεί σε 
εσωτερικές, πολιτικές και υποχθόνιες μηχανορραφίες και γι' αυτό έπρεπε να κλείσουν... 

Κάθε βράδυ στη διάρκεια της δίκης οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, μετά το τέλος της διαδικασίας, που 
τραβούσε έως βαθιά τη νύχτα, συνήθιζαν να έρχονται στην πρεσβεία για ένα μεζέ και μπίρα και εκεί 
"μαδούσαμε" μεταξύ μας τα συμβάντα της μέρας. Ανάμεσα στους δημοσιογράφους ήταν οι Walter Dyranty 
και Harold Denny των "Τάιμς της Νέας Υόρκης", Joe Barnes και Joe Phillips της "Χέραλντ Τρίμπιουν της 
Νέας Υόρκης", Charlie Nutter ή Dick Henry Shapiro του United Press, Jim Brown των "Ιντερνάσιοναλ 
Τάιμς", και ο Spencer Williams ως αντιπρόσωπος της "Μάντσεστερ Γκάρντιαν"... 

Ολοι, λοιπόν, εμείς στη Μόσχα, τότε, δίναμε σε εκείνη την πλευρά των δικών λίγη μόνο σημασία. 
Αναμφίβολα μερικοί από εμάς είχαμε χάσει τη σωστή "επαφή". Εγώ σε κάθε περίπτωση! Συγκεντρώναμε το 
ενδιαφέρον μας στο δραματικό αγώνα εξουσίας ανάμεσα στους προσανατολισμένους στο "εσωτερικό" και 
εκείνους στο "εξωτερικό" - ανάμεσα στον Στάλιν και στον Τρότσκι και στη σύγκρουση προσωπικοτήτων και 
των βασικών πολιτικών αντιλήψεων στους κόλπους της σοβιετικής κυβέρνησης, χωρίς να δίνουμε πολλή 
προσοχή στη δυνατότητα ραδιουργιών της Πέμπτης Φάλαγγας, στην οποία όλοι εμείς τότε αποδίδαμε μόνο 
λίγη πίστη. 

Οσον αφορά εμένα τον ίδιο, όφειλα αυτό να το ξέρω καλύτερα, γιατί μου ήταν δύο γεγονότα γνωστά, που 
έπρεπε να με είχαν κάνει να σκεφτώ, ενώ οι άλλοι δεν τα γνώριζαν. Το ένα ήταν ένα περιστατικό που 
συνέβη στη διάρκεια μιας συνομιλίας που είχα με υπάλληλο του σοβιετικού υπουργείου Εξωτερικών, λίγο 
μετά την άφιξή μου στη Μόσχα. Το άλλο ήταν στη διάρκεια παραμονής μου στο Βερολίνο σε συνομιλία μου 
με Γερμανό υφυπουργό. 

Η κατάσταση πραγμάτων που απέρρεε από αυτές τις δίκες, αποκάλυπτε γεγονότα για ραδιουργίες της 
Πέμπτης Φάλαγγας στη Ρωσία και υποχθόνια εργασία, εκεί, που ήταν αληθινά εκπληκτικά...». 

 

Μετά απ' όλ' αυτά γίνεται φανερό πως η εξαπόλυση της ανηλεούς επίθεσης στον Στάλιν 
γίνεται ακριβώς γιατί στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο εξέφραζε τις δυνάμεις υπεράσπισης 
του σοσιαλισμού, διεξάγοντας ο ίδιος και καθοδηγώντας την ΚΕ του Κόμματος στην ίδια 
κατεύθυνση, δηλαδή στην αδιάλλακτη πάλη κατά του ιμπεριαλισμού και των επιδιώξεών του 
να ανατρέψει την ΕΣΣΔ. 


