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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

Αντικείμενο αυτής της διατριβής είναι η μελέτη και η 

ανάδειξη της προβληματικής του Λένιν, αναφορικά με τον ιδιαίτε

ρο ρόλο που διαδραματίζουν τα στελέχη στην μεταβική περίοδο από 

τον καπιταλισμό στην σοσιαλιστική αυτοδιεύθυνση-αυτοδιαχείριση 

της κοινωνίας. Προβληματική που κατά κύριο λόγο αναπτύσσει ο Λέ

νιν με αφορμή τις εμπειρίες που συσσωρεύονται στα πρώτα χρόνια 

της υπό διαμόρφωση σοβιετικής κοινωνίας. 

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η προβληματική που βαθ

μιαία οικοδομεί ο Λένιν στην διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν 

συνδέεται άρρηκτα με απόψεις και προσεγγίσεις που έχει διατυπώ

σει στην πρεπαναστατική περίοδο. Γι αυτό στα πλαίσια αυτής της 

μελέτης οι Βιβλιογραφικές αναφορές στο έργο του Λένιν εκτείνον

ται και στην προεπαναστατική περίοδο της θεωρητικής και πρακτι

κής του δραστηριότητας. 

Η επιδίωξη αυτής της μελέτης να αναδείξει το σύνολο 

των απόψεων του Λένιν μέσα στην ιστορικο-λογική και θεματική 

τους εξέλιξη, με άξονα πάντα τον ιδιαίτερο ρόλο των στελεχών, 

δεν μας επέτρεπε μια συστηματική και εκτεταμένη Βιβλιογραφική 

αναφορά σε εργασίες και άλλων διανοητών, σχετικέςμε το εν λόγω 

θέμα. 

Οι εκτεταμένες παραπομπές στο έργο του Λένιν που χρη

σιμοποιήθηκαν εδώ, κρίθηκαν αναγκαίες από μεθοδολογική και θεω

ρητική σκοπιά για να υπάρξει μια όσο το δυνατόν πιό ολοκληρωμένη 

και αντικειμενική εικόνα των σχετικών θέσεων του. Για να εντοπί

σουν οι διαφορετικές πλευρές και οπτικές γωνιές μέσα από τις ο-

πίες προσέγγιζε ο Λένιν το αντικείμενο του και η ξεχωριστή επι

μονή και συνέχεια που έδειχνε στην υπεράσπιση ορισμένων απόψεων 

του που τις θεωρούσες θεμελιακές. 

/ 
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Το πρώτο κεφάλαιο της διατριβής αυτής επιγράφεται.0 

ριζοσπαστικός μετασχηματισμός του κράτους προϋπόθεση για 

την διαμόρφωση στελεχών νέου τύπου. Στα πλαίσια του κεφα -

λαίου αυτού επιχειρείται η ανάδειξη δύο αλληλένδετων ζητη

μάτων. Πρώτο: Γίνεται μια συνοπτική αναφορά στα κεντρικά ση

μεία που χαρακτηρίζουν την κλασική μαρξιστική θεώρηση του 

κράτους. Η αναφορά αυτή αξιοποιεί το έργο των Μαρξ-Ένγκελς 

και Λένιν. Η συνοπτική αυτή προσέγγιση κρίθηκε αναγκαία για 

να κατανοηθεί έτσι, μια άλλη σημαντική όψη στην θεώρηση του 

αστικού κράτους τόσο από τον Αένιν όσο και από τους Μαρξ -

Ένγκελς. Η όψη αυτή αφορά την υπεράσπιση της ανάγκης να συν

τριβεί το αστικό κράτος, ως μια συμπυκνωμένη πολιτική έκφρα

ση της αποξένωσης του ανθρώπου στον καπιταλισμό. Συντριβή 

που θεωρείται προϋπόθεση απαραίτητη για την οικοδόμηση ε

κείνου του στελεχικού προσωπικού που προσιδιάζει στην σοσι

αλιστική αυτοδιεύθυνση των ανθρώπων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις αντιλή

ψεις που ο Αένιν ανέπτυξε αναφορικά με την σύνθετη διαδι

κασία διαμόρφωσης των στελεχών νέου τύπου, την ταυτότητα 

των στελεχών αυτών, τα βασικά χαρακτηριστικά τους, το περι

εχόμενο,τις προϋποθέσεις της πορείας αυτής. Στο κεφάλαιο αυ

τό κατ'αρχήν αναπτύσσονται οι απόψεις του Αένιν που αφορούν 

την διαδικασία διαμόρφωσης των κρατικοπολιτικών στελεχών,τα 

ιδιαίτερα γνωρίσματα τους που τους διαφοροποιούν ριζικά από 

τον αντίστοιχο τύπο στελεχών που χαρακτηρίζουν τον καπιταλι

σμό. Στη συνέχεια παρακολουθείται η ανάπτυξη της προβληματι

κής του Αένιν συνολικά για τον νέο τύπο στελεχών, που αφορά 

όλα τα επίπεδα της κοινωνικής οργάνωσης. 

./. 
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Τα παραδοσιακά στελέχη συνιστούσαν σύμφωνα με τον 

Λένιν ένα γραφειοκρατικά δομημένο στρώμα, αποξενωμένο από 

την κοινωνία, τοοποίο διαχειριζόταν τις καπιταλιστικές σχέ

σεις εξουσίας και εκμετάλλευσης, συμβάλλοντας έτσι κατά τρό

πο αποφασιστικό στην αναπαραγωγή και διακίνηση των σχέσεων 

αυτών. 

Η διαδικασία της συγκρότησης των στελεχών νέου τύπου 

τοποθετείται από τον Λένιν μέσα στην ευρύτερη προβληματική 

της υπέρβασης του παραδοσιακού, αλλοτριωτικού διαχωρισμού 

ανάμεσα στον κράτος και την κοινωνία, την πολιτική και την 

οικονομία. 

Στο τρίτο κεφάλαιο που επιγράφεται μονοπρόσωπη διεύ

θυνση συλλογικότητα και εργατική δημοκρατία, αναπτύσσεται η 

θεωρητική και πολιτική επιχειρηματολογία που χρησιμοποίησε 

ο Λένιν για να υπερασπίσει την αναγκαιότητα υλοποίησης της 

μονοπρόσωπης μορφής διεύθυνσης και σύστασης του αναλόγου 

στελεχιακού δυναμικού. Στα πλαίσια της επιχειρηματολογίας 

αυτής ο Λένιν προσπαθεί να καταδείξει ότι η μονοπρόσωπη δι-, 

εύθυνση ακριβώς επειδή αφορά την μορφή και όχι το περιεχό

μενο της διευθυντικής λειτουργίας, δεν αναιρεί την εργατι- · 

κή συλλογικότητα, ούτε οδηγεί στην υπόσκαψη και παραμόρφω

ση της εργατικής δημοκρατίας. 

Η πρακτική της μονοπρόσωπης διεύθυνσης, η δραστηριό

τητα του αντίστοιχου στελεχιακού δυναμικού, το εύρος των αρ

μοδιοτήτων αυτού του δυναμικού αναπτύσσονται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της εδραίωσης και της εξάπλωσης της σοβιετικής ε

ξουσίας, ως εξουσίας που στηρίζεται στην αυτοδιεύθυνση-αυτο-

διαχείριση των εργαζομένων μαζών. Η θεωρητική σύλληψη της 

./. 
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μονοπρόσωπης διεύθυνσης εκφράζει την προσπάθεια του Λένιν να 

υπάρξει μια συγκεκριμένη αποτελεσματική αντιμετώπιση των αν

τιφάσεων που αναδύονταν με ιδιαίτερη οξύτητα ιδιαίτερα στη 

σφαίρα της οικονομίας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται ο τρόπος προσέγγισης 

από τον Λένιν του ζητήματος που αφορά τον τρόπο συγκρότησης 

και λειτουργίας του στελεχιακού δυναμικού της νεαρής σοβιε

τικής κοινωνίας. 

Η θεμελιώδης αρχή που σύμφωνα με τον Λένινθα πρέπει 

να χαρακτηρίζει τον τρόπο της διάρθρωσης και της λειτουργίας 

των στελεχών νέου τύπου, είναι εκείνη του δημοκρατικού συγ

κεντρωτισμού. Στα πλαίσια αυτά θεωρείται αβάσιμη και απλου

στευτική, η αντιπαράθεση που γίνεται ανάμεσα στον στελεχικό 

μηχανισμό που οργανώνεται σε κεντρικό επίπεδο και στο αντί

στοιχο αποκεντρωμένο, τοπικό δυναμικό. 

Πρόκειται για μια σχηματική αντιπαράθεση που ταυτί

ζει εξ ορισμού το κεντρικό στελεχικό προσωπικό με έναν γρα

φειοκρατικά δομημένο μηχανισμό και αντιλαμβάνεται επίσης εξ 

ορισμού το αποκεντρωμένο, τυπικό στελεχικό προσωπικό ως 

αντιγραφειοκρατικό από τη σύσταση του. Για τον Λένιν αντίθε

τα τόσο ο κεντρικός όσο και ο τοπικός στελεχικός μηχανισμός 

θα μπορούσαν στο ευνοϊκό έδαφος των καταλλήλων κοινωνικών 

σχέσεων και συσχετισμών, να αποδειχτούν προνομιακό πεδίο 

διαμόρφωσης γράφειοκρατικό-συγκεντρωτικών σχέσεων και πρακτι

κών. Η εναλλακτική λύση απέναντι σε μια τέτοια προοπτική εί

ναι πάντα κατά τον Λένιν, είναι η εναρμόνιση μέσα από τους 

θεσμούς και τις κοινωνικές διαδικασίες τις ανάλογες του στε-

./. 
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λεχικού δυναμικού στο σύνολο του στις απαίτησης της μετάβα

σης στη σοσιαλιστική αυτοδιεύθυνση της κοινωνία. Από τη σκο

πιά, αυτή αντιμετωπίζεται και η λογική που εμπεριέχει η αντί

ληψη και πρακτική του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις απόψεις του 

Λένιν σχετικά με τον αποφασιστικό ρόλο των συνδικάτων στην 

ανάδειξη και συγκρότηση του νέου στελεχικού δυναμικού. 0 ρό

λος που καλούνται να διαδραματίσουν τα συνδικάτα στο εν λόγω 

ζήτημα θεωρείται αποφασιστικός γιατί αποτελούν την κοινωνική 

εκείνη μορφή οργάνωσης και αυτοοργάνωσης των εργαζομένων,με 

την μαζικότερη υπόσταση.Ως εκ τούτου είναι θεμελιακός ο ρόλος 

τους στην επισήμανση, την ανακάλυψη και την αξιοποίηση εκεί

νου του ευρύτατου δυναμικού που βρίσκεται μέσα στις λαϊκές 

δυνάμεις της κοινωνίας. 0 ρόλος των συνδικάτων δεν είναι βέ

βαια σημαντικός μόνο γιατί αποτελούν ένα κοινωνικό φορέα στε

λεχικής αποποίησης των εργαζομένων, αλλά γιατί επίσης αποτε

λούν μια δυναμική δραστική για την απόκρουση της γράφειοκρα-

τικοποίησης του νέου στελεχικού δυναμικού. Η δραστηριότητα 

τους δηλαδή και στο τομέα αυτό έχει ένα διαλεκτικό χαρακτήρα. 

Από τη μια υποστήριξη, ενθάρρυνση και ενίσχυση των πρωτοβου

λιών των στελεχών της εργατικής εξουσίας και από την άλλη 

υπεράσπιση των εργαζομένων από τις γραφειοκρατικές, καταπιε

στικές πρακτικές που αναπτύσσουν τα παραπάνω στελέχη. 

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο επιχειρείται η διερεύ

νηση της συγκεκριμένης ιστορικής δυνατότητας, η διαδικασία 

της μετάβασης στον σοσιαλισμό και επομένως της διαμόρφωσης 

των στελεχών νέου τύπου και ανακοπεί από μια αντίστροφη κοι

νωνική διαδικασία γραφειοκρατικοποίησης της νεαρής σοβιετικής 

./. 
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εξουσίας και του στελεχικού της προσωπικού. Η διεύρυνση αυτή 

γίνεται φυσικά μέσα από την παρακολούθηση της ίδιας της σκέ

ψης του Λένιν, που με τόση δραματική και αγωνιώδη ένταση την 

αναπτύσσει τα τελευταία χρονιά της ζωής του. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε κλείνοντας την 

σύντομη αυτή εισαγωγή, ότι όλες οι παραπομπές στο έργο του 

Λένιν αφορούν την 5η ρωσική έκδοση των απάντων του, σε μετά

φραση του εκδοτικού "Σύγχρονη Εποχή".-

./. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ. 

1.1. Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙ

ΚΗΣ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΉΣ ΘΕΏΡΗΣΗΣ. 

Η αναφορά στα γενικότερα χαρακτηριστικά της προσέγγι

σης του στο κράτος που αναπτύσσονται στα πλαίσια της κλασσι

κής μαρξιστικής προβληματικής, κρίνεται αναγκαία για την εκ

τενέστερη και ακριβέστερη κατά το δυνατόν, κατανόηση της ορ

γανικής σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην αναγκαιότητα ενός 

ριζικού μετασχηματισμού του αστικού Κράτους -αυτό που οι κλα

σικοί του μαρξισμού ανακαλούσαν συντριβή του αστικού κράτους-

και τη διαμόρφωση του νέου τύπου στελεχών που εντάσσονται 

μέσα στην προοπτική της σοσιαλιστικής και κομμουνιστικής αυ-

τοδιεύθυνσης της κοινωνίας. 

Στις διαλέξεις του στο πανεπιστήμιο "Σβερντλοφ" ο Λέ

νιν θα περιγράψει την μεθοδολογία της προσέγγισης του κρά -

τους από μαρξιστική σκοπιά ως εξής: "Το πιό σίγουρο στο ζήτη

μα της κοινωνικής επιστήμης και το απαραίτητο για να αποκτή

σεις πραγματικά τη συνήθεια να εξετάζεις σωστά το ζήτημα αυ

τό και να μη χάνεσαι στο πλήθος των λεπτομερειών ή στην τερά

στια ποικιλία των αντιμαχομένων γνωμών -το πιό σπουδαίο για 

να εξετάσεις το ζήτημα αυτό επιστημονικά είναι να μην ξεχνάς 

την ιστορική βασική σύνδεση, να βλέπεις κάθε ζήτημα από την 

άποψη του πως εμφανίστηκε ένα ορισμένο φαινόμενο στην ιστο

ρία, ποια βασικά στάδια πέρασε το φαινόμενο αυτό στην εξέλι

ξη του, και από την άποψη αυτής της εξέλιξης του να βλέπεις 

πως έχει το πράγμα αυτό τώρα"
1
. 
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Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την ιστορικο-λογική προσέγγι

ση του κράτους που διατυπώνει ο Λένιν, το Κράτος δεν υπήρχε 

από τις απαρχείς της συγκρότησης της ανθρώπινης κοινωνίας. 

Αντίθετα η γέννηση του σημαδεύει ένα ιστορικό συγκεκριμένο 

στάδιο στην ύπαρξη και λειτουργία της διαλεκτικής σχέσης αν-

θρώπου-αντικειμενικής πραγματικότητας και ειδικότερα όπως η 

σχέση αυτή διαμορφώνεται στη διαδικασία παραγωγής και αντι-

παραγωγής της υλικής ζώης της κοινωνίας. 

Μια σχέση η οποία δεν έχει λειτουργικό χαρακτήρα, δεν 

είναι υπέριστορική,κοινωνικά ουδέτερη, αλλά διαμεσολαβείται 

από ένα ιστορικά καθορισμένο σύστημα κοινωνικών σχέσεων,ιδι

αίτερα σχέσεων ιδιοκτησίας και αναλόγων κοινωνικών πρακτικών«, 

Η ανάπτυξη της διαλεκτικής αυτής, οι αντιφάσεις που α

ναφύονται στο εσωτερικό αυτής της σχέσης, η κίνηση, ο μετα

σχηματισμός και η υπέρβαση τους, εξηγούν και αποκαλύπτουν 

τη διαδικασία διαμόρφωσης του κράτους και του στελεχικού προ

σωπικού του κράτους. 

Οι κλασικοί του μαρξισμού για να αποδώσουν τη διαλε

κτική της γέννησης του κράτους μέσω της ανάπτυξης των εσω

τερικών αντιθέσεων της υλικής ενότητας της κοινωνίας, τη 

σχετική αυτονόμηση του κράτους από την κοινωνία και την κυ

ρίαρχη ή κυρίαρχες τάξεις, χρησιμοποίησαν την έννοια του δι

πλασιασμού της κοινωνίας και κατ'επέκταση της κυρίαρχης τά

ξης. Εννοώντας με τον όρο αυτό όχι τη διαμόρφωση βέβαια δύο 

κοινωνιών, αλλά το γεγονός ότι λειτουργίες απαραίτητες για 

την αναπαραγωγή της ανθρώπινης κοινότητας και της κοινωνίας 

γενικότερα, δεν εμφανίζονται και δεν.υλοποιούνται σαν λει

τουργίες ολόκληρης της κοινωνίας, αλλά σαν λειτουργίες σύμ-
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φυειες προς ένα ιδιαίτερο, στεγανοποιημένο αποξενωμένο από 

την κοινωνία σύστημα μηχανισμών που λειτουργεί προς όφελος 

της κυρίαρχης τάξης. 

Έτσι η εμφάνιση του κράτους είναι άρρηκτα συνυφασμέ

νη την ταξική ανταγωνιστική διάσπαση που συντελείται στα 

πλαίσια της ανθρώπινης κοινότητας. Διάσπαση που με τη σειρά 

της είναι απόρροια της εμφάνισης και ανάπτυξης του κοινωνι

κού καταμερισμού εργασίας, ο οποίος και οδηγεί στην αποσύν-

θεση-αποδιοργάνωση της αρχικά κοινωνικά ομιογενούς ανθρώπι

νης κοινότητας . 

Οι Μάρξ-Ένγκελς θα περιγράψουν με τα παρακάτω λόγια 

στη "Γερμανική ιδεολογία" την διαδικασία γέννησης του κρά

τους "Επιπλέον, ο καταμερισμός της εργασίας συνεπάγεται την 

αντίθεση ανάμεσα στα συμφέροντα του ξεχωριστού ατόμου ή της 

ξεχωριστής οικογένειας και στο συλλογικό συμφέρον όλων των 

ατόμων που έχουν επικοινωνία ανάμεσα τους. Και πραγματικά, 

αυτό το συλλογικό συμφέρον δεν υπάρχει απλώς στη φαντασία, 

σαν το "γενικό συμφέρον", αλλά πριν απ'όλα στην πραγματικό

τητα, σαν αμοιβαία αλληλεξάρτηση τωνατόμων, που ανάμεσα τους 

είναι καταμερισμένη η εργασία. Και μέσα απ'αυτή την ίδια την 

αντίθεση ανάμεσα στα συμφέροντα του ατόμου και στα συμφέροντα 

της κοινωνίας, η τελευταία παίρνει μια ανεξάρτητη μορφή σα 

κράτος (η υπογράμμιση είναι του Μαρξ) αποχωρισμένο από τα 

πραγματικά συμφέροντα του ατόμου και του συνόλου και ταυτό

χρονα σα μια φανταστική απατηλή κοινότητα, που πάντοτε όμως 

βασίζεται πάνω στους πραγματικούς ©εσμούς που υπάρχουν σε 

κάθε οικογενειακό ή φυλετικό σύνολο -όπως είναι οι δεσμοί 

./. 
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σάρκας και αίματος,γλώσσας, καταμερισμός της εργασίας σε με

γαλύτερη κλίμακα και άλλων συμφερόντων, όπως θα το αναπτύ -

ξουμε αργότερα, ο δεσμός που βασίζεται, πάνω στις τάξεις 

που ήδη έχουν προσδιοριστεί από τον καταμερισμό της εργασί

ας, που ξεχωρίζουν σε κάθε τέτοια μάζα ανθρώπων και που μια 

από αυτές κυριαρχεί πάνω σ'όλες τις άλλες ... Επι πλέον προ

κύπτει ότι κάθε τάξη ου αγωνίζεται για την κυριαρχία, ακόμα 

κι αν η κυριαρχία της, όπως συμβαίνει με το προλεταριάτο α

παιτεί την κατάργηση της παλιάς μορφής της κοινωνίας στο σύ

νολο της και της ίδιας της κυριαρχίας, πρέπει πρώτα να κατα

κτήσει για τον εαυτό της την πολιτική εξουσία με σκοπό να 

παρουσιάσει με τη σειρά της τα συμφέροντα της σαν το γενικό 

συμφέρον, πράγμα που είναι αναγκασμένη να το κάνει τον πρώτο 

3 
καιρό" . 

Και ο Λένιν αναφερόμενος στην γέννηση του κράτους 

ταυτόχρονα με την διαμόρφωση μιας ειδικής κατηγορίας ανθρώ

που, ενός στελεχικού, διευθυντικού, θα μπορούσαμε να το απο

καλέσουμε προσωπικόν, επιφορτισμένης με το προνόμιο και τη 

λειτουργία της διαχείρισης της κρατικής εξουσίας θα σημειώ

σει: "Υπήρξε όμως ένας καιρός που κράτος δεν υπήρχε, όταν 

οι κοινοί δεσμοί, η ίδια η κοινωνία, η πειθαρχία, οι κανό

νες εργασίας κρατιόνταν με τη δύναμη των εθίμων των παραδό

σεων, με το κύρος ή το σεβασμό που απολάμβαναν οι πρεσβύτε

ροι του γένους^ είτε οι γυναίκες -εκείνο τον καιρό συχνά οι 

γυναίκες δεν ε;ίχαν μόνο ισότιμη θέση με τους άντρες, αλλά 

πολλές φορές μάλιστα και ανώτερη- και όταν δεν υπήρχε ειδι

κή κατηγορία ανθρώπων-ειδικών για να διοικού. Η ιστορία δείχ

νει ότι το κράτος, σαν ειδικός μηχανισμός εξαναγκασμού ανθρώ-
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τιων, εμφανίστηκε μόνο εκεί και τότε, όπου και όταν παρουσια

ζόταν ο χωρισμός της κοινωνίας σε τάξεις ... Αυτό -εννοεί 

το κράτος- ήτν πάντα &νας συγκεκριμένος μηχανισμός που ξε

χώριζε από την κοινωνία και αποτελούνταν από μια ομάδα αν

θρώπων που ασχολούνταν μόνο ή σχεδόν μόνο, η κυρίως με το να 

διοικούν. Οι άνθρωποι χωρίζονται σε διοικούμενους και σε ει

δικούς για τη διοίκηση, σ'εκείνους που ανεβαίνουν πιό πάνω 

από τη κοινωνία και τους ονομάζουν κυβερνήτες, εκπροσώπους 

του κράτους" . (Οι υπογραμμίσεις είναι του Δ.Δ.). 

Η διαμόρφωση επομένως του κράτους όπως και του μηχανι

σμού των στελεχών που το επανδρώνει και αναλαμβάνει την δια- • 

χείριση της κρατικής εξουσίας, σηματοδοτεί ταυτόχρονα την με

τατροπή" τ ης σχέσης του ατόμου με την κοινωνία σε μια ανταγω

νιστική αντιφατική σχέση. Σχέση που προκύπτει μέσα από την 

ανάπτυξη του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας.Η ανάπτυξη 

αυτή δεν οδηγεί μόνο στην εμφάνιση του κράτους,αυτής της 

"φανταστικής απατηλής κοινότητας", και του διαχειριστικού 

του στελεχικού προσωπικού, αλλά γενικότερα οδηγεί στην αυτο

νόμηση, και την αποξένωση του συνόλου των λειτουργιών και 

των μηχανισμών των αναγκαίων για την αναπαραγωγή γης ανθρώ

πινης κοινότητας, από την τελευταία. 

Έτσι οι λειτουργίες και οι μηχανισμοί της διεύθυνσης, 

αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε διευθυντική εργασία, α

ποκόπτονται από την ανθρώπινη κοινότητα και γίνονται προνομι

ούχο αντικείμενο υλοποίησης από μια σχετικά αυτόνομη κοινω

νική, ειδική κατηγορία ανθρώπων. Μια κατηγορία της οποίας τα 

συμφέροντα και οι ανάγκες αντίπαρατίθενται στα συμφέροντα και 

τις ανάγκες της κοινωνίας και η οποία μέσα στα πλαίσια 
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της σχετικής της αυτονομίας αποτελεί μια συστατική μερίδα 

της κυρίαρχης τάξης. 

Από αυτή τη σκοπιά η εργασία των στελεχών, η διευθυν

τική εργασία-λειτουργία εμφανίζεται ιστορικά ως ο ένας πό

λος μιας ανταγωνιστικής αντίφασης, της οποίας ο άλλος πόλος 

είναι η αλλτριωμένη εργασία. Και η ιστορική διαδικασία της 

γέννησης του κράτους είναι ταυτόχρονα η ιστορική διαδικασία 

της γέννησης των αλλοτριωτικών κοινωνικών σχέσεων, του ίδιου 

του αλλοτριωμένου ανθρώπου. 

Στο σημείο αυτό συναντάμε τον πυρήνα της κριτικής που 

οι κλασικοί του μαρξισμού έχουν ασκήσει σε όλες τις ταξικά 

ανταγωνιστικά δομημένες κοινωνίες νιε αποκορύφωμα τον καπιτα

λισμό. Κριτική που συνιστάται στο ότι οι κοινωνίες αυτές επι

βάλλουν την αποξένωση του ανθρώπουαπό τα αποτελέσματα της δη

μιουργίας του, τα οποία μετασχηματίζονται σε δυνάμεις ξένες, 

ανεξέλεγκτες, εχθρικές και αντίπαλες προς τον άνθρωπο,τον 

άμεσο παραγωγό ειδικότερα, που τον εξουσιάζουν, τον υποδού

λωναν και του στερούν την ελευθερία του. 

Και μπορεί βέβαια κυρίαρχοι και κυριαρχούμενοι, δι

ευθύνοντες και διευθυνόμενοι, διοικούντες και διοικούμενοι 

να βρίσκωνται "παγιδευμένοι" μέσα σαυτή την αλλοτριωτική 

σχέση. Αλλά όπως θα παρατηρήσουν οι Μάρξ-Ένγκελς στην "Α

γία Οικογένεια": "Η τάξη των κατεχόντων κι η τάξη του προλε

ταριάτου παρουσιάζουν την ίδια ανθρώπινη αυτοαλλοτρίωση.Η 

πρώτη όμως τάξη νιώθει άνετα και επαληθευομένη μέσα σαυτή 

την αυτοαλλοτρίωση. Εέρει την αλλοτρίωση ως δική της δύνα

μη και σαυτήν κατέχει την απόδειξη μιας ανθρώπινης ύπαρξης. 
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Η δεύτερη τάξη αισθάνεται αφανισμένη μέσα στην αλλοτρίωση, 

σαυτήν βλέπει την αδυναμία της και την πραγματικότητα μιας 

ανθρώπινης ύπαρξης" . 

Σαν συμπυκνωμένη έκφραση και προϊόν των αλλοτριωμέ

νων και αλλοτριωτικών κοινωνικών σχέσεων το κράτος όντας 

ουσιαστικό τους στοιχείο, αποτελεί ένα μηχανισμό θεμελιώ

δους σημασίας για την αναπραγωγή τους. Και επομένως στα πλαί

σια αυτά ο ρόλος του διευθυντικού στελεχικού στρώματος που 

διαχωρίζεται την κρατική εξουσία αποκτά αποφασιστική σημα

σία. Έτσι η ύπαρξη του κράτους, οι λειτουργίες που αυτό εκ

πληρώνει καταγράφονται στην συνείδηση των ατόμων και της κοι

νωνίας μέσα από μια ιδεολογική και φενακισμένη παράσταση που 

αποκρύπτει τον πραγματικό ταξικό του χαρακτήρα . 

Το κράτος εκλαμβάνεται και βιώνεται ως μια "φαντάτική 

απατηλή κοινότητα", όπως πολύ εύστυχα το είχαν χαρακτηρίσει 

στη "Γερμανική ιδεολογία", οι Μάρξ-Ένγκελς. 

Η φενακισμένη, αλλοτριωμένη συνείδηση για το κράτος 

και τους δημόσιους λειτουργούς του, βρίσκει την έκφραση της 

σαυτό που οι κλασικοί του μαρξισμού είχαν αποκαλέσει δεισι-

δαιμονική πίστη, σεβασμό και υποταγή στο Κράτος, στο φαινόμενο 

της κρατολατρείας. Μια δεισιδαιμονική πίστη που ιδιαίτερη μορ

φή εμφάνιση της είναι η φετιχοποίηση των ειδικών του κράτους, 

εκείνων ου είναι διαποτισμένοι από την "κοινότητα" την μονα

δική, να διοικούν το κράτος. 

"Σύμφωνα με τη φιλοσοφική άποψη, -θα πει ο Ένγκελς-

το κράτος είναι "η πραγματοποίηση της Ιδέας", ... το πεδίο ό

που η αίώνια αλήθεια και η δικαιοσύνη πραγματοποιούνται ή 

πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Κι από δω πηγάζει ένας δεισι-

./. 
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δαιμονικός σεβασμός προς το κράτος, και προς το καθετί που 

συνδέεται με το κράτος, ένας σεβασμός ου ριζώνει τόσο πιό 

εύκολα, όσο έχουμε συνηθίσει απ'τα πιό μικρά μας χρόνια να 

φανταζόμαστε ότι όλες οι υποθέσεις και τα συμφέροντα που 

είναι κοινά για ολόκληρη την κοινωνία δεν μπορούν να εξυπη

ρετηθούν αλλιώς, παρά όπως εξυπηρέτιόνταν ως τώρα, δηλαδή 

από το κράτος και τα καλοδιορισμένα όργανα του. Και οι άν

θρωποι φαντάζονται ότι κάνουν κιόλας ένα εξαιρετικά τολμη

ρό βήμα προς τα μπρος όταν απολυτρώνονται από την πίστη στην 

κληρονομική μοναρχία κι ορκίζονται στο όνομα της αστικής δη

μοκρατίας. Στην πραγματικότητα όμως, το κράτος δεν είναι 

τίποτ'άλλο παρά μια μηχανή για την καταπίεση μιας τάξης από 

μια άλλη και μάλιστα όχι λιγότερο στην αστική δημοκρατία,απ 

ότι γίνεται στη μοναρχία" . 

Μια καθοριστική πλευρά στην μυθοποιημένη-φετιχοποιη-

μένη παράσταση του κράτους είναι η θεώρηση του σαν αναγκαίου 

μηχανισμού για την διασφάλιση της ελεύθερης ύπαρξης του αν

θρώπου ή ακόμη και η ταύτιση του κράτους με την κατάσταση 

της ελευθερίας. Στην πραγματικότητα βέβαια η σχέση κράτους 

-ελευθερίας είναι ακριβώς αντίθετη, χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι δεν είναι μια σχέση διαλεκτική, όπου επομένως οι πόλοι 

που την συναποτελούν κάθε άλλο παρά βρίσκονται μεταξύ τους 

σε μια κατάσταση αμοιβαίας εξωτερικότητας, απόλυτα αυτονομη

μένοι ο ένας από τον άλλον, απολύτου αλληλοαποκλεισμού. 

Εκείνο που εδώ πρέπει να σημειωθεί είναι ότι εάν η 

μεταβίβασηστη σφαίρα της ελευθερίας του ανθρώπου προϋποθέτει 

και εμπεριέχει μια αδιάκοπη-με άλματα και ρήξεις- πορεία προς 

την ολοκληρωμένη υπέρβαση της αλλοτρίωσης, το τέλος του κρά-
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τους είναι μια κρίσιμη και αποφασιστική στιγμή και συνιστώσα 

αυτής της διαδικασίας. 

Η σχέση, που πιό πάνω συνοπτικά διατυπώθηκε, μεταξύ 

κράτους-ανθρώπινης ελευθερίας καταγράφεται με κατηγορηματικό 

τρόπο, σε δύο κείμενα των Ένγκελς και Λένιν που παραθέτουμε 

στη συνέχεια.Έγραψε λοιπόν ο Ένγκελς σε γράμμα του προς 

τον Μπέμπελ, με αφορμή το πρόγραμμα της Γκότα, πρόγραμμα 

που είχε γίνει αντικείμενο σφοδρότατης κριτικής από τους 

Μαρξ-Ένγκελς: "Το ελεύθερο λαϊκό κράτος μεταβλήθηκε σε ε

λεύθερο κράτος. Αν το πάρουμε γραμματικά, ελεύθερο κράτος 

είναι εκείνο το κράτος που είναι ελεύθερο "απέναντι στους 

πολίτες του, δηλαδή ένα κράτος με δεσποτική κυβέρνηση θά-

πρεπε να παρατήσουν όλη τη φλυαρία για το κράτος, ιδιαίτε

ρα ύστερα από την Κομμούνα που δεν ήταν πιά κράτος στην 

καθαυτό εννοιά του. Το "λαϊκό κράτος" μας το χτύπησαν στα 

μούτρα μέχρι αηδίας οι αναρχικοί, παρ'όλο που το έργο κιό

λας του Μαρξ ενάντια στον Προύντον και ύστερα το "Κομμουνι

στικό Μανιφέστο" λένε ανοιχτά ότι με την εγκαθίδρυση του σο

σιαλιστικού κοινωνικού καθεστώτος, το κράτος αυτοδιαλύεται 

και εξαφανίζεται. Μια και είναι λοιπόν το κράτος ένας προσω

ρινός θεσμός, που τον χρησιμοποιεί κανένας στον αγώνα, στην 

επανάσταση για να καταστέλλει με τη βία τους αντιπάλους του, 

είναι καθαρή ανοησία να μιλάει κανείς για "ελεύθερο λαίκό 

κράτος".Όσο καιρό το προλεταριάτο χρειάζεται ακόμα το κράτος, 

το χρειάζεται όχι προς το συμφέρον της ελευθερίας, αλλά της 

καταστολής των αντιπάλων του και από τη στιγμή που θα μπορεί 

να μιλάει κανείς για ελευθερία, παύει να υπάρχει το κράτος 

σαν τέτοιο" . 

./. 
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Και ο Λένιν στην εισήγηση του στο πρώτο συνέδριο της 

Κομμουνιστικής Διεθνούς θα υποστηρίξει ότι: "Η κατάργηση 

της κριτικής εξουσίας είναι ένας σκοπός που έβαζαν μπροστά 

τους όλοι οι σοσιαλιστές και ανάμεσα τους ο Μάρξη στην πρώ

τη γραμμή.Χωρίς την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού, ο αλη

θινός δημοκρατισμός, δηλ. η ισότητα και η ελευθερία είναι 

απραγματοποίητος. Αλλά προς το σκοπό αυτό οδηγεί πρακτικά 

μόνο η σοβιετική ή προλεταριακή δημοκρατία,γιατί προσελκύ

οντας τις μαζικές οργανώσεις των εργαζομένων σε μια μόνιμη 

και απαραίτητη συμμετοχή στη διακυβέρνηση του κράτους, αρ

χίζει αμέσως να προετοιμάζει την πλήρη αποκέντρωση κάθε κρά

τους" . 

Στα πιό πάνω αποσπάσματα εμπεριέχεται νομίζουμε με 

τρόπο έμμεσο, αλλά όμως αναμφισβήτητο, το περίγραμμα μιας 

διαλεκτικής κατανόησης της σχέσης κρατους-ελευθερίας στην με

τάβαση από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό. Το κράτος από 

αυτή την σκοπιά δεν αντιμετωπίζεται σαν μια παθητική συνι

στώσα της οποίας η βαθμιαία, σταδιακή μηχανιστική εξασθένιση 

-αποδυνάμωση, ισοδυναμεί με μια ταυτόχρονη βαθμιαία διεύρυν

ση του πεδίου της ελευθερίας. Αντίθετα το εργατικό μισο-κράτο 

νέου τύπου, που μεσολαβεί ανάμεσα στον καπιταλισμό και τον 

κομμουνισμό, διαδραματίζει το ίδιο έναν αποφασιστικό ρόλο 

στην διαμόρφωση των συνθηκών της αποκέντρωσης του. 

Μια πρακτική παραίτησης του σοσιαλιστικού μισο-κράτους 

από την ενεργό υλοποίηση ενός τέτοιου ρόλου όχι μόνον δεν θα 

οδηγούσε στην σταδιακή του αποδυνάμωση του, αλλά το ακριβώς 

αντίθετο στην γραφειοκρατική του ενδυνάμωση, στην τερατομορ-

φία του κρατισμού και στο ιδεολογικό επίπεδο σε μια κρατολα-
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λατρεική αντίληψη θα οδηγούσε αναπότρεπτο στην μετατροπή του 

στρώματος των στελεχών που επανδρώνουν τις λειτουργίες και 

τους μηχανισμούς του μισοκράτους, σε μια νέα προνομιούχα 

γραφειοκρατική κοινωνική κατηγορία που αποξενώνεται από την 

κοινωνία, τείνοντας να υποτάξει την τελευταία στα δικά της 

ιδιωτικά (ιδιοτελή) συμφέροντα και ανάγκες. 

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η μακροχρόνια διαδικασία 

αποκέντρωσης του κράτους περιλαμβάνει ως μια θεμελιακή και 

συστατική της όψη, την αποκέντρωση του μηχανισμού των στελε

χών οι οποίοι ως σχετικά αυτόνομη κοινωνική κατηγορία διαχει

ρίζονται στην κρατική εξουσία.Όμως η αποκέντρωση του κρά -

τους δεν εξαντλείται στην απονέκρωση του διευθυντικού του προ

σωπικού, των στελεχών του, ούτε οι δύο διαδικασίες είναι σ'ό-

λες τις φάσεις ταυτόχρονες και ομοιγενείς. Επιπλέον ο μαρα

σμός του στελεχικού διαχειριστικού προσωπικού του κράτους 

δεν είναι ένα εξ αντανακλάσεως, παθητικό αποτέλεσμα της διαδι

κασίας απονέκρωσης του εργατικού μισο-κράτους. Αντίθετα το 

προσωπικό αυτό καλείται να διαδραματίσει τον ιδιαίτερο και 

σημαντικό του ρόλο στην πορεία της συνολικής απονέκρωσης του 

κράτους. 

Η σχέση αυτή έχει τον χαρακτήρα μιας περίπλοκης διαλε

κτικής σχέσης υποκειμενικού-αντικειμενικού, ολότητας με τα 

στοιχεία ου την συνθέτουν. Από την μέχρις εδώ ανάπτυξη προκύ

πτει αναφορικά με την κοινωνική κατηγορία των κρατικών και γε

νικότερα των πολιτικών στελεχών μια ιδιαιτερότητα που αφορά 

την ιστορική τους προοπτική. Συγκεκριμένα στα πλαίσια της 

αυτοδιαχειριζόμενης κομμουνιστικής κοινωνίας με την υπέρβαση 

του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας και την εξάλειψη της 

./. 
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αντίθεσης ανάμεσα στην χειρωνακτική και χειρωνακτική και την 

διανοητική εργασία, εξαλείφεται και η κατηγορία των στελεχών, 

ως μια σχετικά αυτόνομη κοινωνική ομάδα που διατηρούσε μια 

"προνομιακή" σχέση με την λειτουργία, την εργασία της διεύ

θυνσης. Η εξάλειψη αυτή βέβαια είναι το προϊόν μιας μακροχρό

νιας αντιφατικής πορείας, όπου η διεύθυνση μετασχηματίζεται 

βαθμιαία στην αυτοδιεύθυνση των ανθρώπων του κομμουνισμού. 

Όσον αφορά όμως τα κρατικο-πολιτικά στελέχη η υπέρβα

ση τους ως ιδιαίτερης κοινωνικής κατηγορίας συνεπάγεται και 

την απονέκρωση αυτής της ίδιας της διευθυντικής λειτουργίας 

που επιτελούσαν. Δηλαδή της πολιτικής διευθυντικής λειτουργί

ας λόγω του μαρασμού των πολιτικών σχέσεων της κοινωνίας.Οι 

λειτουργίες αντίθετα που εκπλήρωναν οι άλλες ομάδες στελεχών 

παραμένουν (οικονομική, κοινωνική Λλπ) απορροφημένες και συγ

χωνευμένες όμως μέσα στην και από την κοινωνία. 

Στο σημείο αυτό μπορεί να υπάρξει μια ανακαιφαλαίωση 

των βασικών σημείων που συνοπτικά αναπτύχθηκαν ως μια γενική 

προσέγγιση του κράτους από τη σκοπιά της κλασικής μαρξιστικής 

θεώρησης. 

Πρώτο: Το κράτος αποτελεί μια συμπυκνωμένη έκφραση και 

αποτέλεσμα μιας μακρόσυρτης διαδικασίας αποσύνθεσης της κοι-

νωνίκά ομοιογενούς ανθρώπινης κοινότητας. Αποσύνθεση που ε

πιβάλλεται λόγω της ανάπτυξης του κοινωνικού καταμερισμού 

της εργασίας, της μετατροπής της σχέσης του ανθρώπου με την 

κοινωνία σε μια αλλοτριωμένη και αλλοτριωτική ανταγωνιστική 

σχέση, της διαμόρφωσης των κοινωνικών τάξεων και των ασυμφι-

λιώτων αντιθέσεων τους. Η γέννηση του κράτους και του στελε

χικού του μηχανισμού, η σχετική αυτονόμηση και αποξένωση 
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τους από την κοινωνία, ενσαρκώνουν μια σχέση διπλασιασμού 

της κοινωνίας με την έννοια της ιδιοποίησης των αναγκαίων 

λειτουργιών για την αναπαραγωγή της κοινωνίας από ένα σύ

στημα μηχανισμών που ικανοποιεί τις ανάγκες της κυρίαρχης 

τάξης. 

Δεύτερο: Ταυτόχρονα με την εμφάνιση του κράτους δια

μορφώνεται και ένα ιδιαίτερο στρώμα στελεχών που διαχειρί

ζονται την κρατική εξουσία. Το στρώμα αυτό μέσα στα όρια 

της σχετικής αυτονόμησης του κράτους διαπερνάται από την ει

δική του αυτονομία απέναντι στην κοινωνία και την κυρίαρχη 

τάξη, αλλά επίσης απέναντι και στο ίδιο το κράτος. Αυτονο

μία σχετική πάντα, που έχει την αντικειμενική της βάση στον 

ξεχωριστό ρόλο και την ιδιάζουσα θέση που κατέχει στον κοινω

νικό καταμερισμό εργασίας. Ρόλος και θέση που συνδέονται άρ

ρηκτα με την αντίθεση ανάμεσα στην χειρωνακτική και την πνευ

ματική εργασία, την εργασία της σύλληψης και εκείνη της εκτέ

λεσης. 

TpC"co: Το κράτος το συνοδεύει από την σύσταση του μια 

δεισιδαιμονικη πίστη, ένας δεισιδαιμονικός σεβασμός προς αυ

τό από την κοινωνία. Η σχέση αυτή προκύπτει αντικειμενικά 

μέσα στην διαδικασία του διπλασιασμού της κοινωνίας, σε κοι

νωνία και κράτος. Διαδικασία που οδηγεί στο ότι το κράτος,οι 

λειτουργίες του και οι μηχανισμοί του, να μην θεωρείται ι

στορικό προϊόν της κοινωνίας που το γέννησε, αλλά σαν κάτι το 

αυθύπαρκτο που είναι αιτία του εαυτού του.Από αυτόν τον δι

πλασιασμό πηγάζει η μαγεία του κράτους, το αίνιγμα του κράτους 

-φετίχ., όπως από το διπλαισιασμό (VERDOPrLUND) του εμπορεύμα

τος, σε εμπόρευμα-χρήμα, πηγάζει όπως έλεγε ο Μαρξ η μαγεία 

./. 
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του χρήματος. Mua μερικότερη εκδήλωση της κρατολατρείας εί

ναι η φετιχοποίηση των ειδικών, των στελεχών-διαχειριστών 

του κράτους. 

Τέταρτο: Το τέλος του κράτους είναι η απαρχή της ελευ

θερίας του ανθρώπου. Ο μαρασμός του κράτους βέβαια δεν είναι 

μια μονάρακτη πράξη, αλλά μια μακροχρόνια πορεία που υλο

ποιείται διαμέσου της κίνησης, του μετασχηματισμού και της 

υπέρβασης των κοινωνικών αντιθέσεων. Μια σημαντική συνιστώσα 

αυτής της πορείας είναι και η εξάλειψη των πολιτικών-κρατικών 

στελεχών ως κοινωνικής κατηγορίας. Εξάλειψη που αν και άρρη

κτα συνυφασμένη με την γενικότερη πορεία της αποκέντρωσης 

του κράτους δεν είναι ταυτόχρονη, ούτε ομοιογενής με αυτή. 

1.2. Η ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ TQN ΠΑΛΙΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ. 

Το ερώτημα που κατ'αρχήν προκύπτει κατά την προσέγγιση 

της αντίληψης του Λένιν αλλά και των Μάρξ-Ένγκελς για την 

συντριβή του αστικού κράτους, είναι από τι καθορίζεται η α

ναγκαιότητα αυτής της συντριβής; Ποια πραγματικότητα την επι

βάλλει; 

Όπως η ενότητα του κόσμου και της κοινωνίας, σύμφωνα 

με την κλασική μαρξιστική ανάλυση, συνιστάται στην υλικότητα 

τους, έτσι και η ενότητα του κράτους έγκειται στην ιδιάζουσα 

υλικότητα του. Η υλικότητα αυτή βρίσκεται πρωταρχικά στην τα-

ξικότητα του κράτους, η οποία είναι εγχαραγμένη σ'όλους τους 

μηχανισμούς τους θεσμούς και τις σχέσεις που αναπτύσσονται 

στο εσωτερικό του.Το κράτος είναι μια ολότητα η οποία δεν α

νάγεται στα επί μέρους στοιχεία της, σε μια μηχανιστική συ~ 

./. 
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νάθροιση, συγκόλληση των επί μέρους μηχανισμών και λειτουρ

γιών του. 

Είναι ακριβώς αυτός ο χαρακτήρας του κράτους γενικά 

και ειδικότερα του αστικού κράτους, ως υλική ενότητα-ολότη-

τα που καθιστά αβάσιμη την άποψη της κατάχτησης της κρατι

κής εξουσίας από τα μέσα, με κλιμακούμενες βαθμιαία ρήξεις 

που στην πορεία θα καταλαμβάνεται και από ένα κομμάτι,τμήμα, 

μηχανισμός, διασκορπισμένη εστία εξουσίας του αστικού κρά

τους. Το αστικό κράτος δεν είναι ένα πράγμα κατατεμαχισμένο, 

που μπορείς να το καταχτήσεις ιδιοποιύμενος τα επί μέρους 

τεμάχια του. Η κατάχτηση της κρατικής εξουσίας απαιτεί ως εκ 

τούτου την συντριβή της υλικής ενότητας του αστικού κράτους. 

Δηλαδή την συντριβή, το σπάσιμο της αλλοτριωτικής φύσης και 

λειτουργίας του αστικού κράτους, αφού ως συμπυκνωμένη έκφρα

ση της κοινωνίας, είναι στην ουσία του η συμπυκνωμένη έκφρα

ση της καθολικά αλλοτριωτικής υπόστασης της κεφαλιοκρατικής 

κοινωνίας. 

Αυτή την εσωτερική και αναγκαία σχέση ανάμεσα στον α

ποξενωμένο χαρακτήρα του αστικού κράτους και την συντριβή 

του θα την περιγράφει με τον πιό ανάγλυφο τρόπο ο Λένιν γρά

φοντας: "αν το κράτος είναι προϊόν των ανειρήνευτων ταξικών 

αντιθέσεων, αν είναι μια δύναμη που στέκει πάνω από την κοι

νωνία, και όλο και περισσότερο αποξενώνεται από την κοινωνία 

γίνεται φανερό πως η απελευθέρωση της καταπιεζόμενης τάξης 

είναι αδύνατη όχι μόνο χωρίς βίαιη επανάσταση, αλλά και χωρίς 

καταστροφή του μηχανισμού της κρατικής εξουσίβς που δημιούργη-

σε η κυρίαρχη τάξη και που ενσαρκώνει αυτή την αποξένωση" . 

Και η άποψη αυτή του Λένιν εντάσσεται μέσα στο γενικότερο πε-

./. 
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piγράμμα που αφορά την προσέγγιση του στο κράτος, την ιστορι

κή του λειτουργία και τις προοπτικές του. Περίγραμμα που είχε 

διατυπώσει στις διαλέξεις του στο πανεπιστήμιο Σβέρντλοφ 

λέγοντας ότι: "Και τη μηχανή αυτή εμείς θα την πάρουμε στα 

χέρια της τάξης που πρέπει να ανατρέψει την εξουσία του κε

φαλαίου.Εμείς θα πετάξουμε όλες τις παλιές προλήψεις ότι το 

κράτος σημαίνει γενική ισότητα -αυτό είναι απάτη: εφόσον υ

πάρχει εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπάρχει ισότητα. 0 τσιφλι

κάς δεν μπορεί να είναι ίσος με τον εργάτη, ο νηστικός με το 

χορτάτο. Τη μηχανή που λεγόταν κράτος και που μπροστά της οι 

άνθρωποι στέκονται με προληπτικό σεβασμό και πιστεύουν τα 

παλιά παραμύθια πως το κράτος είναι παλλαϊκή εξουσία- το προ

λεταριάτο την πετάει τη μηχανή αυτή και λέει: αυτό είναι α

στικό ψέμα. Εμείς πήραμε τη μηχανή αυτή από τους καπιταλι

στές, την πήραμε για τον εαυτό μας. Με τη μηχανή αυτή ή με 

το ραβδί, εμείς θα συντρίψουμε κάθε εκμετάλλευση και όταν 

στον κόσμο θα εξαλειφθεί η δυνατότητα να γίνεται εκμετάλλευ

ση, όταν δεν θα υπάρχει μια κατάσταση ώστε άλλοι να παραχορ-

ταίνουν και άλλοι να λιμοκτονούν -μόνον τότε όταν θα υπάρχουν 

οι δυνατότητες γι αυτό, εμείς τη μηχανή αυτή θα τη δόσουμε 

για παλιοσίδερα. Τότε δεν θα υπάρχει κράτος δεν θα υπάρχει 

εκμετάλλευση" 

Στο σημείο αυτό γεννιέται η ερώτηση αν ο συνασπισμός 

των αντικαπιταλιστικών κοινωνικών και πολιτικών υποκειμένων 

μπορεί να αποφύγει την ρήξη με το καπιταλιστικό κράτος τον 

ριζικό μετασχηματισμό και την συντριβή του. Η απάντηση σ'αυ

τήν την κομβική σημασία ερώτηση αποτέλεσε και την ειδοποιό 

διαφορά ανάμεσα στην λενιστική προσέγγιση του μαρξισμού και 

./. 
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στην κυρίαρχη στις αρχές του 20ου αι. διαστρεβλωτική "εκδο

χή" του μαρξισμού από την II Διεθνή αναφορικά με το θεμελι

ώδες ζήτημα του κράτους. Η απάντηση στην ερώτηση αυτή από 

τον Λένιν υπήρξε κατηγορηματική "δύο κόσμοι ιδεών -θα πει-

από το ένα μέρος η άποψη της προλεταριακής ταξικής πόλης 

που σε ορισμένες ιστορικές περιόδους μπορεί να στηριχτεί 

στην αστική' νομιμότητα
-
 που οδηγεί όμως αναπόφευκτα στη λύ

ση, στην ανοιχτή σύγκρουση, στο δίλημμα: ή να κάνεις θρύψα

λα το αστικό κράτος ή αυτό να σε τσακίσει και να σε πνίξει. 

Από το άλλο μέρος η άποψη του ρεφορμιστή, του μικροαστού 

που δεν βλέπει το δάσος πίσω από τα δέντρα που πίσω από τα 

μπιχλιμπίδια της συνταγματικής νομιμότητας δεν βλέπει την 

11 
σκληρήταξική πόλη" . Και σε άλλο σημείο της αναφοράς του 

στο ίδιο ζήτημα θά πει υπερασπιζόμενος την θεωρία του Μαρξ 

για το κράτος από τον εκχυδαϊσμό των ηγετών της II Διεθνούς; 

"Οι οπορτουνιστές που κυριάρχησαν στη II Διεθνή διαστρέβλωσαν 

τη διδασκαλία του Μαρξ και του Ένγκελς για το npaxog της επα

ναστατικής περιόδου.0 Καούτσκι στην πολεμική του ενάντια 

στον Παννενούκ (1912) εγκατέλειψε επίσης την άποψη του Μαρξ. 

0 Μαρξ δίδασκε διδασκόμενος από την πείρα της κομμούνας του 

1871 ότι η εργατική τάξη δεν μπορεί να πάρει απλώς στην κα

τοχή της την έτοιμη κρατική μηχανή και να τη βάλει σε λει-

γουργία για την εξυπηρέτηση των δικών της σκοπών. Το προλε

ταριάτο πρέπει να συντρίψει αυτή την μηχανή (το στρατό, την 

αστυνομία, την γραφειοκρατία). Αυτό είναι που αμφισβητούν ή 

συσκοτίζουν οι οπορτουνιστές (σοσιαλπατριώτες) και οι Καουτ-

σκιστές (σοσιαλπασιφιστές). Αυτό είναι το πιό σπουδαίο πρακ

τικό δίδαγμα της Κομμούνας του Παρισιού και της Ρωσικής Επα-

12 
νάστασης του 19ος" 
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Μάλιστα ο Λένιν θεωρούσε πως στο θεμελιώδες ζήτημα 

της κρατικής εξουσίας η απόσταση που τον χωρίζει από τον α-

ναρχισμό είναι μικρότερη σε σύγκριση με εκείνη που τον χωρί

ζει την ηγεσία της II Διεθνούς.Έτσι ημειώνει :"Από τους αναρ

χικούς μας χωρίζει α) η χρησιμοποίηση του κράτους τώρα και 

β) στην περίοδο της επανάστασης του προλεταριάτου ("δικτατο

ρία του προλεταριάτου") - σημεία σοβαρότατα για την πρακτική 

αυτή τη στιγμή. Από τους οπορτουνιστές μας χωρίζουν πιό βα

θιές, πιό αιώνιες αλήθειες για α) τον προσωρινό χαρακτήρα 

του κράτους, για β) τη ζημιά που τώραπροξενούν οι φλυαρίες 

για το κράτος, για γ) το μη ολότερα κρατικό χαρακτήρα της 

δικτατορίας του προλεταριάτου, δ) για την αντίφαση κράτους 

και ελευθερίας, για ε) πιστότερη αντίληψη (έννοια, προγραμ

ματικό όρο) της κοινότητας στη θέση του κράτους, στ) για τη 

13 
συντριβή της γραφειοκρατικής στρατιωτικής μηχανής" 

Αναδείχνοντας και υπερασπίζοντας την αναγκαιότητα της 

συντριβής της αστικής κρατικής μηχανής ο Λένιν παράλληλα κατα

δείκνυε ότι συστατική και βασική όψη αυτής της διαδικασίας 

είναι και ο ριζικός μετασχηματισμός, η συντριβή του αστικού 

κοινοβουλευτισμού.Για τον Λένιν, ο αστικός κοινοβουλευτισμός 

δεν είναι ένα ξένο "Οώμα" στα πλαίσια της αστικού γραφειοκρα

τικού, στρατιωτικού καταπιεστικού μηχανισμού. Η σχέση τους 

κάθε άλλο παρά είναι μια σχέση αμοιβαίου αποκλεισμού δύο αν

τίθετων πόλων. 0 αστικός κοινοβουλευτισμός είναι κατά τον 

Λένιν - ο οποίος σ'αυτό το σημείο συνεχίζει και αναπτύσσει 

την σκέψη του Μαρξ - μια συγκεκριμένη μορφή οργάνωσης της τα

ξικής κυριαρχίας της αστικής τάξης, προώθησης της λειτουργί

ας του αστικού γραφειοκρατικού κατασταλτικού κρατικού μηχα-

./. 
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νισμού. Είναι επομένως μια μορφή αναπαραγωγής και διαιώνισης 

της πολιτικής και κοινωνικής αλλοτρίωσης του ανθρώπου και ι

διαίτερα του άμεσου παραγωγού. Βέβαια η κατάργηση του αστικού 

κοινοβουλευτισμού -όπως θα δούμε και στο επόμενο κεφάλαιο- κά

θε άλλο παρά ισοδυναμεί με κατάργηση των αντιπροσωπευτικών 

θεσμών. Αντίθετα έχει τον χαρακτήρα της απαρχής μιας μακρο

χρόνιας πορείας υπέρβασης του διαχωρισμού του κράτους και της 

πολιτικής από την κοινωνία. 

"Η αστική τάξη -έλεγε ο Λένιν- είχε δια παιδαγωγηθεί 

και διαπαιδαγωγούσε τις μάζες προπαντός στο πνεύμα του αστι

κού κοινοβουλευτισμού, αλλά στις μάζες ωρίμαζε -αυτό είναι 

τώρα ολοφάνερο- το σοβιετικό κίνημα, το κίνημα για τη σοβιε

τική εξουσία.. Το σοβιετικό κίνημα έπαψε να είναι μια ρωσική 

μορφή εξουσίας του προλεταριάτου, έγινε θέση του διεθνούς προ

λεταριάτου στην πάλη του για την εξουσία, αποτέλεσε το δεύ

τερο βήμα στην ανάπτυξη της σοσιαλιστικής επανάστασης σε παγ

κόσμια κλίμακα. Το πρώτο βήμα ήταν η κομμούνα του Παρισιού 

που έδειξε ότι η εργατική τάξη δεν θα μπορέσει να βαδίσει 

προς το σοσιαλισμό διατηρώντας το παλιό αστικοδημοκρατικό 

κοινοβουλευτικό κράτος, αλλά μόνο δημιουργώντας ένα κράτος 

νέου τύπου, που θα συντρίψει ολοκληρωτικά και τον κοινο-βου-

λευτισμό και τη γραφειοκρατία" . Και στην τοποθέτηση των κα

θηκόντων της III Διεθνούς απευθυνόμενος στην ηγεσία της II 

Διεθνούς θα πει: "Κωμικοί στενοκέφαλοι". Αυτοί δεν κατάλαβαν 

ότι η ψηφοφορία στα πλαίσια, τους θεσμούς, τις συνήθειες του 

αστικού κοινοβουλευτισμού είναι ένα μέρος του αστικού κρατι

κού μηχανισμού που πρέπει να συντριβεί και να καταστραφεί από 

πάνω ως κάτω για να εφαρμοστεί η δικτατορία του προλεταριάτου 
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για να περάσουμε από την αστική δημοκρατία στην προλεταριακή 

15 
δημοκρατία" 

Σ'αυτό το σημείο θεωρούμε απαραίτητο να υπογραμμίσου

με το ε£ής. Υπερασπίζοντας τον επιτακτικό χαρακτήρα της ανάγ

κης να συντριβεί το καπιταλιστικό κράτος ταυτόχρονα ο Λένιν 

υιοθετούσε μια διαλεκτικά διαφοροποιημένη άποψη και στάση 

αναφορικά με τις συγκεκριμμένες μορφές, τους ρυθμούς και την 

ένταση αυτής της διαδικασίας στα πλαίσια των επί μέρους μη

χανισμών και τομέων του αστικού κράτους.Έτσι τόνιζε πιό συγ

κεκριμένα. "Εδώ φτάσαμε σε μια άλλη πλευρά του ζητήματος σχε

τικά με τον κρατικό μηχανισμό'.'Εκτός από τον κυρίως "καταπιε

στικό" μηχανισμό του μόνιμου στρατού, της αστυνομίας, της 

δημοσιουπαλληλίας, το σύγχρονο κράτος έχει κι ένα μηανισμό 

που συνδέεται ιδιαίτερα στενά με τις τράπεζες και τα συνδικά

τα των βιομηχάνων, μηχανισμό που εκπληρώνει ένα σωρό δουλειές 

λογιστικής και καταγραφής αν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε 

αυτήν την έκφραση. Αυτό τον μηχανισμό δεν μπορούμε και δεν 

πρέπει να τον τσακίσουμε. Πρέπει να τον αποσπάσουμε από την 

υποταγή στους καπιταλιστές, πρέπει να κόψουμε να αποχωρήσου

με να απομονώσουμε απ'αυτόν τους καπιταλιστές και τα νήματα 

της επιρροής τους, πρέπει να τον κάνουμε πιό πλατύ, πιό καθο

λικό, πιό παλαϊκό. Κι αυτό μπορούμε να το κάνουμε στηριζόμενο 

στις κατακτήσεις που πραγματοποίησε ήδη ο πιό αναπτυγμένος 

καπιταλισμός (όπως και γενικά η προλεταριακή επανάσταση μπο

ρεί να πετύχει το σκοπό της μόνο αν στηρίζεται στις κατακτή

σεις αυτές). 

0 καπιταλισμός δηκιούργησε μηχανισμούς καταγραφής όπως 

είναι οι τράπεζες, τα συνδικάτα, το ταχυδρομείο, οι κατανα-
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λωτικοί συνετά Lp ισμοί, ou ενώσεις των υπαλλήλων. Χωρίς μεγάλες 

τράπεζες ο σοσιαλισμός θα ήταν απραγματοποίητος. 

Οι μεγάλες τράπεζες είναι "ο κρατικός μηχανισμός" που 

Ρ-ας χρειάζεται για την πραγματοποίηση του σοσιαλισμού και που 

τον παίρνουμε έτοιμο από τον καπιταλισμό.Κι εδώ το καθήκον 

μας είναι να κόψουμε απλώς καθετί που παραμορφώνει καπιταλι

στικά το θαυμάσιο τούτο μηχανισμό, να τον κάνουμε ακόμη πιό 

μεγάλο, πιό δημοκρατικό, πιό καθολικό. Η ποσότητα θα περάσει 

σε ποιότητα. Ενιαία κρατική τράπεζα, η μεγαλύτερη ανάμεσα 

στις μεγαλύτερες, με υποκαταστήματα σε κάθε επαρχία σε κάθε 

φάμπρικα -να κιόλας τα εννιά δέκατα του σοσιαλιστικού μηχα

νισμού. Αυτό σημαίνει λογιστική σε παγκρατική κλίμακα,κατα-

γραφήτ ης παραγωγής και της κατανομής των προϊόντων σε παγ

κρατική κλίμακα, σημαίνει για να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την 

16 
έκφραση κάτι σαν το σκελετό της σοσιαλιστικής κοινωνίας" 

Μέσα από την ανάπτυξη της παραπάνω προβληματικής του 

Λένιν αναδύεται ένα πρόβλημα, ουσιαστικό μια διαλεκτική αντί

φαση, τεράστιας θεωρητικο-μεθοδολογικής, ιδεολογικής και πο

λιτικής σημασίας. Είναι το καπιταλιστικό κράτος λοιπόν μια 

σχέση που την χαρακτηρίζει ένας εσωτερικός διχασμός, Μια καλή 

και μια κακή πλευρά. Μια όψη θετική, ευεργετική που στην 

ουσία της μπορεί να εναρμονιστεί με την επιδίωξη του σοσια

λιστικού μετασχηματισμού του Κράτους και της κοινωνίας και 

μια όψη αρνητική, απορριπτέα, η κληρονομιά του παρελθόντος, 

η συντηρητική όψη που συγκρούεται με το σχέδιο της κομμου

νιστικής ανάπλασης της κοινωνίας και του ανθρώπου; 

Το πρόβλημα που εμφανίζεται μήπως συνιστάται στην 

ύπαρξη δύο πόλων μιας αντίφασης που ο ένας τοποθετείται α-

./. 
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πέναντι στον άλλον σε σχέσεις αμοιβαίας εξωτερικότητος,όπου 

ο ένας αποκλείει τον άλλο, μπορεί να υπάρχει αναλλοίωτος χω

ρίς την παρουσία του άλλου, χωρίς την αλληλοδιείσδυσης τους, 

χωρίς η ύπαρξη και η λειτουργία του ενός να προϋποθέτει και 

να απαιτεί την ύπαρξη και τηνλειτουργία του άλλου; Στα πλαί

σια της παρούσης διατριβής θεωρείται άκριτη παραμόρφωση της 

λενιστικής σκέψης το να της αποδίδεται μια τέτοιου είδους, 

απλουστευτική, σχηματική και μηχανιστική αντιμετώπιση ενός 

τόσο κρίσιμου ιδιαιτέρου και γενικού ταυτόχρονα προβλήματος» 

Το κράτος ασφαλώς μέσα στην ολότητα του αποτελεί μια 

διαλεκτική σύνθεση του διπλού του χαρακτήρα.Είναι ταυτόχρονα 

πολιτική οργάνωση της κυρίαρχης τάξης και ειδικότερα στον κα

πιταλισμό της αστικής τάξης και ταυτόχρονα είναιμια πολιτική 

οργάνωση της κοινωνίας κάτω όμως από την ηγεμονία της αστι

κής τάξης.Έτσι το καπιταλιστικό κράτος δεν έχει βέβαια μια 

δισυπόστατη υπόσταση. Από την μια πλευρά η ταξικότητα του, 

η ιστορικά συγκεκριμένη του ταξική φύση και λειτουργία και 

από την άλλη μια φύση "κοινωνική" μακριά από ταξικούς καθο

ρισμούς, με διαχρονικά, υπέριστορικά χαρακτηριστικά.Σίγουρα 

η σχέση που ενσαρκώνει το κράτος δεν είναι τόσο απλή και δι

χοτομική. Το καπιταλιστικό κράτος ακριβώς λόγω της ιδιάζου

σας προς αυτό υλικότητας-ταξικότητας, λόγω του ότι αποτελεί 

μια οργανική ολότητα δεν είναι "λιγότερο" ταξικό όταν εκπλη

ρώνει λειτουργίες που δεν αναφέρονται στους καπιταλιστικούς, 

άμεσα καταναγκαστικούς-καταπιεστικούς μηχανισμούς του. 

Αυτό όμως δεν μπορεί να σημαίνει ότι επειδή σε όλα 

τα επίπεδα της ύπαρξης του και της λειτουργίας του το καπι-

./. 
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ταλιστικο κράτος διασχίζεται και καθορίζεται από την ταξικότη 

τα του, ότι μπορεί, είναι βάσιμο να αντιμετπίζονται με τον ί-

δι τρόπο,θεωρητικό-μεθοδολογικάκαι πολιτικά, αδιακρίτως, ισοπι 

δωτικά, όλοι οι μηχανισμοί και οι λειτουργίες του αστικού κρά 

τους. 

Το παραπάνω πρόβλημα προβάλλει με την πιό οξεία και 

"καθαρή" μορφή όταν αντιμετωπίζεται η σχέση-κλειδή στην μαρ

ξιστική θεωρία ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις και τις σχέ

σεις παραγωγής.Ένα πρόβλημα που όπως είναι γνωστό προκάλεσε 

πλείστες αντιπαραθέσεις και συζητήσεις στους κόλπους των 

17 
"επιγόνων" των Μάρξ-Ένγκελς . Στο σημείο αυτό θεωρείται 

αναγκαίο και εύλογο να παρεμβληθεί η ακόλουθη ερώτηση: Μήπως 

στην προσπάθεια του ο Λένιν να αναμετρηθεί μ'αυτό το
 (
 ακανθώ

δες πρόβλημα με διαλεκτικό τρόπο, μέσα σε μια ιστορικά συγκε

κριμένη πραγματικότητα, την ρωσική κοινωνία της εποχής του, 

δεν μπόρσε να αποφύγει πλήρως να ενσωματώσει στην σκέψη του 

στοιχεία μιας προσέγγισης που έτεινε να λυγίσει την βέργα από 

την ανάποδη; Στοιχεία που αποκομμένα από το συνολικό διαλε

κτικό τρόπο επεξεργασίας των αντιθέσεων από τον Λένιν, θα 

μπορούσαν κάτω από τις ανάλογες ιστορικο-κοινωνικές και πολι

τικές περιστάσεις να χρησιμοποιηθούν ως αφορμή για την σύστασ 

μιας αντίδιαλεκτικής ερμηνείας της πραγματικότητας; Δεν είναι 

επιδίωξη βέβαια της παρούσης διατριβής να ασχοληθεί αναλυτι

κά, να επιχειρήσει να απαντήσει σ'αυτή την ερώτησης Η παρεμ

βολή της κρίθηκε αναγκαία, ως συστατικό στοιχείο της ανάδει-

ξης-προσέγγισης της σκέψης του Λένιν για το θέμα που εξετά

ζεται. 

Μέχρις εδώ έχει γίνει αναφορά στην άποψη του Λένιν 

./. 
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για την συντριβή του αστικού κράτους συνολικά, την αναγκαιό

τητα της, την σύγκρουση του με την άποψη των ηγετών της II 

Διεθνούς και τον διαφοροποιημένο τρόπο αντιμετώπισης εκ μέ

ρους του, αναφορικά με τις συγκεκριμένες μορφές πραγματοποίη

σης αυτής της διαδικασίας στους επιμέρους μηχανισμούς, τομείς 

καιλειτουργίες του αστικού κράτους. 

Μια αναπόσπαστη όμως και πολύ σημαντική όψη αυτής της 

διαδικασίας είναι η κατάργηση, η ανατροπή του γραφειοκρατι

κού στελεχικού στρώματος του αστικού κράτους. Πως αντιμετωπίζει 

ο Λένιν πιό αναλυτικά αυτό το ζήτημα; Στην παράθεση των από

ψεων του πάνω σ'αυτό το θέμα περνάμε αμέσως πιό κάτω; "Όλη 

η ιστορία των αστικο-κοινοβουλευτικών και σε σημαντικό βαθμό 

και των αστικο-συνταγματικών χωρών, δείχνει ότι έχει πολύ μι

κρή σημασία η αλλαγή των υπουργών, γιατί η πραγματική δουλειά 

της διοίκησης βρίσκεται στα χέρια της τεράστιας στρατιάς των 

υπαλλήλων και η στρατιά αυτή είναι πέρα για πέρα διαποτισμένη 

από αντιδημοκρατικό πνεύμα, συνδέεται με χιλιάδες και εκατομ

μύρια νήματα με τους τσιφλικάδες και την αστική τάξη εξαρτιέ

ται απ'αυτούς, με χίλιους τρόπους. Η στρατιά αυτή περιβάλλε

ται από την ατμόσφαιρα των αστικών σχέσεων, αναπνέει μόνο αυ

τή την ατμόσφαιρα, έπαθε αρτηριοσκλήρωση, αποστένωση, αγκύ

λωση, δεν έχει την δύναμη να αποσπασθεί από αυτή την ατμόσ

φαιρα δεν μπορεί να σκέπεται,να νιώθει να ενεργεί διαφορετι

κά παρά με τον παλιό τρόπο. Η στρατιά αυτή είναι δεμένη με 

σχέσεις δουλοπρέπειας, με σχέσεις ορισμένων προνομίων των "δη

μοσίων" υπηρεσιών, κι όσο για τα ανώτερα στρώματα αυτής της 

στρατιάς είναι απόλυτα υποταγμένα μέσω των μετόχων και των 

τραπεζών στο χρηματιστικό κεφάλαιο, όντας τα ίδια ως ένα βαθ

μό πράκτορες του,φορείς των συμφερόντων και της επιρροής 

.IR 
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Προσδιορίζοντας ειδικότερα τη σημασία του κρατικού στε

λεχικού προσωπικού θα σημειώσει: "Δύο είναι οι πιό χαρακτη

ριστικοί θεσμοί γι'αυτή την κρατική μηχανή: η υπαλληλοκρα-

τία και ο μόνιμος στρατός, στα έργα του Μαρξ και του'Ενγκελς 

γίνεται πολλές φορές λόγος για το πως χιλιάδες νήματα συνδέουν 

αυτούς τους θεσμούς ακριβώς με την αστική τάξη. Η πείρα του 

κάθε εργάτη διασαφηνίζει αυτό τον
οεσ
υ·ΰμ

ε
 εξαιρετικά παρα

στατικό, και επιβλητικό τρόπο. Η υπαλληλοκρατια και ο μόνιμος 

στρατός είναι ένα "παράσιτο" πάνω στο σώμα της αστικής κοι

νωνίας, παράσητο που γεννήθηκε από τις εσωτερικές αντιθέσεις 

που σπαράζουν αυτή την κοινωνία. Και ακριβώς παράσιτο που 

"φράζει" τους ζωτικούς πόρους ... Μέσ απ'όλες τις αστικές ε

παναστάσεις που τόσες πολλές γνώρισε η Ευρώπη από τον καιρό 

της πτώσης της φεουδαρχίας, προχωρεί η εξέλιξη, η τελειοποί

ηση, το δυνάμωμα αυτού του υπαλληλοκρατικού και στρατιωτικού 

μηχανισμού.Ειδικότερα η μικροαστική τάξη είναι εκείνη ακρι

βώς που έλκεται προς το μέρος της μεγαλοαστικής τάξης και σε 

σημαντικό βαθμό υποτάσσεται σ'αυτή με τη βοήθεια αυτού του 

μηχανισμού, που προσφέρει στα ανώτατα στρώματα της αγροτικής 

των μικροεπαγγελματιών, των εμπόρων και σχετικά βολικές,ήσυ

χες και τιμητικές θεσούλες που τοποθετούν τους κατόχους τους 

πάνω από το λαό .. Μα όσο πιό πολλά "ξαναμοιράσματα" γίνονται 

στον υπαλληλοκρατικό μηχανισμό ανάμεσα στα διάφορα αστικά 

και μικροαστικά κόμματα,τόσο πιό φανερή τίνεται για τις κατα

πιεζόμενες τάξεις και για το προλεταριάτο που βρίσκεται επι

κεφαλής τους η ανειρήνευτη έχθρα τους προς όλη την αστική 

κοινωνία" . 



- 33 -

Αναφερόμενος ειδικότερα στις "δημόσιες" υπηρεσίες στα 

πλαίσια του καπιταλισμού θα περιγράφει τον γράφειοκρατικο-

αποξενωμένο τους χαρακτήρα, την αδιάσπαστη σχέση τους με το 

στρώμα των δημοσίων υπαλλήλων με τα ακόλουθα λόγια:"Δημόσια 

υπηρεσία η οποία ασκείται μέσω της αστυνομίας που στέκεται 

πάνω από το λαό και μέσω των δημοσίων υπαλλήλων, των πιστό

τατων υπηρετών της αστικής τάξης, μέσω του τακτικού στρατού 

που βρίσκεται κάτω από τις διαταγές των τσιφλικάδων και των 

καπιταλιστών, να το ιδανικό της αστικής κοινοβουλευτικής δη

μοκρατίας, που προσπαθεί να διαιωνίσει την κυριαρχία του κε

φαλαίου" 

Και 0 μάρξ αναφερόμενος στην θέση και το ρόλο αυτής 

της κοινωνικής κατηγορίας στην δομή του αστικού κράτους, και 

στο σύστημα συνολικά των σχέσεων του με την κοινωνία θα μί

λησε ι, με αφορμή το παράδειγμα της Γαλλίας της εποχής του 

για το γεγονός ότι: "η εκτελεστική εξουσία διαθέτει ένα υπαλ

ληλικό στρατό με πάνω από μισό εκατομμύριο άτομα,δηλαδή δια

τηρεί συνεχώς κάτω από την πιό απόλυτη εξάρτηση της μια τε

ράστια μάζα από συμφέροντα και υπάρξεις, όπου το κράτος πε

ριβάλλει, ελέγχει, ρυθμίζει, επιτηρεί και κηδεμονεύει την 

αστική κοινωνία από τις πιό πλατειές εκδηλώσεις της ζωής της, 

ως τις πιό ασήμαντες κινήσεις της, από τους πιό γενικούς τρό

πους της ζωής της ως την ιδιωτική υπόσταση των ατόμων, όπου 

το παρασιτικό αυτό σώμα απόλυτα με τον πιό άκρο συγκεντρωτι

σμό την δυνατότητα, να είναι πανταχού παρών να είναι παντογνώ

στης, και να έχει μια μεγάλη ικανότητα κίνησης και μια ελα

στικότητα που το ανάλογο της υπάρχει μόνο στην απόλυτη έλλει-
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ψη αυτοτέλειας και στην πλαδαρή αμορφία του πραγματικού κοι-

21 
νωνικού σώματος" 

Από την μέχρις εδώ παρακολούθηση της ανάπτυξης της 

σκέψης του Αένιν αναφορικά με το στελεχικό προσωπικό του κα

πιταλιστικού κράτους συνάγονται ορισμένα συμπεράσματα που 

πρέπει να καταγραφούν. Πρώτο: Το στρώμα των "δημοσίων" λει

τουργών του αστικού κράτους είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένο 

με την αστική τάξη, της οποίας το υλικό συμφέρον, όπως, θα 

πει ο Μαρξ είναι άρρηκτο συνυφασμένο με αυτό το στρώμα.Η σχέ 

ση αυτή δεν σημαίνει ότι το στελεχικό προσωπικό του κράτους 

αποτελεί ένα παθητικό, αδρανές εργαλείο που το χειρίζεται 

κατά βούληση η αστική τάξη. Σαν συστατικό τμήμα της τελευ-

τίας διατηρεί στα πλαίσια της την σχετική του αυτονομία. 

Δεύτερο: Στα πλαίσια του κοινωνικού καταμερισμού ερ

γασίας που χαρακτηρίζει τον καπιταλισμό και ειδικότερα στα 

πλαίσια του καταμερισμού εργασίας που αναπτύσσεται στο εσω

τερικό του αστικού κράτους, η κατηγορία του στελεχικού δυνα

μικού βρίσκεται μέσα στην καρδιά της εκτελεστικής εξουσίας. 

Από δω απορρρέει και ο αποφασιστικός ρόλος αυτής της ειδι

κής κατηγορίας στην υλοποίηση της ηγεμονίας της αστικής τά-

ξηης πάνω στην κοινωνία, αλλά εδώ επίσης βρίσκεται και η αν

τικειμενική βάση της σύστασης της ως μιας διακριτικής μερί

δας της κυρίαρχης τάξης -ιδιαίτερα όσον αφορά τα ανώτερα 

κλιμάκια της- που μπορεί όμως και να αποστασιοποιείται από 

αυτήν. Διαμεσολαβεί για την εκλογίκευση-νομιμοποίηση του α

στικού συμφέροντος, για την εμφάνιση του τελευταίου με την 

φενακισμένη μορφή του γενικούσυμφέροντος της κοινωνίας. 

./. 
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Τρίτο: Η σχέση ανάμεσα στον θεσμό των δημοσίων λειτουρ

γών με την έννοια αυτού που αποκαλεί ο Λένιν υπαλληλοκρατία 

και διαχειρίζεται την εκτελεστική εξουσία και στον θεσμό 

του αστικού κοινοβουλίου, έχει τον χαρακτήρα μιας ενότητας 

των αντιθέσεων. Είμαι μια σχέση ανάμεσα σε δύο αστικούς θεσ

μούς και το στελεχικό προσωπικό που τους επανδρώνει, όπου η 

ύπαρξη του ένας δεν αντιφάσκει με την ύπαρξη του άλλου.Εκεί

νο που τους ενοποιεί είναι ο γραφειοκρατικό-συγκεντρωτικός 

τους χαρακτήρας. 

Και οι δύο θεσμοί και οι δύο κατηγορίες στελεχών χαρα

κτηρίζονται από την στεγανότητα τους, από την αποξένωση τους 

από την κοινωνία, από το
(
γεγονός ότι από "υπηρέτες της κοινω

νίας" μετατρέπονται σε αφέντες της. 

Τα παραπάνω όμως δεν ισοδυναμούν με το ότι οι δύο θε

σμοί είναι ομόλογοι.Έτσι η ενίσχυση του ρόλου της υπαλληλο

κρατ ίας ουσιαστικά δηλαδή η ενίσχυση του ρόλου της εκτελεστι

κής εξουσίας συνεπιφέρει μια αναπόφευκτη αποδυνάμωση της ση

μασίας του αστικού κοινοβουλίου σαν αντιπροσωπευτικού θεσμού. 

Γεγονός που αποτελεί και την δεσπόζουσα τάση στην σύγχρονη 

φάση του καπιταλισμού και που μετά τον Λένιν έχει μια ιδιαί

τερη σημασία για την σκέψη και την πράξη των αντικοπολιτιστι-

κών δυνάμεων της κοινωνίας. 

Τέταρτο: Η υπαλληλοκρατία αποτελεί ένα εξαιρετικά προ

νομιακό πεδίο για να συγκροτεί τις συμμαχίες της η αστική 

τάξη και να υλοποιεί την ηγεμονία της πάνω στην κοινωνία σε 

κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.Ιδιαίτερα μέσα από την στελέ-

χωσηαυτού του μηχανισμού ανανεώνει, ανασυνθέτει ή και επανα-



- 36 -

συνιστά τηνπολιτική και ιδεολογική της ηγεμονία πάνω στα μι

κροαστικά στρώματα της κοινωνίας, τα οτιοία και μετατρέπει 

έτσι σε στηρίγματα της εξουσίας της. Η μικροαστική τάξη άλ

λωστε ανέκαθεν αντιμετώπιζε την κατάληψη των προνομιακών 

θέσεων του κρατικού μηανισμού σαν έναν αποτελεσματικό δίαυλο 

ανόδου στην κοινωνική ιεραρχία. Και όπως έχει υπογραμμίσει και 

ο Μαρξ στην "18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη" το πολυ-

διακλαδωμένο κρατικό οικοδόμημα αποτελούσε πάντοτε μια δελεα

στική λεία για ιδιοποίηση από τις κοινωνικές και πολιτικές 

εκείνες δυνάμεις που προέβλεπαν στην διαχείριση της κρατικής 

εξουσίας. 

Πέμπτο: Η ριζική μεταβολή της δομής εκείνης που ονο

μάζεται δημόσιοι λειτουργοί του κράτους, αποτελεί μια θεμε

λιακή όψη του ριζοσπαστικού μετασχηματισμού του αστικού κρά

τους στο σύνολο του, χωρίς να τον εξαντλεί.Έτσι μια υπαλλη-

λοκρατ ία που θα ε ίχε ανατραπε ί, θα ήταν δυνατόν να αναζωογο-

νηθεί και να ανασυσταθεί, στο βαθμό ου αυτή η ανατροπή δεν 

θα συνοδευόταν από μια συντριβή των δομών και των σχέσεων 

που διαπερνούν το αστικό κράτος.Δομές και σχέσεις, μηχανι

σμοί και λειουργίες που το καθιστούν ένα μηχανισμό αναπαρα

γωγής της πολιτικής και κοινωνικής αλλοτρίωσης του ανθρώπου, 

θα ήταν αναπότρεπτη αυτή η ανασύσταση στο βαθμό που το κρά

τος δεν θα απέβαλλε τον αποξενωμένο του χαρακτήρα και δενθα 

έμπαινε σ'ένα δρομολόγιο συγχώνευσης και απορρόφησης του μέσο 

στη κοινωνία. 

Αλλά και αντίστροφα στην περίπτωση που ένας ριζοσπα

στικός μετασχηματισμός του κράτους δεν θα περιελάμβανε και 

- ./. 
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την δημόσια υπαλληλία, θα έμενε ανολοκλήρωτος και υποθηκευμέ

νος εξαρχής, στην πραγματικότητα θα κατέληγε να είναι μια φε™ 

νάκη.Γι αυτό θα πει ο Λένιν: "είναι όμως φανερό ότι ο παλι

ός εκτελεστικός μηχανισμός, η υπαλληλία που συνδέεται με την 

αστική τάξη, θα ήταν απλούστατα ακατάλληλος για να εφαρμόσει 

22 
τις εντολές του προλεταριακού κράτους" 

Θα πρέπει όμως εδώ να αναφερθεί ότι το στρώμα των στε

λεχών της εκτλεεστικής εξουσίας στα πλαίσια του κρατικοκομο-

νοπωλιακού καπιταλισμού (Κ.Μ.Κ.) και ιδιαίτερα στην σύγχρονη 

φάση του, υφίσταται το ίδιο μια έντονη κοινωνική διαφοροποίη

ση στο εσωτερικό του.Κάτι που είχε επισημάνει ήδη ο Λένιν 

και που επομένως διαφοροποιεί ουσιαστικά στο θεωρρτικό και στο 

πολιτικό επίπεδο τον τρόπο με τον οποίο κατανοείται η συντρι

βή του αστικού κρατικού μηχανισμού και ειδικότερα της δημόσι

ας υπαλληλίας.Έτσι ο Λένιν μιλούσε για "υπαλλήλους που βρί

σκονται
 και
, οι ίδιοι στη πλειψοηφία τους σε κατάσταση προλε

ταρίου ή μισοπρολεταρίου...Όσο για τους ανώτερους υπαλλήλους 

που είναι πολύ λίγοι, μα που αισθάνονται έλξη προς τους κα

πιταλιστές, θα υποχρεωθούμε να φερθούμε απέναντι τους όπως 

και στους καπιταλιστές, "με αυστηρότητα". Αυτοί όπως και οι 

καπιταλιστές θα προβάλλουν αντίσταση.Την αντίσταση αυτή θα 

23 
πρέπει να την τσακίσουμε ..." 

Επιγραμματικά να σημειώσουμε ότι πραγματοποιείται μια 

ακάθεκτη άνοδος τΒ κρατικής ιοίκησης, όπως θα πει ο Ν.Που-

λάντζάς , που οδηγεί σε μια οξύτατη ενδυνάμωση της εκτελεστι

κής εξουσίας με μια ταυτόχρονη αποδυνάμωση των αντιπροσωπευ

τικών θεσμών. Γεγονός που εκφράζεται όχι μόνο στην ένταση,σ' 

ένα ποοιτικό άλμα στον γραφειοκρατικό, αυταρχικό συγκεντρω-

./. 
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τισμό του αστικού κράτους προς τα έξω, στην σχέση του με την 

κοινωνία.Αλλά βρίσκει την έκφραση του και στο εσωτερικό του, 

με την ενίσχυση της γραφιοκρατικο-συγκέντρωσης της κρατικής 

ιοίκησης και με την αναπαραγωγή σε νέο επίπεδο στα πλαίσια 

της ίδιας της κρατικής διοίκησης, της αντίθετης χειρωνακτική-

πνευματική εργασία, εργασία σύλληψης και εργασία εκτέλεσης. 

Η αυξανόμενη αυτή δικτύωση του κράτους και της εκτελε

στικής εξουσίας πάνω στο κοινωνικό σώμα, η οργανική διαπλοκή 

τους με τον κοινωνικό ιστό, που επιβάλλεται από την ανάγκη 

της διαχείρισης και της άμβλυνσης ενός διευρυνόμενου πλέγματος 

αντιθέσεων που διαπερνούν την καπιταλιστική κοινωνία, οδηγεί 

όχι μόνο σε μια οριζόντια αλλά κυρίως σε μια έντονη κάθετη 

διαστρωμάτωση της δημόσιας υπαλληλίας.Έτσι η τελευταία παύει 

να αποτελείσ το σύνολο της ένα προνομιούχο στρώμα,μερίδια της 

κυρίαρχης τάξης της οποίας οι ανάγκες και τα συμφέροντα συγ

κρούονται ριζικά με εκείνα της κοινωνίας. Το αποτέλεσμα είναι 

τα κοινωνικά υποκείμενα που ενδιαφέρονται για την ανατροπή 

και τον ριζικό μετασχηματισμό του στελεχικού προσωπικού της 

εκτελεστικής εξουσίας να επεκτείνονται μέσα σ'αυτήν την ίδια 

την κοινωνική κατηγορία. 

Μετά την ανάπτυξη που έχει προηγηθεί είναι σκόπιμο 

σ'αυτό το σημείο να υπάρξει μια συνοπτική επαναδιατύπωση-ανα-

κεφαλαιωση των βασικών θέσεων του Λένιν για την συντριβή του 

αστικού κρατικού μηχανισμού και την ανατροπή των παλιών γρα

φειοκρατικών στελεχών που διαχειρίζονται αυτόν τον μηχανι

σμό
25
. 

Πρώτο: Η συντριβή της αστικής κρατικής μηχανής θεωρεί

ται καθοριστικός προκαταρκτικός όρος για την διαμόρφωση νέου 

./. 
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τύπου στελεχών σ'όλα τα επίπεδα της διεύθυνσης της κοινωνικής 

ζωής και για την οικοδόμηση του εργατικού μΙσοκράτους που αρ

χίζει να απονεκρώνεται από την αφετηρία της ύπαρξης του. Η 

συντριβή αυτή επιβάλλεται από την ανάγκη να ξεπεραστεί μέσα 

σ'ένα μακροχρόνιο δρομολόγιο ο ριζικός διαχωρισμός της πολιτι

κής από την οικονομία, του κράτους από την κοινώνία.Η συντριβή 

του αστικού κράτους και η μετάβαση σ'ένα μισοκράτος που απο

κεντρώνεται από την αφετηρία της σύστασης του δεν είναι δύο 

διαδικασίας, άκαμπτα οριοθετημένες, διαχωρισμένες στο χώρο 

και τον χρόνο, είναι δύο όψεις μιας ενιαίας πορείας. 

Δεύτερο: Η υπεράσπιση της δυνατότητας να υπάρξει ένας 

"τρίτος δρόμος" που να αποφεύγει την συντριβή του αστικού 

κρατικού μηχανισμού όπως υποστήριζε η II Διεθνής,στηρίζεται 

στην μυθοποίηση-φετιχοποίηση του αστικού κράτους και της α

στικής δημοκρατίας. Οδηγεί στην διαιώνιση της αποξένωσης του 

κράτους από την κοινωνία και επομένως αναπαραγάγει την αλλο

τριωμένη σχέση του ανθρωπίνου ατόνου με την πολιτική και την 

κοινωνία γενικότερα.'Έτο προλεταριάτο χρειάζεται το κράτος 

-αυτό το επαναλαμβάνουν όλοι οι οπορτουνιστές, οι σοσιαλουβι-

νιστές και οι καουτσκιστές- έλεγε ο Λένιν -βεβαιώνοντας πως 

αυτή είναι η διδασκαλία του Μαρξ και "λησμονώνται" να προσθέ

σουν ότι, πρώτο κατά του Μαρξ στο προλεταριάτο χρειάζεται μό

νο ένα κράτος που απονεκτρώνεται, δηλαδή οργανωμένο έτσι που 

να αρχίσει αμέσως να απονεκτρώνεται και που να μην υπάρχει 

περίτπωση που να μην απονέκρωνεται.Και δεύτερο οι εργαζόμενοι 

χρειάζονται το "κράτος" δηλαδή το προλεταριάτο που είναι ορ

γανωμένο σε κυρίαρχη τάξη ... Αν όμως το προλεταριάτο χρειά

ζεται το κράτος, σαν ιδιαίτερη οργάνωση βίας ενάντια στην α-
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στική τάξη, τότε από δω βγαίνει μόνο του το συμπέρασμα: είναι 

μήπως νοητή η δημιουργία μιας τέτοιας οργάνωσης,χωρίς τη συν

τριβή της κρατικής μηχανής που δημιούργησε για τον εαυτό της 

26 

η αστική τάξη;" 

Τρίτο: Ο ριζικός μετασχηαιατισμός του κράτους, η κατάλυ

ση των κέντρων εξουσίας του αστικού κράτους,κατά τον Λένιν, 

δεν πραγματοποιείται με τις ίδιες μορφές, τα μέσα και τις δι

αδικασίες στους επιμέρους μηχανισμούς και τμήματα του. Η κα

τάλυση αυτή δεν αφορά μόνο την εκτελεστική εξουσία και τους 

μηχανισμούς της, αλλά και τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς του 

αστικού κράτους, ιδιαίτερα το αστικό κοινοβούλιο.Γεγονός που 

δεν έχει την έννοια της κατάργησης των αντιπροσωπευτικών δια

δικασιών αλλά και της απαλλαγής τους από την γραφειοκρατική 

τους υπόσταση. 

Η σημαντική διαφοροποίηση που υπογραμμίζει ο Λένιν 

στην διαδικασία της ριζικής αλλαγής του κράτους, βρίσκεται 

ανάμεσα στους μηχανισμούς που είναι δεσπόζουσα και απροκάλυ

πτη η κατασταλτική λειτουργία και σε κείνους που αναπτύσσον

ται ιδιαίτερα στα πλαίσια του κραικομονοπωλιακού καπιταλισμού, 

και που χωρίς να παύουν να είναι καταπιεστικοί από την ταξι

κή τους φύση, εκπληρώνουν τις λεγόμενες κοινωνικές λειτουργί

ες για την αναπαραγωγή του καπιταλισμού. Στην περίπτωση αυτήν 

των μηχανισμών ο Λένιν επισημαίνοντας τον εναγκαλισμό τους 

από την αστική γραφειοκρατία ταυτόχρονα υποστήριζε ότι:"Εδώ 

όμως είναι ήδη έτοιμος ο μηχανισμός της κοινωνικής διαχείρη-

27 

σης" , με αφορμή το παράδειγμα των ταχυδρομείων. 

Τέταρτο: Αναγκαία και βασική όψη της συντριβής του α

στικού κρατικού μηχανισμού είναι ο ριζοσπαστικός μετασχηματι-
./. 
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σμός του στελεχικού μηχανισμού, των σχέσεων που τον διαπερνούν 

ιδιαίτερα εκείνου που επανδρώνει την εκτελεστική εξουσία.Ταυ

τόχρονα ο Λένιν διαπίστωνε πως παρατηρείται μια κοινωνική 

διαφοροποίηση στους κόλπους αυτού του στρώματος, που τροπο

ποιούσε τους όρους του μετασχηματισμού του.Διαφοροποίηση που 

ήταν συνδεδεμένη με την αυξανόμενη δικτύωση του κράτους πάνω 

στο κοινωνικό σώμα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της ανα

παραγωγής του καπιταλισμού, και που στις μέρες μας γνώρισε 

μια μεγαλύτερη ένταση. 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ. 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 

Παρακολουθήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο την ανάπτυξη 

της σκέψης του Λένιν για την αναγκαιότητα της συντριβής του 

αστικού κρατικού μηχανισμού σαν θεμελιακού, προκαταρκτικού 

όρου για την μετάβαση στην σοσιαλιστική και κομμουνιστική 

αυτοδιεύθυνση-αυτοδιοίκηση της κοινωνίας και την διαμόρφωση 

στελεχών νέου τύπου, αντιγραφειοκρατικού χαρακτήρα στην με

ταβατική και μακροχρόνια αυτή διαδικασία. Στο παρόν κεφάλαιο 

θα αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε ο Λένιν 

την οικοδόμηση των στελεχών στην μεταβατική περίοδο από τον 

καπιταλισμό στον σοσιαλισμό σαν ιδιαίτερης κοινωνικής κα

τηγορίας, τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα την μεταβατική α

ναγκαιότητα ύπαρξης αυτής της κοινωνικής κατηγορίας, τις ιστο

ρικές της προοπτικές. Και όπως είναι γνωστό ο Λένιν αντιμε

τώπισε αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα μέσα στις συγκεκριμέ

νες συνθήκες της νεαρής σοβιετικής κοινωνίας. 

./. 
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Ο Λένιν θεωρούσε πως η διατήρηση του κοινωνικού κατα

μερισμού στην μεταβατική περίοδο από τον καπιταλισμό στον 

κομμουνισμό, καθιστά αναπότρεπτη και αναγκαία την ύπαρξη ενός 

ιδιαίτερου στρώματος ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα των κοινωνι

κών σχέσεων που υλοποιεί την λειτουργία του στελέχους,την δι

ευθυντική ουσιαστικά εργασία.Και εδώ είναι αναγκαίο να σημειω 

θεί ότι ο Μαρξ διέκρινε στην διευθυντική εργασία έναν διπλό 

χαρακτήρα, που πηγαίε ι πρωταρχικά από τον διφυή χαρακτήρα 

της εργασιακής διαδικασίας, η οποία είναι ταυτόχρονα μια δια

λεκτική αλληλεπίδραση του ανθρώπου με την φύση και την κοινω

νία. Μια σχέση η οποία συγχρόνως συνιστάται από την ιδιοποί

ηση της φύσης από τον άνθρωπο και την διαμεσολάβηση αυτής 

της ιδιοποίησης από ένα ιστορικά καθορισμένο σύστημα κοινω

νικών σχέσεων, ιδιαίτερα σχέσεων παραγωγής. 

"Ετσι από την μια ή διευθυντική, στελεχιακή λειτουρ

γία είναι απαραίτητη για την αναπαραγωγή της ανθρώπινης κοι

νότητας, από την άλλη όμως καθορίζεται στο περιεχόμενο της 

από το συγκεκριμένο σύστημα των κοινωνικών σχέσεων.Προσδιορί

ζοντας αυτόν τον διπλό χαρακτήρα της διεύθυνσης στα πλαίσια 

του καπιταλισμού ο Μαρξ θα γράφει ότι: "κάθε άμεσα κοινωνική 

ή από κοινού εργασία σε σχετικά μεγάλη κλίμακα χρειάζεται λί

γο πολύ μια διεύθυνση, που να εναρμονίζει τις ατομικές δρα

στηριότητες και να εκτελεί τις γενικές λειτουργίες που πηγά

ζουν από την κίνηση του συνολικού παραγωγικού σώματος σε διά

κριση από την κίνηση των αυτοτελών οργάνων του.Ένας μοναχός 

ο βιολίστας διευθύνει τον ίδιο τον εαυτό του, ενώ μια ορχή

στρα χρειάζεται το μαέστρο της ... Σαν ειδική λειτουργία του 

κεφαλαίου η λειτουργία της διεύθυνσης αποκτά ειδικά χαράκτη-
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ριστικά... Η διεύθυνση του κεφαλαιοκράτη δεν είναι, μόνο μια 

ειδική λειτουργία που πηγάζει από τη φωνή της κοινωνικής δια

δικασίας της εργασίας και που ανήκει σ'αυτό, είναι ταυτόχρονα 

και λειτουργία της εκμετάλλευσης μιας κοινωνικής διαδικασίας 

της εργασίας και γιαυτό καθορίζεται από τον αναπόφευκτο αν

ταγωνισμό ανάμεσα στον εκμεταλλευτή και την πρώτη ύλη της εκ-

28 
μετάλλευσης του" 

Τοποθετημένος ο Λένιν στο έδαφος της πιό πάνω προβλημα

τικής υπογραμμίζει αφ ενός την αναγκαιότητα της ύπαρξης στην 

μεταβατική περίοδο της στελεχιακής, διευθυντικής λειτουργίας-

εργασίας η οποία ασκείται από μια σχετικά αυτόνομη κοινωνική 

κατηγορία. Αφ'ετέρου όμως θεωρεί αυτή την κατηγορία μεταβατι-

κόν χαρακτήρα η οποία βρίσκεται σε μια πορεία "μαρασμού", 

η οποία ολοκληρώνεται στον κομμουνισμό με την απονέκρωση του 

κοινωνικού καταμερισμού .-της εργασίας και την εξάλειψη της 

αντίθεσης ανάμεσα στην χειρωνακτικήκαι την πνευματική εργα

σία. Έτσι η λειτουργία της διεύθυνσης σ όλη την μεταβατική 

περίοδο βρίσκεται σε μια κίνηση που οδηγεί στον μετασχηματι

σμό της σε αυτοδιεύθνση της ανθρώπινης κοινότητας. 

Ας δούμε τώρα εκτενέστερα πως αντιμετωπίζει ο Λένιν 

την διαδικασία αυτή μέσα από τα ίδια του τα κείμενα, Θα ξε

κινήσουμε από την ανάπτυξη της σκέψης του αναφορικά με την 

διαμόρφωση των κρατικο-πολιτικών στελεχών. Αναφερόμενος στην 

θεωρητικο-πολιτική γενίκευση της εμπειρίας της παρισινής κομ

μούνας από τον Μαρξ και στην σημασία της για την μεθοδολογική 

αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος, θα πει: "Είναι εξαιρετι

κά διδακτικό το γεγονός ότι ο Μαρξ, μιλώντας για τις λειτουρ

γίες εκείνης της δημοσιουπαλληλίας, που χρειάζεται και στην 
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Κομμούνα και στην προλεταριακή δημοκρατία, παίρνει για σύγ

κριση τ©υ& υπαλλήλους "κάθε άλλου εργοδότη", δηλαδή μια συ

νηθισμένη καπιταλιστική επιχείρηση με "εργάτες, επιστάτες και 

λογιστές". 

Στον Μαρξ δεν υπάρχει ούτε μια σταγόνα ουτοπισμός με 

την έννοια της επινόησης και της φανταστικής αντίληψης της 

καινούργιας κοινωνίας από την αυλία, τις μεταβατικές μορφές 

από την δεύτερη στην πρώτη. Παίρνει την πραγματική πείρα του 

μαζικού προλεταριακού κινήματος και προσπαθεί να βγάλει απ 

αυτή πρακτικά διδάγματα "Διδάσκεται" από την Κομμούνα όπως 

όλοι οι μεγάλοι επαναστάτες διανοητές δεν φοβούνταν να διδά

σκονται από την πείρα των μεγάλων κινημάτων της καταπιεζόμε

νης τάξης, χωρίς ποτέ να τα αντιμετωπίζουν με σχολαστικές 

"ηθικοδιδασκαλίες".... 

Δεν μπορεί να γίνεται λόγος για εκμηδένιση της υπαλ-

ληλίας μονομιάς, παντού και ολοκληρωτικά. Αυτό θα ήταν ουτο

πία. Η συντριβή όμως μονομιάς της παλιάς υπαλληλικής μηχανής 

και η άμεση έναρξη της οργάνωσης μιας καινούργιας, που να ε

πιτρέπει την βαθμιαία εκμηδένιση κάθε υπαλληλίας αυτό δεν 

είναι ουτοπία είναι η πείρα της Κομμούνας είναι το άμεσο το 

επείγον καθήκον του επαναστατικού προλεταριάτου. 

0 καπιταλισμός απλοποιεί τις λειτουργίες της "κρατι

κής" διοίκησης, επιτρέπει να απορρίψουμε το "ρόλο του προϊ

σταμένου" και να αναγάγουμε όλο το ζήτημα στην οργάνωση των 

προλετάριων (σαν κυρίαρχης τάξης) που εξονόματος όλης της 

κοινωνίας μισθώνει "εργάτες, επιστάτες, λογιστές". 

Εμείς δεν είμαστε ουτοπιστές. Δεν "ονειρευόμαστε" ότι 

θα τα βγάλουμε πέρα μονομιάς χωρίς καμμιά διοίκηση; , χωρίς 
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καμμιά υποταγή. Αυτά τα αναρχικά ονειροπολήματα, βασισμένα στη 

μη κατανόηση των καθηκόντων της δικτατορίας του προλεταριάτου 

είναι απολύτως ξένα στον μαρξισμό και στην πράξη χρησιμεύουν 

μόνο για την αναβολή της σοσιαλιστικής επανάστασης μέχρι τότε 

που θα γίνουν αλλιώτικοι οι άνθρωποι.Όχι εμείς θέλουμε την 

σοσιαλιστική επανάσταση με τους ανθρώπους που έχουμε τώρα,που 

δεν θα μπροέσουν να τα βγάλουν πέρα δίχως υποταγή, δίχως έλεγ-

29 
χο, δίχως "επιστάτες και λογιστές" 

Η παραπάνω εκτίμηση του Λένιν είναι ανάλογη εκείνης που 

αφορά την μεταβατική αναγκαιότητα της ύπαρξης του σοσιαλιστι

κού κράτους.Αλλά ακριβώς όπως αυτό το κράτος δεν είναι ένα 

κράτος στην κυριολεξία του όρου, αλλά είναι ένα μισοκράτος 

που τείνει διαρκώς στην απονέκρωση του, έτσι και το ιδιαίτερο 

στρώμα των καρατικο-πολιτικών στελεχών που χρειάζεται μετα

βατικά, δεν είναι "ιδιαίτερο" στην κυριολεξία, δεν είναι ένα 

στρώμα με ιδιοτελείς ανάγκες σε σύγκρουση με την κοινωνία, 

αλλά βρίσκεται σε μια πορεία "απονέκρωσης". 

Έτσι πάλι στο "Κράτος και επανάσταση" αναπτύσσοντας 

την σκέφη του προς αυτή την κατεύθυνση θα πει: "0 ειδικός 

"ρόλος του προϊσταμένου", των δημοσίων υπαλλήλων μπορεί και 

πρέπει να αρχίσει να αντικατασταίνεται αμέσως από την μια μέ

ρα στην άλλη με τις απλές λειτουργίες των "επιστατών και λογι

στών", λειτουργίες που από τώρα ήδη είναι πέρα για πέρα 

προσιτές στο επίπεδο ανάπτυξης των κατοίκων της πόλης γενικά 

και που μπορούν πέρα για πέρα να εκπληρώνονται με "μισθό ερ

γάτη". 

Βεκινώντας απ ότι έχει ήδη δημιουργήσει ο καπιταλισμός, 

θα οργανώσουμε την μεγάλη παραγωγή εμείς οι ίδιοι, οι εργάτες 

./. 
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στηριγμένοι στη δική μας εργατική πείρα,δημιουργώντας μια αυ

στηρότατη σιδερένια πειθαρχία, που θα την υποστηρίζει η κρα

τική εξουσία των ενόπλων εργατών. Θα περιορίσουμε τους δημό

σιους υπαλλήλους στο ρόλο των απλών εκτελεστών των εντολών 

μας, που θα είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους, ανακλητοί, 

μέτρια αμειβόμενοι "επιστάτες και λογιστές" (φυσικά σ'αυτούς 

θα συμπεριλαμβάνονται και τεχνικοί όλων των κατηγοριών, ειδών 

και βαθμών) - αυτό είναι το δικό μας το προλεταριακό καθή

κον, να από τι μπορούμε και πρέπει ν'αρχίσουμε όταν κάνουμε 

την προλεταριακή επανάσταση. Μια τέτοια αρχή, πάνω στην βάση 

της μεγάλης παραγωγής, οδηγεί μόνη της στη βαθμιαία "απονέ

κρωση" κάθε υπαλληλίας, στη βαθμιαία δημιουργία μιας τέτοιας 

τάξης πραγμάτων-τάξης χωρίς εισαγωγικά τάξης που δεν μοιά

ζει με μισθωτή δουλειά- τέτοιας τάξης όπου οι διαρκώς απλο

ποιούμε νες λειτουργίες επιστασίας και λογοδοσίας θα εκτελούν

ται από όλους διαδοχικά, θα γίνονται μετά συνήθεις και τέλος 

θα τονίσουν σαν ειδικέέ λειτουργίες ενός ιδιαίτερου στρώματος 

30 
ανθρώπων" 

Ενώ είναι αναμφίσβΤίτο για τον Λένιν ότι στον βαθμό που 

δεν μπορεί να καταργηθεί το κράτος αμέσως μετά την σοσιαλιστι

κή επανάσταση, στον ίδιο βαθμό είναι αναπότρεπτη και η διατή

ρηση της διάστασης του καταναγκασμού όχι μόνο σε βάρος της α

στικής τάξης, άλλα και σαν στοιχείο των στελεχιακών λειτουρ

γιών που αποσκοπούν στην προώθηση του σοσιαλισμού.Ένα στοι

χείο όμως που πρέπει συνεχώς να φθίνει, να αποδυναμώνεται,με 

την βαθμιαία μετατροπή των διευθυντικών λειτουργίαν σε λει

τουργίες πραγματοποιούμενες από την κοινωνία συνολικά, από 

την συγκεριμένη ανθρώπινη προσωπικότητα. Από την σκοπιά αυτή 

./· 
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ο Λένιν προβληματίζεται, πάνω στις προϋποθέσεις που διευκολύ

νουν και προωθούν την μετατροπή των κρατικών διευθυντικών 

λειτουργιών σε λειτουργίες προσιτές και εκτελούμενες από την 

πλειοψηφία των ανθρώπων. Αναφέρεται επίσης στο γεγονός ότι 

κατά την μετάβαση στο σοσιαλισμό οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει 

βαθμιαία να απαλλαχτούν από την ιδεολογική επένδυση του καρι-

ερισμού, που τις ανοίγει σ'άνα διαύλο ανόδου στην κοινωνική 

ιεραρχία. 

Προβληματισμούς που θα τους εκφράσει στο "κράτος και ε

πανάσταση" λέγοντας: "... για να καταργηθεί το κράτος πρέπει 

να μετατραπούν οι λειτουργίες της κρατικής υπηρεσίας σε τόσο 

απλές πράξεις έλεγχου και καταγραφής που να είναι προσιτές, 

να μπορεί να τις εκτελεί η τεράστια πλειοψηφία του πληθυσμού 

και αργότερα όλος ο πληθυσμός. Η ολοκληρωτική εξάλειψη του 

καριερισμού απαιτεί να πετύχουμε ώστε η κάθε "τιμητική" θε

σούλα στη δημόσια υπηρεσία κι αν ακόμη δεν είναι προσοδοφόρα, 

να μην μπορεί να χρησιμεύσει σαν γεφυράκι για να μεταπηδά 

κανείς στις πιό επικερδείς θέσεις σε τράπεζες ή σε ανώνυμες 

εταιρίας όπως γίνεται συνεπώς σε όλες και στις πιό ελεύθερες 

31 
καπιταλιστικές χώρες" 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που θα πρέπει χ 

έχει η δημόσια υπηρεσία στην μεταβατική περίοδο, σε συνθήκες 

εργατικής δημοκρατίας ο Λένιν θα γράψει: "Δημόσια υπηρεσία που 

να ασκείται μεόω της παλλαϊκής πραγματικά καθολικής πολικοφυ-

λακής αποτελούμενης από άνδρες και γυναίκες που να είναι ικα

νή να αντικαταστήσει ως ένα βαθμό τους δημόσιους υπαλλήλους, 

σε συνδυασμό όχι μόνο με την αιρετότητα όλων των αρχών, όχι μό

νο με μια αμοιβή της δουλιάς τους όχι "αρχοντική" όχι αστική, 
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32 
εργατική.Να το ιδανικό της εργατικής τάξης" . 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο Λένιν αναφορικά με τις 

λειτουργίες της κρατικής διοίκησης και την βαθμιαία ριζική ανα

μόρφωση και "ιδιοποίηση" τους από την κοινωνία τονίζει τον 

παράγοντα της συνήθειας, τον οποίο συνδέει με μια μακροχρόνια 

διαδικασία αναγέννησης του ίδιου του ανθρώπου, απαλλαγής της 

εργατικής τάξης από την βαριά ιδεολογική και πολιτισμική κλη

ρονομιά του καπιταλισμού."Από την στιγμή -θα πει- που όλα τα 

μέλη της κοινωνίας ή έστω και η τεράστια πλειοψηφία τους έμα

θαν μόνα τους να διοικούν το κράτος, πήραν στα ίδια τους τα 

χέρια αυτή την υπόθεση "στρώσαν" τον έλεγχο αυτών στην ασή

μαντη μειοψηφία των καπιταλιστών, στους κυρίους που θέλουν να 

διατηρήσουν τις καπιταλιστικές συνήθειες και τους εργάτες που 

έχουν διαφθαρεί βαθιά από τον καπιταλισμό -από την στιγμή αυ

τή αρχίζει να εξαφανίζεται η ανάγκη κάθε διοίκησης γενικά ... 

Γιατί όταν όλοι μάθουν να διοικούν και πραγματικά θα 

διοικούν μόνοι τους την κοινωνική παραγωγή, μόνοι τους θα κα

ταγράψουν και θα ελέγχουν τους χαραμοφάηδες, τα αρχοντόπουλα, 

τους απατεώνες και τους παρόμοιους "θεματοφύλακες των παραδό

σεων του καπιταλισμού" -τότε αναπόφευκτα θα γίνει τόσο απίστευ

τα δύσκολο να ξεφύγει κανείς απ αυτή την παλλαϊκή καταγραφή 

και τον παλλαϊκό έλεγχο, θα γίνει τόσο πολύ σπάνια εξαίρεση, 

και θα συνοδεύεται ασφαλώς από μια τόσο γρήγορη και αυστηρή 

τιμωρία (γιατί οι ένοπλοι εργάτες είναι άνθρωποι πρακτικοί 

και όχι συναισθηματικοί διανοούμενοι και είναιζήτημα αν θα α

φήσουν κανένα να αστειεύεται μαζί τους) και η ανάγκη να τηρούν

ται οι απλοί, βασικοί κανόνες κάθε ανθρωπιστικής συμβίωσης θα 

33 
γίνει πολύ γρήγορα συνήθεια" . \ 

./. 
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Την δυνατότητα άλλα και την αντικειμενική ανάγκη στην 

πορεία προς την σοσιαλιστική αυτοδιεύθυνση της κοινωνίας να 

διαμορφωθεί ένα νέου τύπου στελεχικό κρατικό προσωπικό δεν 

θα πρέπει να είναι στεγανοποιημένο, αποξενωμένο από την κοι

νωνία, υπεράνω αυτής, ένα προνομιούχο δηλαδή διευθυντικό γρα

φειοκρατικό στρώμα, αλλά που θα συγχωνεύεται όλο και περισ

σότερο με την κοινωνία, είχε αμφισβητήσει ο Καουτσκι και γενι

κότερα η ηγεσία της II Διεθνούς.Έχει επομένως την σημασία 

του να δούμε πως αντιμετώπισε ο Λένιν αυτή την αντίληψη "Η ε-

πανάσταση-θα γράψει ο Λένιν- συνιστάται στο ότι το προλεταρι

άτο καταστρέφει τον "μηχανισμό διοίκησης" και ολόκληρο τον 

κρατικό μηχανισμό και τον αντικαθιστά με ένα καινούργιο,που 

αποτελείται από ενόπλους εργάτες. 0 Καουτσκι φανερώνει έναν 

"δεισιδαιμονικό σεβασμό" προς τα "Υπουργεία". Μα γιατί να μη 

μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε, λόγουχάρη, με επιτροπές ει

δικών δίπλα στα κυρίαρχα και παντοδύναμα Σοβιέτ των εργατών 

και στρατιωτών βουλευτών. 

Η ουσία του ζητήματος δεν είναι καθόλου αν θα μείνουν 

ή όχι τα "Υπουργεία", αν θα υπάρχουν "επιτροπές ειδικών" ή 

κάποια άλλα ιδρύματα, αυτό είναι τελείως ασήμαντο .... Η επανά

σταση δεν πρέπει να συνιστάται στο ότι η καινούργια τάξη θα δι

οικεί, θα κυβερνά με τη βοήθεια της παλιάς κρατικής μηχανής, 

αλλά στο ότι πρέπει να συντρίψει αυτή την μηχανή και να διοι

κεί να κυβερνά με την βοήθεια μιας καινούργιας μηχανής, αυτή 

την βασική σκέψη του μαρξισμού ο Καουτσκι την καταχωνιάζει ή 

"3 Λ 

δεν την κατάλαβε καθόλου" . Και αναφερόμενος εν συνεχεία στην 

άποψη του Καουτσκι ότι είναι αναπόψευκτη ηδιατήρηση της παλιάς 

υπαλληλοκρατίας, ταυτίζοντας τους "δημόσιους λειτουργούς" του 

κράτους με έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό θα πει: "Το ζήτημα 

./. 
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που βάζει σχετικά με τους δημοσίους υπαλλήλους δείχνει παρα

στατικά πως δεν κατάλαβε τα διδάγματα της Κομμούνας και τη 

διδασκαλία του Μαρξ ... Κατά τον Καούτσκι βγαίνει τούτο: μια 

και θα μείνουν οι αιρετοί δημόσιοι λειτουργοί σημαίνει πως θα 

μείνουν και ©ι υπάλληλοι στο σοσιαλισμό,θα μείνει η γραφειο

κρατία. Μα αυτό ακριβώς δεν είναι σωστό.Ακριβώς με το παρά

δειγμα της Κομμούνας ο Μαρξ έδειξε πως στο σοσιαλιστικό καθε

στώς οι δημόσιοι λειτουργοί παύουν να είναι "γραφειοκράτες", 

να είναι "υπάλληλοι", παύουν στο βαθμό που εκτός από την αιρε-

τότητα τους εισάγεται ακόμη και η ανακλητότητά τους σ'οποια

δήποτε στιγμή, και ακόμη και ο περιορισμός του μισθού στο μέ

σο εργατικό επίπεδο μισθού και ακόμη η αντικατάσταση των κοινό 

βουλευτικών οργάνων με όργανα "εργαζόμενα,δηλ.που θα εκδίδουν 

νόμους και θα τους εφρρμόζουν". 

Παρακάτω ο Λένιν δείχνει ότι όλη η επιχειρηματολογία 

του Καούτσκι αποτελεί προέκταση της γραφειοκρατικής αντίλη

ψης του Μπερνστάιν ο οποίος θεωρούσε δογματική κάθε ιδέα για 

υπέρβαση του γραφειοκρατικού διαχωρισμού του κράτους, της δι

οίκησης από την κοινωνία και τους εργαζομένους. 

"Στην ουσία όλη η επιειρηματολογία του Καούτσκι ... 

δείχνουν ότι επαναλαμβάνει τα παλιά "επιχειρήματα" του Μπερν

στάιν ενάντια στον μαρξισμό γενικά. Στο βιβλίο της αποστα

σίας του "Οι προϋποθέσεις του σοσιαλισμού" ο Μπερνστάιν κατα-

πολεμάει την ιδέα της "πρωτόγονης" δημοκρατίας, καταπολεμάει 

αυτό που το ονόμαζε ι"δογματικό δημοκρατισμό" -τις κατηγορηματι 

κές εντολές, τους αμίσθους δημοσίους λειτουργούς, την ανίσχυρη 

κεντρική αντιπροσώπευση κτλ ... Στο σοσιαλισμό πολλοί από 

την "πρωτόγονη" δημοκρατία θα ξαναζωντανέψουν αναπόφευκτα,για-

./. 
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τί για πρώτη φορά στην ιστορία των πολιτισμένων κοινωνιών η 

μάζα του πληθυσμού θα υψωθεί ως την αυτοτελή συμμετοχή όχι 

μόνο στις ψηφοφορίες και στις εκλογές μα και στην καθημερινή 

διοίκηση. Στο σοσιαλισμό θα διοικούν όλοι με τη σειρά και θα 

35 
συνηθίσουν να μη διοικεί κανένας" 

Αλλά ο Μπερνστάιν που θεωρούσε "πρωτόγονο" δημοκρατι-

σμό και την "λάττωση των μισθών των ανωτάτων δημόσιων υπαλλή

λων .. δεν κατάλαβε καθόλου, πρώτο ότι το πέρασμα από τον κα

πιταλισμό στο σοσιαλισμό δεν μπορεί να γίνει χωρίς μια ορισ

μένη "επ'ιστροφή" στον πρωτόγονο δημοκρατισμό (γιατί πως αλλιώς 

θα περάσεις στην άσκηση των κρατικών λειτουργών από την πλειο

ψηφία του πληθυσμού, ακόμη κι απ'όλο χωρίς εξαίρεση τον πλη

θυσμό;) και δεύτερο, ότι ο "πρωτόγονος δημοκρατισμός" πάνω 

στη βάση του καπιταλιστικού πολιτισμού δεν είναι το ίδιο με 

τον πρωτόγονο δημοκρατισμό στις πρωτόγονες ή προκαπιταλιστι-

36 
κές εποχές" 

Θα προχωρήσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε τον τρόπο με 

τον οποίο ο Λένιν αντιμτώπισε την διαμόρφωση του στελεχικού 

προσωπικού που ενεργοποιείται στα πλαίσια των αντιπροσωπευ

τικών θεσμών της μεταβατικής περιόδου από τον καπιταλισμό 

στο σοσιαλισμό και την ριζική διαφορετικότητα του από τον αν

τίστοιχο μηχανισμό του αστικού κοινοβουλίου.Θα ξεκινήσουμε, 

ακολουθώντας ως προς τούτο την μεθοδολογία του Λένιν, παραθέ

τοντας τις θεωρητικο-πολιτικές γενικεύσεις που επεξεργάστηκε 

ο Μαρξ μελετώντας την εμπειρία της Παρισινής Κομμούνας, "εμ

φύλιο πόλεμο στη γαλλία" θα πει συγκεκριμένα, "Η Κομμούνα δεν 

επρόκειτο να είναι ένα κοινοβουλευτική αλλά ένα εργαζόμενο 

./. 
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σώμα, εκτελεστικό και, νομοθετικό ταυτόχρονα... Οι βουλευτές 

θα μπορούσαν κάθε στιγμή να ανακληθούν και θα έπρεπε να δεσ

μεύονται από τις καθορισμένες εντολές των εκλογέων τους ... 

Αντί να αποφασίζεται μια φορά κάθε τρία ή eg ι χρόνια ποιο μέ

λος της άρχουσας τάξης θα εκπροσωπεί και θα τσαλαπατά το λαό, 

στη Βουλή το γενικό εκλογικό δικαίωμα θα εξυπηρετούσε τον ορ

γανωμένο σε Κομμούνες λαό, όπως το ατομικό δικαίωμα εκλογής 

χρησιμεύει σε κάθε εργοδότη για να αναζητεί εργάτες, επιστά

τες και λογιστές για την επιχείρηση του και είναι αρκετά γνωστ 

ότι τόσο οι εταιρίες όσο και τα άτομα όταν πρόκειται για τις 

πραγματικές υποθέσεις τους, ξέρουν συνήθως να βρίσκουν και να 

υποθέτουν τον κατάλληλο άνθρωπο στη κατάλληλη θέση και αν 

καμιά φορά γελαστούν τότε ξέρουν πως θα επανορθώσουν γρήγορα 

το λάθος τους.Απ'την άλλη μεριά τίποτε δεν μπορούσε να είναι 

πιό ξένο με το πνεύμα της Κομμούνας όσο η αντικατάσταση του 

γενικού εκλογικού δικαιώματος με τον ιεραρχικό διορισμό των 

υπαλλήλων"
37
. 

Είναι αναγκαίο σ'αυτό το σημείο να αναδειχτεί μια θε-

μελιακήσημασίας περιεκτική γενίκευση του Μαρξ για την σχέση 

του ανθρώπινου ατόμου με τις πολιτικές σχέσεις και το κράτος 

στα πλαίσια του καπιταλισμού.Γενίκευση παρ'όλα αυτά λησμονημέν 

και υποτιμημένη της οποίας όμως η σημασία δεν εξαντλείται 

στον καπιταλισμό αλλά αφορά κατά τρόπο αποφασιστικό και τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η σχέση του ανθρώπου με την 

πολιτική Κοινότητα στον σοσιαλισμό, τον ίδιο τον χαρακτήρα 

των κρατικο-πολιτικών στελεχών στον σοσιαλισμό και τις ιστο

ρικές τους προοπτικές. 

Είχε πει λοιπόν ο Μαρξ στη;"Συμβολή στη κριτική της 
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Φιλοσοφίας του δικαίου του Χέγγελ": "0 γενικός νόμος εδώ 

φανερώνεται πάνω στο άτομο κοινωνία των ιδιωτών και κρά

τος είναι διαχωρισμένα. Είναι επομένως χωρισμένοι και ο πο

λίτης σαν μέλος του κράτους και ο πολίτης σαν μέλος της κοι

νωνίας των ιδιωτών. Πρέπει λοιπόν να προβεί σε μια θεμελια

κή διαίρεση του ίδιου του εαυτού του (αυτοδιαίρεση).Στην προ-

ηγματικότητα του ως ιδιώτη βρίσκεται μέσα σε μια διπλή ορ

γάνωση την γραφειοκρατική οργάνωση που είναι ένας τυπικός,ε

ξωτερικός καθορισμός του αποξενωμένου κράτους, της κυβερνητι

κής εξουσίας που δεν τον αγγίζει ούτε αυτόν ούτε την ανεξάρ

τητη πραγματικότητα του και την κοινωνική οργάνωση, την οργά

νωση της κοινωνίας των ιδιωτών. Σ'αυτήν εδώ όμως την τελευ

ταία σαν ιδιώτης στέκεται έξω από το κράτος. Δεν αγγίζει η 

κοινωνία των, ιδιωτών το πολιτικό κράτος σαν τέτοιο.Η πρώτη 

είναι μια οργάνωση του κράτους για την οποία αυτός πάντοτε 

προσφέρει την ύλη. Η δεύτερη είναι μια οργάνωση των ιδιωτών 

το υλικό της οποίας δεν είναι το κράτος. Στην πρώτη το κράτος 

τοποθετείται απέναντι σ'αυτόν ως η τυπική του αντίθεση,στην 

δεύτερη αυτός συμπεριφέρεται και τοποθετείται ως η υλική αν

τίθεση ως προς το κράτος.Έτσι για να συμπεριφερθεί σαν πραγ

ματικός πολίτης του κράτους και να αποκτήσει πολιτική σημασία 

και αποτελεσματικότητα θα πρέπει να αποβάλλει την ιδιωτική 

του πραγματικότητα, να την παραβλέψει και να αποσυρθεί από 

όλη αυτή την οργάνωση μέσα στην ατομικότητα του* γιατί η μόνη 

ύπαρξη που αυτός βρίσκει για την ιδιότητα του ως πολίτης του 

κράτους είναι η καθαρή, γυμνή του ατομικότητα αφού η ύπαρξη 

του κράτους ως κυβέρνηση είναι πλήρης χωρίς αυτόν και η ύπαρ

ξη του μέσα στην κοινωνία των ιδιωτών είναι πλήρης χωρίς το 

38 
κράτος" 



- 54 -

Ποιος είναι, ο γενικός νόμος που διασχίζει την ανθρώπινη 

ύπαρξη μέσα στην ατομικότητα της για τον οποίο μιλά στο πιό 

πάνω απόσπασμα ο Μαρξ; Για τον Μαρξ, η αλλοτριωμένη σχέση του 

ανθρώπου με την κοινωνία που χαρακτηρίζει όλες τις ταξικές 

διαρθρωμένες ανταγωνιστικές κοινωνίες κορυφώνεται στον κα

πιταλισμό. 

Εδώ ο άνθρωπος στιγματίζεται από έναν διχασμό μια σχι-

ζοειδή υπόσταση με την κοινωνική και όχι την ψυχιατρική βέ

βαια έννοια του όρου.Από την μια είναι ο άνθρωπος-ιδιώτης 

μέλος της κοινωνίας των ιδιωτών που ζει μέσα στην καθημερινή 

του ύπαρξη με τις ιδιοτελείς του ανάγκες, ανάγκες που τον 

αντιπαραθέτουν ριζικά προς την ανθρώπινη κοινότητα, προς την 

κοινωνία.Από την άλλη ουσιαστικό μέλος αυτής της ανθρώπινης 

κοινότητας που την βιώνει σαν μια πραγματικότητα αδιάφορη, 

ξένη και εχθρική γι αυτόν.Έτσι παραφράζοντας τον Μαρξ των 

"Οικονομικών και φιλοσοφικών χειρογράφων του 1844" θα μπο

ρούσε κανείς να πει ότι ο άνθρωπος, αισθάνεται μέσα στην κοι

νωνία στην οργανική του σχέση, την αλληλοδιείσδυση μ'αυτήν 

έξω από τον εαυτό του και αισθάνεται στον εαυτό του έξω από 

την ανθρώπινη κοινότητα μέσα στην ζωή του ως ιδιώτη ως μια ύ

παρξη ιδιοτελής. 

Η σχέση του ανθρώπινου ατόμου με την πολιτική κοινό

τητα είναι η συμπυκνωμένη έκφραση της πιό πάνω καθολικής πραγ 

ματικότητας. 

Αυτός ο διχασμός του ανθρώπου στο επίπεδο των πολιτικώ 

σχέσεων έκφραση του διαχωρισμού της πολιτικής από την οικονο

μία και την κοινωνία στον καπιταλισμό, θα πρέπει να ξεπερνιέ

ται διαρκώς αμέσως μετά την ανατροπή του καπιταλισμού με τον 

./. 
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ριζικό μετασχηματισμό των σχέσεων της πολιτικής με την οικο

νομία, με την "εφεύρεση" και διαμόρφωση των αναλόγων πολιτι

κών μορφών. Ακριβώς γιαυτό ο Μάρ£ είχε προσδιορίσει την Πα

ρισινή Κομμύνα ως την "ανοιχτή τελικά πολιτική μορφή με την 

οποία μπορούσε να συντελεστεί η οικονομική απελευθέρωση της 

39 
εργασίας" 

Επισημαίνοντας αυτή την ριζική ανάγκη της αναζήτησης 

και της υλοποίησης νέων πολιτικών μορφών και θεσμών που να ε

πιτρέπουν την υπέρβαση των παλιών διαχωρισμών, ο Λένιν θα πει 

στην εισήγηση του στο πρώτο συνέδριο της Κ.Δ. "Θα ήταν η με

γαλύτερη ανοησία να πιστέψει κανείς πως η πιό βαθιά επανάστα

ση στην ιστορία της ανθρωπότητα, το πρώτο στον κόσμο πέρασμα 

της εξουσίας από τη μειοψηφία των εκμεταλλευτών στην πλειοψη

φία των εκμεταλλευομένων μπορεί να συντελεστεί μέσα στα πα

λιά πλαίσια της παλιάς, αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας 

μπορεί να συντελεστεί χωρίς τις πιό απότομες στροφές, χωρίς 

τη δημιουργία νέων μορφών δημοκρατίας, νέων θεσμών που ενσαρ-

40 
κώνουν τους νέους όρους εφαρμογής της κλπ." 

Και ποια πρέπει να είναι η ταυτότητα αυτών των νέων 

μορφών δημοκρατίας, η σάρκα που θα δώσει ζωντανή υπόσταση 

στον καινούργιο θεσμικό σκελετό; Η απάντηση που δίνει ο Λέ

νιν είναι κατηγορηματική. "Τον σαπισμένο και πουλημένο κοι-

νοβουλεκτισμό της αστικής κοινωνίας η κομμούνα τον αντικαθιστά 

με θεσμούς, όπου η ελευθερία της γνώμης και της συζήτησης δεν 

εκφυλίζεται σε απάτη, γιατί οι βουλευτές είναι υποχρεωμένοι 

να εργάζονται οι ίδιοι, οι ίδιοι να εφαρμόζουν τους νόμους 

τους, οι ίδιοι να ελέγχουν τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους, 

οι ίδιοι να φέρνουν\άμεσα την ευθύνη απέναντι στους εκλογείς 
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τους. Ou αντιπροσωπευτικοί θεσμοί παραμένουν, μα δεν υπάρχει 

εδώ κοινοβουλευτισμός σαν ιδιαίτερο σύστημα, σαν χωρισμός της 

νομοθετικής από την εκτελεστική εργασία σαν προνομιούχα θέ

ση για τους βουλευτές. Χωρίς αντιπροσωπευτικούς θεσμούς δεν 

μπορούμε να φανταστούμε τη δημοκρατία ακόμη και την προλε

ταριακή δημοκρατία, χωρίς τον κοινοβουλευτισμό μπορούμε και 

πρέπει να τη φανταστούμε αν η κριτική της αστικής κοινωνίας 

δεν είναι για μας κούφια λόγια ..." . 

Στο έργο του "θα κρατήσουν άραγε οι μπολσεβίκοι την 

κρατική εξουσία;" περιγράφει με τα παρακάτω λόγια τα βασικά 

χαρακτηριστικά του Σοβιετικού τύπου κρατικής οργάνωσης,που 

το θεωρούσε ένα μισοκράτος τύπου Κομμούνας: "... Δεύτερο ο 

μηχανισμός αυτός δημιουργεί μια τόσο στενή και αδιάρρηκτη 

τόσο επιδεκτική ελέγχου και ανανέωσης σύνδεση με τις μάζες, 

με την πλειοψηφία του λαού που τίποτε το παρόμοιο δεν υπήρχε 

στον παλιό κρατικό μηχανισμό. Τρίτο ο μηχανισμός αυτός χάρη 

στο γεγονός ότι το προσωπικό του εκλέγεται και αντικαθιστά

ται σύμφωνα με τη θέληση του λαού, χωρίς γραφειοκρατικές δια

τυπώσεις, είναι πολύ πιό δημοκρατικός από τους προηγουμένους 

μηχανισμούς.Τέταρτο δημιουργεί γερή σύνδεση με τα πιό διαφορε

τικά επαγγέλματα διευκολύνοντας έτσι την πραγματοποίηση των 

49 
πιό ριζικών μεταρρυθμίσεων χωρίς γραφειοκρατία" Γ 

Εν συνεχεία στο ίδιο κείμενο ο Λένιν τονίζει πως τα 

Σοβιέτ προωθούν και διασφαλίζουν την ενότητα ανάμεσα στην 

πρωτοπορία που έχει συγκειτικά την πιό προχωρημένη συνείδηση 

των ιστορικών δυνατοτήτων και απαιτήσεων και στο σύνολο των 

κοινωνικών δυνάμεων που ενδιαφέρονται για τον κοινωνικό μετα-

σχηματισμό. Δείχνει ακόμη ότι ανάμεσα στα Σοβιέτ και στις κοι-
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νωνικές δυνάμεις που αναγνωρίζονται μέσα σ'αυτά υπάρχει μια 

αμφίπλευρη διαλεκτική σχέση όπου στα όρια της μετασχηματί

ζονται και οι δύο συνιστώσεις της προς την κατεύθυνση της Κομ

μουνιστικής αυτοδιαχείρισης. Έτσι τα Σοβιέτ συμβάλλουν απο

φασιστικά στην αναδιαπαιδαγώγηση των εργαζομένων που ήταν ε-

ξοικειομένοι μέσα στον καπιταλισμό με την σχέση της γραφειο

κρατικής απώθησης από την διαχείρηση της κρατικής εξουσίας. 

Και αντιστρόφως οι εργαζόμενοι απαλλασσόμενοι βαθμιαία από 

την ιδεολογική ψυχολογική κληρονομιά του παρελθόντος ενδυ

ναμώνουν και αναζωογονούν διαρκώς τον αντιγραφειοκρατικό χα

ρακτήρα των Σοβιέτ. Επιπλέον αναδεικνύει την οργανική ενότη

τα στα πλαίσια των Σοβιέτ των πλεονεκτημάτων της αντιπροσωπευ

τικής με εκείνα της άμεσης δημοκρατίας.Και εδώ βρίσκεται μια 

μεγάλη σημασίας υπεροχή του νέου τύπου κράτους απέναντι στο 

αστικό κοινοβούλιο. 

"Πέμπτο -θα πεί ο Λένιν- δίνει μορφή στην οργάνωση 

της εμπροσθοφυλακής δηλ.του πιό συνειδητού,δραστήριου πρω

τοπόρου τμήματος των καταπιεζομένων τάξεων των εργατών και α

γροτών κι έτσι αποτελεί το μηχανισμό που με την βοήθεια του 

η εμπροσθοφυλακή των καταπιεζομένων τάξεων μπορεί να ανεβάζει 

να διαπαιδαγωγεί να εκπαιδεύει και να οδηγεί όλη τη γιγάντια 

μάζα αυτών των τάξεων που μέχρι τώρα ήταν ολότελα έξω από 

την πολιτική ζωή έξω από την ιστορίαΙΕκτο, δίνει την δυνατό

τητα να συνδυάζονται τα πλεονεκτήματα του κοινοβυλευτισμού με 

τα πλεονεκτήματα της άμεσης και καθαρής δημοκρατίας, δηλαδή 

να συνδυάζονται στο πρόσωπο των αιρετών αντιπροσώπων του λαού 

και η νομοθετική λειτουργία και η εκτέλεση των νόμων.Σε σύγ

κριση με τον αστικό κοινοβουλευτισμό αυτό σημαίνει στην ανά-

./. 
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πτύξη της δημοκρατίας ένα βήμα προς τα εμπρός που έχει κοσμο

ϊστορική σημασία" 

Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη η αμαφπρά σ'αυτό 

το σημείο, στην κριτική που είχε ασκήσει ο Λένιν στον Καούτ

σκι, ο οποίος υπερασπιζόμενος το γραφειοκρατικό μοντέλο δη

μοκρατίας που επιβάλλει ο καπιταλισμός, υποστήριζε ότι το 

μοντέλο αυτό νομιμοποιείται από την τεχνολογική πολυπλοκό

τητα εκείνου του καιρού, αποτελεί δηλαδή μια τεχνολογική α

ναγκαιότητα. Και ως συγκεκριμένο παράδειγμα για να τεκμηρι

ώσει την άποψη του ο Καούτσκι χρησιμοποιούσε τους σιδηροδρό

μους. Είναι μια άποψη και μια κριτική που αποκτούν έντονη επι

καιρότητα στις σύγχρονες συνθήκες με τις βαθειές αλλαγές που 

πραγματοποιούνται στην σφαίρα της τεχνολογίας. 

Παραθέτουμε στη συνέχεια την άποψη του Καούτσκι και τη\ 

κριτική ανατροπή της από τον Λένιν. "Σε μια σοσιαλιστική κοι

νωνία -γράφει ο Καούτσκι- μπορούν να υπάρχουν η μια δίπλα 

στην άλλη ... Οι πιό διαφορετικές μορφές επιχειρήσεων: γρα

φειοκρατικές, συνδικαλιστικές, συνεταιριστικές, ιδιωτικές ... 

Υπάρχουν οόγου χάρη επιχειρήσεις που δεν μπορούν να τα βγά

λουν πέρα χωρίς μια γραφειοκρατική οργάνωση, όπως οι σιδηρό

δρομοι. Η δημοκρατική οργάνωση σ'αυτές μπορεί να πάρει τούτη 

τη μορφή: οι εργάτες εκλέγουν αντιπροσώπους που συγκροτούν 

ένα είδος κοινοβουλίου και αυτό το κοινοβούλιο καθορίζει τον 

κανονισμό εργασίας και επιβλέπει την διαχείριση του γραφειο

κρατικού μηχανισμού ... 0 συλλογισμός αυτός, -θα πει ο Δένιν-

είναι λαθεμένος και αποτελεί ένα βήμα προς τα πίσω σε σύγκριστ 

μ'εκείνο που διασαφήνισαν το 1870-1880 ο Μαρξ και ο Ένγκελς 

με παράδειγμα τα διδάγματα της Κομμούνας. 

./. 
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Από την άποψη της απαραίτητης δήθεν "γραφειοκρατικής" 

οργάνωσης οι σιδηρόδρομοι δεν διαφέρουν σε τίποτε απολύτως 

από όλες γενικά τις επιχειρήσεις της μεγάλης μηχανικής βιο

μηχανίας, από οποιοδήποτε εργοστάσιο, μεγάλο κατάστημα,μεγάλη 

καπιταλιστική αγροτική επιχείρηση.Σε όλες αυτές τις επιχειρή

σεις η τεχνική επιβάλλει αναμφίσβήτα την πιό αυστηρή πειθαρ

χία, την πιό μεγάλη ακρίβεια κατά την εκπλήρωση από τον κα

θένα του μέρους της δουλειάς που του έχει ανατεθεί, γιατί 

αλλιώς απειλείται να σταματήσει όλο το έργο ή να χαλάσει ο 

μηχανισμός να χαλάσει το προϊόν φυσικά σε όλες αυτές τις επι

χειρήσεις οι εργάτες "θα εκλέγουν αντιπροσώπους που θα συγ

κροτούν ένα είδος κοινοβουλίου". 

Μα εδώ ακριβώς βρίσκεται όλη η ουσία, ότι αυτό το ένα 

"είδος κοινοβουλίου" δεν θα είναι κοινοβούλιο με την έννοια 

των αστικοκοινοβουλευτικών θεσμών. Εδώ ακριβώς βρίσκεται όλη 

η ουσία ότι αυτό το ένα είδος κοινοβουλίου δεν πρόκειται μόνο 

"να καθορίζει τον κανονισμό και να επιβλέπει την διαχείριση 

του γραφειοκρατικού μηχανισμού" όπως φαντάζεται ο Καούτσκι 

που η σκέψη του δεν βγαίνει έξω από τα πλαίσια του αστικού 

κοινοβουλευτισμού, φυσικά στη σοσιαλιστική κοινωνία ένα είδος 

κοινοβουλίου από εργάτες βουλευτές "θα καθορίζει τον κανονι

σμό και θα επιβλέπει την διαχείριση" του "μηχανισμού" αλλά 

τούτος εδώ ο μηχανισμός δεν θα είναι "γραφειοκρατικός". 

Οι εργάτες ύστερα από την κατάκτηση της πολιτικής ε

ξουσίας θα συντρίψουν τον παλιό γραφειοκρατικό μηανισμό,θα 

τον τσακίσουν συθέμελα, δεν θ'αφήσουν απ'αυτόν πέτρα πάνω 

στην πέτρα. Θα τον αντικαταστήσουν με ένα νέο μηχανισμό, που 
\ 

./. 
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θα αποτελείται, από τους ίδιους τους εργάτες και τους υπαλ

λήλους και για να μη μεταβληλθούν σε γραφειοκράτες, θα παρ

θούν αμέσως τα μέτρα που ανάλυσαν λεπτομερειακά ο Μαρξ και ο 

Ένγκελς: 1) δεν θα είναι μόνο αιρετοί αλλά και ανακλητοί σε 

οποιαδήποτε στιγμή, 2) η αμοιβή τους δεν θα είναι μεγαλύτερη 

από το μισθό ενός εργάτη, 3) θα συντελεστεί το άμεσο πέρασμα 

σε ένα σύστημα, όπου όλοι θα εκτελούν χρέη ελέγχου και εποπ

τείας, όλοι για ένα διάστημα θα γίνουν "γραφειοκράτες" και 

διαυτό κανένας δεν θα μπορεί να γίνει "γραφεοκράτης". 

Ο Καουύτσκι δεν κατάλαβε καθόλου την διαφορά ανάμεσα 

στον αστικό κοινοβουλευτισμό που συνενώνει την δημοκρατία 

(όχι για το λαό) με τον γραφειοκρατισμό (ενάντια στο λαό) 

και στον προλεταριακό δημοκρατισμό, που θα πάρει αμέσως μέ

τρα για να καταργήσει τον γραφειοκρατισμό και που θα είναι 

σε θέση να φέρει σε πέρας αυτά τα μέτρα ως την ολοκληρωτική 

εκμηδένιση του γραφειοκρατισμού ως την ολοκληρωτική καθιέρω

ση της δημοκρατίας για τον λαό. 

Ο Καούτσκι παρουσίασε εδώ τον ίδιο "δεισιδαιμονικό 

σεβασμό" προς το κράτος, την ίδια "δεισιδαιμονική πίστη"στον 

» 44 
γραφειοκρατισμό" 

Για την απήχηση μέσα στη ροή του χρόνου αυτής της Κα-

ουτσκιανής προβληματικής και την επικαιρότητα της πιό πάνω 

διαμάχης παραθέτουμε ενδεικτικά εδώ την τοποθέτηση ενός από 

τους διακεκεριμένους διανοητές της δυτικο-ευρωπαϊκής αριστε

ράς στην μεταπολεμική περίοδο του Γιούργκεν Χαμπερμας. Θα πει 

χαρακτηριστικά: "Όλες οι σύγχρονες οικονομίες είναι τόσο 

πολύπλοκες που μια πλήρης στροφή σε συμμετοχικές διαδικασίες 
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λήψης αποφάσεων, δηλαδή μια δημοκρατική αναδόμηση σε κάθε ε

πίπεδο αναπόφευκτα θα έβλαπτε κάποιες ευαίσθητες απαιτήσεις 

των συγχρόνων οργανισμών.Αν θέλουμε να διατηρήσουμε τους ορ

γανισμούς αυτούς στο τωρινό επίπεδο πολυπλοκότητας τους είναι 

πιθανό να μην μπορεί πιά (και να μην χρειάζεται πιά) να πραγ

ματωθεί η ιδέα του σοσιαλισμού μέσω της απελευθέρωσης από την 

αλλοτριωμένη εργασία. 

Στο μέλλον οι πρωτοβουλίες για εκδημοκρατισμό των παγ

κοσμίων οικονομικών προτεραιοτήτων και για δημιουργία ανθρώπι

νων συνθηκών εργασίας είναι πιθανό να μπορούν να έρθουν μόνο 

από τα έξω: μ'άλλα λόγια θέλω να πω ότι μια ολοκληρωτική ε

σωτερική αναδιοργάνωση της οικονομίας σύμφωνα με τις αρχές 

της αυτοδιαχείρισης δεν είναι πιά ούτε δυνατή ούτε αναγκαία" * 

Να υπογραμμίσουμε σ'αυτό το σημείο ότι ο Δένιν όπως 

και ο Μαρξ έχοντας επίγνωση της διαλεκτικής σχέσης οικονομίας 

-πολιτικής δεν θεωρούσε τα μέτρα που πρότεινε στο κρατικό-πο-

λιτικό επίπεδο ως ικανά να αποτρέψουν την συνέχιση ή την ανα

ζωογόνηση του γραφειοκρατισμού αν αυτά δεν συνδυάζονταν με ρι

ζικούς μετασχηματισμούς στη σφαίρα των σχέσεων αναπαραγωγής. 

"Η πλήρης αιρετότητα, η ανακλητότητα σε οποιαδήποτε 

στιγμή όλων χωρίς εξαίρεση των δημοσίων λειτουργών η ελάττωση 

του μισθού τους στο συνηθισμένο "μισθό εργασίας εργάτη" αυτό 

τα απλά και "αυτονόητα" δημοκρατικά μέτρα, συνδυαζόμενα από

λυτα με τα συμφέροντα των εργατών και της πλειοψηφίας των α

γροτών αποτελούν ταυτόχρονα ένα μικρό γεφύρι που οδηγεί από 

τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Τα μέτρα αυτά αφορούν τον κρα 

τικό, καθαρά πολιτικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, όμως α

ποκτούν φυσικά όλο το νόημα τους και τη σημασία τους μόνο σε 
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συνδυασμό με την πραγματοποιούμενη ή προετοιμαζόμενη "απαλ

λοτρίωση των απαλλοτριώτων" δηλαδή με το πέρασμα της καπιτα

λιστικής ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής σε κοινωνι-

46 

λή ιδιοκτησία" .Και βέβαια η κοινονικοποίηση των σχέσεων πα

ραγωγής κάθε άλλο παρά ανάγεται σε μια απλή νομική πράξη απαλ

λοτρίωσης, κατάργησης της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας,κάτι 

που αποτελεί μόνο την αναγκαία συνθήκη αλλά όχι και την ικα

νή. Γεγονός που το είχε αποσαφηνίσει ο Λένιν στο έργο του: 

"Για τα αριστερά παιδιαρίσματα και τον μικροαστισμό" δια

κρίνοντας σαφώς την κρατικοποίηση από την κοινωνικοποίηση. 

Αναφερθήκαμε μέχρις εδώ στις απόψεις που διατύπωσε ο 

Λένιν κατά κύριο λόγο πριν την οκτωβριανή επανάσταση και ιδι

αίτερα στην οπτική γωνιά μέσα απότ ην οποία αντιμετώπιζε την 

συγκρότηση των νέου τύπου στελεχών -ιδιαίτερα των κρατικο-

πολιτικών στελεχών- της μετάβασης στην σοσιαλιστική κομμουνι

στική αυτοδιαχείριση. Στη σννέχεια θα παρακολουθήσουμε την α

νάπτυξη των αντιλήψεων του Λένιν για την οικοδόμηση συνολικά 

της ιδιαίτερης κατηγορίας των στελεχών νέου τύπου,στα πρώτα 

χρόνια της νεαρής σοβιετικής κοινωνίας. 

Στο επίκεντρο της προσοχής και της αναζήτησης του Λέ

νιν τα πρώτα χρόνια της δημιουργούμενης σοβιετικής κοινωνίας 

είναι και η οικοδόμηση των στελεχών εκείνων που απαιτεί η 

δημιουργία της σοσιαλιστικής κοινωνίας.Στελέχη που να προέρ

χονται από τους κόλπους της εργατικής τάξης και της εργαζό

μενης αγροτιάς, να έχουν άρρηκτους δεσμούς με τις λαϊκές δυ

νάμεις της κοινωνίας, και να συνδυάζουν τις ξεχωριστές ικανό

τητες που απαιτεί η σφαίρα της ανάδειξης και της αξιοποίησης 

τους με την δημιουργική, ζωντανή προσήλωση στην υπόθεση του 

./. 
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κομμουνισμού, στην καρδιά των αναζητήσεων του Λένιν βρίσκε

ται επίσης η ανεύρεση των συγκεκριμένων δρόμων,συνθηκών και 

προϋποθέσεων για την αξιοποίηση, και την ανάδειξη των στελε

χικών, διευθυντικών ικανοτήτων που συμπίεζε ή ακρωτηρίαζε για 

χρόνια ο καπιταλισμός. 

Υπογραμμίζονται τον μακρόχρονο, δύσκολο, αντιφατικό 

και πολύπλοκο χαρακτήρα της διαδικασίας, διαμόρφωσης των νέων 

στελεχών θα πει: "Χρειάζονται φυσικά όχι εβδομάδες, αλλά πολ

λοί μήνες και χρόνια για να μπορέσει η νέα κοινωνική τάξη 

και μάλιστα μια τάξη που ως τώρα καταπιεζόταν και καταπνί -

γόταν από την ανέχεια και την αμόρφωση να εξοικειωθεί με τη 

νέα κατάσταση, να προσανατολιστεί να στρώσει τη δουλειά της 

να αναδείξει τους δικούς της οργανωτές. Είναι ευνόητο ότι το 

κόμμα, που καθοδηγεί το επαναστατικό προλεταριάτο δεν μπορού

σε να έχει αποκτήσει την πείρα και τη συνήθεια μιας μεγάλης 

οργανωτικής δουλειάς που αγκαλιάζει εκατομμύρια και δεκάδες 

εκατομμύρια πολίτες, ότι χρειάζεται πάρα πολύ καιρός για να 

αλλάξουν οι παλιές προπαγανδιστικές συνήθειες.Εδώ όμως δεν 

υπάρχει τίποτα το αδύνατο, και όταν θα έχουμε σαφή επίγνωση 

ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη, όταν θα είμαστε σταθερά απο

φασισμένοι να την πετύχουμε, όταν θα δείξουμε επίμονη στην 

επιδίωξη του μεγάλου και δύσκολου σκοπού - τότε θα την πραγμα

τοποιήσουμε. 

Μέσα στο "λαό" δηλαδή μέσα στους εργάτες και τους α

γρότες που δεν εκμεταλλεύονται ξένη εργασία, υπάρχουν ένα σω

ρό οργανωτικά ταλέντα. Το κεφάλαιο τα πίεζε, τα έπνιγε,τα 

πατούσε έξω κατά χιλιάδες εμείς δεν είμαστε ακόμη σε θέση να 

τα βρούμε, να τα ενθαρρύνουμε,να τα στήσουμε στα πόδια τους 

./. 
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να χα προωθήσουμε. Μα αυτό θα το μάθουμε αν το επιδιώξουμε με 

όλο τον επαναστατικό ενθουσιασμό που όταν λείπει δεν υπάρ -

χουν νικηφόρες επαναστάσεις" 

Αναφερόμενος στην συνέχεια στην στάση των αστών και 

των μικροαστών συμμάχων τους οι οποίοι προσπαθούσαν να αξιο

ποιήσουν ιδεολογικό-πολιτικά τα αρνητικά φαινόμενα που συνό

δευαν την πρωτόγνωρη αυτή διαδικασία θα σημειώσει ότι: "Ό

ταν στην ιστορική σκηνή παρουσιάζεται μια καινούργια τάξη 

σαν αρχηγός και οδηγός της κοινωνίας, αυτό συνοδεύεται πάν

τοτε από μια περίοδο με ισχυρότατους "τρανταγμούς" κλονισμούς, 

αγώνες και θύελλες από το ένα μέρος και από το άλλο, από μια 

περίοδο με ασταθή βήματα, πειραματισμούς, ταλαντεύσεις, δι

σταγμούς για την εκλογή νέων μεθόδων που να ανταποκρίνονται 

στη νέα αντικειμενική κατάσταση ... 

Κανένα βαθύ και ρωμαλέο λαϊκό κίνημα στην ιστορία δεν 

ήταν απαλλαγμένο από ένα βρώμικο αφρό - από τυχοδιώκτες και 

κλέφτες καυχησιάρηδες και φωνακλάδες που προσκολλούνται στους 

πρωτόπειρους καινοτόμους, από μια ανόητη ανακατωσούρα,σύγχυση 

άσκοπη πολυπραγμοσύνη από τις προσπάθειες ορισμένων "αρχηγών" 

να καταπιάνονται με 20 δουλειές και να μην τελειώνουν καμμιά. 

Εμείς θα τραβήξουμε το δρόμο μας προσπαθώντας να ανακαλύπτουμε 

και να δοκιμάζουμε όσο μπορούμε πιό προσεκτικά και υπεροπτικά 

τους πραγματικούς οργανωτές, τους ανθρώπους με νηφάλιο μυαλό 

και πρακτικό πνεύμα, τους ανθρώπους που συνδυάζουν την αφοσί

ωση στο σοσιαλισμό με την ικανότητα να οργανώνουν χωρίς θόρυ

βο (και παρά την ανακατωσούρα και το θόρυβο) την κοινή γερή 

και αρμονική δουλειά πολλών ανθρώπων μέσα στα πλαίσια της 

σοβιετικής οργάνωσης. 

./. 
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Μόνο τέτοιους ανθρώπους α<ρού τους δοκιμάσουμε δέκα 

φορές προωθώντας τους από τα πιό απλά καθήκοντα στα πtó δύ

σκολα, πρέπει να τους αναδείχνουμε σε υπεύθυνες θέσεις καθο

δηγητών της λαϊκής εργασίας, καθοδηγητών στον τομέα της διοί-

48 
κησης. Ακόμη δεν το έχουμε μάθει αυτό.©α το μάθουμε" . 

Στην παραλλαγή του έργου του "Τα άμεσα καθήκοντα της 

σοβιετικής εξουσίας" ο Λένιν θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην 

ανάγκη να συσταθεί ένα νέο είδος στελεχών με διαφορετική κοι

νών ι κο-πρακτ ι κή λειτουργία από εκείνη που επιβάλλει για τα 

σοσιαλιστικά στελέχη η προεπαναστατική περίοδος. Θα τονίσει 

έτσι ότι η απαίτηση της καινούργιας συγκυρίας, δεν είναι τό

σο σε στελέχη με ικανότητες διαφωτίστών που σε "πρακτικούς 

καθοδηγητές και οργανωτές". "Είναι φυσικό -θα γράφει ο Αένιν-

ότι ένα τέτοιο πέρασμα για το καθοδηγητικό επιτελείο της προ

ηγούμενης εποχής που έχει προσαρμοστεί κατά προτίμηση στα κα

θήκοντα της διαφώτισης είναι πολύ δύσκολο. Είναλ φυσικό ότι 

εξ αιτίας αυτού ήταν αναπόφευκτη μια ολόκληρη σειρά λαθών. 

Και τώρα πρέπει να πετύχουμε με όλα τα μέσα αυτά, 

τόσο οι καθοηγητητές όσο και οι μάζες των σοβιετικών εκλο

γέων, δηλαδή οι εργαζόμενες και εκμεταλλευόμενες μάζες να κα

τανοήσουν μόνες τους την ανάγκη της αλλαγής που υποδείχνεται 

εδώ. Μέσα στις εργαζόμενες και εκμεταλλευόμενες μάζες είναι 

πολύ περισσότερα τα ταλέντα και οι οργανωτικές ικανότητες, 

απ ότι τα ταλέντα και οι ικανότητες των διαφωτιστών,γιατί 

όλη η κατάσταση της εργατικής ζωής των τάξεων αυτών απαιτού

σε απ αυτές πολύ πιό μεγάλη ικανότητα να ρυθμίσουν την από 

κοινού δουλειά στην καταγραφή και τον έλεγχο στην παραγωγή 
4 
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και στην κατανομή των προϊόντων.Αντίθετα στις προηγούμενες 

συνθήκες ζωής σε πολύ μικρότερη κλίμακα αναδείχνονταν από 

τις ίδιες τις μάζες παράγοντες με ταλέντο διαφωτιστή είτε 

προπαγανδιστή. 

Γιαυτό ίσως τόσο συχνά παρατηρούμε τώρα ότι αναγκάζον

ται οι διαφωτιστές και προπαγανδιστές εξεπαγγέλματος είτε από 

να αναλάβουν τα καθήκοντα του οργανωτή, αναγκάζονται να πει

στούν σε κάθε τους βήμα για τη λειψή τους προσαρμοστικότητα 

στη λύση αυτών των προβλημάτων αναγκάζονται να δοκιμάζουν 

την απόμερους των εργατών και αγροτών απογοήτευση και δυσα

ρέσκεια .Συχνά μπορεί να συναντάμε απόμερους των εχθρικών 

προς το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας τάξεων της 

χώρας - από μέρους των εκπροσώπων των αστικών κομμάτων, είτε 

εκείνων που σε μας αυτοαποκαλούνται σοσιαλιστικά ενώ στην πρά

ξη συνήθως υπηρετούν με ζήλο την αστική τάξη όπως οι μενσε-

βικοί και οι δεξιοί εσεροί - συχνά μπορεί να συναντάμε απόμε

ρους τους χαιρεκακία,εξαιτίας των λαθών αυτών και των αποτυ

χιών της Σοβιετικής εξουσίας. 

Στην πραγματικότητα όσο τα λάθη αυτά ήταν ιστορικά ανα

πόφευκτα ,τόσο είναι ολοφάνερο πια ότι οι ελλείψεις στον 

τομέα αυτό αποτελούν μόνο μια αρώστια της ανάπτυξης της νέ

ας σοσιαλιστικής κοινωνίας.Να μετεκπαιδευτούμε έτσι, ώστε 

να βάλουμε τον διαφωτιστή - πρακτικό στην πρώτη θέση που του 

ταιριάζει - να μετεκπαιδευτούμε έτσι μπορούμε και χωρίς αμφι

βολία μπορούν να μετεκπαιδευτούν .Έτσι χωρίς μεγάλο κόπο οι 

εκπρόσωποι της Σοβιετικής εξουσίας σε όλες τις γωνίες της Ρω

σίας. Όμως γιαυτό απαιτείται χρόνος και μόνο η πρακτική εμπει

ρία από τα λάθη που έχουν γίνει είναι σε θέση να γεννήσει μια 

./. 
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ολοκάθαρη συνείδηση της ανάγκης για αλλαγή - είναι, σε θέση 

να αναδείξει, ολόκληρη σειρά είτε ακόμη και ολόκληρο στρώμα 

προσώπων καταλλήλων για την εκπλήρωση των νέων καθηκόντων. 

Ανάμεσα στους εργάτες και τους αγρότες είναι ασφαλώς οργανω

τικά ταλέντα περισσότερα απ ότι φαντάζεται και νομίζει η αστική 

τάξη όμως το ζήτημα είναι ότι τα ταλέντα αυτά δεν έχουν κα

μία δυνατότητα να αναδειχτούν,να εδραιωθούν να κατακτήσουν 

49 
τη θέση τους σε συνθήκες της καπιταλιστικής οικονομίας" 

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται κατά τον Λένιν ο τεράστιος 

δημιουργικός ρόλος των σοβιέτ, δηλαδή στο γεγονός ότι μπο

ρούν να λειτουργήσουν ως το "θερμοκήπιο" εκείνο που εκτρέ

φει και αναπαράγει τα ταλέντα και τις ικανότητες, που τις εν

θαρρύνει, δεν ακρωτηριάζει την ανθρώπινη προσωπικότητα,αλλά 

της προσφέρει το γονιμοποιό έδαφος για την πολυδιάστατη άνθι

ση της."Και αντίθετα - θα πει ο Λένιν - αν καταλάβουμε τώρα 

καλά την ανάγκη για μια πλατιά προσέλκυση νέων οργανωτικών 

ταλέντων στο έργο της διοίκησης του κράτους αν - ξεκινώντας 

ακριβώς από τις αρχές της Σοβιετικής εξουσίας - θα προωθούμε 

συστηματικά τα δοκιμασμένα στην πράξη στελέχη στον τομέα αυ

τό, τότε θα μπορέσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να πετύ

χουμε ώστε, στη βάση των αναπτυγμένων από τη Σοβιετική εξουσία 

αρχών που διαδίδονται στις μάζες και που στη συνέχεια οι μά

ζες τις εφαρμόζουν κάτω από τον έλεγχο των μελών των σοβιετι

κών ιδρυμάτων τα οποία τις αντιπροσωπεύουν,θα προωθηθεί ένα 

νέο στρώμα πρακτικών οργανώσεων της παραγωγής,θα κατακτήσει 

για τον εαυτό του και θα καταλάβει την καθοδηγητική θέση που 

του ταιριάζει" 

./. 
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Σε λόγο του στις 30 Ιούλη 1918 ο Λένιν θα επανέλθει το

νίζοντας την συνεχιζόμενη ανεπάρκεια της σοβιετικής ξουσί-

ας στην προσέλκυση όσο το δυνατόν ευρύτερων και αξιόλογων 

λαϊκών δυνάμεων στο έργο της διεύθυνσης του κράτους και στην 

ανάδειξη στελεχώντης πρακτικής εργασίας.Τονίζει ότι η ανάδει

ξη αυτή δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο μέσα από την δοκιμασία 

και τον έλεγχο της πράξης, η οποία μπορεί να επιβεβαιώσει ή 

να διαψεύσει την μια ή την άλλη άποψη για τον ρόλο και τα κα

θήκοντα του νέου στρώματος στελεχών.Ταυτόχρονα όμως τονίζει 

ότι οι εργαζόμενοι άνθρωποι"κουβαλώντας" την βαριά κληρονομιά 

του καπιταλισμού, την κληρονομιά της αλλοτρίωσης της προσωπι

κότητας τους δείχνουν εντόνους ενδοιασμούς στην ανάληψη από 

μέρους τους διευθυντικών λειτουργιών. 

"Μια από τις κυριότερες ελλείψεις - θα πει ο Λένιν -

ήταν ότι μέχρι σήμερα αναδείχναμε λίγα στελέχη της πρακτικής 

δουλειάς από το εργατικό περιβάλλον.Ποτέ όμως δεν σκεφτήκαμε 

να προσαρμόσουμε τον παλιό μηχανισμό στη νέα διοίκηση και δεν 

λυπόμαστε που με την κατάργηση του παλιού είμαστε υποχρεωμέ

νοι όλα να τα χτίζουμε από την αρχή με τόσες δυσκολίες.Οι 

εργατοαγροτικές μάζες διαθέτουν ταλέντα οικοδόμησης πιο με

γάλα απ'ότι θα μπορούσε να το περιμένει κανείς θεωρούμε σαν 

υπηρεσία της επανάστασης το ότι ακριβώς σάρωσε τον παλιό διοι

κητικό μηχανισμό, ταυτόχρονα όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι 

η κυρία αδυναμία της μάζας είναι η διστατικότητα και η απρο

θυμία να πάρει την δουλειά στα χέρια της... 

Είναι απαραίτητο να σπρώξουμε τις εργαζόμενες μάζες να 

πάρουν οι ίδιες στα χέρια τους τη δουλειά της διοίκησης και 

της οικοδόμησης του σοσιαλιστικού κράτους.Μόνο στην π άξη 
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θα πειστούν ou μάζες ότι έχουν τελειώσει όλα με την καλιά 

εκμεταλλεύτρια τάξη. Τοκυριότερο επιτακτικό καθήκον μας εί

ναι: διοίκηση, οργάνωση και έλεγχος. Η δουλειά αυτή είναι 

άχαρη, είναι δουλειά που δεν φαίνεται, ακριβώς όμως μέσα στη 

δουλειά αυτή θα ξεδιπλώνονται όλο με μεγαλύτερη επιτυχία οι 

διευθυντικές και διοικητικές δυνάμεις των εργατών και αγρο

τών Οι εργατοαγροτικές μάζες που κλήθηκαν από την κυβέρνη

ση να διοικήσουν τη χώρα και που πολύ καιρό βρίσκονταν μακριά 

από την δουλειά αυτή δεν μπορούσαν να παραιτηθούν απότην επι

θυμία να οικοδομήσουν το κράτος με βάση τηνδ ική τους πείρα. 

Το σύνθημα "όλη η εξουσία στα Σοβιέτ" οδήγησε στο ότι αυτές 

επιτόπου ήθελαν να αποκτήσουν την πείρα της οικοδόμησης του 

κράτους από τα ίδια τους τα λάθη" 

Σε άλλο σημείο θα πει:"Και αυτό το απόθεμα πείρας επι

βεβαίωσε περίτρανα το γεγονός ότι οι οργανωμένοι εργάτες 

δημιούργησαν την Σοβιετική εξουσία χωρίς υπαλλήλους χωρίς 

μόνιμο στρατό, χωρίς προνόμια καθιερωμένα στην πράξη για την 

αστική τάξη και δημιούργησαν στα εργοστάσια τα θεμέλια για 

την νέα οικοδόμηση.Αρχίζουμε τη δουλειά τραβώντας νέους 

συνεργάτες απαραίτητους για την εφαρμογή του Σοβιετικού συντάγ

ματος. Για το σκοπό αυτό έχουμε τώρα έτοιμα στελέχη από νεο

σύλλεκτους, νεαρούς αγρότες που πρέπει να τους τραβήξουμε στη 

δουλειά και αυτοί θα μας βοηθήσουν να φέρουμε το έργο σε πέ

ρας"
52 

Αναφερόμενος στο ζήτημα της διαρκούς ανανέωσης και δι

εύρυνσης του στελεχικού προσωπικού από τις εργαζόμενες δυνά

μεις της κοινωνίας θα υπογραμμίσει:"Έχω πει ήδη ότι ο σισια-

λισμός θα μπορέσει να οικοδομηθεί μόνο όταν 10 και 100 φορές 

./. 
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πιο πλατιές μάζες από προηγούμενα αρχίσουν ou ίδιες να οικο

δομούν το κράτος, να δημιουργούν μια νέα οικονομική ζωή.Όπως 

βγαίνει από τις ανακοινώσεις τους οι επισιτιστές μας πέτυχαν 

ώστε στις νομαρχιακές επιτροπές επισιτισμού οι εργάτες να απο

τελούν τώρα τουλάχιστον το ένα τρίτο...Αυτό είναι καλό μα εί

ναι λίγο.Πρέπει οι εργάτες να αποτελέσουν ταδύο τρίτα πρέπει 

να δουλεύουμε αδιάκοπα προς την κατεύθυνση αυτή.Ξέρετε ότι τα 

πρωτοπόρα στρώματα των εργατών καταπιάστηκαν κιόλας με τη δου

λειά της διακυβέρνησης του κράτους με τη δουλειά της οικοδόμη

σης της νέας ζωής. 

Εέρετε ότι πρέπει να κατέβουμε πιο κάτω, πιο βαθειά να 

χρησιμοποιούμε θαρραλέα όλο και νέα στρώματα.Τα στρώματα αυτά 

δεν έχουν ακόμη την απαιτούμενη προετοιμασία και θα κάνουν 

αναπόφευκτα λάθη, αλλά αυτόδεν μας φοβίζει.Ξέρουμε ότι μ' αυτό 

τον τρόπο θα δημιουργήσουμε νέα στελέχη θα ανταμειφθούμε με το 

παραπάνω γιατί θα αποκτήσουμε πολυάριθμες νέες πιο φρέσκιες 

δυνάμεις.Πρέπει να προχωρούμε μόνο μπροστά,να χρησιμοποιούμε 

θαρραλέα τους νέους εργάτες να τοποθετούμε εκπροσώπους του 

53 
προλεταριάτου σε όλο και πιο υπεύθυνες θέσεις" 

Στην ομιλία του στο τρίτο πανρωσικό συνέδριο των σοβιέτ 

ο Αενιν αναφερόμενος στην επιτακτική ανάγκη της διαμόρφωσης του 

νέου στρώματος στελεχών,θα συνδέσει την ικανοποίηση της ανάγκης 

αυτής με την μετατροπή του προλεταριάτου από τυπικά κυρίαρχη 

τάξη σε πραγματικά - όπως θα μπροούσαμε να πούμε - ηγεμονεύ

ουσα τάξη της κοινωνίας.Την διαδικασία αυτή την θεωρεί άρρη

κτα συνδεδεμένη με την ιδεολογική ανάπλαση των πρώην καταπιε

ζομένων κοινωνικών στρωμάτων. 

./. 
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"Οι εργάτες και οι αγρότες - θα πει χαρακτηριστικά ο 

Λένιν - δεν έχουν ακόμη αρκετή εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους, 

συνήθισαν πάρα πολύ λόγω της μακραίωνης παράδοσης να περι

μένουν οδηγίες από τα πάνω.Δεν αφομοίωσαν ακόμη το γεγονός 

ότι το προλεταριάτο είναι κυρίαρχη τάξη, ανάμεσα τους υπάρ

χουν ακόμη στοιχεία πανικόβλητα, απακαμωμένα που φαντάζονται 

πως πρέπει να περάσουν από το απαίσιο σχολείο της αστικής 

τάξης.Αυτή η προκατάληψη -πουε ίναι από τις πιο απαίσιες 

αστικές προκαταλήψεις - διατηρήθηκε περισσότερο απότις άλλες, 

εξαλείφεται όμως και θα εξαλείφθει οριστικά.Και είμαστε βέ

βαιοι πως με κάθε νέο βήμα της σοβιετικής εξουσίας θα ξεχωρί

ζει ένας όλο και πιο μεγάλος αριθμός ανθρώπων απαλλαγμένων ο

ριστικά απότην παλιά αστική προκατάληψη πως δήθεν ο απλός 

εργάτης και αγρότης δεν μπορεί να κυβερνά το κράτος. Μπορεί 

και θα μάθει αν το πάρει απόφαση να κυβερνήσει. 

Το οργανωτικό καθήκον θα είναι ακριβώς η ανάδειξη καθο

δηγητών και οργανωτών, μέσα από τις λαϊκές μάζες.Το τεράστιο 

το γιγάντιο αυτό έργο μπαίνει τώρα στην ημερήσια διάταξη.Ού

τε σκέψη θα μπορούσε να γίνει για την εκπλήρωση του αν δεν 

υπήρχες Σοβιετική εξουσία, ο μηχανισμός που κοσκινίζει που 

54 
μπορεί να αναδείξει ανθρώπους" 

Τον Μάρτη του 1919 ο Λένιν μιλώντας στο όγδοο συνέδριο 

του ΚΚΡ(μπ) διαπιστώνοντας ότι εκείνο το στρώμα της εργατι

κής τάξης που συμμετείχε μέχρι τότε στην διεύθυνση του κρά

τους και της κοινωνίας είναι "αφάνταστα λεπτός" θα σημειώσει 

με οξύτητα,ότι χωρίς την αποφασιστική διεύρυνση αυτού του 

στρώματος την κοινωνικοποίηση του,οι προοπτικές του ριζοσπαστι

κού κοινωνικού μετασχηματισμού τείνουν προς την εκμηδένιση. 

./. - — 
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"Το στρώμα των εργατών που διοικούσαν πραγματική τη Ρω

σία στο χρόνοαυτό και εφάρμοζαν όλη την πολιτική, που αποτελού

σαν την δύναμη μας - το στρώμα αυτό στη Ρωσία έιναι αφάνταστα 

λεπτό.Πειστήκαμε γιαυτό, το αισθανόμαστε.Αν κάποτε ο μελλοντι

κός ιστορικός συγκεντρώσει τα στοιχεία για να δει ποιες ομάδες 

στη Ρωσία διοικούσαν τους 17 αυτούς μήνες, πόσες εκατοντάδες, 

χιλιάδες πρόσωπα είχαν επωμιστεί όλη αυτή την δουλειά, είχαν 

επωμιστεί όλο το αφάνταστο βάρος της διακυβέρνησης της χώρας -

κανένας δεν θα πιστέψει ότι αυτό μπορούσε να γίνει με ένα τό

σο μικρό αριθμό δυνάμεων. 

0 αριθμός αυτός είναι ελάχιστος γιατί οι διανοούμενοι, 

οι μορφωμένοι ,οι ικανοί πολιτικοί καθοδηγητές στη Ρωσία ήταν 

λίγοι.Το στρώμα αυτόστη Ρωσία ήταν μικρό και μέσα στην πάλη πο\ 

πέρασε κουράστηκε παραδούλεψε έκανε περισσότερα απ' ότι μπορού

σε. Νομίζω ότι στο σημερινό συνέδριο θα προσπαθήσουμε να βρούμε 

τα πρακτικά μέσα για να χρησιμοποιήσουμε στη Βιομηχανία και 

-και πιο πολύ - στο χωριό καινούργιες και καινούργιες δυνά

μεις σε μαζική κλίμακα, για να τραβήξουμε στη σοβιετική δούλεic 

τους εργάτες και τους αγρότες που βρίσκονται στο επίπεδο του 

μεσαίου είτε ακόμη και πιο κάτω από το επίπεδο αυτό.Χωρίς την 

βοήθεια τους σε μαζική κλίμακα, η παραπέρα δράση κατά τη γνώ-

55 
μη μου είναι αδύνατη." 

Στις 7 Νοεμβρίου 1919 ο Λένιν μιλώντας σε ην συνεδρίαση 

της ΠΚΕΕ του σοβιέτ της Μόσχας που έγινε με αφορμή την δεύτε

ρη επέτειο της οκτωβριανής επανάστασης συνοψίζοντας τα συμπε

ράσματα από τα δύο χρονιά που πέρασαν στον τομέα της οικοδόμη

σης του νέου στελεχικού,διευθυντικού προσωπικού θα διαπιστώσει 

./. 
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ότι:"Εκείνο που κατά την γνώμη μου αποτελεί το πιο σπουδαίο 

συμπέρασμα από τη δίχρονη οικοδόμηση της Σοβιετικής Δημοκρατίας 

εκείνο που εγώ βλέπω σαν το πιο σπουδαίο για μας είναι το δί

δαγμα από την οικοδόμηση της εργατικής εξουσίας ...Το δίδαγμα 

αυτό είναι πως μόνο η συμμετοχή των εργατών στη γενική διακυ

βέρνηση του κράτους μας έδωσε την δυνατότητα να αντέξουμε παρά 

τις τόσες απίστευτες δυσκολίες και πως μόνο ακολουθώντας τον 

δρόμο αυτό θα πετύχουμε την ολοκληρωτική νίκη.Ρίχνοντας μια 

ματιά στα χρόνια που ζήσαμε,θα συμφωνήσετε μαζί μου πως στον 

κάθε τομέα - είμασταν υποχρεωμένοι να κατακτούμε σπιθαμή προς 

σπιθαμή την κάθε θέση για τη δημιουργία του σημερινού κρατικού 

μηχανισμού εξουσίας,σαρώνοντας από τον δρόμο μας εκείνους που 

πριν από μας ήταν επικεφαλής των εργατών και των εργαζομένων μα

ζών. 

...Οι εργάτες και οι εργαζόμενες μάζες τα πρώτα βήματα 

δεν τα κάνουν με τους πραγματικούς τους καθοδηγητές - τώρα το 

προλεταριάτο παίρνει στα ίδια του τα χέρια την διακυβέρνηση 

του κράτους την πολιτική εξουσίαντώρα βλέπουμε παντού να βρίσ

κονται επικεφαλής του ηγέτες που διαλύουν τις παλιές προλήψεις 

της μικροαστικής δημοκρατίας...Άλλοτε αυτό αποτελούσε την εξαί

ρεση,τώρα έγινε γενικός κανόνας.Και αν τον Οκτώβρη πριν από 

δύο χρόνια η αστική κυβέρνηση της Ρωσίας...είχε συντριβεί ξέ

ρουμε πόσο αναγκαία ήτανγια μας έπειτα στην πορεία της οργά

νωσης της δουλείας μας,η αναδιοργάνωση του κάθε τομέα της διοί

κησης με τέτοιο τρόπο που οι πραγματικά αληθινοί εκπρόσωποι ,οι 

επαναστάτες εργάτες, η πραγματική πρωτοπορία του προλεταριάτου 

να πάρει στα χέρια της την οικοδόμηση της εξουσίας ... 

./. 
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Στον κάθε τομέα κατακτούσαμε το έδαφος σπιθαμή προς σπιθα

μή και, προωθούσαμε τις δυνάμεις των εργατών, τοποθετώντας 

τους δικούς μας πρωτοπόρους ανθρώπους που είχαν περάσει το 

δύσκολο σχολείο της οργάνωσης της διεύθυνσης της κρατικής εξου

σίας".
 5 6 

Είναι επαρκής όμως αυτή η πρόσβαση ενός "αφάνταστου 

λεπτού" και "ελάχιστου" πρωτοποριακού στρώματος της εργατι

κής τάξης στην διεύθυνση του Κράτους και της οικονομίας; Η 

πρόσβαση αυτή δηλαδή αποτελεί την εγγύηση για την αδιατάρα

κτη ανάπτυξη μελλοντικά της σοβιετικής εργατικής εξουσίας; 

Η διαμόρφωση δηλαδή μέσα από τους κόλπους της εργατικής τάξης 

και των άλλων καταπιεζομένων κοινωνικών στρωμάτων ενός ικανού, 

αποτελεσματικού και αποδοτικού περιορισμένου στρώματος που θα 

διαχειρίζεται τις υποθέσεις του κράτους καιτης κοινωνίας ισο

δυναμεί με τον σοσιαλιστικό, μισοκρατικό χαρακτήρα του κράτους. 

Η απάντηση του Λένιν Βέβαια στα πλαίσια της πιο πάνω ομιλίας 

του θα είναι σαφής. 

"Το προλεταριάτο αψηφώντας κάθε λογής δυσκολίες κατακτά 

βαθμιαία όλους τους τομείς τον ενα μετά τον άλλον και προσελκύ

ει τους εκπροσώπους των προλεταριακών μαζών έτσιπου οι εκπρόσω

ποι του προλεταριάτου παντού στον κάθε τομέα της διακυβέρνησης 

στον κάθε μικρό πυρήνα από τα κάτω ως τα πάνω να περάσουν οι 

ίδιοι το σχολείο της οικοδόμησης, να καταρτίσουν οι ίδιοι δε

κάδες και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ικανούς να διευθύνουν 

μόνοι τους όλες τις υποθέσεις της διακυβέρνησης του κράτους, 

της οικοδόμησης του κράτους ...Ξέρουμε πως υπάρχουν δεκάδες 

και εκατοντάδες χιλιάδες εφεδρείες της εργατοαγροτικής νεολαίας 

που είδαν και ξέρουν όλη την παλιά καταπίεση της τσιφλικάδικης 

./. 
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και αστικής κοινωνίας. Οι εφεδρείες αυτές μας δίνουν την από

λυτη βεβαιότητα πως μέσα σε δύο χρόνια δυναμώσαμε γερά και 

ατράνταχτα,και πως έχουμε μια πηγή από την οποία μπορούμε για 

πολύ καιρό να αντλούμε δυνάμεις σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα 

για να καταπιαστούνοι ίδιοι οι εκπρόσωποι τωνεργαζομένων με το 

έργο της κρατικής οικοδόμησης.Σχετικά μ' αυτό μέσα στα δύο 

χρόνια αποκτήσαμε τόση πείρα άσκησης της εργατικής διεύθυνσης 

σε όλους τους τομείς που μπορούμε εδώ θαρραλέα και χωρίς καμιά 

υπερβολή να πούμε πως τώρα δεν μένει παρά να συνεχίσουμε ότι 

αρχίσαμε και η δουλειά θα προχωρήσει έτσι όπως προχωρούσε αυτά 

57 
τα δύο χρόνια και με ολοένα πιογρήγορο ρυθμό" 

Ένα κρίσιμο σημείο στην σκέψη του Λένιν για την μετά

βαση στο σοσιαλισμό αναφορικά με την θέση και τορόλο των στε

λεχών σ' αυτή την διαδικασία αφορά την θέση και τις λειτουργί

ες των κομματικών στελεχών στην πορεία αυτή.Το είδος της σχέ

σης τους με την κοινωνία και ιδιαίτερα με τα εσωκομματικά στε

λέχη, αλλά και η διαμόρφωση ευνοϊκών προϋποθέσεων για να με

τασχηματίζονται οι πιο αξιόλογες, ριζοσπαστικές δυνάμεις της 

κοινωνίας σε κομματικά στελέχη.Χωρίς το τελευταίο να σημαίνει 

την προαγωγή τους σε μέλη ενός προνομιούχου διευθυντικού μη

χανισμού υπεράνω της κοινωνίας και σε αντίθεση με αυτήν.Έτσι 

στο άρθρο του."Το κράτος των εργατών και η κομματική εβδομάδα" 

έλεγε:"Οι πιο αναπτυγμένοι οι πιο συνειδητοί εργάτες, οι εργά

τες της Πετρούπολης διέθεσαν τις περισσότερες δυνάμεις για την 

διακυβέρνηση της Ρωσάις .Ωστόσο ξέρουμε ότι άνθρωποι αφοσιωμέ

νοι στα συμφέροντα της εργαζομένης μάζας και ικανοί για καθοδη

γητική δουλειά υπάρχουν πάρα πολλοί ανάμεσα στους απλούς εργά

τες και αγρότες.Ανάμεσα τους υπάρχουν πάρα πολλά οργανωτικά 

./. 
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και διοικητικά ταλέντα που ο καπιταλισμός δεν τα άφησε να ανα

πτυχθούν ....Να βρεθούν αυτά τακαινούργια ταπεινά, άγνωστα 

ταλέντα δεν είναι εύκολο...Μα ακριβώς αυτή τη δύσκολη δουλειά 

εμείς πρέπει να την κάνουμε.Και απευθυνόμενος στους εσωκομμα

τικούς εργάτες και αγρότες προσκαλώντας τους να εισχωρήσουν 

στους κόλπους του ΚΚΡ(μπ) έλεγε:- Δεν σας υποσχόμαστε οφέλη απ' 

αυτό, σας καλούμε σε μία δύσκολη δουλειά στη δουλειά της κρα

τικής οικοδόμησης.Αν είστε ειλικρινείς οπαδοί του κομμουνισμού, 

καταπιαστείτε θαρραλέα με τη δουλειά αυτή μη σας τρομάζει το 

καινούργιο και οι δυσκολίες που παρουσιάζει μη τα χάνετε από 

την παλιά πρόληψη πως τη δουλειά αυτή μπορούν δήθεν να τη κά

νουν μόνο όσοι έχουν ανώτερη μόρφωση.Αυτόδεν είναι αλήθεια. 

Τη δουλειά της οικοδόμησης του σοσιαλισμού μπορούν και πρέπει 

να την διευθύνουν όλο και περισσότερα απλοί εργάτες και αγρό-
co 

τες δουλευτές" 

Σε άλλο άρθρο του ο Λένιν συδνέοντας την ανανέωση των 

κομματικών στελεχών με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας 

που αναπτύσσονταν στα πλαίσια του σοβιετικού κράτους έγραφε: 

"Ο καπιταλισμός έπνιγε ,σύνθλιβε, εξόντωνε πλήθος ταλέντα 

στους κόλπους των εργατών και των εργαζομένων αγροτών.Τα ταλέντα 

αυτά χάνονταν κάτω από το βάρος της ανεχείας,της αθλιότητας, 

του εξευτελισμού της ανθρώπινης προσωπικότητας.Το χρέος μας τώ

ρα είναι να ξέρουμε να βρίσκουμε τα ταλέντα και να αναθέτουμε 

σ' αυτά δουλειά.Τα καινούργια μέλη που μπήκαν στο κόμμα κατά 

τη διάρκεια της κομματικής εβδομάδας είναι αναμφίβολα άπειρα 

στην πλειοψηφία τους και αδέξια στο έργο της κρατικής διακυ

βέρνησης.Είναι όμως εξίσου αναμφίβολο ότι πρόκειται για απόλυτα 

αφοσιωμένους ειλικρινέστατους και ικανότατους ανθρώπους από τα 

κοινωνικά εκείνα στρώματα,που ο καπιταλισμός τα κρατούσε τεχνητά 
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χαμηλά,τα μετέτρεπε σε "κατώτερα" στρώματα δεν τα άφηνε να ανέ

βουν προς τα πάνω... 

Από δω βγαίνει πως όλες οι κομματικές οργανώσεις πρέπει 

να μελετήσουν ιδιαίτερα την χρησιμοποίηση αυτών των καινούργιων 

μελών του κόμματος.Πρέπει να τους αναθέτουμε πιο τολμηρά όσο 

το δυνατόν πιο πολύμορφη κρατική δουλειά,πρέπει το γρηγορότε

ρο να τα δοκιμάσουμε στην πράξη. 

Φυσικά την τόλμη δεν πρέπει να την καταλαβαίνουμε με την 

έννοια να αναθέτουμε αμέσως στους πρωτάρηδες υπεύθυνες θέσεις 

που απαιτούν γνώσεις, τις οποίες δεν διαθέτουν οι πρωτάρηδες, 

η τόλμη χρειάζεται με την έννοια της καταπολέμησης της γραφειο

κρατίας: δεν μπήκε χωρίς λόγο στο κομματικό μας πρόγραμμα με όλη 

του την σαφήνεια το ζήτημα των αιτιών μιας κάποιας αναζωογόνη

σης της γραφειοκρατίας και των μέτρων καταπολέμησης της.Η τόλμη 

χρειάζεται με την έννοια της επιβολής πρώτα - πρώτα εγλέγχ>υ 

στους υπαλλήλους στους αξιωματούχους, στους ειδικούς από τα 

καινούργια μέλη του κόμματος που ξέρουν καλά την κατάσταση 

των λαϊκών μαζών τις ανάγκες τους τις απαιτήσεις τους. 

Η τόλμη χρειάζεται με την έννοια να δοθεί αμέσως σ αυτούς 

τους πρωτάρηδες η δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητες τους 

και να δείξουν τί είναι ικανοί να κάνουν σε ευρύ πεδίο δράσης«, 

Η τόλμη χρειάζεται με την έννοια της συντριβής τωνσυνηθισμένων 

τύπων (και σ' εμάς παρατηρείται - δυστυχώς όχι σπάνια - υπερβο

λικός φόβος μη θιχτούνοι καθιερωμένοι σοβιετικοί τύποι,παρόλο 

που τους "καθιερώνουν" κάποτε οχι συνειδητοί κομμουνιστές αλλά 

παλιοί αξιωματούχοι και υπάλληλοι)... 

Σε πολλές περιπτώσεις τα καινούργια μέλη του κόμματος 

μπορούν να τοποθετηθούν σε τέτοιες θέσεις όπου,ελέγχοντας 

τους παλιούς αξιωματούχους αν εκπληρώνουν ευσυνείδητα τα καθή-
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κοντά τους θα μάθουν γρήγορα τη δούλειά και θα μπορέσουν να 

την αναλάβουν μόνα τους.Σε άλλες περιπτώσει.ς μπορούν να τοπο

θετηθούν έτσι. που να ανανεώσουν, να φρεσκάρουν τους συνδετικούς 

κρίκους ανάμεσα στην εργατική και αγροτική μάζα από τη μια μέρια 

και στον κρατικό μηχανισμό από την άλλη.Στις βιομηχανικές μας 

"γενικές διευθύνσεις και κέντρα" στα γεωργικά μας "σοβιετικά 

νοικοκυριά" έμειναν πολλοί πάρα πολλοί ακόμη σαμποταριστές 

κρυμμένοι τσιφλικάδες και καπιταλιστές που με κάθε τρόπο προ

ξενούν ζημιά στη σοβιετική εξουσία.Η μαστοριά των εμπείρων 

κομματικών στελεχών στο κέντρο και στην επαρχία πρέπει να φα

νεί στην εντατική αξιοποίηση των καινούργιων,φρέσκων »κομματικών 

δυνάμεων για την αποφασιστική καταπολέμηση του κακού αυτού. 

Η Σοβιετική δημοκρατία πρέπει να μετατραπεί σε ένα ενιαίο 

πολεμικό στρατόπεδο με την μεγαλύτερη ένταση των δυνάμεων 

με τη.μεγαλύτερη οικονομία στις δυνάμεις αυτές, με το ) μεγαλύ

τερο περιορισμό κάθε γραφειοκρατίας κάθε άχρηστου τύπου με 

την μεγαλύτερη απλοποίηση του μηχανισμού, με τη μεγαλύτερη 

προσέγγιση του όχι μόνο στις ανάγκες της μάζας αλλά και στην 

κατανόηση του από τη μάζα στην πρωτοβουλιακή συμμετοχή της 

59 
στο μηχανισμό αυτό" 

"Οι εργάτες και οι αγρότες - θα πει μερικούς μήνες μετά«, 

τον Φεβρουάριο του 1920 - που μπήκαν στο κόμμα σε μια τόσο 

δύσκολη στιγμή αποτελούν τα καλύτερα και τα πιο σίγουρα καθοδη

γητικά στελέχη του επαναστατικού προλεταριάτου και του μη εκ

μεταλλευτικού τμήματος της γροτιάς.Μπροστά μας μπαίνει το 

καθήκον να βοηθήσουμε να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο γρή

γορα πετυχημένα και πρακτικά η διαπαιδαγώγηση αυτών των νέων 

μελών του κόμματος να τα βοηθήσουμε να διαμορφωθούν σε στελέχη 

-= . / . 
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-οικοδόμους του κομμουνισμού, όσο το δυνατόν irto συνειδητά, 

ικανά να εκπληρώνουν τα πιο υπεύθυνα καθήκοντα και συνάμα να 

είναι πολύ στενά συνδεδεμένα με τις μάζες δηλ. με την πλειο

ψηφία των εργατών και αγροτών που δεν εκμεταλλεύονται ξένη ερ

γασία. 

Κεντρικό σημείο της ημερήσιας διάταξης στο επικείμενο 

συνέδριο είναι, σύμφωνα με την ιδιομορφία της ιστορικής στιγ

μής που περνάμε το ζήτημα της οικοδόμησης τής οικονομίας και 

ειδικότερα τα μέτρα,οι μέθοδοι,οι τρόποι τα αποτελέσματα της 

πλαισίωσης κυρίως με εργάτες των γενικών διευθύνσεων, των κέν-

60 
τρων, του μηχανισμού της Σοβιετικής εξουσίας γενικά" 

Και πρέπει να υπογραμμιστεί εδώ η έμφαση που έδινε ο 

Δενιν στην ανάγκη να προσελκυστεί ενεργά στην διεύθυνση της οι

κοδόμησης του κομμουνισμού η νεολαία που"μέσα της ξύπνησε σε 

πρωτοειδωτό βαθμό η επιθυμ£α,η προθυμία και η αποφασιστικότη

τα να καταπιαστεί η ίδια με το έργο της διακυβέρνησης του Κρά

τους".Αλλά και τα πιο άτολμα,καθυστερημένα και διστακτικά τμή

ματα της εργατικής τάξης, αφού η προσέλκυση αυτή είναι συγχρό

νως και μια αποφασιστική πορεία αναμόρφωσης τους. 

"Στην Εργατική επιθεώρηση - θα πει ο Λένιν - πρέπει να τρα

βήξουμε τους πιο άτολμους και καθυστερημένους, τους πιο διστα

κτικούς εργάτες και πρέπει να τους βοηθήσουμε να ανέβουν.Ας 

ανεβαίνουν μέσα σ αυτή τη δούλειά.Αφούδουν το πως η Εργατική 

επιθεώρηση μετέχει στις κρατικές υποθέσεις,ας περάσουν κατόπιν 

βαθμιαία απότις απλούστερες δουλειές που είναι ικανοί να κάνουν, 

στην αρχή απλώς σαν παριστάμενοι, σε πιο σπουδαίους ρόλους στις 

κρατικές υποθέσεις.Θα έχετε από πλούσιες πηγές βοηθούς που θα 

αναλάβουν τα κρατικά βάρη,θα έλθουν να βοηθήσουν και να δουλέ

ψουν. Μας χρειάζονται δεκάδες χιλιάδες νέοι πρωτοπόροι εργάτες. 
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Στηριχτείτε στους εξωκομματικούς εργάτες και αγρότες στηριχτεί

τε σ αυτούς γιατί το κόμμα μας που είναι περικυκλωμένο από 

6l· 
όλες τις μεριές από εχθρούς πρέπει να παραμείνει στενό." 

Στον λόγο που θα εκφωνήσει στο τρίτο πανρωσικό συνέδριο 

των συμβουλίων λαϊκής οικονομίας θα επιμείνει στο ζήτημα της 

οικοδόμησης των νέου τύπου στελεχών,παρατηρώντας ότι σημειώ

νεται μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτής της κατεύθυνσης, 

στην ανακάλυψη και αξιοποίηση των διάσπαρτων οργανωτικών και 

διοικητικών ταλέντων μέσα στο λαό.Η καθυστέρηση αυτή σημαίνει 

βέβαια ότι αφ ενός το στρώμα εκείνο των εργατών που συμμετέ

χει στο έργο της διεύθυνσης του κράτους παραμένει απελπιστικά 

συρρικνωμένο και αφ ετέρου λόγω ακριβώς αυτής της κατάστασης 

ο κίνδυνος της εξάπλωσης και ενίσχυσης της γραφειοκρατίας, δυνα

μώνει συνεχώς. 

"Το φταίξιμο μας είναι οτι ονειρευόμαστε να τα κάνουμε 

όλα με τις δικές μας δυνάμεις. Η μεγαλύτερη αδυναμία μας είναι 

η έλλειψη στελεχών, εμείς όμως δεν ξέρουμε να τα ανακαλύπτου

με μέσα στους απλούς εργάτες και αγρότες, όπου υπάρχουν ένα σω

ρό ταλέντα -και διοικητικά και οργανωτικά... Πρέπει να τα ανα

δεικνύουμε, να τα δοκιμάζουμε να τους αναθέτουμε καθήκοντα, να 

κάνουμε πιο σύνθετα τα καθήκοντα αυτά.Ελπίζω πως θα πετύχουμε 

ύστερα από το συνέδριο των συμβουλίων λαϊκής οικονομίας... 

να'μπούμε στο δρόμο αυτό, να ευρύνουμε να πολλαπλασιάσουμε τον 

αριθμό των οργανωτών για να συμπληρωθεί και να αυξηθεί το υπερ

βολικά λεπτό εκείνο στρώμα, που στραπατσαρίστηκε μέσα στα δύο 

αυτά χρόνια, γιατί για τα καθήκοντα που βάζουμε.... μας χρειά

ζονται δέκα φορές περισσότεροι οργανωτές που να ευθύνονται 

6 2 

μπροστά σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους." 
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θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι η προώθηση της ηγεμονικής 

συμμετοχής των εργαζομένων στην διεύθυνση της οικονομίας και 

του κράτους κάθε άλλο παρά διασφαλίζεται - σύμφωνα με τον Λέ

νιν - με την αριθμητική υπερδιόγκωση των μηχανισμών της σοβι

ετικής εξουσίας.Δηλαδή στην ουσία με έναν γραφειοκρατικό συνω

στισμό στους κόλπους των σοβιετικών μηχανισμών, ο οποίος αγνοεί 

τις ικανότητες και τις δυνατότητες των προσώπων,αλλά και τις 

αντικειμενικές απαιτήσεις της κοινωνίας. Την θέση του αυτή θα 

την εκφράσει χαρακτηριστικά ο Λένιν με αφορμή την κατάσταση που 

είχε δημιουργηθεί στην εργατοαγροτική επιθεώρηση."Αν τώρα η EÄE 

έχει ένα μηχανισμό από12000 ανθρώπους, ένα μηχανισμό κακό που 

πληρώνεται άσχημα, πρέπει να τον περιορίσουμε και να τον βελτιώ

σουμε να αφήσουμε λ.χ. το 1/6 του προσωπικού με το 1/2 της προη

γουμένης μισθοδοσίας ... να Εεδιαλέξουμε στην αρχή μερικές δε

κάδες, ύστερα εκατοντάδες από τα πιο καλά, εντελώς τίμια και 

ικανά στελέχη, τα οποία υπάρχουν και τώρα ,μα δεν είναι γνω

στός ο αριθμός τους δεν έχουν ξεδιαλεχτεί, δεν έχουν συγκεντρω

θεί, δεν έχουν οργανωθεί. Τη δουλειά αυτή μπορούμε και πρέπει 

να την κάνουμε.Αλλιώς δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτό 

το στενό υπηρεσιακό πνεύμα και τη γραφειοκρατία.Αλλιώς δεν μπο-

ρούμενα μάθουμε τους εσωκομματικούς εργάτες και αγρότες να 

διοικούν και το καθήκον αυτό δεν επιτρέπεται να το παραμελή

σουμε αυτή τη στιγμή ούτε από άποψη αρχών, ούτε από άποψη πρα

κτική".
63 

Καταφύγαμε στην παράθεση εκτεταμένων αποσπασμάτων από 

το έργο του Δενιν για να γίνει δυνατό να προσεγγιστεί με ολο

κληρωμένο τρόπο η οικοδόμηση της προβληματικής του για την 

διαμόρφωση νέου τύπου στελεχών, στην πολυκήμαντη περίοδο των πρώ

των χρόνων τηε νεαρής σοβιετικής κονωνίας. Ο άξονας που διατρέ 
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χει την προβληματική αυτή τόσο πρινόσο και μετά την οκτωβριανή 

επανάσταση συνίσταται, στην διαμόρφωση των απαραίτητων συνθηκών 

που θα επιτρέψουν την βαθμιαία μετατροπή των διευθυντικών λει

τουργιών σ όλα τα επίπεδα των κοινωνικών σχέσεων, από προνομι

ακό αντικείμενο μιας σχετικά αυτόνομης κοινωνικής κατηγορίας 

ανθρώπων, σε λειτουργίες επιτελούμενες σε όλο ένα και μεγαλύ

τερο βαθμό από την ίδια την κοινωνία. 

Τα βασικά σημεία που χαρακτηρίζουν την λενινιστική προ

βληματική θα μπορούσαν συνοπτικά να διατυπωθούν ως ακολούθως: 

Πρώτο: Η διατήρηση των στελεχών σαν ειδικού κοινωνικού στρώμα

τος προσώπων στην μεταβατική περίοδο από τον καπιταλισμό στην 

κομμουνιστική αυτοδιαχείριση είναι μια ιστορικά μεταβατική 

αναγκαιότητα.Αναγκαιότητα που καθορίζεται από την διατήρηση 

για αντικειμενικούς λόγους του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας 

και της αντίθεσης ανάμεσα στην χειρωνακτική και την πνευματική 

εργασία, την εργασία σύλληψης και την εργασία εκτέλεσης, για 

μακρύ χρονικό διάστημα μετά την υπέρβαση του καπιταλισμού. 

Συγχρόνως όμως κατά την διάρκεια της πιο πάνω μεταβατικής περιό

δου συντελείται η βαθμιαία απονέκρωση του κοινωνικού καταμερι

σμού και η υπέρβαση κατ επέκταση του ιδιαίτερου κοινωνικού 

στρώματος των στελεχών. 

Την ιστορική αυτή διαδρομή θα την περιγράψει ο Λένιν 

με τα παρακάτω λόγια:"0 καπιταλισμός αφήνει κατ ανάγκη για κλη

ρονομιά στο σοσιαλισμό από το ένα μέρος τις παλιές επαγγελμα

τικές και συντεχνιακές διακρίσεις που είχαν διαμορφωθεί επί 

αιώνες ανάμεσα στους εργάτες και από το άλλο μέρος αφήνει τα 

συνδικάτα που μόνο πολύ αργά ύστερα από χρονιά μπορούν να εξελι

χθούν και εξελίσσονται σε πολύ πλατιές καιλιγότερο συντεχνιακές 

./. 
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παραγωγικές ενώσεις ...Αργότερα μόνο μέσω αυτών των παραγωγι

κών ενώσεων περνάμε στην κατάργηση του καταμερισμού εργασίας 

ανάμεσα στους ανθρώπους, στη διαπαιδαγώγηση, στην εκπαίδευση 

και στην κατάρτιση ολόπλευρα αναπτυγμένων και ολόπλευρα καταρτι

σμένων ανθρώπων, ανθρώπων που όλα ξέρουν να τα κάνουν.Προς τα 

εκεί πάει πρέπει να πάει και θα φτάσει ο κομμουνισμός ύστερα 

όμως από πολλά χρόνια." 

Δεύτερο: Αποφεύγοντας τα αδιέξοδα του θεωρητικού και πολι

τικού ουτοπισμού ο Λένιν συγχρόνως θεωρεί ότι είναι αναγκαίο 

η συγκρότηση του νέου στρώματος των στελεχών από την αφετηρία 

της να εξασφαλίζει την όσο το δυνατόν ευρύτερη και πιο αποφασι

στική συμμετοχή των λαϊκών κοινωνικών δυνάμεων στη διεύθυνση 

τν υποθέσεων του κράτους και της κοινωνίας."Δεν είμαστε ουτο

πιστές - θα πει ο Λένιν - Ξέρουμε πως κανένας ανειδίκευτος ερ

γάτης. Καμιά μαγείρισσα δεν ε ίνα > σε θέση να ανλάβουν αμέσως την 

διακυβέρνηση του κράτους.Σ' αυτό το σημείο συμφωνούμε και με 

τους καντετούς και με τον Τσερετέλι.Ξεχωρίζουμε όμως από αυτούς 

τους πολίτες κατά τούτο,ότι εμείς απαιτούμε να μπει αμέσως τέρ

μα στην προκατάληψη πω** δήθεν μόνο οι πλούσιοι υπάλληλοι ή οι 

υπάλληλοι που προέρχονται από πλούσιες οικογένειες είναι σε 

θέση να διοικούν το κράτος να κάνουν τη συνηθισμένη καθημερινή 

δουλειά διακυβέρνησης. 

Απαιτούμε οι συνειδητοί εργάτες ... να διδάξουν το έρ

γο της κρατικής διακυβέρνησης και να αρχίσει το έργο αυτό αμέ

σως, δηλ. να αρχίσουν αμέσως να μπάζουν στην εκπαίδευση αυτή 

όλους τους εργαζομένους όλη τη φτωχολογιά" 

ΤρίτοϊΟ τρόπος διάρθρωσης και λειτουργίας του στελεχικού 

μηχανισμού θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην απαίτηση της κατάρ

γησης του"παραδοσιακού διαχωρισμού της πολιτικής από την οίκο-
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νομία του κράτους από την κοινωνία.θα πρέπει δηλαδή να αναζη

τούνται και να υλοποιούνται εκείνοι οι θεσμοί οι πολιτικές και 

κοινωνικές διαδικασίες που κατά το δυνατόν να μην επιτρέπουν 

την μετατροπή του νεοδιαμορφωμένου στρώματος στελεχών σ' ένα 

προνομιούχο στρώμα αποξενωμένο από την κοινωνία. Ετσι τα σοβιέτ 

θεωρούνται από τον Λένιν σαν ένας θεσμός που υπερβαίνοντας 

τον γραφειοκρατικό διαχωρισμό μεταξύ αντιπροσώπων και αντιπρο-

σωπευομένων που χαρακτηρίζει τον αστικό κοινοβουλευτισμό,συνδυά

ζουν σε μια αδιάρρηκτη ενότητα τις δυνατότητες της αντιπροσωπευ

τικής δημοκρατίας με τα πλεονεκτήματα της άμεσης δημοκρατίας. 

0 νέου τύπου χαρακτήρας των στελεχών δεν εξασφαλίζεται 

επομένως μόνο η ακόμη και κυρίως με την αλλαγή της κοινωνικής 

τους σύνθεσης. Με την ανάδειξη δηλαδή σε στελεχικό προσωπικό 

ενός τμήματος από τις πρώην κυριαρχούμενες δυνάμεις της κοινω

νίας. Χρειάζεται επιπλέον εκί'ός απότην συνεχή ανανέωση και ανα

τροφοδότηση, η ένταξη του στελεχικού προσωπικού σ ' ένα μακροχρό

νιο δρομολόγιο συγχώνευσης του με την κοινωνία και απορρόφησης 

των λειτουργιών που εκπληρώνουν την ανθρώπινη κοινότητα. 

Τέταρτο: 0 σχηματισμός των στελεχών που προσιδιάζουν 

στην σοσιαλιστική αυτοδιεύθυνση της κοινωνίας είναι μια διαδικα

σία στον πυρήνα της τον ίδιο υπέρβασης του αλλοτριωμένου ανθρώ

πινου ατόμου, του ατόμου που αποτελεί το αντικείμενο της δι

εύθυνσης, αποξενωμένο το ίδιο απότην πραγμάτωση των διευθυντι

κών λειτουργιώντης κοινωνίας.Και ανάδειξης, αξιοποίησης, του 

απωθημένου και συνθλιμένου ταλέντου,των χαμένων ικανοτήτων 

των ανθρώπων μέσα στους κόλπους του λαού ιδιαίτερα, διαμόρφω

σης, βαθμιαίας βέβαια ,μιας αυτοδιευθυνόμενης προσωπικότητας 

μέσα στα πλαίσια μιας αυτοδιευθυνόμενης κοινωνίας. 
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Η διαδικασία αυτή δεν έχει όμως έναν ευθύγραμμο και ισο

πεδωτικό χαρακτήρα,που παραβλέπει τον διαφοροποιημένο τρόπο 

ανάπτυξης των ανθρώπων και επομένως και των ικανοτήτων τους 

στον εν λόγω τομέα.Αντίθετά υπακούει σε ορισμένα κριτήρια τα 

οποία είναι πάντα συγκεκριμένα και εξαρτώνται απότην φάση που 

βρίσκεται η πορεία μετάβασης από τον καπιταλισμό στο σοσιαλι

σμό .Έτσι για τον Λένιν η ανάδειξη ενός στελέχους θα πρέπει 

να συνεκτιμά τέτοιους παράγοντες όπως, την ευσυνειδησία, την 

πολιτική τοποθέτηση, την γνώση της δουλειάς, τις διοικητικές 

ικανότητες. Στην αντίθετη περίπτωση το αποτέλεσμα είναι μια 

γραφειοκρατική υπερσυγκέντρωση στις γραμμές των διοικητικών 

και διευθυντικών μηχανισμών της κοινωνίας που αντί να επιτρέ

πει στο ανθρώπινο άτομο να αναδείξει το δίκο του πρόσωπο μέσα 

από την στελεχική λειτουργία,οδηγεί αντίθετα στην αγκύλωση του. 

Ί 

Πέμπτο: Η καθυστέρηση στον σχηματισμό νέου τύπου στελε

χών εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους αναβίωσης των γραφειοκρα

τικών πρακτικών και διαδικασιών που χαρακτήριζαν τον στελεχι

κό μηχανισμό που ανατράπηκε.Και αυτό γιατί η καθυστέρηση αυτή 

διευκολύνει αντικειμενικά την προώθηση των ξεπερασμένων γραφειο

κρατικών μηχανισμών προκειμένου να υπάρξει η αναγκαία διαχεί

ριση υπαρκτών κοινωνικών υποθέσεων. Η επιβράδυνση αυτή δηλαδή 

ναρκοθετεί εξαρχής την πραγμάτωση του επιδιωκομένου στόχου 

και οδηγέ ι στην απομίμηση του παρελθόντος. 

Εκτος: Η αυξημένη και ξεχωριστή σπουδαιότητα που προσλαμ

βάνει ο ρόλος των στελεχών στην πορεία μετάβασης προς μια αυτο-

διαχειριζόμενη κοινωνία συνδέεται αδιάρρηκτα με τον ριζικό με

τασχηματισμό που υφίσταται η σχέση αυθόρμητου - συνειδητού, 

υποκειμενικού - αντικειμενικού στην πορεία αυτή σε σχέση με τον 
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καπιταλισμό.Η διευθυντική λειτουργία που εκπληρώνουν τα στελέχη 

χάνει βαθμιαία τον αυθόρμητο χαρακτήρα που είχε στα πλαίσια 

τον καπιταλισμό και μετασχηματίζεται σε μια κοινωνική δραστη

ριότητα θεμελιωμένη πάνω στην αντικειμενική γνώση της κοινωνι

κής πραγματικότητας Ετσι στον καπιταλισμό η διεύθυνση της κοι

νωνίας διέπεται απόμια ψευδή συνείδηση, από μια συνείδηση αλλο

τριωμένη που είναι συστατικό στοιχείο μιας αλλοτριωτικά δομημέ

νης κοινωνικής πραγματικότητας στο σύνολότης,όπου η διεύθυνση 

σαν μορφή κοινωνικής δραστηριότητας του ανθρώπου - υποκειμένου 

χωρίς να μπορεί να τους αξιοποιήσει συνειδητά»υποτάσσεται στους 

αντικειμενικούς νόμους της κοινωνίας οι οποίοι επιβάλλονται 

πάνω της με την δύναμη της εξωτερικής "φυσικής" αναγκαιότητας. 

Στην μεταβατική πορεία η διεύθυνση σταδιακά αποκτά έναν 

συνειδητό χαρακτήρα,όπου ο άνθρωπος - υποκείμενο αποκτώντας καθο

ριστική σημασία μετατρέπεται από παθητικός "αχθοφόρος" ξενών 

και ανεξέλεγκτων κοινωνικών σχέσεων, σε δημιουργό της ιστορίας 

του.Η συνειδητή διευθυντική λειτουργία των στελεχών αποτελεί 

ένα από τα βασικότερα στοιχεία του μηχανισμού της κοινωνικής 

δραστηριότητας,χωρίς την αποτελεσματική συμμετοχή της οποίας 

είναι ανέφικτη η μετάβαση στην αυτοδιεύθυνση της κοινωνίας. 

Και βέβαια το γεγονός ότι ο υποκειμενικός παράγοντας αρχίζει 

συνειδητά να δημιουργεί την ιστορία του δεν συνεπάγεται ότι η 

τελευταία παύει να είναι μια αντικειμενική διαδικασία,η ίδια 

δηλαδή η διευθυντική λειτουργία παύει πλέον να υπάγεται στη 

λειτουργία αντικειμενικών νόμων και μετατρέπεται σε μια αυθαί

ρετη βουλησιαρχική δραστηριότητα του υποκειμένου πουδιευθύνει 

το κοινωνικό γίγνεσθαι.67 

./. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -

ΣΥΔΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Μέσα στην πολύπλοκη πραγματικότητα που διακρίνει την νε

αρή σοβιετική κοινωνία ο Λένιν προσπαθεί να ανιχνεύσει τους 

συγκεκριμένους δρόμους και τα μέσα για την αντιμετώπιση μιας 

πρωτόγνωρης κοινωνικής διαλεκτικής.Τις αντιθέσεις της εποχής 

του δεν επιχειρεί να τις καταργήσει ή να τις παρακάμψει με 

διοικητικές μεθόδους αλλά επιδιώκει να τις υπερβεί διαμέσου 

της συγκεκριμένης ανάλυσης και της συγκεκριμένης επέμβασης 

για τον μετασχηματισμό της κοινωνικής πραγματικότητας. 

Αναζητώντας στο έδαφος αυτό τις μορφές και τις διαδικα

σίες για την συγκρότηση μιας νέας και αποτελεσματικής διάρθρω

σης του στελεχικού μηχανισμού, ο Λένιν θα επεξεργαστεί και θα 

προωθήσει την αντίληψη της μονοπρόσωπης διεύθυνσης σε ακατάλυ

τη ενότητα με την καθοριστική παρουσία των εργαζομένων στις δια

δικασίες λήψης των αποφάσεων. Αντίληψη που θα τροφοδοτήσει 

έντονες ιδεολογικο-πολιτικές αντιπαραθέσεις μέσα και έξω από 

την νεαρή σοβιετική κοινωνία, οι οποίες και δεν θα χάσουν την 

διαχρονική τους επικαιρότητα, αφού θα τις επανατοποθετούν διαρ

κώς στοπροσκήνιο της ιστορίας οι πολύμορφες ριζοσπαστικές κοι

νωνικές πρωτοβουλίες. 

Υπάρχει ένα γενικότερο θεωρητικό- μεθοδολογικό υπόβαθρο 

από τη σκοπιά του οποίου αντιμετωπίζει ο Λένιν την σχέση ανά

μεσα στην μονοπρόσωπη διεύθυνση και την όλο και πιο αποφασι

στική συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων, ανάμε

σα στην μονοπρόσωπη διεύθυνση και την εργατική δημοκρατία. 

./. 
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Το υπόβαθρο αυτό έχει δύο άξονες.Τον χαρακτήρα του κρά

τους και. των σχέσεων ιδιοκτησίας στην μεταβατική περίοδο, στην 

διαλεκτική τους ενότητα.Έτσι μιλώντας ο Λένιν στη συνεδρίαση 

του συμβουλίου λαϊκών επιτροπών στις 4.3.1918 με αφορμή ορισμέ

νες απόψεις που υποστήριζαν την υποκατάσταση της ενιαίας παλ

λαϊκής σοσιαλιστικής ιδιοκτησίας με την ομαδική ιδιοκτησία 

στα μέσα παραγωγής θα πει:"Καθήκον του σοσιαλισμού είναι να 

περάσουν όλα τα μέσα παραγωγής στην ιδιοκτησία όλου του λαού 

και καθόλου δεν είναι να περάσουν τα πλοία στους εργάτες 

των πλοίων και οι τράπεζες στους τραπεζικούς υπαλλήλους... 

Το καθήκον το σκοπό του σοσιαλισμού τον βλέπουμε στο να μετα

τρέψουμε τη γη, τις επιχειρήσεις σε ιδιοκτησία της Σοβιετικής 

δημοκρατίας Βασική προϋπόθεση σε μας είναι η πειθαρχία και 

η οργανωμένη παράδοση όλης της ιδιοκτησίας στο λαό,όλων των 

πηγών του πλούτου στα χέρια της Σοβιετικής Δημοκρατίας και η 

αυστηρή, πειθαρχημένη διαχείριση τους.Γι αυτό όταν μας λένε 

ότι οι ναύτες των ποταμόπλοιων θα είναι ατομικοί αφέντες της 

διεύθυνσης είναι καθαρό ότι εμείς μ' αυτό δεν συμφωνάμε.Να δι-

68 
ευθύνει πρέπει η Σοβιετική Εξουσία". 

Εκείνο που αποσαφηνίζει ο Δένιν στο πιο πάνω απόσπασμα 

είναι ότι η έννοια της μονοπρόσωπης διεύθυνσης όπως θα αναπτυ

χθεί αναλυτικότερα παρακάτω αφορά την μορφή άσκησης της διευ

θυντικής λειτουργίας και όχι το περιεχόμενο της.Ο ανώτατος κοι

νών ικο-πολιτικός φορέας της διεύθυνσης παραμένει η Σοβιετική 

εξουσία που όλο και περισσότερο οφείλει να στηρίζεται στην 

αυτοδιοίκηση - αυτοδιεύθυνση των εργαζομένων, που οφείλει εξαρ

χής να βρίσκεται σε μια πορεία απονέκρωσης.Ούτε βέβαια η έν

νοια ιης μονοπρόσωπης διεύθυνσης ταυτίζεται με τον συντεχνιακό 

κατακερματισμό των εργαζομένων που προκαλεί η μορφή της ομαδικής 
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ιδιοκτησίας, μια μορφή η οποία αναπαράγαγοντας την λογική του 

ιδιωτικού στην ουσία αποτρέπει την κοινωνικοποίηση των σχέσε

ων παραγωγής.Και αφήνει επιπλέον ανοικτό τον δρόμο στην εμφάνι

ση τεχνοκρατικών - γραφειοκρατικών μηχανισμών οι οποίοι ιδιο

ποιούνται τις αναγκαίες για την αναπαραγωγή της κοινωνίας και 

της οικονομίας λειτουργίες. 

Ας δούμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο ο Λένιν προσεγγί

ζει το ζήτημα της μονοπρόσωπης διεύθυνσης και των σχέσεων της 

με την συμμετοχή των εργαζομένων στην διεύθυνση, για πρώτη φορά 

στην παραλλαγή του άρθρου του "Τα άμεσα καθήκοντα της σοβιε

τικής εξουσίας"."Τώρα φτάσαμε σ' εκείνο ακριβώς το σημείο 

καμπής όπου πρέπει χωρίς να σταματήσουμε καθόλου την προετοιμα

σία των μαζών για τη συμμετοχή τους στην κρατική και οικονο

μική διεύθυνση όλων των κοινωνικών υποθέσεων, χωρίς να τις 

εμποδίζουμε καθόλου στη διεξοδικότατη συζήτηση από μέρους τους 

των νέων καθηκόντων (απεναντίας να τις βοηθάμε με κάθε τρόπο 

να κάνουν αυτή τη συζήτηση και να καταλήγουν αυτοτελώς σε σω

στές λύσεις ) πρέπει ταυτόχρονα να αρχίσουμε να ξεχωρίζουμε 

αυστηρά δύο ειδών δημοκρατικές λειτουργίες:από το ένα μέρος -

οι συζητήσεις,οι συγκεντρώσεις, από το άλλο - η καθιέρωση της 

πιο αυστηρής ευθύνης για τα εκτελεστικά όργανα και η αναντίρ

ρητη εργασιακή πειθαρχημένη,"θελοντική εκτέλεση των εντολών 

και των διατάξεων που είναι απαραίτητες για να δουλεύει ο οικο

νομικός μηχανισμός ακριβώς σαν ρολόι'." 

Επισημαίνοντας ότι η νεαρή σοβιετική κοινωνία βρίσκεται 

σ' ένα σημείο κρίσιμης καμπής που σι ιβάλλε ι την πραγματοποίηση 

ενός ποιοτικού άλματος στον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας 

του στελεχικού μηχανισμού και ότι η αλλαγή αυτή δεν μπορεί να 
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πραγματοποιηθεί με διατάγματα, με χρήση διοικητικών μεθόδων θα 

γράφει εν συνεχεία:"Δεν μπορούμε να περάσουμε αμέσως σ αυτό και 

θα ήταν σχολαστικισμός η και κακοήθης προβοκάτσια να ζητούσε 

κανείς κάτι τέτοιο πριν από λίγους μήνες.Γενικά ο μετασχηματι

σμός αυτός δεν μπορέι να εφαρμοστεί με κανένα διάταγμα με κα

μιά εντολή.Έφτασε όμως η ώρα που κεντρικό σημείο όλης της 

επαναστατικής αναμορφωτικής δράσης μας γίνεται ακριβώς η πραγ

ματοποίηση αυτού του μετασχηματισμού.Τώρα ο μετασχηματισμός 

αυτός προετοιμάστηκε, τώρα οι συνθήκες έχουν ωριμάσει και τώρα 

δεν επιτρέπεται να τον αναβάλλουμε παραπέρα και να περιμένουμε 

περισσότερο.Τελευταία,κατά τη συζήτηση του προβλήματος της ανα

διοργάνωσης και της ορθής ρύθμισης των σιδηροδρομικών μεταφο

ρών γεννήθηκε το ερώτημα κατά πόσο η μονοπρόσωπη διοικητική 

εξουσία (εξουσία που θα μπορούσε να ονομαστεί δικτατορική 

;ξουσία) συμβιβάζεται με τις δημοκρατικές οργανώσεις γενικά, 

με την αρχή της συλλογικής διεύθυνσης ιδιαίτερα και με την σοβι

ετική σοσιαλιστική αρχή οργάνωσης ειδικά. 

Δεν χωράει αμφιβολία πως είναι πολύ διαδεδομένη η γνώμη 

ότι τάχα δεν μπορεί να γίνει κανένας λόγος για έναν τέτοιο 

συμβιβασμό,η γνώμη ότι τάχα η μονοπρόσωπη δικτατορική εξουσία 

δεν συμβιβάζεται ούτε με τον δημοκρατισμό, ούτε με το σοβιετικό 

τύπο κράτους ούτε με τη συλλογικότητα στη διεύθυνση. Δεν υπάρ

χει τίποτα πιο λαθεμένο από τη γνώμη αυτή. 

Η δημοκρατική αρχή οργάνωσης - στην ανώτερη εκείνη μορφή 

όπου τα Σοβιέτ εφαρμόζουν τις προτάσεις και τις απαιτήσεις για 

ενεργό συμμετοχή των μαζών και όχι μόνο στη συζήτηση των γενι

κών κανόνων, αποφάσεων και νόμων, όχι μόνο στον έλεγχο για 

την εφαρμογή τους,αλλά και άμεσα κατά την εφαρμογή τους - ση

μαίνει ότι για κάθε αντιπρόσωπο της μάζας,για κάθε πολίτη πρέπει 
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να δημιουργηθούν τέτοια συνθήκες ώστε να μπορέι να παίρνει μέ

ρος και στη συζήτηση για τους νόμους του κράτους και στην 

εκλογή των αντιπροσώπων του και στην εφαρμογή των νόμων του 

κράτους. 

Αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου ότι θα ανεχθούμε και το 

παραμικρό χάος ή την παραμικρή αταξία σχετικά με το ποιος 

ευθύνεται σε κάθε χωριστή περίπτωση για τις συγκεκριμένες εκτε

λεστικές λειτουργίες, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων 

διατάξεων για την διεύθυνση ενός συγκεκριμένου προτάσεις της 

κοινής εργασίας σε ορισμένο χρονικό διάστημα.Η μάζα πρέπει να 

έχει το δικαίωμα να έχει το δικαίωμα να εκλέγει τους υπεύθυνους 

καθοδηγητές της.Η μάζα πρέπει να έχει το δικαίωμα να τους αλλά

ζει, η μάζα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ανάδειχνειόλους χωρίς 

εξαίρεση τους εργάτες - μέλη της μάζας σε διευθυντικές θέσεις. 

Αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου ότι το προτσές της συλλογικής 

εργασίας θα μπορούσε να μένει χωρίς συγκεκριμένη διεύθυνση, 

χωρίς ακριβή καθορισμό της ευθύνης του διευθυντή, χωρίς την 

αυστηρότατη τάξη που δημιουργείται από την ενιαία θέληση του 

διευθυντή.Ούτε οι σιδηρόδρομοι, ούτε οι μεταφορές, ούτε γενι

κά οι μεγάλες μηχανές και επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργούν 

κανονικά αν δεν υπάρχει η ενότητα θέλησης που συνδέει όλους 

όσους εργάζονται σ' ένα οικονομικό όργανο ,το οποίο δουλεύει 

σαν ρολόι.0 σοσιαλισμός είναι γέννημα της μεγάλης εκμηχανισμέ-

νης βιομηχανίας.Και αν οι εργαζόμενες μάζες που φέρνουν το σοσι

αλισμό δεν μπόρεσαν να προσαρμόσουν τα όργανα τους στον τρό

πο που πρέπει να δουλεύει η μεγάλη εκμηχανισμένη βιομηανία, 

τότε ούτε λόγος δεν μπορεί να γίνει για εφαρμογή του σοσιαλι

σμού.'"
70 

./. 
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Και στο σημείο αυτό ο Λένιν επανέρχεται στην επίδικη, 

διαλεκτική σχέση σοβιετικής εξουσίας και μονοπρόσωπης διεύθυν

σης στην προσπάθεια του να εμβαθύνει, να ακονίσει περισσότερο 

την σκέψη του γι αυτή την σχέση, να δείξει ότι μεταξύ αυτών 

των δύο πλευρών της σχέσης δεν υπάρχει μία αλληλοαναίρεσή. 

"Να γιατί τη στιγμή αυτή που η Σοβιετική εξουσία και η δικτατο

ρία του προλεταριάτου έχουν αρκετά στερεωθεί ... τη στιγμή 

αυτή που η προετοιμασία των μαζώντου πληθυσμού για αυτοτελή 

συμμετοχή σε όλη την κοινωνική ζωή έχει αρκετά προχωρήσει χάρη 

στη λειτουργία των σοβιετικών θεσμών, τη στιγμή αυτή μπαίνει 

στην πρώτη γραμμή το καθήκον να διαχωριστούν αυστηρότατα οι συ

ζητήσεις και οι συγκεντρώσεις από την αναντίρρητη εκτέλεση όλων 

τωνεντολών του διευθυντή.Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χωριστεί 

η απαραίτητη ωφέλιμηκαι απόλυτα παραδεκτή απ όλα τα Σοβιέτ 

προετοιμασία των μαζών για την εφαρμογή ενός ορισμένου μέτρου 

και γον έλεγχο της εφαρμογής αυτού του μέτρου, ότι πρέπει να 

χωριστεί η προετοιμασία αυτή από την ίδια την εφαρμογή του μέ

τρου. Σήμερα οι μάζες μπορούν, τα Σοβιέ τους του εξασφαλίζουν 

αυτό, να πάρουν στα χέρια τους όλη την εξουσία και να εδραιώ

νουν διαρκώς αυτή την εξουσία. 

Για να μην έχουμε όμως την πολυπρόσωπη αυτή εξουσία και 

αυτή την ανευθυνότητα, που τώρα μας δέρνουν σε απίστευτο βαθ

μό, πρέπει να ξέρουμε με ακρίβεια ποια ακριβώς πρόσωπα έχουν 

εκλέγει σε θέσεις υπεύθυνων καθοδηγητών και φέρουν την ευθύνη 

για τη λειτουργία για κάθε εκτελεστική λειτουργία όλου γενικά 

του οικονομικού οργανισμού.Γι αυτό χρειάζεται όσο το δυνατόν 

πιο συχνά όταν δίνεται και η παραμικρή δυνατότητα να καθορί

ζονται αιρετά υπεύθυνα πρόσωπα για να διευθύνουν όλο γενικά 
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τον οικονομικό οργανισμό, με βάση την αρχή της μονοπρόσωπης 

διεύθυνσης. Ε ίνα ι. απαραίτητη η εθελοντική εκτέλεση των εντολών 

αυτού του μονοπρόσωπου διευθυντή, είναι απαραίτητο το πέρασμα 

από την μικτή εκείνη μορφή των συζητήσεων, των συνελεύσεων, 

της εκτέλεσης και ταυτόχρονα της κριτικής του ελέγχου και της 

διόρθωσης στην εντελώς κανονική πορεία της εκμηχανισμένης επι

χείρησης. Στην τεράστια πλειοφηφία τους οι εργασιακές κομμού

νες της Ρωσίας, οι εργατικές και αγροτικές μάζες αρχίζουν τώρα 

να εκπληρώνουν αυτό το καθήκον, έχουν αρχίσει κιόλας. Το καθή

κον της σοβιετικής εξουσίας είναι να αναλάβει το ρόλο να ερμη

νεύσει αυτήν την καμπή που αρχίζει τώρα και να νομιμοποιήσει 

71 
την αναγκαιότητα της." 

Η διαλεκτική αντιμετώπιση των αντιθέσεων που διαπερνούν 

μια ιστορική συγκυρία δεν συμβιβάζεται με την ισοπεδωτική κα

ταγραφή τους, ή τον διοικητικό χειρισμό και την παράκαμψη 

τους.Εκείνο που πρωταρχικά απαιτεί μια τέτοια αντιμετώπιση 

είναι η αναγνώριση των αντιθέσεων μέσα στην ιδιαιτερότητα τους, 

η επεξεργασία των συγκεκριμένων κοινωνικών προϋποθέσεων της 

συνένωσης τους, με ταυτόχρονο εντοπισμό του πρωτεύοντος πό

λου της αντίθεσης και διαμόρφωση συνθηκών για την υπέρβαση 

των αντιθέσεων και την μετάβαση σ ένα νέο επίπεδο διαλεκτικής 

σύνθεσης της κοινωνίας. Με την χρήση αυτής της μεθοδολογίας 

προσπαθεί ο Λένιν να προσδιορίσει όσο το δυνατόν βαθύτερα και 

πιο συγκεκριμένα, τηνδ ιαλεκτική που θα πρέπει να διέπει την 

νέου τύπου στελεχική διάρθρωση μέσα στην συγκυρία της εποχής 

του.Για να μπορέσει έτσι αυτή η στελεχική διάρθρωση να συνεισ

φέρει αποφασιστικά ώστε οι αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν την 

νεαρή σοβιετική κοινωνία να μην αποτελματωθούν,οδηγώντας στην 
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γραφειοκρατική αγκύλωση την νεαρή σοβιετική εξουσία και κοινω-

νία.Αντίθετα να αξιοποιηθούν ou αvτuθέσεuς αυτές σαν ένα κοι

νών uκó υπέδαφος γ uà va uftap^u ένα ποιο^κό άλμα στην κύνηση 

της σο£Κε^κής κouvωvύaς.Eύvau aκpußώς αυτή η κpύσuμη καμπή 

γuà την οπούα μuλά ο Aëvuv στα παραπάνω αποσπάσματα.Σε μua 

τέτoua *αμπή προσπαθεί ο Aévuv να σύνθεσεu την σκέψη του ανα

πτύσσοντας ßaσuκές πλευρές της όπως αυτές εκτέθηκαν πuo πάνω 

κau που θα μπορούσαν να δuaκpuθoύv στα ακόλουθα σημεία: 

npcirco:Eivau αναγκαίο να υπάpξεu μua δuaφopoπoίηση ανάμε

σα σε δύο είδη δημοκρα^κών λεuτoυpγuώv.Αφενός στην ανάγκη 

που παράμενεu επuτaκτuκή να προωθηθεί ή όσο το δυνατόν ευρύ

τερη συμμετοχή των εργαζομένων στην δuεύθυvση των κρα^κών κau 

ouκovoμuκώv οργάνων,να υπάρξεu ένας ζωντανός δuάλoγoς μέσα 

στην κouvωvίa γ\α τα ζωτικά της προβλήματα,με τηναυτοτελή κau 

αποφασιστική παρουσία των εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων. 

Αφετέρου μέσα στην εpγaσuaκή δuaδuκaσίa επußάλλετau μua απαρέγ-

κλuτη πειθαρχία,όπως κau η αναντίρρητη αλλά όμ'̂ ς εθελovτuκή 

εκπλήρωση των εντολών κau των oδηγuώv του δuευθυvτή γ uà να 

μπopέu ο ouκovoμuκóς μηχavuσμóς να λεuτoυpγέu ακριβώς σαν "ρο-

λóu,,. 

Δεύτερο: Η πραγματοποίηση της uσoppoπημέvης κau αποτελε-

σμaτuκής συνένωσης αυτών των δύο ειδών δημοκρατικών λειτουρ-

γuώv δεν μπορεί να γίvεu δuaμέσoυ του εξαναγκασμού, με την δι-

ouκητuκή επιβολή αλλά με την εθελοντική ενεργοποίηση των ερ

γαζομένων. 0 Aévuv θα επuμείvεu πάνω σ αυτή την δuaτύπωση, της 

εθελovτuκής συμμετοχής στην παραλλαγή του άρθρου γua
,,
Ta άμεσα 

καθήκοντα της σοβιετικής εξουσίας",όπως επίσης θα επuμείvεu 

κau στην ανάγκη να εξaσφaλuστoύv ou πpoϋπoθέσεuς ώστε ο οικονο-

μuκóς μηχανισμός να δoυλεύεu σαν "poλóu". 
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Τρίτο: Η μορφή της μονοπρόσωπης διεύθυνσης επιβάλλεται 

σαν τεχνολογική αναγκαιότητα από το προωθημένο επίπεδο ανάπτυ

ξης των παραγωγικών δυνάμεων που έχει επιτευχθεί στα πλαίσια 

του καπιταλισμού.Ο συσχετισμός αυτός αποτελεί μια όψη ενός από 

τα σημαντικότερα και τα πιο βασανισμένα θεωρητικά,ιδεολογικά 

και πολιτικά προβλήματα στους κόλπους του μαρξισμού, το οποίο 

και πυροδότησε έντονες θεωρητικο-πολιτικές αντιπαραθέσεις. 

Πρόκειται για το πρόβλημα του τρόπου κατανόησης της διαλεκτικής 

σχέσης ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις και τις σχέσεις 

παραγωγής, στο οποίο θα επανέλθουμε πιο κάτω με αφορμή το τε

λικό »δημοσιευμένο κείμενο του Λένιν για "τα άμεσα καθήκοντα 

της σοβιετικής εξουσίας". 

Τέταρτο: Το γεγονός ότιη σοβιετική μορφή οργάνωσης και 

προώθησης της αυτενέργειας των εργαζομένων ανθρώπων δεν αποκλεί

ει την μορφή της μονοπρόσωπης διεύθυνσης, δεν συνεπάγεται ότι 

η μεταξύ τους σχέση αποτελεί ένα είδος ευθύγραμμης αντιστοιχί

ας.Ακριβώς επειδή η σχέση τους έχει διαλεκτικό χαρακτήρα εμπε

ριέχει την δυνατότητα της έντασης ,της ενδεχομένης υπέρβασης 

της διαφοράς και της μετατροπής της σε αντίθεση. Στην συνθετό-

τητα αυτής της σχέσης μας εισάγει η τοποθέτηση του ιδίου του Λδ-

νιν και η προσεκτική ανάγνωση της.Το γ πέρασμα στην μονοπρόσω

πη διεύθυνση γίνεται δυνατόν αφού η Σοβιετική εξουσία έχει εδραι

ωθεί αρκετά, στον βαθμό που η προετοιμασία των μαζών για αυ

τοτελή συμμετοχή στην κοινωνική ζωή έχει προχωρήσει αρκετά χά

ρη στη λειτουργία των σοβιετικών θεσμών.0 Λένιν είναι σαφής: 

"Το "να ζητούσε κανείς κάτι τέτοιο πριν από λίγους μήνες αυτό 

θα ήταν κακοήθης προβοκάτσια".Η μονοπρόσωπη διεύθυνση δεν εμφα

νίζεται σαν ένα συστατικό, οργανικό στοιχείο των σοβιετικών 
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θεσμών. Πρόκειται περισσότερο για έναν μηχανισμό εξωτερικό προς 

την σοβιετική εξουσία, που είναι δυνατόν όμως να προσαρμοστεί 

και να υπαχθεί στη λογική που διέπει την λειτουργία των σοβι

ετικών θεσμών. Μέχρι ποίου σημείου και σε ποιο βαθμό όμως;Εί

ναι δυνατόν υπό την επενέργεια συγκεκριμένων κοινωνικο-πολιτι-

κών συνθηκών να υπάρξει μια αυτονόμηση - αποξέωση του μηχανι

σμού της μονοπρόσωπης διεύθυνση από τους σοβιετικούς θεσμούς; 

Μια αναστροφή της αρχικής σχέσης και υπαγωγή εκείνου που ήταν 

το πρωταρχικό δηλαδή των σοβιετικών μορφών των εργαζομένων, 

στο υπαγόμενο, την μονοπρόσωπη διεύθυνση;Και μήπως μια τέτοια 

εξέλιξη δεν είναι μια δυνατότητα ενυπάρχουσα μέσα σ αυτήν 

την ίδια τη σχέση της μονοπρόσωπης διεύθυνσης; 

Θεωρούμε ότι τα ερωτήματα αυτά προκύπτουν από μια ανά

γνωση της λενινιστικής σκέψης απαλλαγμένη από δογματικές αγκυ

λώσεις και με πρόθεση την όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση 

του διαλεκτικού, κριτικού χαρακτήρα της σκέψης του Λένιν. 

Θα προχωρήσουμε τώρα στην ανάπτυξη για να δούμε την 

προσέγγιση του όλου ζητήματος της μονοπρόσωπης διεύθυνσης 

στο τελικό δημοσιευμένο κείμενο. Ας ξεκινήσουμε με μια προ

καταρκτική παράθεση μιας αποσαφήνισης του Λένιν σχετικά με 

την έννοια της δικτατορίας."Η λέξη όμως δικτατορία είναι με

γάλη λέξη.Και τις μεγάλες λέξεις δεν πρέπει να τις πετάμε 

στον αέρα.Δικτατορία θα πει σιδερένια εξουσία,επαναστατικά 

τολμηρή και γρήγορη, αμείλικτη στην κατάπνιξη τόσοτ ων εκμεταλ

λευτών όσο και των αλητών. Η εξουσία μας όμως είναι υπερβολι-

7 2 
κά μαλακή και σχεδόν μοιάζει πάντοτε με ζερέ παρά με σίδερο" 

./. 
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"Χαρακτηριστική είναι η πάλη που ξετυλίγεται πάνω στη 

βάση αυτή γύρω από τοτ ελευταίο διάταγμα για τη διεύθυνση 

των σιδηροδρόμων,το διάταγμα που παρέχει δικτατορικά δικαιώ

ματα (ή "απεριόριστα" δικαιώματα) σε ορισμένους διευθυντές. 

Οι συνειδητού (και στο μεγαλύτερο^ μέρος τους, πιθανόν ασυνεί

δητοι) εκπρόσωποι της μικροαστικής χαλαρότητας έβλεπαν την 

παροχή "απεριόριστων" (δηλαδή δικτατορικών) δικαιωμάτων σε ορι

σμένα πρόσωπα σαν υποχώρηση από την αρχή της συλλογικότητας 

και από το δημοκρατισμό και από τις αρχές της Σοβιετικής ε

ξουσίας. Ανάμεσα στους αριστερούς &σέρους άρχισε να αναπτύσ

σεται εδώ κι εκεί μια ζύμωση ενάντια στο διάταγμα για δικτα

τορικά δικαιώματα,μια ζύμωση ...που υποδαύλιζε τα ταπεινά 

ένστικτα και το μιρονοικοκυρίστικο πόθο για "αρπαγή". 

Παορυσιάστηκε ένα ζήτημα πραγματικά τεράστιας σημασίας: 

πρώτο,ένα ζήτημα αρχής:αν ο διορισμός ορισμένων προσώπων 

περιβλημένων με απεριόριστη δικτατορική αρμοδιότητα συμβιβά

ζεται γενικά με τις θεμελιακές αρχές της σοβιετικής εξουσίας 

δεύτερο, ποια σχέση έχει αυτή η περίπτωση - αυτό το προηγού

μενο αν θέλετε - με τα ίδιαιτερα καθήκοντα της εξουσίας στη 

σημερινή συγκεκριμένη στιγμή .Και στο πρώτο και στο δεύτερο 

ζήτημα πρέπει να σταθμούμε πολύ προσεκτικά. 

Η δικτατορία ορισμένων προσώπωνήταν πολύ συχνά στην 

ιστορία τωνεπαναστατικώνκινημάτων ο εκφραστής, ο φορέας ο 

εφαρμοστής της δικτατορίας των επαναστατικών τάξεων.Κι αυτό 

το δείχνει η αναμφισβήτητη πείρα της ιστορίας χωρίς αμφιβολία 

η δικταοτρία ορισμένων προστίων συνδυαζόταν με τον αστικό 

δημοκρατισμό. Στο σημείο όμως αυτό οι αστοί υβριστές της σοβι

ετικής εξουσίας καθώς και τα μικροαστικά ωερέφωνα τους δείχνουν 

./. 
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πάντα μεγάλη επιτηδειότητα:από το ένα μέρος δηλώνουν ότι η 

σοβιετική εξουσία είναι απλώς κάτι το ανόητο, το αναρχικό, 

το βάρβαρο και αποφεύγουν προσεκτικά όλους τους ιστορικούς 

μας παραλληλισμούς και τις θεωρητικές αποδείξεις ότι τα σοβι-

έτ είναι η ανώτερη μορφή δημοκρατισμού και μάλιστα κάτι πα

ραπάνω :η αρχή της σοσιαλιστικής μορφής του δημοκρατισμού. 

Και από το άλλο μέρος απαιτούν από εμάς δημοκρατισμό ανώτερο 

από τον αστικό και λένε:η προσωπική δικτατορία είναι απολύ

τως ασυμβίβαστη με τον δικό σας τον μπολσεβικικό(δηλαδή όχι 

τον αστικό αλλά το σοσιαλιστικό)σοβιετικό δημοκρατισμό. 

Οι συλλογισμοί αυτοί είναι εντελώς αστήρικτοι.Αν δεν είμαστε 

αναρχικοί πρέπει να παραδεχτούμε την αναγκαιότητα του κρά

τους δηλαδή τον "αταναγκασμό για το πέρασμα από τον καπιταλι

σμό στο σοσιαλισμό.Η μορφή του καταναγκασμού καθορίζεται από 

τη βαθμίδα ανάπτυξης της δοσμένης επαναστατικής τάξης,ύστερα 

από τέτοια ειδικά περιστατικά,όπως λ.χ.η κληρονομιά από έναν 

μακρόχρονο και αντιδραστικό πόλεμο, τέλος από τις μορφές αντί

στασης της αστικής και μικροαστικής τάξης.Γι αυτό δεν υπάρχει 

απολύτως καμιά αντίθεση αρχών ανάμεσα στο σοβιετικό (δηλ. 

στο σοσιαλιστικό)δημοκρατισμό και στη δικτατορική εξουσία 

ορισμένων προσώπων.Η διαφορά της προλεταριακής δικτατορίας 

απότην αστική είναι ότι η πρώτη κατευθύνει τα χτυπήματα της 

ενάντια στην εκμεταλλευτική μειοψηφία προς το συμφέρον της 

εκμεταλλευόμενης πλειοψηφίας κι έπειτα ότι την πρώτη την πραγ

ματοποιούν - και μέσω ορισμένων προσώπων - όχι μόνο οι μάζες 

των εργαζομένων και των εκμεταλλευομένων, αλλά και οι οργα

νώσεις που έιναι συγκροτημένες έτσι ώστε να ξυπνούν και να 

73 
ξεσηκώνουν στην ιστορική δημιουργία αυτές ακριβώς τις μάζες" 

./. 
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Έχοντας διατύπωσε υ το παραπάνω γενικό θεωρητικό-μεθο-

δολογικό υπόβαθρο,προχωρεί στην συνέχεια ο Λένιν στην ανά

πτυξη του περιγράμματος, του μερικότερου ζητήματος της μονο-

προσωπ
-
ς διεύθυνσης, του συσχετισμού της με τις απαιτήσεις 

των υλικών παραγωγικών δυνάμεων και της διαμόρφωσης κοινω

νικοποιημένων, δηλαδή κομμουνιστικών σχέσεων παραγωγής. 

"Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα για τη σημασία που έχει 

ακριβώς η μονοπρόσωπη δικτατορική εξουσία από την άποψη των 

ειδικών καθηκόντων της δοσμένης στιγμής,πρέπει να πούμε ότι 

κάθε μεγάλη εκμηχανισμένη βιομηχανία - δηλαδή ακριβώς η υλική 

παραγωγική πηγή και το βάθρο του σοσιαλισμού - απαιτεί από

λυτη και αυστηρότατη ενότητα θέλησης που να κατευθύνει την 

κοινή εργασία εκατοντάδων, χιλιάδων και δεκάδωνχιλιάδων ανθρώ

πων. Αυτή η αναγκαιότητα είναι ολοφάνερη και από τεχνική και 

από οικονομική και από ιστορική άποψη.και όσοι έχουν σκεφθεί 

πάνω στο σοσι<Αισμό την παραδέχτηκαν πάντα σαν όρο του.Πώς 

όμως μπορέι να εξασφαλίσει μια αυστηρότατη ενότητα θέλησης; 

Με την υποταγή της θέλησης των χιλιάδων στη θέληση ενός. 

Η υποταγή αυτή μπορεί όταν υπάρχει ιδεώδης συνειδητό-

τητα και πειθαρχία σ αυτούς που παίρνουν μέρος στην κοινή 

εργασία να μοιάζει μάλλον με την ήρεμη διεύθυνση ενός διευ

θυντή ορχήστρας.Μπορεί να πάρει σκληρές μορφές δικτατορίας 

αν δεν υπάρχει ιδεώδης πειθαρχία και συνειδητότητα.Μα έτσι 

είτε αλλιώς είναι απόλυτα απαραίτητη η αναντίρρητη υποταγή 

σε μια ενιαία θέληση για να πετύχουν τα προτσές της εργασίας 

που είναι οργανωμένη σύμφωνα με τον τύπο της μεγάλης εκμηχα-

νισμένης βιομηχανίας .Για τους σιδηροδρόμους αυτό είναι δύο 

και τρεις φορές πιο αναγκαίο.Κι ακριβώς αυτό το πέρασμα από 
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το ένα πολιτικό καθήκον σ ένα άλλο που εξωτερικά δεν μοιάζει 

καθόλου με το πρώτο, αποτελεί την πρωτοτυπία της στιγμής που 

ζούμε.Η επανάσταση μόλις προ ολίγου έσπασε τα πιο παλιά, τα 

πιο στερεά, τα πιο βαριά δεσμά στα οποία οι μάζες υποτάσσον

ταν με το ραβδί.Αυτό γινόταν χτες." 

"Σήμερα όμως αυτή η ίδια η επανάσταση ,κι ακριβώς προς 

το συμφέρον της δικής της ανάπτυξης και εδραίωσης, ακριβώς 

προς το συμφέρον του σοσιαλισμού, απαιτεί αναντίρρητη υποταγή 

των μαζών στην ενιαία θέληση των καθοοδηγητών του προτσές 

της εργασίας .Είναι ευνόητο ότι ένα τέτοιο πέρασμα δεν μπορεί 

να γίνει μονομιάς.Είναι ευνόητο ότι αυτό δεν μπορέι να πραγ

ματοποιηθεί πάρα μόνο με πολύ μεγάλες δονήσεις,κλονισμούς, 

ξαναγυρίσματα, στο παλιό, με τη μεγαλύτερη ένταση της δραστη

ριότητας της προλεταριακής πρωτοπορίας ...Και όλο το καθήκον 

μας, το καθήκον του κόμματος των κομμουνιστών που είναι ο 

συνειδητός εκφραστής των πόθων των εκμεταλλευομένων για απε

λευθέρωση, ε ίνα ι να έχουμε επίγνωση αυτής της καμπής, να κα

ταλάβουμε την ανάγκη της, να σταθούμε επικεφαλής της εξαντλη

μένης και αποκαμωμένης μάζας που ζητάει διέξοδο, να την οδη

γήσουμε στο σωστό δόομο, στο δρόμο της εργασιακής πειθαρχίας, 

στο δρόμο που συνδυάζει τα καθήκοντα της οργάνωσης συγκεντρώ

σεων για τους όρους εργασίας με τα καθήκοντα της αναντίρρητης 

υποταγής στη θέληση του σοβιετικού καθοδηγητή, στον δικτάτο-

75 
ρα στην ώρα της δουλειάς." 

Και συνδέοντας την διαμόρφωση μιας καθημερινής εργασι

ακής πειθαρχίας σαν του βασικού μοχλού για την διασφάλιση των 

επαναστατικών κατακτήσεων των εργαζομένων με την αναγκαιότητα 

της μονοπρόσωπης διεύθυνσης θα πει;"Πρέπει να κατοχυρώσουμε 

αυτό που οι ίδιοι κατακτήσαμε, αυτό που θεσπίσαμε, νομοθετή-
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σαμε, συζητήσαμε, καθορίσαμε - να το κατοχυρώσουμε με τις 

σταθερές μορφές της καθημερινής εργασιακής πειθαρχίας.Αυτό 

είναι το πιο δύσκολο,αλλά και το πιο ευγενικό καθήκον,γιατί 

μόνο η εκπλήρωση του θα μας δόσει το σοσιαλιστικό καθεστώς. 

Πρέπει να μάθουμε να συνδυάζουμε τον δημοκρατισμό των συγκεν

τρώσεων των εργαζομένων μαζών που σαν ορμητική, ακράτητη, 

ανοιξιάτικη πλημμύρα ξεχειλίζει απ όλες τις όχθες, με τη σιδε

ρένια πειθαρχία την ώρα της δουλειάς, με την αναντίρρητη 

υποταγή την ώρα της δουλειάς στη θέληση ενός προσώπου, του σο-

7 6 
βιετικού καθοδηγητή." 

Στο έργο του "έξι θέσεις για τα άμεσα καθήκοντα της 

σοβιετικής εξουσίας" ο Λένιν αναπτύσσοντας την προηγούμενη 

σκέψη του θα επιμείνει ιδιαίτερα πάνω στη σχέση των αλλαγών 

που πρέπει να υπάρξουν στην οργάνωση της εργασιακής διαδικα

σίας με την εγκαθίδρυση της μονοπρόσωπης διεύθυνσης.Θα ανα

φερθεί πιο συγκεκριμένα στην αξιοποίηση πλευρών του συστήμα

τος Ταίηλορ,όπως επίσης θα αναφερθεί και στην στάση της ομά

δας των "αριστερών κομμουνιστών" πάνω στο διαφιλονικούμενο 

ζήτημα 

"Στην ημερήσια διάταξη μπαίνουν ιδιαίτερα τα μέτρα για 

το ανέβασμα τη εργασιακής πειθαρχίας και της παραγωγικότητας 

της εργασίας. Πρέπει να υποστηρίξουμε, να ενισχύσουμε και να 

εντείνουμε μεόλες μας τις δυνάμεις τα μέτρα που έχουν αρχί

σει να παίρνονται προς αυτή την κατεύθυνση,ιδιαίτερα από τα 

συνδικάτα Εδώ ανήκουν λ.χ. η καθιέρωση της πληρωμής με το 

κομμάτι, η χρησιμοποίηση πολλών επιστημονικών και προοδευ

τικών στοιχείων που υπάρχουν στο σύστημα Ταίηλορ....Η δικτατο

ρία του προλεταριάτου είναι απόλυτα αναγκαία για το πέρασμα 
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από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό και στην επανάσταση μας η 

αλήθεια αυτή επιβεβαιώθηκε απόλυτα στην πράξη. Η δικτατορία 

όμως προϋποθέτει μια πραγματικά σκληρή και αμείλικτη επανα

στατική εξουσία για να συντρίβουν και οι εκμεταλλευτές και 

τα κακόποια στοιχεία,ενώ η εξουσία μας είναι πάρα πολύ ήπια. 

Η υποταγή και μάλιστα η αναντίρρητη υποταγή την ώρα της ερ

γασίας στις μονοπρόσωπες εντολές των σοβιετικών καθοδηγητών, 

των δικτατόρων που έχουν εκλέγει ή διοριστεί από τα σοβιετικά 

όργανα κι έχουν δικτατορική εξουσία απέχει πολύ, πάρα πολύ 

ακόμη από το να έχει εξασφαλιστεί όσο χρειάζεται .Εδώ εκδηλώ

νεται η επίδραση του μικροαστικού στοιχείου,του στοιχείου 

των συνηθειών των τάσεων και των διαθέσεων του μικροΐδιοκήτή 

που είναι ριζικά αντίθετες με την προλεταριακή πειθαρχία και 

το σοσιαλισμό.Ότι τοσυνειδητό υπάρχεισ το προλεταριάτο πρέ

πει να κατευθύνεται στην πάλη ενάντια στο μικροαστικό αυτό 

στοιχείο που βρίσκει εδώ τον τρόπο να εκδηλωθεί όχι μόνο άμε

σα (στο γεγονός ότιη αστική τάξη και τα τσιράκια της: οι 

μενσεβίκοι,οι δεξιοί έσεροι κλπ.υποστηρίζουν κάθε αντίδραση 

απέναντι στην προλεταριακή εξουσία) αλλά καιέμμεσα (στην ιστο

ρική εκείνη ταλάντευση που δείχνουν στα κύρια προβλήματα της 

πολιτικής τόσο το μικροαστικό κόμμα των αριστερών εσέρων όσο 

και το "αριστερό κομμουνιστικό" ρέυμα μέσα στο κόμμα μας,ρεύμα 

που φτάνει ως τις μεθόδους της μικροαστικής επαναστατικότητας 

και μιμείται τους αριστερούς εσέρους. 

Σιδερένια πειθαρχία και δικτατορία του προλεταριάτου 

εφαρμοσμένη ως το τέλος ενάντια στις μικροαστικές ταλαντεύ

σεις - αυτό είναι το γενικό και συνοπτικό σύνθημα της στιγμής" 
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Μια εμφανής και όχι ασήμαντη διαφορά ανάμεσα στην πα

ραλλαγή του άρθρου "τα άμεσα καθήκοντα της σοβιετικής εξουσίας" 

και στο τελικό, δημοσιευμένο κείμενο είναι η ευδιάκριτη μετα

τόπιση στον τόνο της γλώσσας, η σκλήρυνση της γλώσσας.Μια 

μετατόπιση που ασφαλώς δεν είναι χωρίς ιδεολογικό - πολιτική 

σημασία.Αφού η γλώσσα σαν ιστορικό-κοινωνικό προϊόν φορτίζε

ται αναπότρεπτα κατά την εκφορά της από ιδεολογικές και πολι

τικές σημασίες που είναι άρρηκτα συνυφασμένες με την κοινωνι-

κο-πρακτική της λειτουργία.Η διαφοροποίηση αυτή στις διατυπώ

σεις του Λένιν, στον τρόπο προσέγγισης του στο εν λόγω πρό

βλημα, χωρίς να αναιρεί τον πυρήνα αυτής της προσέγγισης, εκ

φράζει το γεγονός ότι η σκέψη του Λένιν ακριβώς επειδή είναι 

ζωντανή σκέψη είναι ιστορικο-κοινωνικά καθορισμένη και συγκε

κριμένη .Και έπομένωςμια σκέψη πεπερασμένη.Θεωρούμε ότι μόνο 

από μια τέτοια οπτική γωνία κατανόησης είναι δυνατόν να ανα

δειχτούν εκείνες οι πλευρές της λενινιστικής προβληματικής 

που έχουν μια διαχρονική θεμελιακή αξία. Πολύ περισσότερο 

αντιδιαλεκτική, ανιστορική θα ήταν μια αποσπασματική,εκλεκτι-

κιστική προσέγγιση του Λένιν πυ θα επιδίωκε να αξιολογήσει 

την προβληματική του απομονώνοντας στιγμές της από την ολό

τητα μέσα στην οποία εντάσσονται οργανικά. 

Ας δούμε τώρα πιο συγκεκριμένα τα ζητήματα που ανακι

νεί ο Λένιν. Είναι βέβαια καταρχήν αναπόφευκτο και δεν έιναι 

από τη φύση του βλαπτικό το γεγονός ότι την δικτατορία του 

προλεταριάτου την πραγματοποιεί η εργατική τάξη και οι άλλες 

ριζοσπαστικές κοινωνικές δυνάμεις και μέσω ορισμένων προσώπων. 

Όπως είναι επίσης αναπόφευκτη ιστορικά μια ορισμένη σχετική 

αυτονόμηση τωνπροσώπων αυτών και από τηντάξη και την κοινωνία 
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γενικότερα,αλλά επίσης μια σχετική αυτονόμηση τους ακόμη και 

μέσα στα πλαίσια τωναυτοδιοικητικών,αυτοδιευθυντικών μορφών 

της δικτατορίας του προλεταριάτου σαν μισοκρατικής εξουσίας. 

Η αυτονόμηση αυτή είναι συστατικό στοιχείο της γενικότερης 

αυτονόμησης του κράτους από την κοινωνία στην περίοδο της 

μετάβασης από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό.Όμως η δεσ

πόζουσα τάση σ όλη αυτή τηνπερίοδο πρέπει να είναι ή άρση 

αυτής της σχετικ£η αυτονομίας,η βαθμιαία,σταδιακή απονέκρωση 

του κράτους, και υπέρβαση του διαχωρισμού της πολιτικής από 

την ανθρώπινη κοινότητα .Στην προοπτική αυτή,της απελευθέρωσης 

του ανθρώπου με την υπέρβαση όλων των μορφών της αλλοτρίωσης, 

θα πρέπει να είναι υποταγμένες εξαρχής όλες οι μορφές τα 

μέσα,και οι διαδικασίες άσκησης των διευθυντικών λειτουργιών 

διαμόρφωσης και λειτουργίας του νέου στελεχικού προσωπικού. 

Η ερώτηση που προκύπτει Ρδώ είναι αν αυτή η προοπτική 

του μισοκράτους της δικτατορίας του προλεταριάτου μπορεί να 

διασφαλιστεί μέσα από μορφές όπου τα πρόσωπα - φορείς και λει

τουργοί της εργατικής εξουσάις περιβάλλονται με απεριόριστη 

δικτατορική αρμοδιότητα; Δεν υπόβοσκεί εδώ ένας σοβαρός κίν

δυνος; Η σχετική αυτή αυτονόμηση των προσώπων - στελεχών 

να μετατραπεί εξελικτικά σε μια αποξένωση τους, που θα εντεί

νεται διαρκώς, απότην ανθρώπινη κοινότητα, η μετατροπή τους 

απο^υπηρέτες" "αφέντες" της κοινωνίας; 

Αν η μεγάλη εκμηχανισμένη βιομηχανία,το υλικό βάθρο 

του σοσιαλισμού,που σχηματίζεται στα πλαίσια του καπιταλισμού, 

αποτελεί την ιστορικά αναγκαία αφετηρία για την μετάβαση 

στον κομμουνισμό,από τούτο συνεπάγεται ότι ο σοσιαλισμός αντι

μετωπίζει παθητικά αυτήν την "υλική" κληρονομιά του καπιταλι

σμού; Ότι σαν σύστημα κοινωνικών σχέσεων είναι η ευθύγραμμη 
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προέκταση αυτής της κληρονομιάς,των παραγωγικών δυνάμεων 

που"συνθλίβονταν" στα πλαίσια του καπιταλισμού και που τώρα 

απλώς"απελευθερώνονται" στα νέα πλαίσια; Η ίδια η μετάβαση 

στον κομμουνισμό απαιτεί όχι μόνο ένα άλλο πολύ πιο προωθη

μένο επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων αλλά επίσης 

και έναν άλλο τύπο παραγωγικώνδυνάμεων.Και ο σχηματισμός αυ

τού του τύπου πρέπει να αρχίζει όπως και η απονέκρωση του κρά

τους απότην αρτηρία αυτού του μακροχρόνιου δρομολογίου. Κα ι 

επομένως σ αυτήν την προοπτική θα πρέπει εξαρχής να υπάγεται 

και η αναζήτηση συγκεκριμένα του τρόπου οργάνωσης και λειτουρ

γίας του νέου στελεχικού μηχανισμού.Γιατί όσο είναι υποκει

μενισμός με μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις, η παραγνώριση του 

θεμελιακού ρόλου των παραγωγικών δυνάμεων, είναι επίσης θετι

κιστική, πραγματική και οικονομιστική υποταγή στο άμεσα δεδο

μένο, με ολέθριες συνέπειες, η παραγνώριση του αποφασιστικού 

ρόλου των σχέσεων παραγωγής.Αλλά ακόμη και αν η μεγάλη εκμη-

χανισμένη βιομηχανία απαιτεί μορφές στο επίπεδο της διεύθυν

σης πουδεν συμβιβάζονται με το περιεχόμενο του σοσιαλισμού, 

δεν θα πρέπει η αναζήτηση να στραφεί προς άλλες κατευθύνσεις; 

Μπορεί λόγου χάρη το ταιηλορικό πρότυπο οργάνωσης της 

εργασιακής διαδικασίας που χαρακτήριζε σε αυξανόμενο βαθμό 

την μεγάλη εκμηχανισμένη βιομηχανία στις αναπτυγμένες καπι

ταλιστικές χώρες την εποχή του Δενιν, να εναρμονιστεί με την 

ανάγκη της συγκρότησης ενός νέου,αντιγραφειοκρατικού στελεχι

κού δυναμικού;Με άλλα λόγια η αντίθεση ανάμεσα στην χειρωνα

κτική και την πνευματική εργασία δεν θα πρέπει να εισέρχεται 

αμέσως στην μακροχόονια πορεία της εξάλειψης της, με την έναρξτ 

της μετάβασης στην αυτοδιευθυνόμενη κοινώνία;Ας δούμε σ αυτό 
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το σημείο μια πολύ ενδιαφέρουσα κριτική αξιολόγηση που γί

νεται από την σκοπιά μιας συνολικά θετικής αποτίμησης της θεω-

ρητικο-πρακτικής δραστηριότητας του Λένιν. 

"Διαβλέπουμε πάλι εδώ την τολμηρή διαλεκτική που οικο

δομεί ο Λένιν σχετικά με τον ταιηλορισμό:η εντατικοποίηση 

της εργασίας θα επιτρέψει να επενδυθούν οι προλεταριακές δυνά

μεις σε άλλες σφαίρες της κοινωνούς ζωής.Η εμμονή ιδέα του 

Λένιν παραμένει η ίδια: να δώσουμε την δυνατότητα στους εργά

τες να συμμετέχουν συγκεκριμένα στη διοίκηση των κρατικών υπο

θέσεων. Αυτό θα μείνει ως το τέλος η αρχή της πάλης του ενάντια 

στην γραφειοκρατία που θα δει την απειλή της να μεγαλώνει. 

Αλλά στηνουσία του ο ταιηλορισμός είναι η γράφειοκρα-

τικοποίηση της διαδικασίας της εργασίας, ο πολλαπλασιασμός 

των εποπτικών λειτουργιών και η καταγραφή και της παραμικρής 

κίνησης,η δημιουργία πολυμόρφων καθηκόντων για λογιστές,υπαλ

λήλους χρονομέτρες κλπ.Να παλεύεις ενάντια στη γραφειοκρατία 

στηριζόμενος στον ταιηλορισμό,όπως ελπίζει ο Λένιν δεν σημαί

νει να πετάς από το παράθυρο αυτό που ξαναβάζεις από την 

κεντρική είσοδο; Μακροπρόθεσμα και όπως το βλέπουμε σήμερα 

αυτό είναι ίσως ένα από τα κεντρικά ζητήματα της σοβιετικής 

επανάστασης.Ο Λένιν πάλεψε ενάντια στη γραφειοκρατικοποίηση 

των"υπερδομών" ενώ συγχρόνως οδηγήθηκε απότην ίδια τη λογική 

αυτού του αγώνα,να τοποθετήσει το σπέρμα της γραφειοκρατίας 

στην ίδια την καρδιά των παραγωγικών σχέσεων, μέσα στην ερ-

γασιακή διαδικασία".^ 

Οι μεγάλες δυσκολίες που συναντά η υλοποίηση της πρα

κτικής της μονοπρόσωπης διεύθυνσης σε συνδυασμό με την εφαρμογή 

της σιδερένιας εργασιακής πειθαρχίας,λόγω της αυθόρμητης αντί

στασης των εργαζομένων μπορείνα εξηγηθεί μόνο με όρους μικρο-
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αστικής ψυχολογίας και έλλειψης προλεταριακής συνειδητότητας 

και πειθαρχίας.Αλλά τότε δεν σημαίνει ότι υποβαθμίζεται σοβα

ρά με σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις, η προβληματική της 

αλλοτριωμένης εργασίας και της αλλοτρίωσης του ανθρώπου γενι

κότερα και της υπέρβασης της, που βρίσκεται στην καρδιά της 

σκέψης του Μαρξ;Γιατί είναι ακριβώς ο αλλοτριωμένος χαρακτή

ρας της εργασίας που προκαλεί στην διάρκεια της εργασιακής 

διαδικασίας τις πιο διαφορετικές μορφές της εργατικής διαμαρ

τυρίας. Και η μετάβαση από την αλλοτριωμένη εργασία στην ελεύ

θερη δραστηριότητα του προσώπου αποτελεί τον πυρήνα της κίνη

σης απότον καπιταλισμό στον κομμουνισμό.Και στην πορεία αυτής 

της μετάβασης είναι αναπόφευκτο η εργασιακή διαδικασία να 

έχει και την διάσταση της βίας, του καταναγκασμού, η οποία 

όμως πρέπει να μπαίνει εξαρχής στην διαδικασία του μαρασμού 

της.Και αυτός θα πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος της 

συνειδητής πρωτοπορίας της εργατικής τάξης.Βέβαια στο δρομο

λόγιο αυτό η συνύπαρξη του καταναγκασμού με την συναίνεση 

θα είναι αναπότρεπτη.Και η αναζήτηση του κρίσιμου μέτρου της 

συνένωσης αυτών των αντιθέτων που μεταβάλλεται ανάλογα με 

την μεταβολή των ιστορικο-κοινωνικών δεδομένων, επιχειρείται 

να προσδιοριστεί από τον Δενιν μακριά από τους σκοπέλους του 

υποκειμενισμού, με την συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης 

κατάστασης. 

Αλλά αντιστρέφοντας συμμετρικά το ερμηνευτικό σχήμα 

δεν θα μπορούσε η επιδίωξη της εφαρμογής της μονοπρόσωπης 

διεύθυνσης να ερμηνευτεί ως έκφραση μιας μικροαστικής τάσης; 

Η κριτική αυτή θα εκφραστεί απότην Αλεξάνδρα Κολονται ως εκπρο 

σώπου της ομάδας της "εργατικ^η αντιπολίτευσης" στους κόλπους^ 

του ΚΚΡ, την οποία και παραθέτουμε στην συνέχειαί'Ή προσωπική 

/ 
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διοίκηση είναι, η ενσάρκωση της ατομικιστικής αντίληψης που 

χαρακτηρίζει, την αστική τάξη.Η προσωπική διοίκηση οηλ.η θέλη

ση ενός ανθρώπου απομονωμένη,"ελεύθερη",ξεκομμένη από το σύνο

λο, όποιο και να έιναι το πεδίο που εκδηλώνεται με τον αυταρχι

σμό του αρχηγού της κυβέρνησης η μετον αυταρχισμό του διευθυντ 

εργοστασίου, είναι η σαφέστερη εκδήλωση της αστικής σκέψης. 

Η αστική τάξη δενπιστεύει στη δύναμη του συνόλου. Αυτό που θέ

λει είναι να μαζεύει τον όχλο σ ένα υπάκουο κοπάδι, που οδη

γείται με τη συγκατάθεση του όπου θέλει ο οδηγός. 

Αντίθετα η εργατική τάξη και οι ιδεολόγοι της ξέρουν 

ότι οι νέοι στόχοι της τάξης τους, με λίγα λόγια ο κομμουνι

σμός, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά με την συλλογική 

δημιουργία, με την κοινή προσπάθεια των ίδιων των εργατών. 

Όσο πιο δεμένο είναι το σύνολο των εργατών, τόσο περισσότερο 

θα συνηθίζουν οι μάζες να εκδηλώνουν τη θέληση τους και τη 

συλλογική και κοινή σκέψη τους, και η προλεταριακή τάξη θα 

πραγματοποιήσει ολοκληρωτικά και γρήγορα την αποστολή της, 

δηλαδή θα συγκροτήσει ένα νέο οικονομικό σύστημα που δεν θα 

αποτελείται πλέον από σκόρπια κομμάτια,άλλα που είναι αντίθε

τα ενωμένο αρμονικό κομμουνιστικό. Μόνον αυτός που συνδέεται 

πρακτικά με την παραγωγή, μπορεί να φέρει αναζωογονητικές 

ανανέωσε ις.Εγκαταλείποντας την αρχή της συλλογικής διοίκησης 

στην βιομηχανία,το κομμουνιστικό κόμμα έκανε μια πολύ σοβαρή 

υποχώρηση,μια οππορτουνιστική πράξη,μια παρέκκλιση απότην 

ταξική γραμμήπου με τόση επιμονή και ενθουσιασμό υπερασπίστη-

79 
κε στα πρώτα χρόνια της επανάστασης" 

Η αναζήτηση απαντήσεων στα ερωτήματα που διατυπώθηκαν 

παραπάνω δεν είνα4 φυσικά δυνατόν να επιχειρηθείστα πλαίσια 

./. 
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της παρούσης διατριβής.Άλλωστε κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 

αποτελέσει αντικείμενο μιας ξεχωριστής εκτεταμένης μελέτης. 

Η επισήμανση των ερωτημάτων αυτών γένεται για λόγους εμβάθυν

σης και διαλεκτικής αφομοίωσης της λενινιστικής σκέψης.Τα 

ερωτήματα αυτά θεωρούμε ότι υποβόσκουν μέσα στηνίδια τη προ

βληματική του Λένιν η οποία και αποτελεί την ιστορικά προσδιο

ρισμένη έκφραση της αγωνιώδους και οδυνηρής αναζήτησης απαντή

σεων σ αυτά και σε πολλά άλλα ερωτήματα. 

Θα περάσουμε στη συνέχεια να δούμε πιο συγκεκριμένα 

τις διάφορες πλευρές της αντιμετώπισης από τον Λένιν του ζητή

ματος της μονοπρόσωπης διεύθυνσης.Έτσι αναφερόμενος στη σχέση 

που υπάρχει ανάμεσα στο πέρασμα στο σύστημα στελεχών μονοπρό

σωπης διευύνησης και στα στρώματα της εργατικής τάξης που χρει

άζεται να στηριχτεί αρχικά,θα πει:"Ξέρετε οτι το διάταγμα μας 

για τους σιδηροδρόμους έπιασε παρόλα τα λάθη του, που είμαστε 

έτοιμοι να τα διορθώσουμε, έπιασε το πιο ουσιαστικό αυτό που 

χρειάζεται στηρίζεται στη μάζα εκείνη των εργατών που είναι 

υπέρ της πιο αυστηρής πειθαρχίας, στη μάζα που πρέπει να 

συνενωθεί κάτω από την εξουσία ενός μόνο προσώπου που το διο

ρίζουν τα Σοβιέτ και το αντικαθιστούν τα Σοβιέτ και που απαι

τούν στη διάρκεια της δουλειάς, την ώρα της εργασίας, αναντίρ

ρητη εκτέλεση μέσα στο προτσές της παραγωγής όταν χρειάζεται 

ώστε η μεγάλη παραγωγή να δουλεύει ρολόι,ώστε στο διάστημα 

αυτό χιλιάδες άνθρωποι να καθοδηγούνται μόνο από μια θέληση, 

80 
να υποτάσσονται στην εντολή ενός σοβιετικού διευθυντή." 

Σύμφωνα με τον Λένιν το σύστημα της μονοπρόσωπης δι

εύθυνσης συνδέεται άρρηκτα με την αποτελεσματική αντιμετώ

πιση του φαινομένου της γραφειοκρατικής κωλυσσιεργίας και απο

διοργάνωσης γεγονός που υποσκάπτει την αυτοδιοικητική,αυτό

ν. 
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διευθυντική λειτουργία των σοβιετικών θεσμών. "Η συλλογική 

μελέτη και επίλυση όλων των ζητημάτων διεύθυνσης των σοβιε

τικών ιδρυμάτων πρέπει να συνοδεύεται με τον πιο ακριβή καθο

ρισμό της ευθύνης κάθε προσώπου που ασκεί οποιοδήποτε σοβιε

τικό λειτούργημα για την εκπλήρωση συγκεκριμένων καθαρά και 

με σαφήνεια διατυπωμένων καθηκόντων και πρακτικών εργασιών. 

Η τήρηση αυτού του κανονισμού χωρίς τον οποίο είναι αδύνατη 

η άσκηση ενός πραγματικού ελέγχου και η επιλογή των πιο κατάλ

ληλων ανθρώπων για το κάθε λειτούργημα και για την κάθε δού

λε ιά,πρέπει να γίνει από σήμερα και πέρα απόλυτα υποχρεωτική. 

Γιαυτό κάθε σοβιετικό συμβούλιο και κάθε σοβιετικό 

ίδρυμα, χωρίς καμιά εξαίρεση υποχρεώνεται : Πρώτο, να πάρει αμέ

σως απόφαση για τον ακριβή καταμερισμό της δουλειάς και της 

ευθύνης μεταξύ όλων των με,.ών του συμβουλίου είτε όλων των 

λειτουργών.Δεύτερο; να καθορίσει αμέσως με την μεγαλύτερη 

ακρίβεια την ευθύνη των προσώπων που εκτελούν διάφορες απο

στολές οτι λογής κι αν είναι κι ιδίως αποστολές που σχετί

ζονται με τη γρήγορη και κανονική συγκέντρωση και κατανομή 

των υλικών και των προϊόντων." 

Ιδιαίτερα για την συλλογική μορφή διεύθυνσης ο Λένιν 

θα επιμείνει ότι πρέπει να χαρακτηρίζει την διαδικασία λήψης 

των αποφάσεων, είναι απαράδεκτο όμως να μετατρέπεται σε έναν 

μηχανισμό αναστολής της πραγμάτωσης των υιοθετημένων αποφά

σεων. "Η συλλογική διεύθυνση πρέπει να ασκείται με την συμμε

τοχή των συνδικάτων.Τα συμβούλια είναι απαραίτητα,αλλά η συλ

λογική διεύθυνση δεν πρέπει να μετατρέπεται σε εμπόδιο για 

την πρακτική δουλειά και τώρα που είχα την ευκαιρία να παρα

κολουθήσω προσωπικά πως πραγματοποιούνται τα οικονομικά καθή-

./. 
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κοντα από τι*- επιχειρήσεις μας, πρόσεξα ιδιαίτερα ότι το εκτε

λεστικό μέρος της δουλειάς μας, το συνδεόμενο με την συλλο

γική συζήτηση, φρενάρει μερικές φορές την εκτέλεση.Αυτό το 

πέρασμα απότη συλλογική εκτέλεση στην προσωπική ευθύνη, αποτε

λεί καθήκοντης ημέρας ...Το καθήκον της ημέρας είναι το πέ

ρασμα στον εκτελεστικό τομέα από τη συλλογική στη μονοπρόσωπη 

ευθύνη.Σήμερα παρατηρείται σε μας όπως πολύ σωστά εκφράστηκε 

ο Κράσιν πανρωσικός συνωστιμός.Πάρα πολύ καιρό ξοδεύουμε σε 

ανωφελές συζητήσεις που φέρνουν ζημιά στην κοινή υπόθεση. 

Εχουμε λόγου χάρη τώρα αρκετή ποσότητα κοντογονιά,όχι μόνο 

για το στρατό,αλλά και για τους σιδηροδρομικούς που δουλεύουν 

σε ανυπόφορα δύσκολες συνθήκες και όμως δεν τα παίρνουν γιατί 

δεν οργανώθηκε η καταγραφή και ο εφοδιασμός. 

Από τώρα θα ζητήσουμε οπωσδήποτε απότα συμβούλια 

λαϊκής οικονομίας,τις γενικές διευθύνσεις και τα κέντρα να 

μην μετατρέπει το συλλογικό σύστημα διεύθυνσης σε φλυαρία, 

σε γράψιμο αποφάσεων, σε καταρτισμό σχεδίων και σε τοπικι

σμό".
82 

Και για την ιδιαίτερη σχέση της μονοπρόσωπης διεύθυν

σης με την προσωπική ευθύνη και αρμοδιότητα κατά την εκτέλεση 

των αποφάσεων:"Το ζήτημα πρέπει να τεθεί ως ε£ής:Κάθε μέλος 

συμβουλίου,κάθε μέλος υπεύθυνου ιδρύματος να αναλάβει μια 

ορισμένη δουλειά έχοντας όλη την ευθύνη γι αυτή χρειάζεται 

απαραίτητα ο καθένας που ανέλαβε ένα συγκεκριμένο κλάδο παρα

γωγής, να ευθύνεται για όλα:Και για την παραγωγή και για την 

κατανομή.Πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση της Σοβιετικής δημο

κρατίας μας είναι τέτοια που αν τα σιτηρά και τα άλλα προϊόντα 

κατανεμηθούν σωστά θα μπορέσουμε να κρατήσουμε πιο πολύ,παρά 

./. 
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πολύ καιρό.Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται απαραίτητα σωστή 

πολιτική για την αποφασιστική εξάλειψη κάθε κωλυσιεργείας, 

χρειάζεται γρήγορη και αποφασιστική δράση, χρειάζεται στην 

κάθε συγκεκριμένη υπεύθυνη δουλειά να ορίζονται συγκεκριμένα 

τα πρόσωπα, χρειάζεται το καθένα απότα πρόσωπα αυτά να ξέρει 

ακριβώς τι δουλειά έχει νά κάνε ι,να φέρει συγκεκριμένη ευθύ

νη γιαυτή.,.Να η πολιτική που εφαρμόζουμε και στο ΣΔΕ και στο 

συμβούλιο της άμυνας και στην πολιτική αυτή πρέπει να υποτα

χθεί όλη η δράση των συμβουλίων λαϊκής οικονομίας και των 

συνεταιρισμών.Να ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθεί 

83 
η πολιτική του προλεταριάτου." 

Να υπογραμμίσουμε εδώ ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει 

ο Λένιν το σύνολο των σχέσεων μεταξύ της μονοπρόσωπης διεύ

θυνσης και της συλλογικότητας - εργατικής δημοκρατίας παρου

σιάζει μια διαφοροποίηση στα πλαίσια πάντα ενός ενιαίου,βασι

κού θεωρητικο-μεθοδολογικού υποβάθρου ανάλυσης .Διαφοροποίηση 

που αφορά τα ζητήματα στα οποία δίνει έμφαση, τις πλευρές 

που αναδεικνύει και συγκεντρώνει την προσοχή και την ανάλυση, 

αφορά τις ασυνεχείες στην διαδρομή της γλώσσας.Και τούτο ακρι

βώς γιατί επιχειρεί πάντα να συλλάβει τηνδ ιαλεκτική που 

χαρακτηρίζει την κάθε συγκεκριμένη συγκυρία,σε εξάρτηση από 

τις αλλαγές που σημειώνονται στους κοινωνικο-πολιτικούς συσχε

τισμούς.Αλλά ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της νεαρής 

σοβιετικής κοινωνίας που κρινόταν το ίδιο το μέλλον της στο 

στρατιωτικό μέτωπο, δεν έπαυε να τονίζει την σημασία της συλ

λογικότητας, που όμως δεν μετατρέπεται στην άλλη όψη του 

γράφειοκρατισμού. 

./. 



-113-

Έτσι στην επιστολή του"όλοι στον αγώνα ενάντια στον 

Ντενικιν"έλεγε: "Η συλλογικότητα είναι, απαραίτητη για να λύ

νονται οι υποθέσεις του κράτους των εργατών και αγροτών.Κάθε 

όμως εξόγκωση της συλλογικότητας αυτής,κάθε διαστρέβλωση της 

που οδηγεί στον γραφειοκρατισμό, στην ανευθυνότητα κάθε μετα

τροπή των συλλογικών οργάνων σε όργανα φλυαρίας είναι το με

γαλύτερο κακό και πρέπει να τλειώνουμε με το κακό αυτό με κάθ 

τρόπο και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα χωρίς να σταματούμε μπρο

στά σε καμιά δυσκολία. 

Η συλλογικότητα δεν πρέπει να τ ραβά πέρα από ένα από

λυτα απαραίτητο ελάχιστο όριο, ούτε σχετικά με τον αριθμό 

των μελών μιας διοίκησης,ούτε σχετικά με την πρακτική διεξαγω

γή της δουλειάς...Κάθε φορά που θα παρουσιάζεται έστω και η 

πιο παραμικρή δυνατότητα η συλλογικότητα θα πρέπει να περιορί

ζεται στην πιο σύντομη συζήτηση μόνο των πιο σπουδαίων ζητη

μάτων μέσα σε μια όσο το δυνατόν λιγότερο πλατιά διοίκηση . 

Και η πρακτική διεύθυνση των κρατικών υπηρεσιών, της κάθε επι

χείρησης και της κάθε δουλειάς πρέπει να ανατίθεται σε έναν 

σύντροφο που να είναι γνωστός για τη σταθερότητα , την αποφα

σιστικότητα, την τόλμη του και την ικανότητα του να κάνει 

πρακτική δουλειά και που να του έχουμε την μεγαλύτερη εμπι

στοσύνη . 

Σεκάθε περίπτωση και σε όλες χωρίς εξαίρεση τις πε

ριστάσεις η συλλογικότητα πρέπει να συνοδεύεται από τον πιο 

ακριβή καθορισμό της προσωκίκής ευθύνης κάθε προσώπου για μια 

καθορισμένη με ακρίβεια δουλειά.Η ανευθυνότητα που κρύβεται 

κάτω από το πρόσχημα, της συλλογικότητας είναι το πιο επικίν

δυνο κακό που απειλεί όλους,όσοι δεν έχουν πολύ μεγάλη πείρα 

./. 
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από πρακτική συλλογική δουλειά και που στα στρατιωτικά ζητή

ματα οδηγεί τις περισσότερες φορές αναπότρεπτα στην καταστρο-

84 
φή,στην πολυαρχία, στην ήττα" Και αλλού επίσης θα τονίσει; 

"Όλα τα όργανα πουασχολούνται με τα καύσιμα (καθώς και όλες 

οι σοβιετικές υπηρεσίες) πρέπει να επιδιώκουν ακούραστα να 

εξασφαλίζεται στην πράξη η προσωπική ευθύνη του καθενός για 

μια συγκεκριμένη, αυστηρά και με ακρίβεια καθορισμένη δουλειά 

ή ένα μέρος δουλειάς.Η συλλογικότητα της συζήτησης πρέπει να 

περιοριστεί στο απαραίτητο ελάχιστο όριο και να μην εμποδί

ζει ποτέ την ταχύτητα και τη σταθερότητα της απόφασης, να μην 

εξουδετερώνει την ευθύνη του κάθε ξεχωριστού στελέχους." 

Για τον Δενιν ο συσχετισμός συλλογικότητα - μονοπρόσωπη διεύ

θυνση πρέπει πάντοτε να υποβάλλεται σε μια συγκεκριμένη 

ανάλυση, χωρίς κάτι τέτοιο να σημαίνει την θετικιστική ερμη

νεία της πραγματικότητας.Ανάλυση που θα επιτρέπει να επισημαν

θούν με t-πάρκεια τα πρακτικά καθήκοντα που προβάλλει η καφέ 

φάση στηνπορεία μετάβασης προς την σοσιαλιστική αυτοδιεύθυνση, 

και να εντοπιστούν τα μέσα για την αποτελεσματικότερη υλοποί

ηση τους. 

Μιλώντας στο"ΙΙΙ πανρωσικό συνέδριο των συμβουλίων 

της λαϊκής οικονομίας" θα προχωρήσει σε μια περιοδολόγηση της 

ανάπτυξης των μορφών διεύθυνσης της λαϊκής οικονομίας σ' 

εξάρτηση από το επίπεδο εδραίωσης και εξάπλωσης γενικότερα της 

σοβιετικής εξουσίας.©α συσχετίσει επίσης το θέμα των μορφών 

της διεύθυνσης με την εξέλιξη της ταξικής πάλης στην μεταβα

τική περίοδο, μετις βαθμίδες ανάπτυξης της ηγεμονίας της 

εργατικής τάξης στην κοινωνία και στις συμμαχες προς αυτήν 

κοινωνικές δυνάμεις. 

"Ένα απότα ζητήματα αυτά είναι η οργάνωση της διεύθυνστ 
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το ζήτημα της συλλογικής και της μονοπρόσωπης διεύθυνσης.Στις 

συζητήσεις που γίνονται πάνω σ αυτό το θέμα το ζήτημα μπαίνει 

στη βάση αφηρημένων συλλογισμών με τους οποίους και αποδείχ

νεται ότι η συλλογική διεύθυνση είναι προτιμότερη από την μονο

πρόσωπη. Αυτό όμως μας απομακρύνει πολύ από τα πρακτικά καθή

κοντα της τωρινής στιγμής.Οι συλλογισμοί αυτοί μας μεταφέ

ρουν στο πρωταρχικό στάδιο της οικοδόμησης της Σοβιετικής 

εξουσίας που το έχουμε ήδη ξεπεράσει. Είναι καιρός να περά

σουμε σε μια πιο πρακτική τοποθέτηση του ζητήματος. 

Η συλλογικότητα σαν βασικός τύπος οργάνωσης της σοβιε

τικής διεύθυνσης αποτελεί κάτι το εμβρυώδες,το απαραίτητο στο 

πρώτο στάδιο, όταν είμασταν υποχρεωμένοι να οικοδομούμε από 

την αρχή.Με την καθιέρωση όμως λίγο - πολύ σταθερών μορφών 

το πέρασμα στην πρακτική δουλειά συνδέεται με την μονοπρόσωπη 

διεύθυνση, σαν το σύστημα εκείνο που περισσότερο απ όλα εξασ

φαλίζει την καλύτερη χρησιμοποίηση των ανθρώπινων ικανοτήτων 

και τον πραγματικό έλεγχο της δουλειάς και όχι τον έλεγχο 

στα λόγια." 

Στην συνέχεια για να τεκμηρίωσεια υτή την άποψη του 

ο Λένιν αναφέρεται στην πείρα από το πεδίο της στρατιωτικής 

οικοδόμησης:"Η πείρα που απόκτησε η Σοβιετική εξουσία στο 

έργο της στρατιωτικής οικοδόμησης δεν μπορεί να εξετάζεται 

σαν μια πείρα απομονωμένη.0 πόλεμος περιλαμβάνει όλα τα είδη 

οικοδόμησης καιόλους τους τομείς.Η οικοδόμηση του στρατού 

μας μπόρεσε να κατλαήξει σε καλά αποτελέσματα μόνο και μόνο 

γιατί γινόταν σύμφωνα με το πνεύμα της γενικής σοβιετικής 

οικοδόμησης, με βάση τον συσχετισμό των τάξεων που εκδηλώνεται 

στον τομέα οποιασδήποτε οικοδόμησης.Εδώ βλέπουμε το ίδιο λεπτό 
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στρώμα της ηγετικής τάξης του προλεταριάτου και την μάζα της 

αγροτιάς.Και αν στους άλλους τομείς η ουσία αυτού του συσχε

τισμού δεν εκδηλώθηκε εντελώς καθαρά στο στρατό όμως που 

βρίσκεται απέναντι στον αντίπαλο και πληρώνει ακριβά το κάθε 

λάθος του υποβλήθηκε σε πραγματική δοκιμασία.Πρέπει να εμβα

θύνουμε στην εμπειρία αυτή. 

Έχει περάσει αναπτυσσόμενη νομοτελειακά από την ευκαι

ριακή, ακαθόριστη συλλογικότητα που υψώθηκε σε σύστημα οργάνω

σης και διαποτίζει όλα τα όργανα του στρατού και που πλησίασε 

τώρα σαν γενική τάση στην μονοπρόσωπη διοίκηση σαν τη μοναδικά 

σωστή οργάνωση της δουλειάς.Σε οποιαδήποτε σοβιετική δουλειά 

θα συναντήσετε έναν μικρό αριθμό συνειδητών προλετάριων μια 

μάζα λιγότερο αναπτυγμένων και σαν υπόβαθρο όλων αυτών,την 

τεράστια μάζα της αγροτιάς,με όλες τις συνήθειες της να έχει 

ατομικό νοικοκυριό και συνεπώς να διεξάγει ελεύθυερο εμπόριο 

και κερδοσκοπία που οι μενσεβίκοι,οι έσεροι και οι ακομ^ατι-

κοί την ονομάζουν ελευθερία, ενώ εμείς την λέμε κληρονομιά 

του καπιταλισμού.Αυτή είναι η κατάσταση όπου είμαστε υποχρεω

μένοι να δράσουμε και απαιτεί αντίστοιχες μεθόδους δράσης.Και 

η πείρα του στρατού μας έδειξε τη νομοτελειακή ανάπτυξη της 

οργάνωσης της διοίκησης από τις αρχικές μορφές της συλλογικό-

τητας προς τη μονοπρόσωπη διοίκηση,που εφαρμόζεται τώρα εκεί 

87 
τουλάχιστο κατά τα πέντε δέκατα". 

"Η συλλογικότητα στην καλύτερη περίπτωση προκαλεί 

τεράστια σπατάλη δυνάμεων και δεν ανταποκρίνεται στην ταχύτη

τα και την ακρφεια της δουλειάς που απαιτούν οι συνθήκες της 

συγκεντροποιημένης μεγάλης βιομηχανίας.Ανπάρετε τους υπερασπι

στές της συλλογικότητας,θα δείτε στις αποφάσεις τους την υπερ

βολικά αφηρημένη διατύπωση ότι το κάθε μέλος ενός συλλογικού 

. / . • " ' 
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οργάνου πρέπει, να έχει προσωπική ευθύνη για την εκπλήρωση 

των καθηκόντων.Αυτό έγινε για μας η αλφάβητο.0 καθένας όμως 

που έχει πρακτική πείρα ξέρεις πως από τις εκατό περιπτώσεις 

μόνο σε μια εφαρμόζεται αυτό στην πραγματικότητα.Στην τερά

στια πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτό παραμένει μόνο στα χαρτιά 

ΣΕ κανένα από τα μέλη του συλλογικού οργάνου δεν αναθέτουν 

συγκεκριμένα καθήκοντα και η εκπλήρωση τους δενγίνεται με 

προσωπική ευθύνη.Σε μας δεν υπάρχει γενικά κανένας έλεγχος 

της δούλειάς...Όλοι μας μόλις τώρα αρχίζουμε να αντιμετωπί

ζουμε τη δουλειά με την πραγματική ενεργητικότητα και πρακτικό· 

88 
τητα." 

Στον λόγο που θα εκφωνήσει στο III πανρωσικό συνέδριο 

των υδάτινων μεταφορών,θα επανέλθει στο θέμα του συσχετισμού 

ανάμεσα στο επίπεδο ανάπτυξης της ταξικής συνείδησης της ερ

γατικής τάξης και στην κατανόηση της αναγκαιότητας της μετά

βασης στο σύστημα της μονοπρόσωπης διεύθυνσης και θα προσπα

θήσει να εμβαθύνει στη σχέση αυτή.Για να τεκμηριώσει μάλιστα 

την αναγκαιότητα αυτή θα αναφερθεί στην ιστορική εμπειρία 

των μορφών άσκησης της εξουσάι'ς απότην αστική τάξη, και στην 

κριτική αφομοίωση της από την εργατική τάξη,η συνείδηση της 

οποίας, δεν θα πρέπει κατά τον Λένιν, στο εν λόγω ζήτημα 

να υστερεί από εκείνη της αστικής τάξης. 

"Βέρετε πως ένα από τα επίμαχα σημεία που προκαλεί ζωη-

ρε£ συζητήσεις και στον τύπο και στις συνελεύσεις είναι το 

ζήτημα της μονοπρόσωπης και της συλλογικής διεύθυνσης.Νομίζω 

πως η προτίμηση που δίνεται συχνά στη συλλογικότητα, δείχνει 

την ανεπαρκή κατανόηση των καθηκόντων που στέκουν μπροστά 

στη Δημοκρατία και μάλιστα κάτι περισσότερο, συχνά δείχνει 
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το ανεπαρκές επίπεδο ταξικής συνείδησης. Οταν σκέπτομαι αυτό 

το ζήτημα, πάντα μου έρχεταιη επιθυμία να πω:δεν διδάχτηκαν 

ακόμη αρκετά οι εργάτες απότην αστική τάξη.Αυτό εκδηλώνεται 

καθαρά στις χώρες εκείνες όπου κυριαρχούν οι δημοκρατικοί 

σοσιαλιστές ή οι σοσιαλοδημοκράτες, που τώρα στην Ευρώπη και 

στην Αμερική με διάφορα προσχήματα μ αυτές η εκείνες τις μορ

φές συμμαχίας με την αστική τάξη συμμετέχουν στη διοίκηση του 

κράτους. 

Είναι κέλευσμα θεού να συμμερίζονται τις παλιές προλή

ψεις, εδώ όμως σ εμάς ύστερα από δύο χρόνια κυριαρχίας του 

προλεταριάτου δεν πρέπει μόνο να επιθυμούμε, αλλά και να επιδκί 

κουμε ώστε η ταξική , συνείδηση του προλεταριάτου να μην 

ύστερε ία πότην ταξική συνείδηση της αστικής τάξης.Κοιτάξτε: 

πως κυβερνά το κράτος η αστική τάξη; Πώς οργάνωσε την τάξη 

των αστών; Θα μπορούσε να βρεθεί στους παλιούς καιρούς έστω 

και ένας άνθρωπος που ακολουθώντας την αστική τάξη.Και οντάς 

πιστός υπερασπιστής της,να πει: τι σοι διοίκηση του κράτους 

είναι αυτή,εφόσον υπάρχει μονοπρόσωπη εξουσία;Αν βρισκόταν 

ένας τέτοιος ανόητος αστός· θα τον περιγελούσαν οι σύντροφοι 

της ίδιας του της τάξης και δεν θα μπορούσε ούτε να μιλά, 

ούτε να συζητά σε καμιά υπεύθυνη συνέλευση των κυρίων καπιτα

λιστών και αστών.Θα του έλεγαν:μήπως το ζήτημα είναι αν θα 

κυβερνάμε μέσω ενός προσώπου η μέσω ενός συλλογικού οργάνου; 

Μήπως το ζήτημα αυτό συνδέεται με το ζήτημα της τάξης; 

Η πιο ξύπνια και πλούσια αστική τάξη είναι η αγγλική 

και η αμερικάνικη - η αγγλική είναι πιο έμπειρη από πολλές 

απόψεις και ξέρει να κυβερνά καλύτερα απ ότι η αμερικάνικη. 

Και δεν μας δίνει λοιπόν αυτή ένα πρότυπο εφαρμογής στο μάξιμσυι 
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ταχύτητας στη διοίκηση,διατηρώντας ολοκληρωτικά και απόλυτα 

την εξουσία στα χέρια της τάξης της;....νομίζω πως το αγγλικό 

δίδαγμα ...αν το σκεφτούμε θα μας βοηθήσουν περισσότερο στην 

κατανόηση του ζητήματος της μονοπρόσωπης διεύθυνσης απ ότι 

πολλές αφηρημένες αποφάσεις, δημιουργήματα θεωρίας και γραμμέ™ 

89 
νες κατά παραγγελία." 

Όπως έχουμεήδη πει,ο Δενιν για να τεκμηριώσει και να 

νομιμοποιήσει την αναγκαιότητα υλοποίησης του συστήματος της 

μονοπρόσωπης διεύθυνσης επικαλείται μια ιστορική αναλογία, 

που αφορά τον τρόπο άσκησης της εξουσίας εκ μέρους της αστικής 

τάξης.Γνώμη μας είναι ότι η προσφυγή σ αυτήν την ιστορική 

αναλογία δεν αποτελεί ένα επαρκώς πειστικό επιχείρημα, κάτι 

που βέβαια δεν συνδέεται κατ ανάγκην με την άρνηση ή όχι της 

της ανάγκης του συστήματος της μονοπρόσωπης διεύθυνσης.Η ανε

πάρκεια αυτού του επιχειρήματος οφείλεται στα εξής.Η μορφή 

της "μονοπρόσωπης δικτατορίας" εναρμονίζεται απόλυτα με την 

μήτρα που χαρακτηρίζει τον τρόπο δόμησης και λειτουργίας του 

καπιταλισμού, δηλαδή την μήτρα του ιδιωτικού, όπου η αλλοτρι

ωμένη ανταγωνιστική αντίθεση του ατόμου με την κοινωνία οδη

γείται στο αποκορύφωμα της.Στα πλαίσια της κυριαρχίας της 

καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής και του αστικού 

πολιτικού και ιδεολογικού συστήματος η μονοπρόσωπη δικτατορία 

λειτουργία απολύτως σαν ένας μηχανισμός αναπαραγωγής των 

κεφαλαιοκρατικών κοινωνικών σχέσεων. 

Επιπρόσθετα στον καπιταλισμό η μονοπρόσωπη δικτατορία 

δεν αποσκοπεί στην διαμόρφωση μιας απόλυτης ενότητας θέλησης 

της αστικής τάξης και στην υποταγή της στη θέληση του μονοπρό

σωπου δικτάτορα, αλλά στην υποταγή των κυριαρχούμενων κιονωνικώ·\ 

./. 



-120-

ουνάμεων στη θέληση και στα συμφέροντα της αστικής τάξης. 

Το ακριβώς αντίθετο είναι η μονοπρόσωπη διεύθυνση στην μετα

βατική περίοδο απότον καπιταλισμό στην αυτοδιευθυνόμενη κοινω

νία, όπου αποσκοπεί στην εξασφάλιση της υποταγής της θέλησης 

της κυρίαρχης εργατικής τάξης στην θέληση του μονοπρόσωπου 

διευθυντή.Στο καπιταλιστικά εργοστάσιο λόγου χάρη ο διευθυντής, 

που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένας μονοπρόσωπος δικτάτορας 

υποτάσσει την θέληση της εργατικής τάξης στην θέληση του ιδιο

κτήτη ή των ιδιοκτητών του εργοστασίου τωνοποίων και είναι 

ο εντολοδόχος.Και επιπλέον ο μονοπρόσωπος διευθυντής στον καπι

ταλισμό είναι ουσιαστικό στοιχείο της κυρίαρχης αστικής τάξης, 

ενώ δεν σημαίνει κατ ανάγκην ότι είναι μέλος των κυριαρχούμε

νων ο μονοπρόσωπος διευθυντής στην μεταβατική περίοδο. 

Τα παραπάνω βέβαια δεν αναιρούν την ορθότητα της άποψης 

του Λένιν για τηναναγκαιότητα αξιοποίησης της συσσωρευμένης 

ιστορικής εμπειρίας. 

Αςπαρακολουθήσουμε τώρα για να αποκτήσουμε μια όσο το 

δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα τωνθέσεων του Λ'ένιν, στην 

θεωρητική αποσαφήνιση που επιχειρεί για το εν λόγω θέμα στο 

έννατο συνέδριο του ΚΚΡ(μπ)."Μάλιστα το καθήκον μας τώρα είναι 

να χρησιμοποιήσουμε στο ειρηνικό έργο της οικοδόμησης της 

οικονομίας, στο έργοτης ανόρθωσης της καταστραμένης παραγωγής, 

καθετί που μπορεί να συγκεντρώσει το προλεταριάτο, να πραγμα

τοποιήσει την απόλυτη ενότητα του .Εδώ χρειάζεται σιδερένια 

πειθαρχία,σιδερένιο καθεστώς που χωρίς αυτό δεν θα μπορούσα

με να κρατηθούμε όχι δύο και πλέον χρόνια,αλλά ούτε και δύο 

μήνες... 

·/. 
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Όλη η δράση μας υποτασσόταν σ αυτή τηνπολιτική κατεύ

θυνση αν απ αυτό το πνεύμα λόγου χάρη ένα ζήτημα που φαίνεται, 

μερικό και που αυτό καθαυτό αν το αποσπάσουμε από το σύνολο, 

δεν μπορεί βέβαια να είχε αξιώσεις βασικού ζητήματος αρχών -

το ζήτημα της συλλογικότητος και της μονοπρόσωπης διεύθυνσης 

που θα ασχοληθείτε με τη λύση του - πρέπει οπωσδήποτε να εξε

ταστεί με το πρίσμα των βασικών διδαγμάτων, της πείρας μας 

της επαναστατικής πρακτικής μας.Μας λένε λόγου χάρη:"Η συλλο-

γικότητα είναι μια από τις μορφές συμμετοχής των πλατιών μα

ζών στη διεύθυνση του κράτους .Εμείς όμως συζητήσαμε αυτό 

το ζήτημα στηνΚΕ, πήραμε αποφάσεις και πρέπει να λογοδοτή

σουμε μπροστά σας: σύντροφοι δεν επιτρέπεται να ανεχόμαστε 

μια τέτοια θεωρητική σύγχυση.Αν στο βασικό ζήτημα της πολεμι

κής μας δράσης του εμφυλίου μας πολέμου,ανεχόμασταν και το ένα 

δέκατο αυτής της θεωρητικής σύγχυσης θα μας τσάκιζαν και θα 

το αξίζαμε.Επιτρέψτε μου σύντροφοι απ αφορμή την έκθεση δρά

σης της ΚΕ και σε σχέση με το ζήτημα της συμμετοχής της νέας 

τάξης στη διεύθυνση του κράτους με βάση την συλλογικότηταή 

τη μονοπρόσωπη διεύθυνση, να κάνω λίγη θεωρία, να δείξω ι*ως 

κυβερνά μια τάξη, σε τί εκφράζεται η κυριαρχία της τάξης. 

Άλλωστε από την άποψη αυτή δεν είμαστε πρωτάρηδες 

και η διαφορά της επανάστασης μας από τις προηγούμενες επανα

στάσεις είναι ότι στην επανάσταση μας δεν υπάρχει ουτοπισμός. 

Μια νέα τάξη που ήλθε να αντικαταστήσει μια παλιά μπορεί να 

κρατηθεί στην εξουσία μόνο με λυσσαλέο αγώνα ενάντια στις άλ

λες τάξεις και να νικήσει οριστικά μόνο στηνπερίπτωση που θα 

κατορθώσει να εξαλείψει τις τάξεις γενικά.Έτσι βάζει το ζή

τημα η γ ιγάντια,η πολύπλοκη πορεία της ταξικής πάλης,διαφορετικ 

./. 
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θα βουλιάξετε στο βάλτο της σύγχυσης.Σε τί εκφράζεται, η κυριαρ

χία μιας τάξης; Σε ΐΐ εκφραζόταν η κυριαρχία της αστικής τά

ξης πάνω στους φεουδάρχες; Τα συντάγματα έγραφαν για ελευθε

ρία, για ισότητα.Αυτό είναι ένα ψέμα.Όσο υπάρχουν εργαζόμενοι 

οι ιδιοκτήτες είναι ικανοί και μάλιστα αναγκασμένοι σαν ιδιο

κτήτες να κερδοσκοπούν. 

Σε τί εκφράζεται τώρα η κυριαρχία της τάξης; Η κυριαρ

χία του προλεταριάτου εκφράζεται στοότι απαλλοτριώθηκε η ιδιο

κτησία των τσιφλικάδων και των καπιταλιστών.Το πνεύμα, το βα

σικό περιεχόμενο όλων των προηγουμένων συνταγμάτωνα κόμη και 

του πιο ρεπουμπλικανικού, του πιοδημοκρατικού συνοψιζόταν στην 

ι,οιοκτησία και μόνο.Το δικό μας σύνταγμα γιαυτό ακριβώς κατά

κτησε και έχει το δικαίωμα της ιστορικής ύπαρξης γιατί δεν 

γράφει μόνο στο χαρτί ότι καταργείται η ιδιοκτησία.Το νικηφό

ρο προλεταριάτο κατάργησε και ανάτρεψε την ιδιοκτησία συνθέμε-

λα, να που βρίσκεται η κυριαρχία της τάξης.Ύστερα απ αυτό 

όταν το όυνταγμα καταχώρησε στο χαρτί εκείνο που είχε λύσει 

η ζωή - την κατάργηση της καπιταλιστικής και της τσιφλικοδι-

κης ιδιοκτησίας και πρόσθεσε : σύμφωνα με τοσύνταγμα η εργα

τική τάξη είναι περισσότερα δικαιώματα απότην αγροτιά και οι 

εκμεταλλευτές δεν έχουν κανένα δικαίωμα - με αυτό καταχωρήθηκε 

το γεγονός ότι πραγματοποιήσαμε την κυριαρχία της τάξης μας 

και συνδέσαμε έτσι μαζί μας τους εργαζομένους όλων των στρω-

90 
μάτων και των μικροομάδων". 

Απο το πιο πάνω εκτεταμένο απόσπασμα θα πρέπει να 

υπογραμμιστεί η κεντρική θεωρητικό-μεθοδολογικής σημασίας 

τοποθέτηση του Λένιν, με τεράστιες επιπτώσεις στηνπολιτική 

σκέψη και πρακτική,ότι η εργα*ακή τάξη μπορέι να νικήσει ορι

στικά όχι μόνο με την ανατροπή της αστικής τάξης,αλλά με την 

./. 
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υπέρβαση συνολικά της ταξικής συγκρότησης της κοινωνίας.Η 

οριστική νίκη της εργατικής τάξης απαιτεί δηλαδή την ίδια της 

την αυτουπέρβαση.Η τοποθέτηση αυτή βέβαια είχε διατυπωθεί 

αρχικά με κατηγορηματικό τρόπο μέσα στα κείμενα των Μαρξ -

Ένγκελς.Εκείνο που επισημαίνει αυτή η άποψη είναι ότι η κοι-

νωική οπισθοδρόμηση, η ανακοπή της διαδικασίας μετάβασης από 

τον καπιταλισμό στην αυτοδιαχειριζόμενη κοινώνία,ε ίναι μία 

δυνατότητα υπαρκτή που απορρέει απότην αντιφατική, διαλεκτική 

φύση αυτής της ίδιας της μετάβασης.Μια δυνατότητα ο βαθμός 

ισχύος της οποίας, η λειτουργικότητα της,εξαρτάται από την 

βαθμίδα στηνοποία βρίσκεται η κίνηση προς την αταξική κοινω

νία. 

Επιπλέον είναι σκόπιμο να σημειωθεί μια θεμελιώδης αντί

θεση που υπάρχει ανάμεσα στον καπιταλισμό και την περίοδο της 

μετάβασης στο σοσιαλισμό,αναφορικά με το ζήτημα της διασφάλι

σης της ταξικής κυριαρχίας διαμέσου των σχέσεων ιδιοκτησίας. 

Έτσι στον καπιταλισμό η νομική μορφή και διατύπωση των σχέ

σεων ιδιοκτησίας συμπίπτει με το κοινωνικό τους περιεχόμενο. 

Η νομική μορφή και κατοχύρωση της ιδιωτικής καπιταλιστικής 

ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής εκφράζει στο ακέραιο την πραγ

ματικότητα της ιδιοποίησης των μέσων παραγωγής και των αποτε

λεσμάτων της παραγωγικής διαδικασίας απότην αστική τάξη.'ΟΠως 

και την υποταγή της οργάνωσης της εργασιακής διαδικασίας στις 

απαιτήσεις της κεφαλαιοκρατικής αναπαραγωγής. 

Αντίθετα στηνπερίοδο της μετάβασης απότον καπιταλισμό 

στην σοσιαλιστική αυτοδιεύθυνση της κοινωνίας,η νομική μορφή 

των σχέσεων ιδιοκτησίας όχι μόνο δεν συμπίπτει μετο κοινωνικό 

τους περιεχόμενο, αλλά μπορέι ακόμη, στην περίπτωση που η 

μετάβαση έχει ανακοπεί από αντίπαλες κοινωνικές δυνάμεις, να 
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υπάρχει ανάμεσα τους μια ανταγωνιστική αντίθέση.Δηλαδή η νο

μική κατοχύρωση της κοινωνικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής 

δεν ταυτίζεται με τηνπραγματική κοινωνικοποίηση, των σχέσεων 

παραγωγής της οποίας η ολοκληρωμένη ωρίμανση πραγματώνεται 

μόνο στη φάση της κομμουνιστικής αυτοδιαχείρισης. Ετσι ο βαθ

μός ανταπόκρισης ή οχι της νομικής μορφής στο κοινωνικό περι

εχόμενο των σχέσεων ιδιοκτησίας στην μεταβατική περίοδο 

εξαρτάται από τον ίδιο τον συσχετισμό των ταξικών δυνάμεων. 

Γιαυτό και ο Λένιν παρατηρούσε ότι"Μόνο με την ταξική κυριαρ

χία καθορίζονται οι σχέσεις ιδιοκτησίας και τα ποια τάξη είναι 

91 
κυρίαρχη" 

Από τα. παραπάνω προκύπτει ότι το ζήτημα των σχέσεων 

ανάμεσα στην μονοπρόσωπη διεύθυνση και την διασφάλιση της 

πολιτικής και κοινωνικής γενικότερα ηγεμονίας της εργατικής 

τάξης με την αλλ^ή στις σχέσεις ιδιοκτησίας,παρουσιάζει 

μια πολύ πιο αυξημένη συνθετότητα στηνπερίοδο της μετάβασης 

στον σοσιαλισμό, σε σχέση με τον καπιταλισμό.Μια από τις πλευ

ρές αυτ£η της συνθετότητας θα αναδείξει ο Λένιν μιλώντας στο 

III πανρωσικό συνέδριο τωνσυνδικάτων και συγκεκριμένα την 

σχέση καταναγκασμού - συναίνεσης στην πορεία διαμόρφωσης μιας 

ενιαίας θέλησης στους κόλπους της εργατικής τάξης και των 

συμμάχων προς αυτήν ριζοσπαστικών κοινωνικών στρωμάτων όπου 

στον συσχετισμό αυτό το κυρίαρχο στοιχείο είναι η συναίνεση 

γεγονός που καθορίζεται απότους ίδιους τους θεσμικό-κοινωνι

κούς όρους μέσα απότους οποίους συγκροτείται η ενιαία θέληση. 

Και οι όροι αυτοί αφορούν τους θεσμούς της σοβιετικής εξουσίας 

οι οποίοι προωθώντας την αυτενέργεια των εργαζομένων,στηρι

ζόμενο ι στην αυτοδιοίκηση τους, διευκολύνουντην σύσταση της 

./. 



-125-

διαλεκτικής ενότητας μέσα στην διαφορά. 

"...εδώ μπορείς να νικήσεις μόνο στην περίπτωση που 

το προλεταριάτο θα επιβάλλει την δικτατορία του σαν μια τερά

στια οργανωτική και ηθική δύναμη για όλους τους εργαζομένους 

...Δεν μπορούμε όμως να νικήσουμε μόνο με την δύναμη , πρέπει 

να χρησιμοποιήσουμε και ηθικά μέσα.Και από δω ακριβώς πηγά

ζουν όλα τα ζητήματα σχετικά με τη δικτατορική εξουσία και 

9 2 
τη μονοπρόσωπη διεύθυνση..." "Τώρα το καθήκον μας είναι να 

δοκιμάσουμε να εφαρμόσουμε αυτή την ενότητα θέλησης στη βιο

μηχανία και στη γεωργία .Εδώ θα καταλάβετε ότι μόνο με την 

βία δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό... Η θέληση εκατο

ντάδων και δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων μπορεί να εκφραστεί από 

ένα πρόσωπο.Αυτή η πολυσύνθετη θέληση διαμορφώνεται με τον 

σοβιετικό τρόπο.Τόσα αγροτικά και εργατικά συνέδρια όσα έγιναν 

σ εμάς δεν έγιναν σε κανένα κράτος του κόσμου.Μ αυτόν τον 

τρόπο αναπτύσσουμε τη συνείδηση...κανένα κράτος μέσα στα 

εκατό χρόνια του δημοκρατισμού δεν συγκάλεσε τόσα συνέδρια . 

Μ αυτόν ακριβώς τον τρόπο επεξεργαζόμαστε εμείς τις κοινές 

9 3 
αποφάσεις και σφυρηλατούμε την κοινή θέληση" 

Μια άλλη όψη που κατά τον Δενιν σχετίζεται άμεσα με 

την μονοπρόσωπη διεύθυνση αφορά το γεγονός ότι δεν μπορεί 

κανείς να διοικεί χωρίς να κατέχει την τέχνη της διοίκησης, 

να έχει διοικητικές ικανότητες,να κατέχει την επιστήμη της 

διεύθυνσης.Με αυτή την όψη είναι άρρηκτα συνυφασμένη η ανάγκα 

ότητα αξιοποίησης των αστών ε ιδικών,τωνπαλιών στελεχών για 

την οικοδόμηση του νέου τύπου στελεχικού δυναμικού. 

"Εδώ η πείρα μας λέει - θα πει ο Λένιν - ότι πρέπει 

να εκτιμούμε κάθε εκπρόσωπο του αστικού πολιτισμού, των αστικών 

./. 



-126-

γνώσεων, της αστικής τενχικής.Χωρίς αυτούς δεν θα μπορέσουμε 

να χτίσουμε τον κομμουνισμό...Για να οικοδομήσουμε όμως την 

κομμουνιστική κοινωνία ας αναγνωρίσουμε ειλικρινά την τερά

στια άγνοια μας να διευθύνουμε ένα έργο, να είμαστε οργανω

τές και διευθυντές, πρέπει να αντιμετωπίζουμε την υπόθεση με 

τη μεγαλύτερη σύνεση, μη ξεχνώντας πως μόνο εκείνος ο προλε

τάριος είναι συνειδητός,που ξέρει να προετοιμάσει για την 

επικείμενη καμπάνια τον αστό ειδικό και δεν σπαταλά ούτε για 

μια στιγμή την ανθρώπινη δύναμη που πάντα σπαταλιέται με τη 

94 
συλλογικότητα" " Η διοίκηση όμως είναι άλλη υπόθεση, αυτή 

είναι υπόθεση ικανοτήτων,υπόθεση πείρας.Η αστική τάξη το κατά

λαβε αυτό θαυμάσιο, εμ^ίς όμως δεν το καταλάβαμε αυτό ακό

μη , ... Δηλώσαμε ήδη εδώ ότι πρέπει να κρατάμε γεόα. την εξου

σία στα χέρια μας και όμως πως πρέπει να διοικούμε, αυτό ακό

μη δεν τομάθαμε,χρειάζεται να διδαχτούμε πάρα πολλά στο έργο 

95 
της διοίκησης" 

Και σε άλλο σημείο: "Αν δενθέλουμε να γίνουμε καθαρό

αιμοι ουτοπιστές και κενοί φρασεολόγοι πρέπει να πούμε ότι 

οφείλουμε να παίρνουμε υπόψη την πείρα των περασμένων χρόνων, 

ότι οφείλουμε να περιφρουρήσουμε το σύνταγμα που κατάκτησε 

η επανάσταση,αλλά για τη διοίκηση για την κρατική οργάνωση 

πρέπει να έχουμε ανθρώπους που κατέχουν τη τεχνική της δι

οίκησης που έχουν πείρα στα κρατικά και οικονομικά ζητήματα 

και τέτοιους ανθρώπους δεν μπορούμε να πάρουμε από πουθενά 

αλλού, παρά μόνο από την τάξη που προηγήθηκε .Οι απόψεις για 

τη συλλογικότητα είναι σχεδόν πάντα διαπιτισμένες από ένα 

πνεύμα που μαρτυρεί τηνπιο μεγάλη άγνοια από ένα πνεύμα 

εχθρότητας προς τους ε ιδικούς.Με ένα τέτοιο πνεύμα δεν μπορούμ 
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να νικήσουμε.Tua να νικήσουμε πρέπει να καταλάβουμε την 

ιστορία του παλιού αστικού κόσμου σε όλο της το βάθος και 

για να οικοδομήσουμε τον κομμουνισμό πρέπει να πάρουμε και 

την τεχνική και την επιστήμη και να τις βάλουμε στην υπηρε

σία των πιο πλατιών κύκλων.Κι αυτές δεν μπορούμε από πουθενά 

αλλού,παρά μόνο από την αστική τάξη...Πρέπει να διοικούμε 

με την βοήθεια των ανθρώπωνπου προέρχονται από την τάξη που 

ανατρέψαμε, ανθρώπων που είναι διαπιτισμένοι με τις προλή

ψεις της τάξης τους και που πρέπει να τους αναδιαπαιδαγωγήσου-

με.Ταυτόχρονα πρέπει να στατολογούμε δικά μας διοικητικά στελέ 

χη απότις γραμμές της τάξης μας. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 

όλο τον κρατικό μηχανισμό έτσι που τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

η εξωσχολική μόρφωση, η πρακτική κατάρτιση όλα αυτά να βρίσκον 

ται κάτω από την καθοδήγηση των κομμουνιστών και να εξυπηρε

τούν τους προλετάριους, τους εργάτες και τους εργαζόμενους 

96* 
αγρότες." 

Οι παραπάνω ιδέες του Δενιν δεν ταυτίζονται με μια 

τεχνοκρατική,κοινωνικά ουδέτερη θεώρηση της διευθυντικής λει

τουργίας .Αντίθετα διατυπώνονται στα πλαίσια της διαλεκτικής 

κατανόησης του διφύη χαρακτήρα της λειτουργίας αυτής,χωρίς 

να αποσπάται η διοικητική από τηνπολιτική αντιμετώπιση των 

ζητημάτων .Επισημαίνοντας την διαλεκτική ενότητα του διοικη

τικού με το πολιτικό ο Λένιν θα γράψει:"Το καθήκον μας είναι 

να ξέρουμε να οργανώνουμε σωστά τη δουλειά για να μην καθυ

στερούμε για να βάζουμε έγκαιρα τέλος στις προστριβές που 

δημιουργούνται και να μην αποσπούμε την διοικητική δουλειά 

της επιχείρησης από τηνπολιτική.Γιατί όλη η πολιτική μας και τ 

διοικητική δουλειά στηρίζονται σε τούτο:όλη η πρωτοπορία να 
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συνδέεται με όλη την προλεταριακή μάζα, με όλη την αγροτική 

μάζα.Αν κάποιος ξεχάσει αυτές τις ροδίτσες,αν τον συνεπάρει 

μόνο ο διοικητικός τρόπος δουλειάς θα πάθουμε συμφορά".97 

Στο σημείο αυτό μπορούμε να συνοψίσουμε και να ανακε

φαλαιώσουμε τις Βασικές γραμμές της σκέψης του Λένιν για το 

ζήτημα των σχέσεων ανάμεσα στην μονοπρόσωπη διεύθυνση, την 

συλλογικότητα και την εργατική δημοκρατία.Πρώτο: Όλη η προ

βληματική του Λένιν στηρίζεται πάνω σε μια θεμελιακή θεω-

ρητικό-μεθοδολογική και πολιτική τοποθέτηση.0 "υπέρτατος" 

μονοπρόσωπος διευθυντής της νεοδιαμορφωμένης σοβιετικής κοι

νωνίας στο επίπεδο του κράτους και της οικονομίας είναιη ίδια 

η σοβιετική εξουσία , το εργατικό μισοκράτος νέου τύπου.Δηλα

δή η εργατική τάξη και η εργαζομένη αγροτιά που αναπτύσσουν 

την αυτοδιοίκηση ,την αυτοδιέυθυνση τους μέσα απότους σοβιε

τικούς θεσμούς. 

Έτσι η αντίληψη και η πρακτική της μονοπρόσωπης διεύ

θυνσης δεν αφορούν το κοινωνικό περιεχόμενο της διευθυντικής 

λειτουργίας, αλλά την μορφή της πραγμάτωσης της.Σ αυτά τα πλαί 

σια δεν αποτελεί ένα ευνοϊκό, προνομιακό πεδίο για την ανασύ

σταση ενός στελεχικού στρώματος που απομιμείται τις γράφειοκρα 

τικές πρακτικές του παρελθόντος.Η αντίληψη και η πρακτική 

της μονοπρόσωπης διεύθυνσης δεν σημαίνει επίσης την αναίρεση 

του αναπτυσσομένου κοινωνικού χαρακτήρα των σχέσεων ιδιοκτη

σίας μέσω του συνταχνιακού κατακερματισμού της παλαικής 

ιδιοκτησίας, με την μορφή της ομαδικής ιδιοκτησίας. 

Δεύτερο:0 Λένιν θα αμφισβητήσει και θα επιχειρήσει 

να ανασκευάσει την κριτική που υποστήριζε τον ασυμβίβαστο 

χαρακτήρα από άποψη αρχώντης μονοπρόσωπης διεύθυνσης με τον 
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σοσιαλιστικό δημοκρατισμό.Σύμφωνα με τον Λένιν η κριτική αυτή 

απορρέει από μια αδυναμία κατανόησης της διαλεκτικής σχέσης 

ανάμεσα σεδύο μορφές δημοκρατικών λειτουργιών.Είναι η λειτουρ

γία της συζήτησης του ανοικτού διαλόγου και της αντιπαράθεσης 

των ιδεών, και ο καθοριστικός ρόλος των εργαζομένων στην διαδι 

κασία, λήψης των αποφάσεων που εκτείωνται σ ένα ευρύτατο φάσμα 

θεμάτων.Από την οργάνωση της εργασιακής διαδικασίας μέχρι την 

εκλογή και την ανάκληση τωνδιευθυντών - λειτουργών στο κράτος 

και την οικονομία. 

Συνέχεια της πιο πάνω είναι η λειτουργία που εξασφαλί

ζει την πρακτική υλοποίηση των αποφάσεων που με συλλογικές 

διαδικασίες ελήφθησαν.Η διασφάλιση της ενιαίας έκφρασης της 

θέλησης κατά την εκτέλεση των αποφάσεων.Έτσι η δεύτερη αυτή 

λειτουργία όχι μόνο δεναναιρεί κατά τον Λένιν την πρώτη,αλλά 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εδραίωση της ηγεμονίας της 

εργατικής τάξης μέσα στην κοινωνία, για την διατήρηση και ανά

πτυξη των κοινωνικώντης συμμαχιών.Η κατοχύρωση της ενιαίας 

έκφρασης της θέλησης των εργαζομένων αποτρέπει τον κατατεμα

χισμό τους τόσο από πολιτική όσοκαι από ιδεολογική άποψη.Κάτι 

που δεν σημαίνει την άρνηση της διαφοράς,αλλά τηνπραγμάτωση 

της ενότητας μέσα από την διαφορά. 

Τρίτο: Η αντίληψη και η πρακτική της μονοπρόσωπης διεύ

θυνσης ανταποκρίνεται στις αντικειμενικές απαιτήσεις που απορ

ρέουν απότο επίπεδο κοινωνικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων 

και της εργασιακής διαδικασίας,που έχει ήδη επιτευχθεί μέσα 

στα πλαίσια του καπιταλισμού.Η συσχέτιση αυτή όμως δεν εντάσ

σεται από τον Λένιν σ ένα μηχανιστικό,και οικονομιστικό όχημα 
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ερμηνείας της αντίθεσης παραγωγικές δυνάμεις-σχέσεις παραγωγής. 

Αλλά η συσχέτιση αυτή επιχειρείται από μια σκοπιά ανάλυσης που θέ

λει να αποφύγει τα αδιέξοδα του υποκειμενισμού και της βουλησιαρ-

χίας στηνπορεία συγκρότησης του στελεχικού δυναμικού. 

Τέταρτο: Ομηχανισμός της μονοπρόσωπης διεύθυνσης διαποτίζεται 

απότην διαλεκτική σχέση συναίνεσης-καταναγκασμού της οποίας τα κάί 

φορά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καθορίζονται από τους αντικειμενι 

κούς συσχετισμούς που διαπερνούν το κοινωνικό σώμα.Η δεσπόζουσα σν 

ιστώσα πάντως σ αυτή την σχέση είναι εκείνη τη συναίνεσης .Αναλύ

οντας την παράδοξη κίνηση της ιστορίας με αφορμή τις νίκες στο μέ

τωπο του εμφυλίου πολέμου,και τις συνέπειες τους,πουέκαναν δύσκολα 

τερη την συνέχιση του ηγεμονικού ρόλου της εργατικής τάξης* ο Λέ

νιν θα πει:"Χάρη στις νίκες μας έγινε πιο δύσκολο για μας να κυβερ 

νάμε τη χώρα...Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα αναλογία των προλε

ταριακών και των μη ηρολεταριακώνμαζών,των κοινωνικών και των τα

ξικών τους συμφερόντων.Μόνο με την βία εδώ δεν μπορείς να κάνεις 

τίποτε χρειάζεται εξαιρετική οργάνωση και ηθικό κύρος.Απ αυτό πη

γάζει η απόλυτη πεποίθηση μας και που θεωρώ καθήκον μου να την 

υπερασπιστώ.Το βασικό μας σύνθημα είναι πιο πολύ και πιο κοντά 

98 
στη μονοπρόσωπη διεύθυνση..." 

Πέμπτο: Η ανάπτυξη του συστήματος της μονοπρόσωπης διεύ

θυνσης και της διαμόρφωσης του αναλόγου στελεχικού προσωπικού 

είναι συνδεδμένη με την κατάχτηση και αφομοίωση της ικανότητας 

της διοίκησης και γενικότερα της επιστήμης της διεύθυνσης. 

Σ' αυτά τα πλαίσια ενσωματώνεται και ο ρόλος των αυτών ειδι

κών. Η προσέγγιση του Λένιν στο ενλόγω ζήτημα διαπνέεται από την 

επιθυμία διασφάλισης της διαδικασάις διαμόρφωσης του νέου τύπου 
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σττελεχικού δυναμικού από τις αρνητικές επιπτώσεις ενός 

αδιέξοδου θεωρητικού και πολιτικού αυτοπισμού.Προσπαθεί 

έτσι να αντιμετωπίσει τον ρόλο των αστών ειδών, των παλιών 

στελεχών ,μέσα στο γενικότερο ερμηνευτικό πλαίσιο της διαλε

κτικής κατανόησης της γέννησης του καινούργιου, το οποίο 

δεν προκύπτει εκ ι.ου μηδενός αλλά μέσα από την ανάπτυξη και 

την υπέρβαση των αντιφάσεων που διασχίζουν το παλιό. 

./. 



-132-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. 

Η αρχή που σύμφωνα με τον Λένιν θα πρέπει να διαποτίζει 

την διαδικασία διαμόρφωσης των στελεχών νέουτύπου, την δομή 

τη λειτουργία τους, είναι η αρχή του δημοκρατικού συγκεντρω

τισμού. Η υλοποίηση αυτής της λογικής συμφωνεί απολύτως κα

τά τον Λένιν με τον σχηματισμό στελεχών που θα ανταποκρίνον-

• ται στις ανάγκες της συσταλτικής αυτοδιεύθυνσης της κοινωνία* 

Ξεκινώντας από μια τέτοια τοποθέτηση ο Λένιν θεωρούσε αντί

ο ιαλεκτ ι κού χαρακτήρα κάθε άποψη που αντιπαρέθετε τον δημο

κρατικό συγκεντρωτισμό, στην αυτοδιοίκηση, αυτοδιαχείρηση των 

συνεταιρισμένων παραγωγών, που τον ταύτιζε παραμορφώνοντας 

τον έτσι μετην ανασύσταση και τροφοδότηση γραφιοκρατικών,ά

καμπτων ιεραρχικών μηχανισμών, σχέσεων και πρακτικών. 

Για τον Λένιν η αντίθεση δεν βρίσκεται ανάμεσα σ' ένα 

στελεχικό δυναμικό οργανωμένο σε κεντρικό επίπεδο και σ' ένα 

στελεχικό δυναμικό που αρθρώνεται και λειτουργεί αποκλειστι

κά σε τυπικό επίπεδο. Η αντίθεση βρίσκεται ανάμεσα σ' έναν 

στελεχικό μηχανισμό με γραφειοκρατική, ιεραρχική διάρθρωση, 

αυτονομημένο και αποξενωμένο από την κοινωνία και σ' έναν 

αντ ι γράφε«,ο κρατικοδομημένο στελεχικό μηχανισμό σ' όλα τα ε

πίπεδα, που συνέχεται οργανικά μετην κοινωνία. 

Αυτόν τον διαλεκτικό χαρακτήρα της σύστασης των νέου 

τύπου στελεχών είχε αναδείξει ο Μαρξ γενικεύοντας θεωρητικά 

την εμπειρία της παρισινής κομμούνας, όταν έλεγε:"Η συνηθι

σμένη μοίρα των νέων ιστορικών δημιουργημάτων είναι να τα νο

μίζουν κάτι παρόμοιο παλιότερων ή ακόμη και ξεπερασμένων μορ

φών της κοινωνικής ζωής με τις οποίες μοιάζουν κάπως. Έτσι 

./. 
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τη νέα αυτή Κομμούνα που τσακίζει, την σύγχρονη κρατική εξου

σία, την θεώρησαν ξαναζωντάνεμα των μεσαιωνικών κοινοτήτων, 

που προηγήθηκαν από τη σύγχρονη κρατική εξουσία και που απο

τελούσαν κατόπιν το θεμέλιο της. Την αντίθεση της Κομμούνας 

προς την κρατική εξουσία την πήραν για υπερβολική μορφή του 

παλιού αγώνα ενάντια στον υπερσυγκεντρωτισμό. Το καθεστώς 

της κομμούνας αντίθετα θα απέδιδε στο κοινωνικό σώμα όλες 

εκείνες τις δυνάμεις που τις κατανάλωσε ως τώρα η παρασιτι

κή απόφυση, το "κράτος" που τρέφεται σε βάρος τηςκοινωνίας 

και την εμποδίζει να κινείται ελεύθερα...και μόνο η ύπαρξη 

της κομμούνας είχε σαν αυτονόητη συνέπεια την τοπική αυτοκυ-

βέρνηση, όχι όμως πια σαν αντίβαρο στην κρατική εξουσία που 

99 
είχε γίνει πια περιττή" 

Ανασύροντας και αποκαθιστώντας τον λησμονημένο ριζοσπαστι 

σμό της πιο πάνω προβληματικής ο Λένιν στην εργασία του "Πως 

να οργανώσουμε την άμιλλα" θα σημειώσει: "ούτε η στερεοτυπία, 

ούτε η καθιέρωση ομοιομορφίας από τα πάνω έχουν τίποτε το κοι

νό με το δημοκρατικό και το σοσιαλιστικό συγκεντρωτισμό. Η ε

νότητα στο βασικό στο θεμελιακό στο ουσιαστικό δεν παραβιά

ζεται, με την πολυμορφία στις λεπτομέρειες, στις τοπικές ιδιο

μορφίες στους τρόπους αντιμετώπισης των ζητημάτων,στ ις μεθό

δους πραγματοποίησης του ελέγχου στους δρόμους που πρέπει να 

ακολουθήσουμε για να εξοντώσουμε τα παράσιτα. 

Η κομμούνα του Παρισιού έδωσε ένα μεγάλο πρότυπο συν

δυασμού της πρωτοβουλίας, της αυτοτέλειας, της ελευθερίας κί

νησης, της έξαρσης από τα κάτω-με τον εθελοντικό, ξένο προς 

τη στερεοτυπία συγκεντρωτισμό. Τα σοβιετ μας τραβάν τον ίδιο 

ακριβώς δρόμο. 

./. 
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Ακόμη όμως "διστάζουν", δεν ανέπτυξαν όλες τους τις δυνατό

τητες δεν μπήκαν ακόμη στην καινούργια τους μεγάλη γόνιμη 

δουλειά για τη δημιουργία σοσιαλιστικής τάξης πραγμάτων" 

Σε άλλο σημείο αναφερόμενος στην διαφοροποίηση του δήμο. 

κρατικού συγκεντρωτισμού, τόσο από τον γραφειοκρατικό συγκεν

τρωτισμό όσο και από τον αναρχισμό και τονίζοντας ότι η αυτο

νομία αποτελεί οργανικό στοιχείο του δημοκρατικού συγκεντρω

τισμού θα πει: "Είμαστε υπέρ του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. 

Και πρέπει να καταλάβουμε πάρα πολύ και από το γραφειοκρατικό 

συγκεντρωτισμό και από τον αναρχισμό. Οι αντίπαλοι του συγκεν

τρωτισμού προβάλλουν πάντοτε την αυτονομία καιτην ομοσπονδία 

σαν μέσα πόλης ενάντια στα απρόβλεπτα στοιχείαττου συγκεντρω

τισμού. Στην πραγματικότητα ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός 

δεν αποκλείει καθόλουτ ην αυτονομία, αλλά αντίθετα προϋποθέ

τει καταναγκη την ύπαρξη της. Στην πραγματικότητα ακόμη και 

η ομοσπονδία, αν εφαρμόζεται μέσα σε λογικά από οικονομική 

άποψη όρια, αν βασίζεται σε σοβαρές εθνικές ιδιομορφίες,που 

κάνουν πραγματικά αναγκαίο κάποιο κρατικό διαχωρισμό- ακόμη 

και η ομοσπονδία δεν έρχεται καθόλου σε αντίθεση με τον δημο

κρατικό συγκεντρωτισμό. 

Και όπως ο δημοκρτικός συγκεντρωτισμός δεν αποκλείει καθ<! 

λου την αυτονομία και την ομοσπονδία, έτσι δεν αποκλείει καθό

λου, μα αντίθετα προϋποθέτει την απόλυτη ελευθερία των διαφό

ρων περιοχών, ακόμη και των διαφόρων μορφών της Κρατικής, οι

κονομικής, και της κοινωνικής ζωής. Δεν υπάρχει τίποτα πιο 

λαθεμένο από το μπέρδεματου δημοκρατικού συγκεντρωτισμού με τι 

γραφειοκρατία και τα καλούπια.Το καθήκον μας τώρα είναι να 

εφαρμόσουμε ακριβώς τον δημοκρατικό συγκεντρωτισμό στον το

μέα της οικονομίας, να εξασφαλίσουμε απόλυτη αρμονία και σϋνΐ( 
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νισμό στη λειτουργία των οικονομικών επιχειρήσεων, όπως είναι 

οι σιδηρόδρομοι τα ταχυδρομεία, οι τηλέγραφοι και τα άλλα μέ

σα μεταφοράς κλπ. 

Ταυτόχρονα όμως ο συγκεντρωτισμός μετην πραγματική δημο

κρατική του έννοια προϋποθέτει τη δυνατότητα, που για πρώτη 

φορά δημιουργήθηκε στην ιστορία, για μια πλήρη και ανεμπόδι

στη ανάπτυξη όχι μόνο των τοπικών ιδιομορφιών, αλλά και της 

τοπικής δημιουργικότητας της τοπικής πρωτοβουλίας, της ποικι

λομορφίας των τροπών, μέσων και μεθόδων κίνησης προς το γε

νικό σκοπό.... 

Οσο περισσότερη ποικιλομορφία αυτού του είδους θα έχου

με -αν φυσικά η ποικιλομορφία αύτη δεν καταντήσει μανία πρω

τοτυπίας- τόσο πιο σίγουρα και τόσο πιο γρήγορα θα εξασφαλί

σουμε, τόσοτην επίτευξη του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, όσο 

και την πραγμάτωση του σοσιαλιστικού συστήματος οικονομίας" 

Γιατον Λένιν η απορριπτική στάση απέναντι σε κάθε μορφής 

κεντρική εξουσία, ήταν συνδεδεμένη μετην αναπόφευκτη δυσπιστία 

και εχθρότητα που προκαλούσε στις λαϊκές δυνάμεις ο αστικός 

συγκεντρωτισμός: "Τη στιγμή αυτή η ανάγκη της συγκεντροποίη-

σης αρχίζει πια να γίνεται συνείδηση των λαϊκών μαζών, αν η 

στροφή αυτή προχωρεί αργά σε αντιστάθμισμα θα είναι πιο βαθιά 

και πιο πλατιά αν παρατηρούνται τάσεις για αποκέντρωση, οι τά-

σειςαυτές είναι αρωστιατης μεταβατικής περιόδου, αρωστια ανά

πτυξης: είναι απόλυτα φυσιολογική γιατί ο τσαρικός και ο αστι 

κός συγκεντρωτισμός προκαλούσε στις λαϊκές μάζες μίσος και 

αποστροφή για κάθε κεντρική εξουσία... 

Είμαι υπέρ της πιο πλατιάς αυτονομίας των τοπικών σοβιε

τικών οργανώσεων, ταυτόχρονα όμως νομίζω πωςγια να είναι γόνι-
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μη η δουλειά μας απαιτείται ενιαία, αυστηρά καθορισμένη δημο

σιονομική πολιτική και εκτέλεση των εντολών από τα πάνω ως 

τα κάτω"
1 0 2 , 

Σ' ένα ανολοκλήρωτο χειρόγραφο μετο τίτλο "για τον δημο-

κρτισμό και τον σοσιαλιστικό χαρακτήρα της σοβιετικής εξουσί

ας", ο Λένιν θα περιγράφει με συνοπτικό μεν αλλά πολύ περιε-

κτικικό τρόπο τα θεμελιακά χαρακτηριστικά τουδημοκρατικού συγ

κεντρωτισμού σαν τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της σοβιε

τικής εξουσίας. 

"0 δημοκρατισμός της σοβιετικήςεξουσίας και ο σοσιαλιστι

κός της χαρακτήρας εκφράζεται στο ότι ανώτατη κρατική εξουσίο 

είναι το σοβιετ που αποτελούνται από αντιπροσώπους του εργα

ζομένου λαού (εργάτες, στρατιώτες και αγρότες) οι οποίοι ελεύ

θερα εκλέγονται και αντικαθίστανται σε οποιαδήποτε στιγμή από 

τις μάζες, που ως τώρα τις καταπίεζε το κεφάλαιο. 

Οτι τα τοπικά σοβιετ ενώνονται ελεύθερα, με βάση τις αρ

χές του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού σε ενιαία, στερεωμένη 

με την ομοσπονδιακή ένωση, παγκρατική σοβιετική εξουσίατης σο 

βιετικής δημοκρατίας της Ρωσίας. 

Οτι τα σοβιετ συγκέντρωναν στα χέρια τους όχι μόνο τη νο

μοθετική εξουσία και τον έλεγχο για την εφαρμογή των νόμων αλ

λά και την άμεση εφαρμογή των νόμων διαμέσου των μελών των σο

βιετ, με σκοπό το βαθμιαίο πέρασμα στην εκπλήρωση των λειτουρ

γιών νομοθεσίας και διοίκησης του κράτουςαπό όλο τον εργαζό-

103 
μενο πληθυσμό" Δηλαδή ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός στην 

προβληματική του Λένιν αναφορικά με την ουσία του δεν είναι έ

να σύνολο οργανωτικών τεχνικών, κοινωνικοπολιτικά ρυδευτέρων, 

αλλά είναι αντίθετα ένας συγκεκριμένος τρόπος δόμησης και 
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λειτουργίας της κοινωνίας και του στελεχικού της δυναμικού 

ιδιαίτερα, στην μεταβατική περίοδο από τον καπιταλισμό στο 

σοσιαλισμό. Ενας τρόπος που τον χαρακτηρίζει η αναπτυσσόμενη 

αυτοδιοίκηση αυτοδιαχείριση των εργαζομένων. Η συγκέντρωση της 

εξουσίας στις λαϊκές δυνάμεις της κοινωνίας μετ ην διαμεσο

λάβηση θεσμών που τους επιτρέπουν να αναπτύσσουν την αυτοδιευ-

θυντική τους πρωτοβουλία. Η διάρθρωση και η λειτουργία του 

στελεχικού προσωπικού υπάγεται σαν ουσιαστικό στοιχείο στα 

πλαίσια του πιο πάνω γενικότερου συστήματος. 

Με αφετηρία αυτή την λογική και αυτόν τον πυρήνα διαμορ

φώνονται και λειτουργούν οι υπόλοιπες πλευρές και όψεις του 

στελεχικού δυναμικού. Ετσι ανάμεσα στον κεντρικό στελεχικό 

μηχανισμό και τον αντίστοιχο αποκεντρωμένο, οι σχέσεις που 

συναρθρώνονται πρέπει να έχουν διαλεκτικό χαρακτήρα, συνι

στώντας μια διαφοροποιημένη ενότητα. Με αφορμή την εμπειρία 

των συμβουλίων λαϊκής οικονομίας σαν θεσμών και μηχανισμών 

σοσιαλιστικής οργάνωσης της οικονομίας ο Λένιν θα προσιορί-

σει την σχέση μεταξύ των ανωτέρω και κατωτέρων κρίκων, όχι 

σαν σχέση γραφειοκρατικού-ιεραρχικού χαρακτήρα, αλλά άρρηκ

της ενότητας που προωθεί έναν καθολικό σκοπό: την αυτοδιεύ-

θυνση των εργαζομένων στη σφαίρα της οικονομίας. 

"...όσο πιο πολύ θα σταθεροποιείται το σοσιαλιστικό καθε

στώς τόσο μεγαλυερος, τόσο σπουδαιότερος θα γίνεται ο ρόλος 

των συμβουλίων λαϊκής οικονομίας, που είναι ο μόνος από όλους 

τους κρατικούς θεσμούς που θα διατηρήσει τη σταθερή του θέ

ση και η θέση του θα γίνεται τόσο πιο σταθερή, όσο θα πλησιά

ζουμε στην εγκαθίδρυση της σοσιαλιστικής τάξης πραγμάτων,όσο 

λιγότερο θα χρειάζεται ο καθαρά διοικητικός μηχανισμός, ο μηχα-

./. 
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νισμός που απασχολείται, ουσιαστικά μόνο με τη διοίκηση. 0 

μηχανισμός αυτός όταν συντρίβει οριστικά ηαντίσταση των εκ

μεταλλευτών, όταν οι εργαζόμενοι μάθουν να οργανώνουν την 

σοσιαλιστική παραγωγή-ο μηχανισμός αυτός διοίκησης με την 

κυριολεκτική, την περιορισμένη, τη στενή έννοια της λέξης,ο 

μηχανισμός του παλιού κράτους είναι καταδιακσμένος να πεθάνει, 

ενώ ο μηχανισμός τύπου του ανωτάτου συμβουλίου λαϊκής οικο

νομίας είναι προορισμένος να μεγαλώνει να αναπτύσσεται και να 

δυναμώνει, αγκαλιάζοντας όλη την κυριότερη δράση της οργανω

μένης κοινωνίας. 

Γι αυτό σύντροφοι όταν εξετάζω την πείρα του ανωτάτου 

συμβουλίου λαϊκής οικονομίας και των τοπικών συμβουλίων που η 

δράση τους συνδέεται άρρηκτα και στενά με τη δράση του ανω

τάτου συμβουλίου, τότε παόόλο που πολλά πράγματα είναι μισογε-

λειωμένα, ασυμπλήρωτα, ανοργάνωτα, νομίζω πως δεν έχουμε κα

νένα απολύτως λόγο να βγάλουμε οποιαδήποτε απαισιόδοξα συμπε

ράσματα. Γιατί το καθήκον που βάσει μπροστά του το ανώτατο 

συμβούλιο λαϊκής οικονομίας και το καθήκον που βάζουν μπρο

στά τους όλα τα επαρχιακά και όλα τα τοπικά συμβούλια, είναι 

ένα καθήκον τόσο τεράστιο, τόσο καθολικό ώστε τίποτα από όσα 

βλέπουμε όλοι μας δεν δημιουργεί κανένα φόβο" 

Η διαλεκτική συνάρθρωση κεντρικής και τοπικής εξουσίας, 

η απουσία γραφειοκρατικο-ιεραρχικών διασυνδέσεων ανάμεσα τους, 

δεν συνεπάγεται την απουσία προτεραιοτήτων, και πολύ περισ

σότερο δεν συμβιβάζεται με τοπικιστικές εκδηλώσεις και πρα

κτικές. Πρακτικές οι οποίες δεν αποσκοπούν στην προώθηση της 

πρωτοβουλίας του τοπικού στελεχικού δυναμικού μέσα στα πλαί

σια του γενικού σχεδίου της σοσιαλιστικής αναδιοργάνωσης 

της κοινωνίας. 
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Στις παρατηρήσεις τιου θα κάνει ο Λένιν στο σχέδιο "Κανο

νισμού γιατην διεύθυνση των εθνικοποιημένων επιχειρήσεων", 

θα σημειώσει: "Ο κομμουνισμός απαιτεί και προϋποθέτει τη με-

γαλύερη συγκεντροποίηση της μεγάλης παραγωγής σε όλη τη χώ

ρα. Γιαυτό πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί το δικαίωμα στο παν-

ρωσικό κέντρο θα θέσει κάτω από τις διαταγές του άμεσα όλες 

τις επιχειρήσεις του δοσμένου κλάδου. Τα περιφερειακά κέντρα 

καθορίζουν τα καθήκοντα τους ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες 

τους όρους ζωής και άλλες συνθήκες, σύμφωνα νιε τις παραγω

γικές οδηγίες και τις αποφάσεις του κέντρου. 

Η αφαίρεση του δικαιώματος από το πανρωσικό κέντρο να έ

χει κάτω από τις άμεσες διαταγές του όλες τις επιχειρήσεις 

του δοσμένου κλάδου σε όλες τις γωνίες της χώρας, όπως υτό 

προκύπτει από το σχέδιο της επιτροπής θα ήταν τοπικιστικός 

105 
αναρχοσυνδικαλισμός και όχι κομμουνισμός" 

Αλλά βέβαια η απαίτηση της εναρμόνισης με τις γενικές ο

δηγίες του κέντρου το οποίο βρίσκεται το ίδιο κάτω από την 

εξουσία των εργαζομένων, δεν ακυρώνει τον αυτόνομο, δημιουρ

γικό ρόλο της τοπικής εξουσίας, καιτου αναλόγου στελεχικού 

Μηχανισμού "...σοσιαλιστική οικοδόμηση-θα ^εί ο Λένιν- αξίζει 

να ονομαστεί μονό η οικοδόμηση εκείνη που θα γίνεται σύμφω

να με ένα μεγάλο γενικό σχέδιο και θα επιδιώκει να χρησιμοποι

ήσει 100 μέτρα τις οικονομικές
1
 και υλικές αξίες. Η σοβιετική 

εξουσία δεν σκοπεύει καθόλου να μειώσει τη σημασία της το

πικής εξουσίας και να πνίξει την αυτοτέλεια και την πρωτο

βουλία της"
1 0 3 

Σχετικά με την ανάγκη εφαρμογής ενός ενιαίου κανονισμού 

λειτουργίας για τα σοβιετικά ιδρύματα σε όλα τα επίπεδα, θα 

παρατηρήσει: "Η τήρηση αυτούτου κανονισμού, υποχρεωτική για 
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τα τοπικά, νομαρχιακάσυμβούλια, συμβούλια πόλεων κλπ. της λαϊ

κής οικονομίας και για τα οικονομικά τμήματα των εκτελεστι

κών επιτροπών, Αυτά τα τμήματα και τα συμβούλια της λαϊκής 

οικονομίας υποχρεώνονται να αναθέσουν αμέσως σε ορισμένα πρό

σωπα την ευθύνη για τη γρήγορη και κανονική συγκέντρωση κάθε 

είδους πρώτων υλών και προϊόντων, που έχει ανάγκη ο πληθυσμός. 

?
0λα τα καθοδηγητικά σοβιετικά ιδρύματα, όπως: εκτελεστι

κές επιτροπές, σοβιετ των αντιπροσώπων κυβερνείων και πόλε

ων κλπ. φειλουν να αναδιοργανώσουν αμέσως τη δουλεία τους 

με τέτοιο τρόπο ώστε την πρώτη θέση να την κατέχει ο αποτε

λεσματικός έλεγχος για την πραγματική εφαρμογή των αποφάσεων 

της κεντρικής εξουσίας και των αποφάσεων των τοπικών ιδρυμά

των και η άλλη δουλειά να μεταβιβάσει, στον ανώτερο δυνατό 

βαθμό, σε ολιγομελείς βοηθητικές επιτροπές του αντιστοίχου 

ιδρύματος" . "Το γενικό σχέδιο διεύθυνσης της βιομηχανίας, 

των εθνικοποιημένων επιχειρήσεων και ολόκληρων κλάδων της 

βιομηχανίας, έχει καταρτίστεί κι έχει μπεί σε στερεή βάση με 

τη συμμετοχή των συνδικάτων κι εδώ θα παλαίφουμε και στο μέλ

λον, έτσι όπως παλέψαμε ως τώρα ενάντια σε κάθε λογής συν

δικαλιστικές χωριστικές, τ οπικιστικές τάσεις που φέρνουν ζη-

107 
μία στην υπόθεση" 

0 Λένιν αντιμέτωπος μετ ην συγκεκριμένη πραγματικότητα 

των τεραστίων δισκολιών των πρώτων χρόνων της σοβιετικής εξου

σίας, παρατηρώντας ότι η επίτευξη της αρμονικότερης δυνατής 

σχέσης ανάμεσα στην κεντρική και τοπική εξουσία δεν είναι 

μια ευθύγραμμη διαδικασία. Θα σημειωόει τον αναπόφευκτο χαρα

κτήρα της προσφυγής στην χρήση ακόμη και του εξαναγκασμού 

γιατην εναρμόνιση της τοπικής εξουσίας με το γενικό κοινωνικό 
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σχέδιο σοσιαλιστικής αυτοδιεύθυνσης. Η υπογράμμιση αυτή του 

Λένιν έχει όμως μια γενικότερα σημασία στο βαθμό που ο 

εξαναγκασμός δεν μπορεί να εξαλείφει αυτομάτως μετά την ανα

τροπή της αστικής εξουσίας. 

"Σύντροφοι μπορεί οι λέξεις "είναι υποχρεωμένοι" να εκ

τελέσουν το διάταγμα να σας ξαφνιάσουν, αν τις δείτεαπό τη 

σκοπιά των παλιών συνηθειών, της παλιάς κρατικής οργάνωσης. 

Ισως ναπίίτε τόσο άσχημα είναι λοιπόν τα πράγματα στη σοβιε

τική δημοκρατία ώστε για να εκτελεστεί η θέληση της ΠΚΕΕ 

χρειάζεται εξαναγκασμός; Χρειάζεται σύντροφοι ο εξαναγκασμός 

και είναι καλύτερα να το λέμε αυτό ανοιχτά παρά να κλείνουμε 

τα μάτια μπροστά στην κατάσταση και να νομίζουμε πως όλα πάνε 

καλά...Αν λοιπόν τα θυμηθείτε όλα αυτά στις συζητήσεις που κά

νετε αναμεταξύ σας και δείτε πόσες από τις εντολές της κεντρί 

κής εξουσίας δεν έχουν εκπληρωθεί τότε θα πείτε και θα συμφω

νήσετε ότι καλύτερα είναι να λέμε την αλήθεια, δηλαδή ότι πρέ

πει να καταφεύγουμε στον εξαναγκασμό των τοπικών μας οργάνων 

κατά τρόπο σταθερό και αμείλικτο. 

Ακριβώς εδώ όπου συγκεντρώθηκε η ΠΚΕΕ σαν ανώτατο όργα

νο μαζί με τα όργανα του πανρωσικού συνεδρίου των συνδικάτων 

που έχουν το μεγαλύτερο αριθμό αντιπροσώπων- και τώρα αυτό εί

ναι το πιο σπουδαίο- ακριβώς εδώ αυτοί οι πιο έγκυροι σύντρο

φοι μας πρέπει να πουν σταθερά και φεύγοντας από εδώ να το 

πουν στα μέρη τους ότι τα τοπικά όργανα πρέπει να συνηθίζουν 

στην σκέψη πως πρέπει να τα εξαναγκάζουμε να εφαρμόζουν με 

συνέπεια την πολιτική που καθόρισε το κέντρο. Αυτή είναι η 

πιο δύσκολη δουλειά κι εδώ είναι φυσικό τα εκατομμύρια άνθρω

ποι που συνήθισαν να βλέπουν^ στην κεντρική εξουσία κλέφτες, 

./. 
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τσιφλικάδες, εκμεταλλευτές/ είναι φυσικό ότι οι άνθρωποι αυ

τοί δεν μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στο κέντρο και η δυσπι

στία αυτή πρέπει να κατανικηθεί γιατί αν δεν κατανικηθεί δεν 

μπορεί να οικοδομηθεί ο σισιαλισμός, επειδή πρόκειται για οι

κοδόμηση συγκεντρωτικής οικονομίας, οικονομίας διευθυνομένης 

από το κέντρο που μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από το προ

λεταριάτο που το εργοστάσιο και η ζωή το διαπαιδαγώγησαν σαυ-

τό το πνεύμα, γιατί μόνο αυτό είναι σε θέση να κάνει αυτή 

τη δουλειά. Είναι δύσκολη η πάλη ενάντια στον τοπικισμό,ενάν-

107 
τια στις συνήθειες του μικροϊδιοκτήτη" 

Η υπεράσπιση της αναγκαιότητας η δράση του αποκεντρω

μένου στελεχικού μηχανισμού να ανταποκρίενται στο γενικό 

κεντρικό πλαίσιο άρχων, δεν σημαίνει την άκριτη απομίμηση της 

τρακτικής του κεντρικού στελεχικού προσωπικού. Η υιοθέτηση 

μιας σχέσης τέτοιου χαρακτήρα θα ήταν ένας από τους ασφαλέ

στερους δρόμους γιατην αναζωπύρωση και την ενίσχυση των γρα

φειοκρατικών μηχανισμών. Ακόμη και στην περίπτωση που η εμπει

ρία σε κεντρικό επίπδο είχε έναν ριζοσπαστικό αντιγραφειοκρα

τικό περιεχόμενο, η άκριτη επανάληψη της θα οδηγούσε σε ακρι

βώς αντίθετα αποτελέσματα και θα αντέφασκε ριζικά μετην λο

γική του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού "Θα ήταν λάθος αν απλώς 

εκδίδαμε διατάγματα. Θα πεί ο Λένιν- σύμφωνα με ένα στερεό

τυπο όχημα για όλα τα μεόη της Ρωσίας, αν οι μπολσεβίκοι-κομ-

μουνιστές τα σοβιετικά στελέχη στην Ουκρανία και στον Ντον,άρ

χιζαν χωρίς διάκριση ανεξέλεγκτα να τα επεκτείνουν και στις 

άλλες περιοχές θα υποχρεωθούμε να αντιμετωπίσουμε πολλές ιδιο

μορφίες και σε καμιά περίτπωση δεν περιορίζουμετ ον ευατο μας 

με ένα ομοιόμορφο στερεότυπο όχημα, δεν αποφασίζουμε μια για 

πέντα ότι η πείρα μας, η πείρατης κεντρικής Ρωσίας, μπορεί να 
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μεταφερθεί ολοκληρωτικά σε όλες τις περιοχές. Μόλις τώρα κα

ταπιαστήκαμε -με το καθήνον της πραγματικής οικοδόμησης,μόλις 

κάνουμε τα πρώτα βήματα στον τομέα αυτο-μπροστά μας ανοίγε
ι no 

ται απέραντο πεδίο δουλειάς" 

Βέβαια ο συγκεντρωτισμός στην δημοκρατική του οργάνω

ση παρουσιάζει στην εποχή του Λένιν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 

που αντικειμενικά τονίζουν περισσότερο το σκέλος του συγκε

ντρωτισμού. Χαρακτηριστικά που επιβάλλονται από την πρωτοφα

νή για την έντασητων δυσκολιών ιστορική συγκυρία, η οποία και 

εξηγεί την έμφαση που δίνει συχνά ο Λένιν στην καταπολέμηση 

του τοπικιστικού φαινομένου, σαν έκφραση μιας κοινωνίας που 

την διασχίζει ο μικροαστικός κατατεμαχισμός. Σ- αυτές τις συ\ 

θήκες ο συγκεντρωτισμός εμφανίζεται σαν μια απόλυτη ανάγκη 

προκειμένου να αξιοποιηθούν όσες παραγωγικές δυνάμεις είχαν 

διασωθεί απότον παγκόσμιο πόλεμο, τον εμφύλιο και την ιμπερια

λιστική επέμβαση και να διατηρηθεί έτσι η σοβιετική εξουσία. 

"Πρέπει να διεξαχθεί παντού η πιο πλατιά ζύμωση, κυρί

ως στην ύπαιθρο, γιατην εξήγηση της σημασίας του προβλήματος 

των καυσίμων για τη σοβιετική εξουσία, ιδιαίτερα πρέπει να 

καταπολεμηθεί το πνεύμα επικράτησης των τοπικών και τοπικιστι

κών συμφερόντων, των στενά εγωιστικών συμφερόντων στο ζήτη

μα των καυσίμων: Πρέπει να εξηγηθεί πως χωρίς δουλεία με αυτα

πάρνηση για τις παγκρατικέέ ανάγκες, δεν είναι δυαντόν να 

σωθεί η δημοκρατία των σοβιέτ, δεν είναι δυνατή η προάσπιση 
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της εξουσίας των εργατών και των αγροτών" 

Παρά την πρωτοφανή ένταση όμως των ουσκολιών με τις οποί ε 

βρέθηκε αντιμέτωπος ο Λένιν, δεν θα υποτάξει την σκέψη του 

στην πραγματικότητα αυτή, προσπαθώντας να θεωρητικοποιήσει την 

κατασκευή ενοο unux/i«-™» n-uA,.-rr-^.. 
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τισμού. 

Μέσα στην καρδιά της σκέψης του θα παραμείνει αμετακίνητα 

παρούσα η εικόνα του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού σαν διαδι

κασίας προώθησης και όχι υπονόμευσης της αυτοδιεύθυνσης της 

κοινωνίας.Έτσι αντιμετωπίζοντας στο VII πανρωσικό συνέδριο 

των σοβιετ το πρόβλημα της γράφειοκρατικοποίησης του στελε

χικού δυναμικού των σοβχοζ, θα ασκήσει κριτική στην αντίληψη 

ότι η επίλυση του προβλήματος τούτου απαιτεί την υπαγωγή των 

σοβχοζ στα γεωργικά τμήματα των κυβερνείων, δηλαδή την προσ

φυγή στην ενίσχυση των συγκεντρωτικών μηχανισμών. 

"Γι αυτό έλεγα πως δεν βρίσκουν τον στόχο- θα πεί ο Λέ

νιν- όταν φωνάζουν για αντιδραστικότητα ακριβώς των σοβχοζ, 

των γενικών διευθύνσεων και των κέντρων προσπαθώντας να ξε

χωρίσουν το ζήτημα αυτό από το γενικό μας ζήτημα με ποιόν τρό

πο θα μάθουμε ένα μεγάλο αριθμό εργατών και αγροτών να διευ

θύνουν σε πλατιά κρατική κλίμακα. Το κάνουμε αυτό με ταχύτητα 

που αν πάρουμε υπόψη την καθυστέρηση της χωόας και τη δυσκο

λία που παρουσιάζουν οι συνθήκες, είναι αναμφισβήτητα πρωτο-

είδωτη στην παγκόσμια ιστορία. Μα όσο μεγάλη και αν είναι δεν 

μας ικανοποιεί γιατί οι ανάγκες μας σε εργάτες και αγρότες 

που να ξέρουν να διευθύνουν και να γνωρίζουν τους ειδικούς 

κλάδους της διεύθυνσης είναι τεράστιες και δεν έχουν ακόμη ικα

νοποιηθεί ούτε στο ένα δέκατο, ούτε στο ένα εκατοστό" 

Γιατον Λένιν επομένως η επίλυση των παραπάνω προβλημά

των δεν γίνεται διά μέσου οργανωτικο-διοικητικών μηχανισμών, 

άλλα διαμέσου πολιτικών διαδικασιών που αναδεικνύουν στο στε

λεχικό προσωπικό τις εργαζόμενες μάζες."Γιαυτό όταν μας 

έλεγαν ή όταν γίνονταν στο συμβούλιο των λαϊκών επιτροπών συνε-

δριαόεις, στις οποίες αποδείκνυαν ότι τα σοβχοζ είναι συχνά 

μέρη άπου κρύβονται ελαφρά μεταμφιεσμένοι και κάποτε εντελώς 
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απροκάλυπτα παλιοί τσιφλικάδες/ ότι εκεί δημιουργούνται εστί

ες γραφειοκρατισμού, ότι παρόμοια φαινόμενα παρατηρούνται συ

χνά στις γενικές διευθύνσεις και στα κέντρα - ποτέ δεν αμφέ

βαλλα πως αυτό είναι αλήθεια. Έλεγα όμως πως αν σκέπτεστε να 

εξαλείφετε το κακό αυτό με το να υπαγάγετε τα σοβχοζ στα γεωρ

γικά τμήματα των κυβερνείων, τότε κάνετε λάθος" 

"Συζητάμε αν χρειάζεται περισσότερος ή λιγότερος συγκε-

τρωτισμός στο δοσμένο τομέα και στη δοσμένη στιγμή. Εφόσον 

οι σύντροφοι των τοπικών οργανώσεων λένε και ο Τρότσκι 

και πολλοί λαϊκοί επίτροποι το επιβεβαιώνουν πως τελευταία αυ

ξήθηκε εξαιρετικά ο αριθμός των στελεχών των Κυβερνείων και 

σε σημαντικό βαθμό των νόμων, είμαστε υποχρεωμένοι να το πά

ρουμε υπόψη μας πρέπει να βάλουμε το ερώτημα αν στη δοσμένη 

περίπτωση κατανοήθηκε σωστά το ζήτημα του συγκεντρωτισμού.Εί

μαι βέβαιος ότι θα χρειαστεί να κάνουμε ακόμη πάρα πολλές τέ

τοιες διορθώσεις στη δουλεία των σοβιετικών οργάνων. Στον το

μέα αυτό μόλις τώρα αρχίζουμε να αποκτούμε πείρα οικοδόμησης"* 

0 ίδιος ο Λένιν στάθηκε με αδιαλλαξία απέναντι στον 

υπερσυγκεντρωτισμό, αρνούμενος να συμμετάσχει στη λήψη αποφά

σεων από όργανα που δεν ήταν αρμόδια για καΐι τέτοιο και αντί

θετα θα έπρεπε να εκπονηθούν από κατώτερα όργανα. Καταπολέμη

σε έτσι και με την πρακτική του δραστηριότητα την γράφειοκρα-

τικοποίηση του κεντρικού στελεχικού δυναμικού. Σ' ένα από τα 

γράμματα του έγραφε: "Πες τε στον Νικολαγιεφ και στον Μπελεν-

κι ότιαυτόί μου βάζουν ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να λύσουν 

οι ίδιοι .Είναι παράλογο να απαιτούν από μένα τη λύση, όταν 

εγώ δεν μπορώ να ρωτήσω όλους και να εξετάσω επι τόπου τη 

δουλειά. Εγώ υπέδειξα ποιο συμβούλιο πρέπει να κρίνει μόνο τοι 

./. 
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να συγκεντρώσει πληροφορίες και να αποφασίσει τυπικά με συγκε

κριμένη ψηφοφορία. Προτείνω έτσι ακριβώς να γίνει, αφού σταθμ 

σουν όλα τα στοιχεία και πληροφορίες και αποφασίσουν οι ίδιοι 

εμένα να με ενημερώσουν με την απόφαση που θα υπογράψουν όλ 

όλοι"
1 1 3 

Μια θεμελιακή όψη του ζητήματος των σχέσεων που πρέ

πει να υπάρχουν ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα του στελεχικού 

μηχανισμού, είναι εκείνη που αφορά τη σχέση ανάμεσα στο ανώ

τατο κομματικό απαρατ και το σοβιετικό στελεχικό δυναμικό. 

0 Λένιν θα καταπολεμήσει με αδιαλ\ιξία κάθε τάση υποκατάστα. 

χειραγώγησης του σοβιετικού στερεώματος από τον κομματικό 

μηχανισμό, κάθε τάση και επιδίωξη κομματικής υπερκυριαρχίας 

και θα υποστηρίξει τον σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων και 

των τομέων ενεργοποίησης. Έτσι σ* ένα γράμμα του στον Μολοτοι 

θα υπογραμμίσει ότι: "πρέπει να καθοριστούν με πολύ μεγαλύ

τερη ακρίβεια οι αρμοδιότητες του κόμματος (και της ΚΕ του) 

και της σοβιετικής εξουσίας* να ανεβάσουμε την ευθύνη καιτην 

αυτοτέλεια των σοβιετικών στελεχών και των σοβιετικών ιδρυμά

των και για το κόμμα να μείνει η γενική καθοδήγηση όλων των 

κρατικών οργάνων μαζί, χωρίς τη σημερινή ανάμιξη, που γίνε

ται πολύ συχνά ακανόνιστα και κάποτε για μικροζητήματα" 

Σχετικά με τα πιο πάνω είναι και όσα θα πεί σε άλλο σημείο: 

"Ας αφήσουμε τα αστεία- όσον αφορά τις βασικές οδηγίες.Στο 

σημείο αυτό να άρχει απόλυτη ομοφωνία στην ΚΕ κι ελπίζω ότι 

το συνέδριο θα δόσει μεγάλη προσοχή σ* αυτό το ζήτημα και θα 

εγκρίνει τις οδηγίες με την έννοια ότι πρέπει να απαλλάξουμε 

το Γ και την ΚΕ από τα μικροζητήματα και να ανεβάσουμε 

σε υψηλότερο επίπεδο τη δουλειά των υπευθύνων στελεχών. 

Οι λαϊκοί επίτροποι πρέπει να έχουν την ευθύνη για τη 
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δουλειά τους κι όχι να πηγαίνουν πρώτα στο ΣΛΕ και ύστερα στο 

πολιτικό γραφείο. Τυπικά δεν μπορούμε να καταργήσουμε το δι

καίωμα να προσφεύγουν στην ΚΕ, γιατί το κόμμα μας είναι το 

μοναδικό Κυβερνητικό κόμμα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να 

κόψουμετη συνήθεια να αποτείνονται στην ΚΕ για μικροζητήματα, 

πρέπει όμως ν· ανεβάσουμε το κόρος του ΣΛΕ, πρέπει να πετύ-

χομμε ώστε στη δουλειά του να παίρνουν περισσότερο μέρος οι 

115 
λαϊκοί επίτροποι και όχι οι αναπληρωτές τους..." 

Η αναβάθμιση της δράσης του ΣΛΕ συνδέεται κατά ον 

Λένιν άρρηκτα με την διεύρυνση και ενίσχυση της αυτενέργειας 

του στελεχικού δυναμικού που πλαισιώνει τα οικονομικά συμβού

λια των περιοχών. "Σε σύνδεση μ' αυτό-θα παρατηρήσει ο Δένιν-

πρέπει να τονιστεί ότι είναι ανάγκη να διευρυνθεί και να ανα

πτυχθεί η αυτονομία και η δράση των οικονομικών συμβουλίων πε

ριοχής. Η διαίρεση της Ρωσίας σε περιοχές έγινε σήμερα πάνω 

σε επιστημονική βάση, αφού πάρθηκαν υπόψη οι οικονομικές συν

θήκες, οι κλιματολογικές συνθήκες, οι συνθήκες ζωής, ο εφοδια

σμός με καύσιμα η τοπική βιομηχανία, κλπ. Με βάση αυτή τη διαι 

ρεση δημιουργήθηκαν τα οικονομικά συμβούλια των περιφερειών 

και των περιοχών. Φυσικά θα χρειαστούν μερικές τροποποιήσεις 

πρέπει όμως να ανεβάσουμε το κύρος αυτών των οικονομικών συμ

βουλίων περιοχής" 

"•Επειτα πρέπει να επιδιώξουμε ώστε η ΠΚΕΕ να δου

λεύει πιο δραστήρια και να πραγματοποιεί κανονικά τις συνο

δούς της που πρέπει να διαρκούν περισσότερο. Οι συνοδοί πρέ

πει να εξετάζουν τα νομοσχέδια που κάποτε υποβάλλονται βιαστι

κά στο ΣΛΕ χωρίς να υπάρχει επιτακτική ανάγκη. Καλύτερα 

να τα αναβάλουμε για αργότερα δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στα 

117 
τοπικά στελέχη να τα μελετούν προσεκτικά..." 



-148-

Μια άλλη πλευρά που θα πρέπει επίσης να αναφερθεί, 

συνδέεται με τον τρόπο που αντιμετώπίζε ο Λένιν το εύρος 

και τη φύση των ζητημάτων με τα οποία θα πρέπει να απασχο

λούνται οι ανώτεροι κρίκοι του κομματικού και κρατικού στελε

χικού δυναμικού. Συγκεκριμένα καταπολεμώντας την τάση του λε

πτομερειακού καθορισμού την κατέυθυνσιν γιατην επίλυση των 

πιο διαφορετικών προβλημάτων από το ανώτερο στελεχικό στρώ

μα του κόμματος και του κράτους, συγχρόνως παρνούνται κατηγη-

ματικά με πρόσχημα αυτό, την αποξένωση των ανωτέρω οργάνων 

από την κοινωνία. Δηλαδή την υποβάθμιση, τον παραγκωνισμό 

και την μη ενασχόληση με προβλήματα που αφορούσαν την καθημε

ρινή ζωή των πολιτών. 'Ετσι για τον Λένιν η διαδικασία της γε 

νίκευσης της επεξεργασίας των γενικών οδηγιών για ολόκληρη 

την κοινωνία, για να μην έχει έναν στερεότυπο, γραφειοκρατι

κό χαρακτήρα, θα πρέπει να στηρίζεται στην μελέτη της καθη

μερινής εμπειρίας, με τα μικρότερης ή μεγαλύτερης σημασίας 

ζητήματα που αυτή αναδεικνύει. "Αν κάναμε απόπειρα μέσα σ· έν< 

όργανο που καθορίζει γενικά μόνο τις βασικές αρχές, να ξεχω

ρίσουμε ένα άλλο όργανο που να αποφασίζει τις δευτερεύουσες 

πρακτικές μικροδουλειές, τότε θα καταστρέφαμε την όλη υπόθεση 

Γιατί θα αποσπάσουμε την γενίκευση από τα γεγονότα και η από-

στάση της γενίκευσης από τα γεγονότα θα είναι μαι φαντασιο-

κοπία και ένα έργο επιπόλαιο. Δεν πρέπει στην ΚΕ να διαχω

ριστούν τα ζητήματα σε θεμελιακά και σε επουσιώδη γιατί σε κά 

θε επουσιώδες ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί μια πλευρά θεμε

λιακού χαρακτήρα....Ομως να κάνεις διαχωρισμό των ζητημάτων 

σε επουσιώδη και θεμελιακά αυτό σημαίνει να τορπιλίσεις κάθε 

118 
αρχή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού" 

Και στην συνέχεια αναφερόμενος στην σύνδεση της ενα-
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σχολησης με επουσιώδη ζητήματα με την εργατική δημοκρατία, με 

την δυνατότητα πρόσβασης των εργαζομένων ανθρώπων στα ανώτερα 

όργανα της σοβιετικής εξουσίας θα σημειώσει:"Εδώ μίλησαν και 

παραπονέθηκαν ότι το προεδρείο της ΠΚΕΕ έχει παραφορτωθεί με 

υποθέσεις και παρόλο που αυτό είναι το ανώτερο μας όργανο, 

έχει παραφορτωθεί με εντελώς επουσιώδεις υποθέσεις. 

Ομως θα ρωρούσα όλους τους παρόντες εδώ, πόσοι από σας διάβα

σαν δεκάδες πρακτικά από τις δουλειές μας αυτές; Ποιος τα διά

βασε από την αρχή ως το τέλος. ΑΣφαλώς κανείς, γιατί είναι α

νιαρό πράγμα, δεν τα διαβάσεις ως το τέλος. Και οφείλω να πώ 

ότι κάθε μέλος του κόμματος μας και κάθε πολίτηςτης δημοκρατίς 

έχει το δικαίωμα να υποβάλλει το πιο μηδαμινό ζήτημα, την πκ 

μρ,οαμινή περίπτωση ως την ΠΚΕΕ. Το ζήτημα αυτό θα περάσει 

από όλη την κλίμακα, από το γραφείο κλπ. στο προερείο της 

ΠΚΕΕ όπου και θα εξεταστεί. Κι έτσι θα γίνεται μέχρι την πλή

ρη κομμουνιστική αναδιαπαιδαγώγηση των εργαζομένων που θα 

αρχίσει σε μας ύστερα από μερικές δεκαετίες μετά την πλήρη 

αποπεράτωση του εξηλεκτρισμού. Εμείς από την άποψη αυτή δεν 

119 
φοβόμαστε τις αλλαγές" 

Οι γραφειοκρατικές δομές και πρακτικές σύμφωνα με 

ταν Λένιν όπως έχει ήδη τονιστεί,ακριβώς επειδή δεν εξηγούν

ται με την παραβίαση κάποιων τεχνοκρατικά καθορισμένων τεχνι

κών οργάνωσης. Κάθε μορφής δραστηριότητας είναι δυνατόν να 

διασχίζουν τόσο τον κεντρικό, όσο και τον αποκεντρωμένο στε

λεχικό μηχανισμό. -Ενεκα τούτου η καταπολέμηση της γραφειο

κρατίας δεν εντοπίζεται αποκλειστικά στο επίπεδο της κεντρι

κής εξουσίας και των μηχανισμών της. άλλα εκτείνεται σε όλα 

τα επίπεδα. 0 ιδιαίτερος τύπος διασύνδεσης μεταξύ αυτών των 

επιπέδων στις συγκεκριμένες πάντα συνθήκες, καθορίζει και την 
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ιδιαιτερότητα των ρόλων που ανατίθενται στα διαφορετικά επί

πεδα του στελεχικού δυναμικού γιατην καταπολέμηση της γρα

φειοκρατίας. 'Ετσι ο Λένιν παρατηρώντας το αυξημένο βάρος 

της αναπτυσσόμενης κεντρικής σοβιετικής γραφειοκρατίας, θα 

δώσει αυξημένη έμφαση στην υποδειγματική αντιγραφειοκρατική 

οργάνωση του τοπικού στελεχικού δυναμικού, σαν αγωγού εξυγίαν

σης, από το γραφειοκρατικό "μικρόβιο" του κεντρικού μηχανισμοί 

"Υπάρχουν συνθήκες- θα τονίσει ο Λένιν- που η υπο

δειγματική οργάνωση της τοπικής δουλείας, ακόμη και σε πολύ 

μικρή κλίμακα έχει γιαττο κράτος περισσότερη σημασία από πολ

λούς τομείς της κεντρικής κρατικής δουλειάς. Και στις σημε

ρινές στιγμές η χώρα μας βρίσκεται σε τέτοιες συνθήκες όσον 

αφορά το αγροτικόν κοινοκυριο γενικά...Η υποδειγματική οργά

νωση της δουλειάς από την άποψη που αναφέραμε έστω και σε 

μια μόνο επαρχία, έχει μεγαλύτερη σημασία για όλο το κράτος 

από την "υποδειγματική" βελτίωση του κεντρικού μηχανισμού 

σε τούτο η σε εκείνο το Λαϊκό επιτροπάτο. 

Γιατί ο κεντρικός μηχανισμός μας μέσα σε τριάμισυ χρόνια δια 

μορφώθηκε ήδη έτσι που κατόρθωσε να αποκτήσει ορισμένη βλα

βερή ρουτίνα. 

Δεν μπορούμε να τον βελτιώσουμε αισθητά και γρήγορα, 

δεν ξέρομμε πως να το κάνουμε αυτό. Η Βοήθεια για να τον βελ

τιώσουμε πιο ριζικά, για να προκαλέσουμε καινούργια εισροή 

φρέσκων δυνάμεων, για να καταπολεμήσουμε με επιτυχία τη γρα

φειοκρατία για να ξεπεράσουμε τη βλαβερή τουτίνα πρέπει να έρ 

χεται από τα τοπικά όργανα, από τα κατωτέρα κοινωνικά στρώμ-

ματα, από την υποδειγματική οργάνωση ενός μικρού "συνόλου", 

αλλά πραγματικού "συνόλου", δηλαδή όχι μόνο ενός νοικοκυριού, 

όχι μόνο ενός κλάδου της οικονομίας, όχι μόνο μιας επιχει-
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ρησης, αλλά του συνόλου γενικά των οικονομικών σχέσεων, του 

συνόλου γενικά των οικονομικών ανταλλαγών, έστω και σε μια 

μικρή περιοχή. 

Οσοι από μας είναι καταδικασμένοι να δουλεύουν στους 

κεντρικούς οργανισμούς, θα εξακολουθήσουν να βελτιώνουν τον 

μηχανισμό και να τον ξεκαθαρίζουν από τη γραφειοκρατία, έστω 

και σε μέτρια άμεσα προσιτή έκταση. Η κυρία όμως βοήθεια από 

αυτή την άποψη έρχεται και θα έρθει από τα τοπικά όργανα.Γενι

κά από άσα μπορώ να κρίνω τα πράγματα κατά τόπους πάνε καλύ

τερα από το κέντρο και αυτό είναι ευνόητο γιατί το κακό της 

γραφειοκρατίας φυσικά συγκεντρώνεται στο κέντρο. Η Μόσχα δεν 

μπορεί από την άποψη αυτή να μην είναι η χειρότερη πόλη και γε 

120 
νικά το χειρότερο "μέρος της δημοκρατίας" 

Ανάμεσα στον κεντρικό και τοπικό στελεχικό μηχανι

σμό θα πρέπει να υπάρχει μια αλληλοδιείσδυση, μια σχέση όσμω

σης για να αντιμετωπίζεται το γραφειοκρατικό φαινόμενο "Το 

ζήτημα των κανονικών απολογισμών των τοπικών οργάνων απέναντι 

στο ΣΕΑ αποκτά εξαιρετική σπουδαιότητα επειδή ένα από τα Μυ-

ριώτερα κακά από τα οποία υποφέρουμε είναι η έλλειψη μελέτης 

της πρακτικής πείρας, της ανταλλαγής πείρας, του αμοιβαίου 

ελέγχου, των εντολών του κέντρου από την τοπική πρακτική και 

121 
της τοπικής πρακτικής από την καθοδήγηση του κέντρου" 

Τα νέου τύπου στελέχη δεν μπορεί να είναι διαποτισμέ"\ 

από μια άποψη που φετιχοποιεί την γραφειοκρατική ιεραρχία, 

όπως συνέβαινε με τον αστικό,γραφειοκρατικό στελεχικό μηχα

νισμό .'Ετσι σύμφωνα μετον Λένιν στα πλαίσια της νέας διάρθρω

σης του στελεχικού δυναμικού θα ήταν δυνατόν να υπάρξει και μι 

τάθεση κεντρικών στελεχών στο τοπικό επίπεδο για να διευκο

λυνθεί και να πραγματοποιηθεί η προσαρμογή του στελεχικού 

. /. 
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δυναμικού στις απαιτήσεις της σοσιαλιστικής αυτοδιεύθυνσης 

της κοινωνίας. 

"Ορισμένα στελέχη μπορούμε και πρέπει να τα πάρουμε από την 

κεντρική δουλειά και να τα τοποθετήσουμε στην τοπική: σαν κα

θοδηγητές στους νομούς και στις επαρχίες, οργανώνοντας εκεί 

υποδειγματικά όλη την οικονομική δουλειά στο σύνολο της.Θα γί

νουν παρά πολύ χρήσιμοι και θα κάνουν έργο πολύ πιο σπουδίο 

για όλο το κράτος, από κάθε άλλη κεντρική υπηρεσία που θα ανα-

λάβαιναν. Γιατί η υποδειγματική οργάνωση της δουλειάς θα χρη

σιμεύσει σαν φυτώριο στελεχών και παράδειγμα για μίμηση που 

θα είναι πια σχετικά εύκολο να το ακολουθήσουν κι εμείς από 

το κέντρο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε για να γίνει παντού 

πλατιά η "απομίμηση" του παραδείγματος και γίνει υποχρεωτική 

...Στο στρατιωτικό τομέα λογού χάρη στον τελευταίο πόλεμο 

με την Πολωνία δεν φοβηθήκαμε να παραβιάσουμε την γραφειοκρα

τική ιεραρχία δεν φοβηθήκαμε να "υποβιβάσουμε" να μεταθέσου

με σε κατώτερες θέσεις μέλη του επαναστατικού στρατιωτικού συμ 

βουλίου της δημοκρατίας (αφήνοντας τα σ' αυτή την ανώτερη κεν

τρική θέάη). 

Γιατί τώρα να μη μεταθέσουμε ορισμένα μέλη της ΠΚΕΕ 

η ορισμένα μέλη των συμβουλίων, ή άλλους συντρόφους με ανώ

τερες θέσεις σε δουλειά ακόμη και του νομού ακόμη και της επαρ 

χίας; Στην πραγματικότητα δεν έχουμε γίνει ακόμη τόσο "γραφείο 

κράτες" ώστε "να ανησυχούμε" απ αυτό. Και θα βρεθούν δεκάδες 

κεντρικά στελέχη μας που θα το δεχτούν με ευχαρίστηση. Και το 

έργο της οικοδόμησης της οικονομίας όλης της δημοκρατίας θα 

κερ6ίσει εξαιρετικά απ αυτό και οι υποδειγματικές
1
 επαρχίες ή 

οι υποδειγματικοί νομοί, θα παίξουν όχι απλώς μεγάλο μά άμε-

121 
σα αποφασιστικό, ιστορικό ρόλο" 
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Και βέβαια η αποφασιστική ανάπτυξη της αυτενέργειας 

των τοπικών οργάνων εξουσίας δεν θα πρέπει να μετατρέπεται 

σε μια υπεράσπιση των συμφερόντων της τοπικής γραφειοκρατί

ας, of
 ένα παράγοντα ανασταλτικό γιατην προώθηση της πρωτο

βουλίας των ιδίων των εργαζομένων. Γεγονός που όχι μόνο δεν ο< 

γεί στον περιορισμό αλλά αντίθετα τροφοδοτεί, ενισχύει και 

νομιμοποιεί την ύπαρξη της κεντρικής γραφειοκρατίας. Από αυ

τή την άποψη έχει ενδιαφέρον η τ οποθέτηση του Λένιν στο ζή

τημα αν οι τοπικοί αντιπρόσωποι της εισαγγελικής εποτείας θα 

πρέπει να υπάγονται αποκλειστικά στην κεντρική σοβιετική εξου

σία ή θα πρέπει να υπάγονται και στην τοπική εξουσία.Δηλα

δή αν θα πρέπει να ισχύει το καθεστώς της "διπλής" υπαγωγής 

ή όχι. Ας παρακολουθήσουμε πιο συγκεκριμένα την άποψη του Λέ

νιν. Είναι αναγκαίο να σημειωθεί εδώ ότι ο Λένιν προσεγγίζει 

το εν λόγω θέμα μέσα στις συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες μκ 

καταστραμένης και ερειπωμένης Ρωσίας, στα πλαίσια της οποίας 

η καθιέρωση μιας ενιαίας νομιμότητας που να εναρμονίζεται με 

τον τύπο της σοβιετικής εξουσίας αποτελούσε μια επιτακτικότα

τη ανάγκη. 

"Ανακεφαλαιώνοντας, φτάνω στο συμπέρασμα ότι όχι μό

νο είναι καταρχήν λάθος να υπερασπίζουμε τη "διπλή" υπαγωγή 

σχετικά με την εισαγγελία και να της αφαιρούμε το δικαίωμα να 

εγείρει ένσταση για κάθε απόφαση των τοπικών αρχών, ότι αυτό 

όχι μόνο εμποδίζει να πραγματοποιεί το βασικό μας καθήκον που 

είναι η καθιέρωση μιας σταθερής νομιμότητας, μα και εκφράζει 

τα συμφέροντα και τις προλήψεις της τοπικής γραφειοκρατίας 

και των τοπικών επιδράσεων, δηλαδή του χειρότερου φραγμού αν< 

μέσα στους εργαζομένους και στην τοπική και κεντρική σοβιετικι 

12' 
εξουσία, κκαθώς και στην κεντρική εξουσία του ΚΚ της Ρωσίας 

./. 
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Συμπερασματικά οι βασικές θέσεις του Λένιν γιατην 

διάρθρωση και λειτουργία του νέου τόπου στελεχικού προσωπικού 

στη βάση των άρχων του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού μπορούν 

να διατυπωθούν ως ακολούθως. Πρώτο: 0 δημοκρατικός συγκεντρω

τισμός δεν ταυτίζεται με την παραχώρηση και νομιμοποίηση κάποι

ου πρωταρχικού- καθοριστικού ρόλου του κεντρικού στελεχικού 

δυναμικού στην διαδικασία διεύθυνσης, της κοινωνίας. 

Το ακριβώς αντίθετο. 0 δημοκρατικός συγκεντρωτισμός εκφράζει 

την διαδικασία διαμόρφωσης και λειτουργίας ενός νέου τύπου eve 

τηταςτης κοινωνίας.Αντανακλά την κίνηση της κοινωνίας προς 

την κομμουνιστική αυτοδιεύθυνση-αυτοδιαχείριση της και επο

μένως στο πρωταρχικό στάδιο αυτής της κίνησης εκφράζει την κα

τάλυση του αστικού γραφειοκρατικού συγκεντρωτισμού και την συ

γκέντρωση της εξουσίας στο πεδίο της πολιτικής και της οικο

νομίας στην εργατική τάξη και στις άλλες κοινωνικές δυνάμεις 

που εντάσσονται στην προοπτική του κομμουνισμού. 

Δεύτερο: Από την παραπάνω σκοπιά προσεγγίζει ο Λένιν 

μέσα στην συγκεκριμένη ρωσική πραγματικότητατης εποχήςτου, το 

όλο ζήτημα της διάρθρωσης και λειτουργίας του στελεχικού προ

σωπικού. Στην προβληματική του Λένιν η ασυμφιλίωτη αντίθεση 

δεν τοποθετείται ανάμεσα στα δύο επίπεδα ύπαρξης του στελεχι

κού προσωπικού, δηλαδή το κεντρικό και το τοπικό, το απόκεντρο 

μένο. Η διαχωριστική γραμμή βρίσκεται ανάμεσα σ· ένα στελε

χικό μηχανισμό του οποίου η διάρθρωση και η λειτουργία υπα

κούει στην κίνηση της κοινωνίας προς την κομμουνιστική αυτο-

διεύθυνση και σ'- ένα στελεχικό μηχανισμό υποταγμένο σε μια 

γραφειοκρατική συγκρότηση, αποξενωμένο από την κοινωνία και 

προορισμένο να αναπαραγάγει την ταξική αλλοτριωτική αυγκρότη-
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ση της κοινωνίας. Αυτή η διαχωριστική γραμμή διασχίζει με την 

ίδια ένταση όλες τις βαθμίδες του στελεχικού δυναμικού, 0 το

πικός, αποκεντρωμένος στελεχικός μηχανισμός δεν είναι από την 

φύση του, την "τεχνική" του ιδιοσυστασία, αντιγραφειοκρα

τικά δομημένος, υποταγμένος στις λαϊκές δυνάμεις της κοινωνί

ας. Μπορεί κάλλιστα να διαπερνάται από την λογική του γραφειο

κρατικού συγκεντρωτισμού συνιστώντας ο ίδιος έναν οργανικό 

κρίκο σε μια κοινωνία ταξική που δομείται και λειτουργεί στο 

σύνολοτης με ένα αντίστοιχο μοντέλο. 

Τρίτο: Η σχέση που πρέπει να οικοδομείται μεταξύ του 

κεντρικού και του αποκεντρωμένου στελεχικού μηχανισμού, στην 

περίοδο της μετάβασης απότον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό, εν

τάσσεται μέσα στα πλαίσια της διαλεκτικής ενότητας και αντίθε

σης. Στα πλαίσια αυτά το Κεντρικό στελεχικό προσωπικό δεν κα

τέχει το προνόμιο της εκπόνησης του σχεδίου ανάπτυξης της κοι

νωνίας, στη βάση ανελαστικών οδηγιών και εντολών τις οποίες 

καλείται εκ των υστέρων να υλοποιήσει η κοινωνία και οι ίδιοι 

οι εργαζόμενοι. Αντίθετα ο κεντρικός στελεχικός μηχανισμός εί

ναι επιφορτισμένος με την ευθύνη της εποπτείας, του έλεγχου 

και της συντονισμένης ενεργοποίησης όλων των κοινωνικών δυνά

μεων γιαττην υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης της κοινωνίας το 

οποίο έχουν επεξεργαστεί οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. 

Το αποκεντρωμένο, τοπικό στελεχικό προσωπικό δεν εί

ναι ο παθητικός διεκπεραιωτής των εντολών των κεντρικών οργά

νων εξουσίας, μέσα στα όρια ευθύνης που του έχουν καθορίσει τα 

παραπάνω όργανα. Αλλά και η αυτενεργός δραστηριότητα του δεν 

σημαίνει ότι με το ίδιο γραφειοκρατικό μοντέλο λειτουργίας, 

επεξεργάζεται μέσα στα δικά του όρια δράσης και ευθύνης το 

πρόγραμμα ανάπτυξης μιας επιχείρησης, ενός κλάδου, μιας πε-
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ριοχής, παρακάμπτοντας τον καθοριστικό ρόλο των εργαζομέ

νων. Το σύνολο των αμοιβαίων σχέσεων ανάμεσα στις διαφορετι

κές βαθμίδες οργάνωσης του στελεχικού προσωπικού δεν διέπεται 

από ένα προκαθορισμένο πλαίσιο άκαμπτων και ανελαστικών 

κανόνων. Το σύνολο αυτό πρέπει να είναι πάντα συγκεκριμένο, 

καθορισμένο από τις ιστορικές" συνθήκες και μεταβαλλόμενο ανά

λογα μετις απαιτήσεις του συγκεκριμένου χώρου και χρόνου:"Αμφι 

βάλλω- θα πεί ο Λένιν- αν μια προσπάθεια να κωδικοποιηθούν 

τώρα αμέσως όλες αυτές οι αμοιβαίες σχέσεις θα ήταν επίκαιρη: 

η πείρα είνα-ι ακόμη λίγη και από τις προσπάθειες για μια παρ<2 

μοια κωδικοποίηση θα μπορούσε να βγεί ένα καθαρά γραφειοκρατι

κό κατασκεύασμα. Θα ήταν πιο σκόπιμο να αφήσουμε πρώτα την 

πράξη να επεξεργαστεί τις κατάλληλες μορφές σχέσεων...Στην αρ

χή καλύτερα ας είναι οι μορφές αυτές όχι απόλυτα σταθερές:η 

ποικιλία είναι επιθυμητή, ωφέλιμη και μάλιστα απαραίτητη για 

να μελετηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και να συγκριθούν πλη

ρέστερα τα διάφορα τα διάφορα συστήματατ ων αμοιβαίων σχέ-

123 σεων··"^·3 

Τέταρτο: 0 Λένιν ανοίγει ένα διπλό "μέτωπο" πάλης 

ενάντια τόσο στην κεντρική όσο και την τοπική γραφειοκρατία. 

Στις συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες η δυναμική ανάπτυξη της 

πρωτοβουλίας και της αυτονομίας των τοπικών οργάνων εξουσίας 

μετατρέπεται σ- ένα σημαντικό δίαυλο καταπολέμησης του γρα

φειοκρατικού φαινομένου που κατά κύριο λόγο είναι συγκεντρω

μένο στο κεντρικό επίπεδο των στελεχών. Αλλά και αντίστροφα; 

ένα δυναμικό στελεχών του κεντρικού επιπέδου απαλλαγμένο από 

την ιδεολογία της δεισιδαιμονικής υποταγής στην γραφειοκρατι

κή ιεραρχία, καλείται να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο 

στην αποφασιστική αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας τόσο στο 
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κεντρικό όσο και στον αποκεντρωμένο επίπεδο. 

Πέμπτο: Η προώθηση της πρωτοβουλίας των τοπικών οργά

νων εξουσίας δεν θα πρέπει να κατανοείται ως μια σχέση απόλυ

της αυτονομίας και διαχωρισμού μεταξύ τους. Γεγονός που λει

τουργεί σαν θερμοκήπιο γέννησης και εξάπλωσης της γραφειοκρα

τίας. Η ανάπτυξη της αυτενεργέίας του τοπικού στελεχικού προ

σωπικού οφείλει να εμπεριέχει ως συστατικό της στοιχείο την 

εναρμόνιση και τον συντονισμό της δραστηριότηταςτ ους μέσα 

στο ευρύτερο πλαίσιο των αντιγραφειοκρατικών σχέσεων κεντρι

κών και τοπικών οργάνων εξουσίας,της λειτουργικής αποκέντρω

σης και της μετάβασης στην κοινωνία της αυτοδιεύθυνσης των 

ανθρώπων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Ο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΡΟΔΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ.-

Η αναφορά μας στον ιδιαίτερο ρόλο των συνδικάτων στη 

διαδικασία ανάδειξης του στελεχικού προσωπικού που ανταποκρί

νεται στις απαιτήσεις της μετάβασης στην σοσιαλιστική-κομμου-

νιστική αυτοδιεύθυνση της κοινωνίας, επιβάλλεται λόγω της σπου 

δαιότητας που απέδιδε στον ρόλο αυτό ο ίδιος ο Λένιν. Σπου

δαιότητα που απέρρεε από το γεγονός ότι τα συνδικάτα αποτε

λούσαν εκείνη"την μορφή κοινωνικής αυτοοργάνωχης που την χα

ρακτηρίζει η πιο ενεργός και κυρίως διευρυμένη παρουσία της 

εργατικής τάξης. Συνιστούσε επομένως μια οργάνωση μετους πε

ρισσοτέρους δεσμούς μετην εργατική τάξη και επομένως ήταν τα 

τοχρόνως ένα θερμοκήπιο για την ανάπτυξη της αυτενέργειας της 

εργατικής τάξης στο εσωτερικό αυτού του θερμοκηπίου, αλλά και 

δύναμη για την προώθηση της πρωτοβουλίας των αμέσων παραγωγών 

στο σύνολο τους. 

Ετσι σύμφωνα με τον Λένιν τα συνδικάτα καλούνται να 

εκπληρώσουν ένα κρίσιμο διαμεσολαβητικό ρόλο κοινωνικοποίη

σης της διαδικασίας οικοδόμησης των στελεχών νέου τύπου και 

κοινωνικοποίησης επίσης της λειτουργίας που πραγματώνουν,δήλα 

δή της διευθυντικής λειτουργίας. Η κοινωνικοποίηση αυτή εντάσ 

σεται σαν οργανική όψη στο μακροχρόνιο δρομολόγιο της κοινω

νικοποίησης της πολιτικής και της οικονομίας. Και επειδή η πο 

λιτική έχει ένα ρόλο προτεραιότητας απέναντι στην οικονομία 

και όχι βέβαια καθοριστικότητας, αποτελώντας όπως έλεγε ο Λέ

νιν συμπυκνωμένη έκφραση της οικονομίας γι αυτό πρωταρχικό 

πεδίο παρέμβασης των συνδικάτων στην διαμόρφωση των στελεχών 
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νέου τόπου, είναι, εκείνο του κράτους. Ακριβώς σαν βασική 

προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί η πολιτική και η ιδεολογική η

γεμονία της εργατικής τάξης στην πορεία της μετάβασης. 

Ο Λένιν μιλώντας στην IV συνδιάσκεψη των συνδικάτων θα 

πεί: "Παντού φάνηκε η αλήθειαϊ για να νικήσεις τους καπιταλι

στές πρέπει στη διάρκεια της πάλης ενάντια στην εκμετάλλευση, 

όσο καιρό θα είναι σκοτάδι, όσο καιρό δεν θα υπάρχει ακόμη 

εμπιστοσύνη στη νέα τάξη πραγμάτων, οι οργανωμένοι εργοστάσια 

κοί εργάτες των πόλεων να γίνουν κυρίαρχη τάξη" . Και από 

την αναγμαιότητα αυτή καθορίζεται ο ρόλος της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης σαν κοινωνικής μορφής που γεννιέται μέσα στο πεδί

ο της οικονομίας, στο πεδίο των σχέσεων παραγωγής και χωρίς 

να αποτελεί μια εξωτερική προσθήκη διαμεσολαβεί στην υπέρβα

ση του διαχωρισμού και της αποξένωσηςτης πολιτικής από την ο 

κονομία. "Οταν στις εργοστασιακές σας επιτροπές συνεδριάζετε 

για να λύσετε τα προβλήματα σας, μην ξεχνάτε πως η επανά

σταση δεν θα μπορέσει να διατηρήσει καμία από τις καταχτή

σεις της, αν στις εργοστασικές σας επιτροπές ασχολείστε με 

τα τεχνικά ή τα καθαρά οικονομικά συμφέροντα των εργατών. 

Πολλές φορές έτυχε οι εργάτες και οι καταπιεζόμενες τά

ξεις να κατορθώσουν να πάρουν στα χέρια τους την εξουσία, ποτ 

όμως δεν έτυχε να καταφέρουν να την κρατήσουν. Γιαυτό χρειά

ζεται οι εργάτες να έχουν όχι μόνο την ικανότητα να ξεσηκω

θούν στον ηρωικό αγώνα και να ανατρέφουν την εκμετάλλευση, 

άλλα και την ικανότητα οργάνωσης, πειθαρχίας και αντοχής,την 

ικανότητα να συζητούν, όταν γύρω τους όλα σειούνται και τραν

τάζονται, όταν σου επιτίθενται, όταν διαδίδονται επ άπειρον 

ανόητες φήμες- σε τέτοιες στιγμές στις εργοστασιακές επιτρο-

./. 
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π έ ς , τιου από κάθε πλευρά συνδέονται στενά με την πλατιά μά

ζα των εκατομμυρίων, π έ φ τ ε ι ένα πολύ μεγάλο κρατικό καθήκον 
T O C 

να γίνουν πρώτα από όλα όργανο διακυβέρνησης του κράτους" 

"Οι εργοσταδιακές σας επιτροπές πρέπει να πάψουν να είναι μό 

νο εργοστασιακές επιτροπές, πρέπει να γίνουν οι βασικοί κρατ 

κοί πυρήνες της κυρίαρχης τάξης. Από την οργάνωση σας, από τ 

συνοχή σας, από τη δραστηριότητα σας εξαρτάται αν σ' αυτό το 

δύσκολο πέρασμα θα αντέξουμε τόσο γερά, όπως πρέπει να αντέ

ξει η σοβιετική εξουσία.Καταπιαστείτε με τη δουλειά μόνοι σα 

καταπιαστείτε ολόπλευρα, ξεσκεπάζετε κάθε μέρα τις καταχρήσε 

διορθώνετε με την ατομική σας πείρα κάθε λάθος που έγινε-γί-

νονται πολλά λάθη τώρα, γιατί η εργατική τάξη δεν έχει ακόμη 

πείρα, αλλά το σπουδαίοείναι να καταπιαστεί η ίδια με τη δου 
126 

λειά και μόνη της να διορθωθεί τα λάθη" 

Στα πλαίσια της σοβιετικής δημοκρατίας το περιεχόμενο 

της διευθυντικής λειτουργίας και ο τρόπος άσκησης της μετα

σχηματίζονται ριζικά. Στον μετασχηματισμό αυτό ο ρόλος των 

συνδικάτων είναι αποφασιστικός. Αναπτύσσοντας αυτή την ριζι

κή αντίθεση ανάμεσα στον παλιό και τον νέο τρόπο διεύθυνσης 

με άξονα αναφοράς ρον ρόλο των συνδικάτων ο Λένιν. Θα σημειώ 

σει:"Εμείς δεν καταπιανόμαστε μ' αυτό το έργο όπως καταπιά

νονται οι κυβερνήσεις που στηρίζονται σε υπαλλήλους. Ετσι 

είναι εύκολο να διοικείς: ας παίρνει ένας άνθρωπος 400 ρούβλ 

άλλος πιο πολλά, χίλια ρούβλια, η δουλειά μας είναι να δί

νουμε διαταγές και αυτοί πρέπει να τις εκτελούν. Ετσι διοι-

κού όλες οι αστικές χώρες, παίρνουν υπαλλήλους με μεγάλους 

μισθούς, μισθώνουν τα ίδια τα βλαστάρια της αστικής τάξης 

127 
και τους αναθέτουν τη διοίκηση της χώρος" 

"Η σοβιετική δημοκρατία δεν μπορεί να διοικεί έτσι, δε\ 



-161-

έχει υπαλλήλους για να διευθύνουν και να καθοδηγούν την ένω

ση όλων των υφαντουργέ ίων, την οργάνωση της καταγραφής,την 

επίβολή του μονοπωλίου σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης καν. τη 

σωστή διανομή τους. Γιαυτό το σκοπό καλούμε πάλι τους εργά

τες, καλούμε τους εκπροσώπους των υφαντουργικών συνδικάτων κα 

λέμε: εσείς πρέπει να αποτελείτε την πλειοψηφία στα καθοδηγη

τικά συμβούλιατης Κεντρικής διεύθυνσης υφαντουργίας, και θα 

αποτελείτε την πλειοψηφία μέσα σ· αυτό όπως αποτελείτε την 

πΧειοψηφία μέσα στα καθοδηγητικά συμβούλια του Ανωτάτου Συμ-

128 
βουλίου λαϊκής οικονομίας" 

Τα συνδικάτα δεν είναι απλά ένας μηχανισμός που με την 

χρησιμοποίηση του οι εργάτες καταλαμβάνουν κυρίαρχες θέσεις 

στα όργανα διεύθυνσης του κράτους και της οικονομίας. Διαμέ

σου των συνδικάτων οι εργαζόμενοι κυρίως συσσωρεύουν εμπειρία 

και γνώση, που τους επιτρέπουν την βαθμιαία αφομοίωση της επι 

στήμης της διεύθυνσης και την πρακτική αξιοποίησητης. 

"Τι κάνουν λοιπόν οι εργάτες που άρχισαν με τις δικές 

τους δυνάμεις μέσω των συνδικάτων, να μαθαίνουν από τα αφεντι 

κά τους, το έργο της διεύθυνσης των επιχειρήσεων; Λέτε πως 

δεν είναι δύσκολο να μάθεις να διευθύνεις, ωστόσο εμείς στο 

ανώτατο συμβούλιο λαϊκής οικονομίας λύνουμε καθημερινά χιλιά

δες προσγριβές και εξετάζουμε περιπτώσεις που δείχνουν ότι ο 

εργάτης έμαθε πολλά πράγματα, βγάζουμε τα συμπεράσματα μας 

καισχηματίζούμε τη γνώμη ότι οι εργάτες αρχίζουν να μαθαίνουν 

σιγά-σιγά, είναι αλήθεια με λάθη, όμως άλλο πράγμα είναι να 

λές λόγια και άλλο να βλέπεις μήνα με το μήνα να χάνει την δι-

129 
στατικότητατου και νιώθει τον εαυτό του κυβερνήτη" 

Η εκπλήρωση από τα συνδικάτα του ρόλου τους, σαν κρίσιμ< 

φορέων στην διαδικασία οικοδόμησης του στελεχικού προσωπικού 

_ / 
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που ανταποκρίνεται στην λογική που διέπει την κίνηση της 

σοβιετικής εξουσίας, δεν είναι σύμφωνα με τον Λένιν μια ευθύ 

γοαμμη, πορεία. Αντίθετα να ακούει στην διαλεκτική σχέση 

συνεχείας και ασυνεχείας, καθοριζομένη από την διαφοροποίη

ση που παρουσιάζουν μεταξύ τους οι φάσεις και οι συγκεκριμέ

νες βαθμίδες της μεταβατικής περιόδου, ιδιαίτερα στις συγκε

κριμένες συνθήκες της νεαρής σοβιετικής κοινωίας.
?
Ετσι το πε

ριεχόμενο των καθηκόντων των συνδικάτων, και οι λειτουργίες 

που καλούνται να εκπληρώσουν μεταβάλλονται κατά την μετάβα

ση από την αρχική βαθμίδα του εργατικού ελέγχου, στην ανώτε

ρη φάση της σταδιακής συστηματοποιημένης συγκέντρωσης της διε' 

θυνσης του κράτους και της οικονομίας σε πανκοινωνικό επί

πεδο στις λαϊκές δυνάμεις. 

Αναλύοντας την αλλαγή αυτή ο Λένιν μιλώντας στο VI παν-

ρωσικό έκτακτο συνέδριο των σοβιέτ θα παρατηρήσει ότι:"Ξέρου

με ότι σε μια τόσο καθυστερημένη και ρημαγμένη χώρα όπου τό

σα εμπόδια και φραγμούς έβαζαν στην εργατική τάξη, χρειάζε

ται πολύς καιρός για να μάθει η τάξη αυτή να διευθύνειτη βιο

μηχανία. Θεωρούμε ότι το πιο σπουδαίο και το πιο πολύτιμοεί-

ναι ότι με την δουλειά αυτή καταπιάστηκαν οι ίδιοι οι εργάτες 

πως από τον εργατικό έλεγχο που έμελλε να παραμείνει χαώδης 

σκορπιός, χειροτεχνικός και ελλιπής σε όλουςτους κυριότερους 

κλάδους της βιομηχανίας, φτάσαμε στην διεύθυνση της Βιομηχα

νίας από τους εργάτες σε πανεθνική κλίμακα. 

'Αλλαξε η κατάσταση στα συνδικάτα, Κυριότερο καθήκον 

τους έγινε να προωθούν αντιπροσώπους τους σε όλες τις γενικές 

διευθύνσεις και στα κέντρα, σε όλες τις νέες εκείνες οργανώ

σεις που κληρονόμησαν από τον καπιταλισμό μια βιομηχανία 

καταστραμμένη...Και καταπιάστηκαν μετην εκπλήρωση του καθή-
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κοντος αυτού δίχως την βοήθεια των διανοουμένων, που από μιας 

αρχή*ε έταξαν σαν σκοπό τους να εκμεταλλευτούν τη γνώση και 

την ανώτερη μόρφωση...όπως και τα εκμεταλλεύτηκαν όλα αυτά 

για να υποσκάψουν το έργο του σοσιαλισμού, για να χρησιμοποιή

σουν την επιστήμη όχι για να βοηθήσει τις μάζες να οργανώσουν 

μια κοινωνική, λαϊκή οικονομία χωρίς εκμεταλλευτές. Οι άνθρω

ποι αυτοί είχαν τάξει σαν σκοπό τους να χρησιμοποιήσουν την 

επιστήμη για να...βάζουν εμπόδια στους εργάτες που καταπιά

στηκαν μετη δουλειά της διεύθυνσης, αλλά ήταν λιγότερο καταρ

τισμένοι γιατη δουλειά αυτή και μπορούμε να πούμε ότι το βασι-

130 
κό εμπόδιο συντρίφτηκε" 

Στην πρώτη περίοδο της σοβιετικής εξουσίας, ο Λένιν συν

δέει τον ρόλο των συνδικάτων στην διαμόρφωση και άσκησητης 

διευθυντικής λειτουργίας μετην λεγόμενη "κρατικοποίηση" τους. 

Βέβαια γιατον Λένιν η "κρατικοποίηση" αυτή δεν είχε την évvoic 

της μετατροπής των συνδικάτων σ' ένα καταναγκαστικό μηχανι

σμό όπως είναι το κράτος, που θα οδηγούσε στην εκμηδένιση της 

αυτόνομης συμβοληςτους, στην αποξένωση από τους εργαζομένους, 

και επομένως στην ανάδειξη ενός γραφειοκρατικού στελεχικού 

στρώματος. Αντίθετα η "κρατικοποίηση" σημαίνει την 

από τα συνδικάτα της διεύθυνσης των κρατικών σχέσεων. 'Ηταν 

δηλαδή ενταγμένη μέσα στην προβληματική της απονέκρωσης του 

κράτους. Θεωρούμε αναγκαίες τις πιο πάνω παρατηρήσεις για να 

αποφευχθεί μια παρερμηνεία των θέσεων του Λένιν. Παρερμηνεία 

που θα μπορούσε να ενισχυθεί από το γεγονός ότι -όπως θα δειχ

τεί πιο κάτω- ο Λένιν αργότερα αντιμέτωπος με το ισχυρό φαι

νόμενο της γραφειοκρατικής διαστρέβλωσης του εργατικού μισοκρί 

τους, θα εγκαταλείψει την άποψη της "κρατικοποίησης" των συν

δικάτων και μάλιστα θα καταπολεμήσει τέτοιου είδους αντιλήψείξ 
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και πρακτικές με ιδιαίτερη σφοδρότητα. 

Αλλά δεν θα εγκαταλείψει όμως την προβληματική του 

μαρασμού του κράτους και κατ' επέκταση την αναζήτηση των ιστο

ρικά συγκεκριμένων μορφών γιατην οικοδόμηση του σοσιαλιστικού 

στελεχικού προσωπικού. 

Θα προχωρήσουμε στη συνέχεια να παρακολουθήσουμε ανα

λυτικότερα την κίνηση της σκέψης του Λένιν. Μιλώντας στο II 

πανρωσικό συνέδριο των συνδικάτων θα πεί: "Και στο σημείο 

αυτό σύντροφοι, τα συνδικάτα στη δουλειά τους για την οικοδό

μηση του κράτους πρέπει να θέσουν ένα εντελώς νέο ζήτημα, το 

ζήτημα της "κρατικοποίησης" των συνδικάτων, όπως ονομάστηκε 

αυτό το ζήτημα στην απόφαση που πρότεινε η ομάδα των κομμουνι

στών "
1 3 1 

Αλλά βέβαια όπως θα υπογραμμίσει πιο κάτω ο ίδιος ο 

Λένιν η "κρατικοποίηση" αυτή δεν ακυρώνει τονρόλο των συνδι

κάτων σαν κοινωνικών φορέων ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της πρω

τοβουλίας των εργαζομένων. Και ανάδειξης έτσι από τους κόλ

πους τους του απαιτουμένου, καινούργιου στελεχικού δυναμικού. 

"Αλλά απότις οργανώσεις εκείνου του καιρού τα συνδι

κάτα ήταν οι πιο πλατιές οργανώσεις που τώρα, μένοντας τυπικά 

αυτοτελείς οργανώσεις, μπορούν και πρέπει, όπως αναφέρεται 

σε μια από τις θέσεις της απόφασης που σας προτείνεται, να συυ 

μετέχουν ενεργά στη δράση της σοβιετικής εξουσίας, δουλεύον

τας άμεσα σε όλα τα κρατικά όργανα, οργανώνοντας τον έλεγχο 

των μαζών πάνω στη δράση των οργάνων αυτών κλπ. δημιουργώντας 

νέα όργανα καταγραφής ελέγχου και ρύθμισης ολόκληρης της πα

ραγωγής και της κατανομής, όργανα που να βασίζονται στην οργα

νωμένη αυτενέργεια των ιδίων τωνενδιαφερομένων πλατιών μαζών 

./. 
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των εργαζομένων...Τα συνδικάτα μπορούν να αρχίσουν την οικο

νομική οικοδόμηση σε κρατική κλίμακα με νέο τρόπο στηριζό

μενα σε ότι έχει δημιουργήσει ο καπιταλιστικός πολιτισμός, 

στηριζόμενα σε όσα δημιούργησε η καπιταλιστική παραγωγή, 

οικοδομώντας το σοσιαλισσμό ακριβώς μ' αυτήν την υλική βάση, 

με την μεγάλη παραγωγή που ήταν ζυγός στις πλάτες μας,που έ

χει δημιουργηθεί εναντίον μας, που έχει φτιαχτεί για να κατά 

πιέζει επάπειρον τις εργατικές μάζες, άλλα και τις συνένωσε 

τις συσπείρωσε, δημιουργώντας έτσι την πρωτοπορία της νέας 

κοινωνίας. 

Και η πρωτοπορία αυτή ύστερα από την επανάσταση του 

Οκτώβρη ύστερα από το πέρασμα της εξουσίας στα χέρια του προ 

λεταριάτου άρχισε να καταπιάνεται με το αληθινό της έργο, 

τη διαπαιδαγώγηση της εργαζομένης και εκμεταλλευόμενης μάζας 

το τράβημγμα της στη διακυβέρνηση του κράτους, στη διεύθυνση 

της παραγωγής χωρίς αξιωματούχους, χωρίς αστική τάξη, χωρίς 

καπιταλιστές....Να γιατί στην απόφαση αυτή αναφέρεται ότι εί 

ναι αναπόφευκτη η κρατικοποίηση των συνδικάτων. Ταυτόχρονα 

η απόφαση αυτή κάνει ένα βήμα μπρος. Εμείς δεν βάζουμε πια μ 

νο θεωρητικά το ζήτημα αυτό της κρατικοποίησης των συνδικά

των...Οι καιροί αυτοί έχουν δύσει προ πολλού και τα ζητήμα

τα αυτά τα θέτουμε τώρα βαΡίζόμενοι σε ενός χρόνου πείρα 

των συνδικάτων που, μετην ιδιότητα τους σαν οργανωτές της πα 

ραγωγής, δημιούργησαν τέτοιες οργανώσεις, όπως είναι το ανώ-

132 
τατο συμβούλιο λαϊκής οικονομίας..." 

Η ανάληψη της διεύθυνσης του κράτους και της οικονο

μίας από τα συνδικάτα δεν πραγματοποιείται βέβαια αυτόματα, 

αλλά αποτελεί και αύτη ένα δρομολόγιο μακρύ του οποίου η 

κλιμάκωση εξαρτάται από το επίπεδο ωρίμανσης του υποκειμέ-
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νου παράγοντα και αντιστρόφως, εξαρτάται από την συνολική 

κίνηση των αντιθέσεων της κοινωνίας. "Η κρατικοποίηση των 

συνδικάτων- θα πεί ο Λένιν- είναι αναπόφευκτη, η συγχώνευση 

τους μετ α όργανα της κρατικής εξουσίας είναι αναπόφευκτη 

η ολοκληρωτική μεταβίβαση του έργου της οικοδόμησης της με

γάλης βιομηχανίας στα χέρια τους είναι αναπόφευκτη. Αλλά όλα 

αυτά δεν είναι αρκετά. 

Για να εκτιμήσουμε την άμεση, την τωρινή στιγμή, πρέ

πει να πάρουμε υπόψη μας και την πρακτική μας πείρα. Να ποια 

είναι τώρα για μας η ουσία του ζητήματος. Και ακριβώς αύτη 

τη στιγμή έχει υπόψει της η απόφαση όταν λέει, πως αν τα συν

δικάτα δοκίμαζαν τώρα να επωμιστούν αυτόβουλα τις λειτουργί

ες της κρατικήςεξουσίας, απ αυτό δεν θα έβγαινε πάρα μια 

σαλάτα. Υποφέραμε αρκετά απ αυτή τη σαλάτα. Παλαίψαμε πολύ 

ενάντια στα υποείμματα του καταραμένου αστικού καθεστώτος, 

ενάντια στις μικροϊδιοκτητικές τάσεις, αναρχικές ή εγωιστι

κές, που έχουν ριζώσει βαθιά και μέσα στους εργάτες...Πρέ

πει να πούμε: Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε μονομιάς να συγχω

νεύσουμε τα συνδικάτα με τα όργανα της κρατικής εξουσίας.Αυτ< 

θα είναι λάθος: Δεν μπαίνει τέτοιο πρόβλημα" 

Η συνεχιζόμενη και εντεινόμενη διαδικασία γραφειοκρατ 

κής παραμόρφωσης του νεαρού σοβιετικού κράτους δίνει αντικει

μενικά μια νέα διάσταση στον ρόλο των συνδικάτων σαν κοινω

νικών φορέων διαμόρφωσης του στελεχικού δυναμικού της σοσια

λιστικής αυτοδιεύθυνσης. Η διαλεκτική των σχέσεων των συνδι

κάτων με την σοβιετική εξουσία αποκτά νέα χαρακτηριστικά και 

μετασχηματίζεται. Η εκπλήρωση από τα συνδικάτα του παραπάνω 

ρόλου απαιτεί την καταπολέμηση των γραφειοκρατικών πρακτικών 
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του στελεχικού δυναμικού του σοβιετικού κράτους, και γενικό

τερα την έμπρακτη ριζική αμφισβήτηση του γραφειοκρατικού μον

τέλου συγκρότητησς και λειτουργίας των σοβιετικών στελεχών. 

Αλλά συγχόόνως επιβάλλει και την αποφασιστική συμμετοχή των 

συνδικάτων στην διεύθυνση των κρατικών υποθέσεων. Γιατί η 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της γραφειοκρατικής διαστρέβλω

σης του σοβιετικού κράτους δεν διασφαλίζεται με την "στραπο-

πέδευση" των συνδικάτων έκτος των "τειχών" του κράτους. 

Γιατί η περιχαράκωση των συνδικάτων στην έκτος του 

κράτους περιοχή τα περιορίζει σ' έναν αποκλειστικά αμυντικό 

ρόλο, αντίστασης στις επιπτώσεις, στα αποτελέσματα των γρα

φειοκρατικών πρακτικών και αφήνει έτσι ανοιχτό τον δρόμο για 

την αναπαραγωγή, την διεύρυνση και την ενίσχυση των γραφειο

κρατικών δομών στο κράτος και την οικονομία. Στις συνθήκες α 

τές ο Λένιν θα ασκήσει οξυτάτη κριτική στις απόψεις του Τρό-

τσκι που υποστηρίζει,την ανάγκη της κρατικοποίησης των συνδι

κάτων, της απώλειας του διαλεκτικά αυτονόμου ρόλου τους και 

την μετατροπή τους σ- έναν μηχανισμό αναντίρρητης εκτέλεσης 

των εντολών του σοβιετικού κράτους. Ασκώντας κριτική σ' αυτέ 

τις θέσεις του Τρότσκι, αποδίδοντας του μια αδυναμία κατα

νόησης της διαλεκτικής που χαρακτηρίζει την πρωτότυπη θέση 

των συνδικάτων στην μεταβατική περίοδο από τον καπιταλισμό 

στον κομμουνισμό, ο Λένιν θα σημειώσει: "Από το ένα μέρος 

τα συνδικάτα αγκαλιάζουν όλους ανεξαιρέτως, περιλαμβάνοντας 

στις γραμμέςτης οργάνωσης τους βιομηχανικούς εργάτες, τα συν 

δικάτα είναι η οργάνωση της τάξης που διοικεί, κυριαρχεί και 

κυβερνά, της τάξης που πραγματοποιεί τη δικτατορία, την τά 

ξη που πραγματοποιεί τον κρατικό καταναγκασμό. 

./. 
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Ομως η οργάνωση αυτή δεν είναι κρατική οργάνωση, 

δεν είναι οργάνωση καταναγκασμού, είναι οργάνωση διαπαιδαγω-

γική, οργάνωση προσέλκυσης, εκπαίδευσης, είναι σχολείο, σχολε 

διεύθυνσης, σχολείο οικονομικής διαχείρισης, σχολείο του κομ

μουνισμού" .Στο επιχείρημα του Τρότσκι ότι τα συνδικάτα 

δεν μπορούν να κατέχουν μια θέση σχετικής αυτονομίας απέναντι 

στο σοβιετικό κράτος, λόγω του ότι το κράτος αυτό είναι ερ

γατικού χαρακτήρα ο Λένιν απαντούσε ως εξής:"0 σ.Τρότσκι μι

λάει για "εργατικό κράτος". Συγγνώνη αυτό είναι αφηρημένη έν

νοια. 'Οταν το 1971 γράφαμε για εργατικό κράτος αυτό ήταν ευ

νόητο: τώρα όμως όταν μάς λένε: "Γιατί να υπερασπίζουμε, από 

ποιόν να υπερασπίζουμε την εργατική τάξη, αφού δεν υπάρχει 

αστική τάξη, αφού το κράτος είναι εργατικό", τότε στο σημείο 

αυτό κάνουν ολοφάνερο λάθος. Οχι εντελώς εργατικό κι εδώ εί-

135 

ναι ο κόμπος" . Και σε άλλο σημείο θα τονίσει: "Από το πρό

γραμμα του κόμματος μας...είναι ήδη φανερό πως έχουμε κράτος 

εργατικό με γραφειοκρατική διαστρέβλωση. Και τη θλιβερή αυτή-

πως νατην πούμε- ετικέτα υποχρεωθήκαμε να την κρεμάσουμε στο 

κράτος αυτό...Τι λοιπόν σε ένα τέτοιο κράτος όπως δημιουργή

θηκε στην πράξη τα συνδικάτα δεν έχουν να υπερασπίσουν τί

ποτε, μπορούμε χωρίς αυτά να τα βγάλουμε πέρα στην υπεράσπιο 

των υλικών και πνευματικών συμφερόντων του καθολικά οργανωμέ\ 

136 

προλεταριάτου:" . Και η απάντηση του Λένιν θα είναι κατη

γορηματική: "Το σημερινό μας κράτος είναι τέτοιο που το κα

θολικά οργανωμένο προλεταριάτο πρέπει να υπερασπίζει τον εαυ

τόν του. Κι εμείς πρέπει να χρησιμοποιούμε τις εργατικές αυ

τές οργανώσεις για να υπερασπίζουμε τους εργάτες από το κρά

τος τους και για να υπερασπίζουν οι εργάτες το κράτος μας.Και 

./. 
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η μια και η άλλη υπεράσπιση πραγματοποιείται, μέσω της ιδιό

μορφης συνυφανσης των κρατικών μας μέτρων και της συμφωνίας 

137 
μας, της "σόμφυσης" με τα συνδικάτα μας" 

Στην εργασία του "Ακόμη για μια φορά τγια τα συνδι

κάτα" επανερχόμενος στην διοικητικο-γραφειοκρατική προσέγ

γιση του Τρότσκι θα σημειώσει ότι το λάθος του "βρίσκεται 

στην μη κατανόηση ότι τα συνδικάτα είναι σχολείο διοικητικής 

138 

και τεχνικής διεύθυνσης της παραγωγής" . "Τα συνδικάτα εί

ναι ανεξάντλητη πηγή κρατικής εξουσίας, σχολείο κομμουνισμού, 

139 
σχολείο διεύθυνσης της οικονομίας" 

Μιλώντας στο II πανρωσικό συνέδριο των μεταλλωρύχων ο 

Λένιν θα παραπέμψει στο πρόγραμμα του ΚΚΡ(μπ) για να περιγρά

φει την ιστορική συνεισφορά των συνδικάτων στην κοινωνικοποίη 

ση της λειτουργίας που πραγματώνουν τα στελέχη, στον μετα

σχηματισμό δηλαδή της διευθυντικής λειτουργίας σε αυτοδιεύ-

θυνση της κοινωνίας και στην υπέρβαση των στελεχών σαν μιας 

σχετικά αυτόνομης κοινωνικής κατηγορίας. "Τα συνδικάτα που 

σύμφωνα μετ ους νόμους της σοβιετικής δημοκρατίας και την κα-

θερωμένη πρακτική, συμμετέχουν ήδη σε όλα τα τοπικά και κεν

τρικά όργανα διεύθυνσηςτ ης Βιομηχανίας πρέπει να φτάσουν σττ 

έμπρακτη συγκέντρωση στα χέρια τους όλης της διεύθυνσης όλης 

της λαϊκής οικονομίας σαν ενός ενιαίου οικονομικού συνόλου" 

και στη συνέπεια σχολιάζοντας το πιο πάνω κείμενο θα τονι

στεί: "να φτάσουν. Που; Στη διεύθυνση και στην έμπρακτη συγ

κέντρωση. . .Γι αυτό το πράγμα χρειάζεται διαπαιδαγώγηση. Να 

διαπαιδαγωγήσουμε έτσι που να μπορούν όλοι χωρίς εξαίρεση 

να διευθύνουν και να ξέρουν πως το να κάνουν αυτό" 

Γιατην κατάχτηση της πραγματικότητας αυτής απαιτεί-

./. 



-170-

ται στην περίοδο που μεσολαβεί και της οποίας η έκταση δεν 

μπορεί να προδιαγραφεί η εκπλήρωση συγκεκριμένων καθηκόντων 

από τα συνδικάτα. Προσδιορίζοντας το περίγραμμα αυτών των κα

θηκόντων ο Λένιν και πάλι θα επικαλεστεί το πρόγραμμα του 

ΚΚΡ(μπ). "Εξασφαλίζοντας έτσι αδιάρρηκτη σύνδεση ανάμεσα στηλ 

κεντρική κρατική διοίκηση, στη λαϊκή οικονομία και στις πλα

τιές μάζες των εργαζομένων, τα συνδικάτα πρέπει να προσελκύ

ουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες διαστάσεις τις μάζες αυτές 

στην άμεση δουλειά της διεύθυνσης της οικονομίας. Η συμμε

τοχή των συνδικάτων στη διεύθυνση της οικονομίας και η προ

σέλκυση από μέρους τους για τη δουλειά αυτή των πλατιών μαζώ> 

αποτελεί ταυτόχρονα και το κύριο μέσο πόλης ενάντια στη γρά

φε ι οκρατ ι κόπο ίηση του οικονομικού, μηχανισμού της σοβιετι

κής εξουσίας και δίνει τη δυνατότητα της εγκαθίδρυσης ενός 

πραγματικά λαϊκού ελέγχου των αποτελεσμάτων της παραγωγής" 

"Για προσέξτε: στην αρχή πρέπει να φτάσετε στην έμπρακτη 

συγκέντρωση. Τώρα όμως τι εξασφαλίζετε; Σύνδεση μεττην κεντρί 

κή κρατική διοίκηση-πρωτο, με τη λαϊκή οικονομία-δεύτερο ,και 

με τη μάζα-τρίτο". 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία,να 

παρακολουθήσουμε την ανάπτυξη της προβληματικής του Λένιν 

για τον ρόλο των συνδικάτων στην διαμόρφωση και άσκηση της 

διευθυντικής λειτουργίας όπως αυτή αποτυπώνεται σε γενικές 

γραμμές αλλά με σαφήνεια όμως, στην εργασία του "Σχέδιο θέ

σεων για τα καθήκοντα των συνδικάτων στην περίοδο της ΝΕΠ". 

Περίοδος από τις πλέον "αμφιλεγόμενες" της νεαρής σοβιετικής 

κοινωνίας και ταυτόχρονα από εκείνες που χαρακτηρίστηκαν από 

το γεγονός ότι στα πλαίσια τους υπήρξαν οι πιο ζωντανές,πε

ριεκτικές και επίκαιρες ιδεολογικο-πολιτικές αντιθέσεις στου{ 

./. 
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κόλπους του ΚΚΡ(μτχ). Μέσα στις συνθήκες αυτές και οι θέσεις 

που ανέπτυξε ο Λένιν για την σχέση των συνδικάτων με την 

διεύθυνση του κράτους και της οικονομίας έγιναν αντικείμενο 

οξύτατης κριτικής - όπως έχει ήδη αναφερθεί από μαρξιστική 

ριζοσπαστική σκοπιά, στα πλαίσια του ιδίουτ ου ΚΚΡ(μπ). 

Στην ιστορική αυτή συγκυρία, ο Λένιν αφού θα υπογράμμΙ 

σε ι την αναγκαιότητα της συγκέντρωσης της "απόλυτης εξου

σίας" στις διευθύνσεις των εργοστασίων, "που κατά γενικό 

κανόνα συγκροτούνται σύμφωνα με την αρχή της μονοπρόσωπης 

διεύθυνσης", θα σημειώσει τα εξής: "Κάτω απ αυτούς τους ό

ρους κάθε άμεση ανάμιξη των συνδικάτων στη διεύθυνση των επι

χειρήσεων πρέπει να θεωρείται απόλυτα επιζήμια και απαράδε

κτη. Θα ήταν όμως τελείως εσφαλμένο να ερμηνευτεί η αναμφι

σβήτητη αυτή αλήθεια μεττην έννοια ότι δεν επιτρέπεται η συμ

μετοχή των συνδικάτων στη σοοιαλιστική οργάνωση της Βιομη

χανίας και στη διεύθυνση της κρατικής βιομηχανίας, Η συμμε

τοχή αυτή είναι απαραίτητη με αυστηρά καθορισμένες μορφές" 

Και ποιες είναι αυτές οι μορφές: "1) Τα συνδικάτα παίρνουν 

μέρος στη συγκρότηση όλων των οικονομικών και καατικών οργά

νων, που έχουν σχέση με την οικονομία και προτείνουν τους υπ( 

ψηφίους τους δίνοντας την συμβουλευτική τους ψήφο: τα συνδι

κάτα συμμετέχουν και σ' αυτά τα όργανα, όμως όχι άμεσα αλλά 

μέσω των μελών που αυτά πρότειναν και εγκρίθηκαν από το κομ

μουνιστικό κόμμα και τη σοβιετική εξουσία στα ανώτερα ιδρύ

ματα, στα οικονομικά συμβούλια, στις διευθύνσεις των εργο

στασίων (εκεί όπου είναι επιτρεπτή η τέτοια συλλογικότητα), 

των διοικητικών στελεχών, των βοηθών του κλπ. 

2) 'Ενα από τα σπουδαιότερα καθήκοντα των συνδικάτων 

είναι να αναδείξουν και να προετοινάάουν διοικητικά στελέχη 
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από λτους εργάτες και τις εργαζόμενες μάζες γενικά...3) Οχι 

μικρότερη σημασία έχει η συμμετοχή των συνδικάτων σε όλα τα 

όργανα σχεδιασμού του προλεταριακού κράτους. 4) Η επεξεργα

σία μισθολογίων και νορμών εφοδιασμού κλπ. αποτελεί ένα από 

τα απαραίτητα συστατικά μέρη της δουλειάς των συνδικάτων στο 

έργο της οικοδόμησης του σισιαλισμού και της συμμετοχής τους 

144 
στη διεύθυνση της βιομηχανίας..." 

Συμπυκνώνοντας το περιεχόμενο αυτής της νέας περιόδου 

που ανοιγόταν για τα συνδικάτα αναφορικά με την συμβολή τους 

στην διεύθυνση της λαϊκής οικονομίας ο Λένιν θα σημειώσει :"Το 

πιο ουσιαστικό είναι να περάσουν τα συνδικάτα συνειδητά και 

αποφασιστικά από την άμεση, απροετοίμαστη, αναρμόδια,ανεύθυνη 

ανάμιξη στη διεύθυνση, που προξένησε όχι λίγη ζημία, στην επι 

μονή, δραστήρια και υπολογισμένη για πολλά χρόνια δουλειά 

της πρακτικής εκμάθησης των εργατών και όλων των εργαζομένων 

145 
να διευθύνουν τη λαϊκή οικονομία ολόκληρης της χώόας" 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΣΟΒΙΕ

ΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 

Επιδίωξη τοότουτου κεφαλαίου δεν είναι να αναλύσει τις 

αιτίες της γραφειοκρατικής παραμόρφωσης του νεαρού σοβιετι

κού κράτους και να καταγράψει την θεωρητικο-πρακτική δραστη

ριότητα που ανέπτυξε ο Λένιν για την εξάλειψη του φαινομένου 

146 
αυτού . Σκοπός μας είναι να ανιχνεύσουμε, παρακολουθώντας ττ 

την κίνηση της προβληματικής του Λένινγια το εν λόγω φαινόμε

νο, τις δυνατότητες και τους όρους ιδιαίτερα μέσα στις καθο

ρισμένες ιστορικές συνθήκες, της γραφειοκρατικής ανακοπής του 

πρωτόγνωρου εγχειρήματος για την μετάβαση από την προϊστορία 

στην ιστορία, από την ταξική "δουλεία" στην κοινωνία του απε

λευθερωμένου ανθρώπου. 

Θα ξεκινήσουμε από μια γενική θεωρητικο-μεθοδολογικής 

σημασίας διαπίστωση του Λένιν, την οποία θα εκφράσει μιλώντας 

στο II πανρωσικό συνέδριο των συνδικάτων: "0 εργάτης δεν ήταν 

ποτέ χωρισμένος με σινικό τείχος από την παλιά κοινωνία.Πολ

λά άφησε και σ' αυτόν η πατροπαράδοτη ψυχολογία της καπιτα

λιστικής κοινωνίας. Οι εργάτες οικοδομούν τη νέα κοινωνία χω

ρίς να έχουν γίνει ακόμη νέοι άνθρωποι, απαλλαγμένοι από τη 

λάσπη του παλιού κόσμου, αλλά είναι χωμένοι ως το γόνατο μέσα 

ο' αυτή τη λάσπη. Δεν μπορούμε ακόμη να απαλλαγούμε απ αυτή 

τη λάσπη , προς το παρόν αυτό δεν είναι παρά όνειρο θα ήταν 

η μεγαλύτερη ουτοπία να νομίζαμε ότι αυτό θα μπορούσε να γί

νει αμέσως, ©α ήταν ουτοπία που στην πράξη θα μετέθετε απλώς 

το Βασίλειο του σοσιαλισμού στους ουρανούς. Οχι εμείς δεν ξε

κινάμε να χτίσουμε το σοδιαλισμό με αυτό τον τρόπο. Καταπια

νόμαστε με το έργο αυτό Eεκιvώvταc από τηυ unniTniirrnviS 
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κοινωνία, αντιπαλεύοντας όλες τις αδυναμίες τις ελλείψεις που έ 

χουν και οι εργαζόμενοι, οι οποίες τραβούν το προλεταριάτο προς 

τα καίω"
147 

Η διαπίστωση αυτή γίνεται τον Ιανουάριο του 1919 ένα 

χρόνο περίπου μετά την οχτωβριανή επανάσταση, όταν το γραφειο

κρατικό φαινόμενο στα πλαίσια της νεαρής σοβιετικής κοινωνίας 

βρίσκεται σε εμβρυώδη κατάσταση, είναι υποτονικό, δεν έχει προσ· 

λάβει ακόμη εκείνες τις ανησυχητικές και απειλητικές διαστάσεις 

που αργότερα θα το χαρακτηρίσουν. Αλλά η παραπάνω παρατήρηση 

του Λένιν μετ ην μεγάλη θεωρητικο-μεθοδολογική της σημασία-

είναι άλλωστε μια βασική κλασική μαρξιστική αντιληψη-για τις 

συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες έχει μια ιδιαίτερη σημασία.Για

τί βέβαια οι άνθρωποι που ξεκινούν να οικοδομήσουν μια κοινωνία 

χωρίς αλλοτρίωση του ανθρώπου, είναι οι ίδιοι βαθιά αλλοτριω

μένοι. Και αυτή ακριβώς η αντιφατική τους υπόσταση είναι μια 

δραστική, αποφασιστική συνιστώσα του ιστορικού γίγνεσθαι. Απο

τελεί έτσι μια υλική δύναμη της οποίας το ειδικό βάρος καθορί

ζεται πάντα από την ιδιαίτερη ιστορική συγκυρία. Σ- αυτήν την 

αντιφατική υπόσταση το παρελθόν μετο μέλλον συνενωμένα σε μια 

διαλεκτική ενότητα, συγκρούονται για να καθορίσουν στο παρόν 

της ιστορικής συγκυρίας την δεσπόζουσα τάση της ιστορικής κίνη

σης. Και την έκβαση αυτής της σύγκρουσης δεν μπορεί κανείς εξ

αρχής να την προδικαάει. Αλλά ας δούμε πως αντιμετωπίζει ο Λέ

νιν την γραφειοκρατικοποίηση του στελεχικού προσωπικού τις τε

λευταίες στιγμές της ζωής του και της θεωρητικοπολιτικής του 

ενερργητικοτητας. Τον Μάρτη του 1922 θα παρατηρήσει :"0 χειρότε

ρος εσωτερικός μας εχθρός είναι ο γραφειοκράτης, ο κομμουνι

στής που κάθεται σε υπεύθυνο ( και μετά και σε ανεύθυνο}σοβιε-

./. 
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τικό πόστο και που έχει. τη γενική εκτίμηση σαν άνθρωπος ευσυ

νείδητος. Μπορεί λιγάκι τραγουδώντας να φαλτσάρει; μα είναι κα

λό παιδί: σπίρτο στο στόμα του δεν βάζει. Δεν έμαθε να καταπολε

μά την κωλυσιεργία, δεν ξέρει να την καταπολεμήσει και την κα

λύπτει. Απ αυτόν τον εχθρό πρέπει να καθαρίσουμε τις γραμμές 

μας και με τη βοήθεια όλων των συνειδητών εργατών και αγροτών 

θα τον βάλουμε στο χέρι. Ενάντια σ' αυτόν τον εχθρό κι ενάντια 

σ' αυτή την ακαταστασία και τον ομπλομοφισμό. Θα βαδίσει σύσ

σωμη η εσωκομματική εργατοαγροτική μάζα, ακολουθώντας την πρω-

148 
τοπορία του κομμουνιστικού κόμματος" 

Στο XI συνέδριο του ΚΚΡ(μπ) θα πεί: "Κι εσείς οι κομ

μουνιστές εσείς οι εργάτες, εσείς το συνειδητό κομμάτι του προ

λεταριάτου, που αναλάβατε να διοικήσετε το κράτος, δείξτε πως 

είςτε ικανοί να δράσετε έτσι ώστε τςί κράτος που πήρατε στα χέριο 

σας να λειτουργεί σύμφωνα με τη θέληση σας. Και να πέρασε ένας 

χρόνος, το κράτος είναι στα χέρια μας. Με την νέα όμως οικο

νομική πολιτική λειτούργησε φέτος όπως το θέλαμε; Οχι. Κι αυτό 

το πράγμα δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε: δεν λειτούργησε όπως 

το θέλαμε. Και πως λειτούργησε; Η μηχανή ξεφεύγει από τα χέρια: 

Ενας άνθρωπος σαν να κάθεται στο τιμόνι και τη διευθύνει, η 

μηχανή όμως δεν πάει εκεί που την κατευθύνουν, αλλά εκεί που τη
1 

κατευθύνει κάποιος άλλος, κάτι το παράνομο, κάτι το άνομο, που 

μόνο ο Θεός ξέρει από που ξεφύτρωσε...η μηχανή όμως δεν πάει 

ακριβώς όπως το θέλει και πολλές φοόές δεν πάει καθόλου έτσι, 

149 
όπως το φαντάζεται εκείνος που κάθεται στο τιμόνι της" 

Σε άλλο σημείο της ίδιας ομιλίας του θα τονιστεί:"Αν 

πάρουμε λ.χ. τη Μόσχα εκεί υπάρχουν 4700 υπεύθυνοι κομμουνιστές 

κι αν πάρουμε τη γραφειοκρατική αυτή μηχανή, αυτό το βουνό,τότε 
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ποιός ποιόν; οδηγεί εδώ; Αμφιβάλλω πολύ αν μπορεί κανείς να πεί 

ότι οι κομμουνιστές οδηγούν αυτό το βουνό. Για να πούμε την α-

150 
λήθεια δεν οδηγούν αυτοί αλλά οδηγούνται" 

Επισημαίνοντας την επιτακτική ανάγκη της αναδιάταξης 

των κομμουνιστών μέσα στους σοβιετικούς μηχανισμούς ώστε να υπάί 

ξει μια κατά το δυνατόν άμεση άμβλυνση του γράφειοκρατισμού θα 

σημειώσει: "Πρέπει ναγίνει-αρχικά έστω και σε πολύ λίγα ιδρύ

ματα- η αναδιάταξη των κομμουνιστών μέσα στα σοβιετικά ιδρύμα

τα με την επιδίωξη να τοποθετούνται αποκλειστικά σε τέτοιες θέ

σεις (τόσο στις ανώτερες όσο και στις κατώτερες βαθμίδες της ιε

ραρχικής κλίμακας) ώστε να μπορούν να ελέγξουν πραγματικά την 

πορεία της δουλειάς, να παλεύουν ενάντια στη γραφειοκρατία και 

την κωλυσιεργία, να παλεύουν πραγματικά γιατην άμεση βελτίωση 

της κατάστασης και την ανακούφιση των δυστυχισμένων εκείνων πο

λιτών, που βρίσκονται στην ανάγκη να έχουν δοσοληψίες με το 

151 
σοβιετικό μας μηχανισμό που δεν αξίζει τίποτα" 

Σε μια επιστολή του προς τον Σοκολνικορ θα θέσει το 

πρόβλημα με ακόμη πιο κατηγορηματικό και δραματικό τρόπο.Θα 

πεί συγκεκριμένα: "Ολη η δουλειά των οικονομικών οργάνων μας 

υοφέρει πιο πολύ από τη γραφειοκρατία.Οι κομμουνιστές έγιναν 

γραφειοκράτες. Αν υπάρχει κάτι που θα μας καταστρέψει είναι αυ-

τό"
1 5 2 

Σε ένα από τα τελευταία κείμενα της ζωής του με τον 

τίτλο "Σχετικά με το ζήτημα των εθνοτήτων ή της "αυτονόμησης"ο 

Λένιν με αφορμή τις εκδηλώσεις μεγαλορωσικού σωβινισμού από μέ

λη της ηγεσίας του ΚΚΡ (μπ). Θα παρατηήσει αναφορικά με ,την 

κατάσταση των σοβιετικών θεσμών: "Δένε ότι ήταν απαραίτητη 

η ενότητα του μηχανισμού. Από που όμως ξεκινούσαν αυτές οι δια-

./. 
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βεβαιώσεις; Μήπως ξεκινούσαν απ αυτόν τον ίδιο το ρωσικό μη

χανισμό που όπως υπόδειξα ήδη...τον έχουμε κληρονομήσει από τον 

τσαρισμό και μόλις τον πασαλείψαμε λιγάκι με τη σοβιετική 

πραγματικότητα; 

Δεν υπάρχει ωστόσο αμφιβολία ότι έπρεπε να ανεχθούμε 

αυτή την κατάσταση ώσπου να φτάσουμε στο σημείο που να μπορού

με να πούμε ότι εγγυόμαστε για το μηχανισμό μας, σαν πραγματι

κά δικό μας, Τώρα όμως πρέπει να βάλουμε το χέρι στην καρδιά 

και να πούμε το αντίθετο γιαυτό που ονομάζουμε δικό μας μηχανι

σμό, που ουσιαστικά είναι πέρα για πέρα ξένος προς εμάς και απο

τελεί ένα αστικό και τσαρικό μίγμα, η αλλαγή του οποίου ήταν 

πράγμα εντελώς ανέφικτο να γίνει μέσα σε πέντε χρόνια όταν δεν 

υπήρχε καμιά βοήθεια από τις άλλες χώρες και όταν επικρατούσαν e 

153 
πολεμικές "ασχολίες" και η πάλη ενάντια στην πείνα" 

Διαπιστώνοντας την τραγικά αρνητική υπόσταση του σοβιετ 

κού στελεχικού δυναμικού, ο Λένιν θα θεωρήσει σαν το κυριότερο 

μέτρο για να ξεκινήσει άμεσα μια προσπάθεια απογράφειοκρατικο-

ποίησης, την είσοδο νέων δυνάμεων απόττην εργατική τάξη, τόσο 

στο ανώτατο κομματικό στελεχικό δυναμικό, όσο ναι γενικότερα μέ

σα τους σοβιετικούς θεσμούς. Αλλά ποια είναι όμως η εργατική 

τάξη στην σοβιετική Ρωσία εκίνης της εποχής; Ποια είναι τα ποιο

τικά κοινωνικά και ιδεολογικο-πολιτικά της χαρακτηριστικά; 0 ί

διος ο Λένιν θα τα περιγράφει ως εξής: "Πολύ συχνά όταν λένε "ερ

γάτες" νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με εργοστασιακό προλετα

ριάτο. Δεν είναι καθόλου έτσι. Στη χώρα μας από τον ακιρό του 

πολέμου πήγαν στις φάμπρικες και στα εργοστάσια άνθρωποι που 

δεν ήταν καθόλου προλετάριοι, αλλά πήγαν για να κρυφτούν και 

να ξεφύγουν από τον πόλεμο. Και μήπως σήμερα οι οικονομικές και 
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πολιτικές συνθήκες είναι τέτοιες, που στις φάμπρικες και τα ερ

γοστάσια πηγαίνουν πράγματι προλετάριοι; Οχι αυτό δεν είναι σω~ 

στο. Αυτό είναι σωστό σύμφωνα με τον Μαρξ, ο Μαρξ όμως δεν έγ

γραφε για τη Ρωσία, αλλά για όλο τον καπιταλισμό στο σύνολο του, 

αρχίζοντας από το δέκατο πέμ,πτο αιώνα.. .Πολλές φοόές αυτό* που 

πάνε στα εργοστάσια δεν είναι προλετάριοι αλλά κάθε λογής τυ-

154 
χαία στοιχεία" 

Η ζωντανή σκέψη του Λένιν στην αναμέτρηση της με την 

πραγματικότητα δεν θα πανικοβληθεί από την πρωτόγνωρη ιστορι

κή πολυπλοκότητα, από την απρόβλεπτη τεράστια ένταση των δυσκο

λιών,ούτε θα επιχειρήσει τον εξωραϊσμό της πραγματικότητας,για 

να αποκρύψει έτσι την παράδοξη διαλεκτική της ιστορίας. 

Η εκκρηκτική αγωνία που στιγματίζει τις διαπιστώσεις, 

τις παρατηρήσεις και ολόκληρη την προβληματική που ο Λένιν ανα

πτύσσει την τελευταία περίοδο της ζωής του δεν αφήνει κανένα 

περιθώριο για να κατανοηθεί το μέλλον που ανοίγεται μπροστά 

στην νεαρή σοβιετική κοινωνία, σαν μια ευθύγραμμη και μονοδιά

στατη διαδικασία. Αλλά ακόμη ούτε σαν μια πορεία η οποία παρ·' 

όλητ ην πολυπλοκότητα της, την πρωτοφανή ένταση των αντιθέ

σεων θα έχει μια βέβαιη κατάληξη. 

Αντίθετα μέσα από την προβληματική του Λένιν θεωρούμε 

ότι διαγράφεται κατά τρόπο αναμφισβήτητο, αν και οχι απροκά-

ληπτο, η δυνατότητα της γραφειοκρατικής ανακοπής της σοσιαλι

στικής μετάβασης, σαν μια δυνατότητα υπαρκτή, συγκεκριμένη και 

ισχυρή. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την άποψη του Λένιν ότι"φυ

σικά η τελική νίκη του σοσιαλισμού σε μια χώρα είναι αδύνατη... 

ο ρώσος άρχισε, ο γερμανός, ο γάλλος, ο άγγλος θα αποτελειώ-

155 
σε ι και ο σισιαλισμός θα νικήσει" 
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Η ιστορία βέβαια έχει τη δικιά της δυναμική, τους δι

κούς της ρυθμούς. Και η κίνηση της συνήθως δεν υπακούει στις 

ανθρώπινες προβλέψεις. Βέβαια όπως θα υπογραμμίσει ο Μαρξ 

"Οι άνθρωποι δημιουργούν την ίδια τους την ιστορία, την δημιουρ

γούν όμως όχι όπως τους αρέσει, όχι μέσα σε συνθήκες που οι ί

διοι διαλέγουν, μα μέσα σε συνθήκες που υπάρχουν άμεσα, που εί

ναι δοσμένες και που κληροδοτήθηκαν από το παρελθόν. Η παράδο

ση των νεκρών γενεών βαραίνει σαν βράχνας στο μυαλό των ζωντανών 

Και όταν ακόμη οι ζωντανοί φαίνονται σαν να ασχολούνται να ανα

τρέψουν τους ευατοός τους και τα πράγματα και να δημιουργήσουν 

κάτι που δεν έχει προϋπάρξει, σ' αυτές ακριβώς τις εποχές της 

επαναστατικής κρίσης επικαλούνται φοβισμένοι τα πνεύματα του 

παρελθόντος στην υπηρεσία τους..." Αλλά η σοσιαλιστική επανά

σταση που επαγγέλεται το τέλος της ταξικής, αλλοτριωτικής συγκρο 

τησης της ζωής των ανθρώπων, "δεν μπορεί να αντλήσει την ποίη

ση της από το παρελθόν, αλλά μόνον από το μέλλον. Δεν μπορεί ν' 

αρχίσει με τον ίδιο τον εαυτό της προτού σβήσει όλες τις προ

λήψεις σχετικά με το παρελθόν...Για να φτάσει στο δικό της περι

εχόμενο... πρέπει ν• αφήσει τους πεθαμένους να θάψουν τους νε-

„156 
κρους τους" 
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Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 

'Εχοντας ολοκληρώσει την διατριβή αυτή μπορούμε να 

προσωρήσουμε στη διατύπωση ορισμένων συμπερασμάτων. 

Η διαδικασία της οικοδόμησης των αντιγραφειοκρατικών 

στελεχών νέουτύπου εντάσσεται ως μια θεμελιακή, συστατική όψη 

απότ ον Λένιν, στην γενικότερη κίνηση της μετάβασης στη σο

σιαλιστική και κομμουνιστική αυτοδιεύθυνση της κοινωνίας. 

Η διατήρηση στην μεταβατική περίοδο από τον καπιταλι

σμό στον κομμουνισμό του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας 

καθίστα αναπότρεπτη και αναγκαία την διαμόρφωση ενός κοινω

νικού στρώματος σχετικά αυτονόμου, που έχει ως ιδιαίτερο αντι

κείμενο την άσκηση της διευθυντικής λειτουργίας. Το ιδιαίτερο 

αυτό στρώμα των στελεχών διαφοροποιείται ριζικά όμως από το 

παρελθόν των ταξικών ανταγωνιστικών κοινωνικών και πιο συγκε

κριμένα από την ανάλογη κοινωνική κατηγορία που λειτουργούσε 

στα πλαίσια του καπιταλισμού. 

Ετσι η άσκηση από μια ειδική κοινωνική κατηγορία 

ανθρώπων της διευθυντικής λειτουργίας στην μεταβατική περίο

δο που αναφέραμε, δεν ισοδυναμεί με μια σχέση που μετατρέπει 

αυτομάτως την εν λόγω κοινωνική κατηγορία σε προνομιούχο και 

αποξενωμένη από την κοινωνία, της οποίας οι ανάγκες και τα 

συμφέροντα συγκρούονται με εκείνα της κοινωνίας. Αντίθετα, η 

άσκηση της διευθυντικής λειτουργίας στηρίζεται στην όλο και 

πιο ευρεία και αποφασιστική συμμετοχή των εργαζομένων. 

Οπως και το εργατικό μισοκράτος νέου τύπου, έτσι και 

η λειτουργία της διεύθυνσης βρίσκεται εξ αρχής σε μια αναπτυσ

σόμενη διαδικασία κοινωνικοποίησης, μετατροπής της από διεύ

θυνση της κοινωνίας σε αυτοδιεύθυνση της ανθρωπινής κοινότη-

./. 
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τας. Ο ρόλος των στελεχών νέουτ ύπου στην πραγμάτωση της πο

ρείας αυτής θεωρείται αποφασιστικός,. Η ολοκλήρωση αυτής της 

κίνησης σημαίνει και τη υπέρβαση την "απονέκρωση" της σχετικά 

αυτόνομης κοινωνικής κατηγορίας των στελεχών, σαν αποτέλεσμα 

της απονέκρωσης του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας.Δεν 

σημαίνει όμως και την απονέκρωση της ιδίας της διευθυντικής 

λειτουργίας, αλλά την απορρόφηση της από την Κοινωνία, την συγ 

χώνευση της με αυτήν. 

Η πραγμάτωση της πιο πάνω τάσης στο ιστορικό γίγνεσθαι 

δεν αποτελεί μια ευθύγραμμη και μονοδιάστατη διαδικασία, με 

εκ προοιμίου καθορισμένη την ολοκλήρωση της. Αντίθετα η επικρά 

τηση της τάσης αυτής και η ολοκλήρωση της είναι συνάρτηση ενός 

(ρυνόλου σχέσεων και συσχετισμών : ιστορικά καθορισμένων και 

συγκεκριμένων. Επιπλέον η δυνατότητατης γραφειοκρατικής ανακο-

οπής, αλλά και γενικότερα η αναστροφή της πορείας αυτής εγγρά 

φεται ως μια ενδογενής δυνατότητα καθ όλη την διάρκεια της με

ταβατικής περιόδου. Γεγονός που απορρέει από την διατήρηση του 

κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας, της θεμελιώδους αντίθε

σης ανάμεσα στην χειρωνακτική καιτην διανοητική εργασία,και 

επομένως της ύπαρξης των ταξικών σχέσεων, διαφορών και αντι

θέσεων. 'Οσον αφορά τη νεαρή σοβιετική Ρωσία, η προσεκτική, 

απαλλαγμένη από δογματικές προδιαγραφές ανάγνωση της λενινι

στικής σκέψης των τελευταίων χρόνων, καταδείχνει ότι η δυνα

τότητα που επισημάνθηκε πιο πάνω, ήταν μια συγκεκριμένη και 

ισχυρή πραγματικότητα. 

Η μεθοδολογικά ορθή αντιμετώπιση της λενινιστικής προ

βληματικής για τα στελέχη νέου τύπου, και σύμφωνη με τον ίδιο 

τον χαρακτήρα της προβληματικής αυτής θεωρείται γιαττην παρού

σα ΟίατΟΙβή TUÙC είναι. Π TOTmAii-rru-m -ΓΤΜ~ ìié-rrn -̂t-.~ „,..,,. . . . A -
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νες ιστορικές συντεταγμένες των ατόμων υπήρξε προϊόν και έκ

φραση. 0 Λένιν αντιμέτωπεζοντος μια πρωτόγνωρη και σε σημαντι

κό βαθμό απροσδόκητη πραγματικότητα, που αποτελούσε την σύν

θεση των πιο διαφορετικών αντιθέσεων και στον συγκεκριμένο 

τομέα που αποτέλεσε το αντικείμενο αυτής της διατριβής, δεν 

κατέφυτε σε δογματικές ούτε σε θετικιστικές σχηματοποιήσεις 

για την επίλυση των αντιθέσεων αυτών. 

Αντίθετα κατέβαλλε μια τεράστια προσπάθεια συνθετικής, δια

λεκτικής κατανόησης και επεξεργασίας των αντιθέσεων αυτών.Βέ

βαια η σχέση ανάμεσα στην πρόθεση και το αποτέλεσμα στην θεω

ρητική εργασία ιδιαίτερα, δεν ήταν ποτέ μονοεπίπεδη. Ηταν μια 

σχέση με δυναμικό περιεχόμενο, που περιέκλειε την ένταση,μια 

σχέση που ανέκαθεν αναπτύσσεται στη βάση της ενότητας και 

της διαφοράς. Η προσέγγιση της λενινιστικής σκέψης, ως μιας 

πρωτότυπης, ζωντανής και ταυτόχρονα ιστορικά καθορισμένης και 

πεπερασμένης σκέψης, θεωρούμε ότι είναι από μεθοδολογική σκο

πιά, εκείνη που επιτρέπει την δημιουργική της αφομοίωση και 

την ανάδειξη εκείνων των πλευρών που για το αντικείμενο της πα

ρούσας διατριβής, διατηρούν μια διαχρονική αξία και επικαιρό

τητα. 
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ΟΠ σελ. 208. 

Ακόμη μια φορά για τα συνδικάτα. Απαντα τ.42 
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139) Β. Λένιν: ΟΠ σελ. 294. 

140) Β. Λένιν: Το II πανρωσικό συνέδριο των μεταλλωρύχων. 

Απαντα τ. 42. σελ. 257. 

141) Β. λένιν: ΟΠ σελ. 257. 

142) Β. Λένιν: ΟΠ σελ. 258 

143) Β. Λένιν: Σχέδιο θέσεων για τα καθήκοντατ ων συνδικάτων 

στην περίοδο της ΝΕΠ. Απαντα τ. 44 σελ. 346. 

144) Β. Λένιν: ΟΠ σελ. 346-347. 

145) Β. Λένιν: ΟΠ σελ. 348. 

146) Για το φαινόμενο αυτό αναλυτικά Βλ. Γ.Ρουση: Ο Λένιν για 

τη γραφειοκρατία εκδ. ΣΕ 1985. 

147) Β. Λένιν: Εκθεση στο II πανρωσικό συνέδριο των συνδικά

των. Απαντα τ.37 σελ. 449. 

148) Β. Λένιν: Για τη διεθνή και εσωτερική κατάσταση της σοβιε-

- τικής δημοκρτίας. Απαντα τ.45 σελ. 15. 

149) Β. Λένιν: Το XI συνέδριο του ΚΚΠ (μπ). "Απαντα τ.45 σελ.86 

150) Β. Λένιν: ΟΠ σελ. 95. 

151) Β. Λένιν: Απόφαση γιατη δουλειά των αντιπροέδρων. 

Απαντα τ. 45 σελ. 155. 

152) Β. Λένιν: Προς τον Σοκολνικοφ. Απαντα τ. 54 σελ. 180. 

153) Β.' Λένιν: Σχετικά με το ζήτημα των εθνοτήτων ή της "αυτο

νόμησης". 'Απαντα τ. 45 σελ. 357. 

154) Β. Λένιν: Το XI συνέδριο του ΚΚΠ (μπ).Απαντα τ.45σελ.107. 

155) Β. Λένιν: Το τρίτο πανρωσικό συνέδριο των σοβιετ. 

Απαντα τ.35 σελ. 277 και 179. 

156) Κ. Μάρ£: Η 18η Μπρυμαιρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, στο 

Μάρξ-Ενγκελς Διαλεχτά Εργα τ.1 σελ. 282, 285 εκδ. Γνώσεις. 
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ΒΙΒΑΙΟΓΡΑΦΙΑ Απαντα του Λένιν 

'Εργα, λόγος, γράμματα 

1. Δύο κόσμοι τ. 20. 

2. Tua την προλεταριακή πολιτοφυλακή τ. 31 

3. Κράτος και Επανάσταση τ. 33 

4. θα κρατήσουν άραγε ou μπολσεβίκοι την κρατική εξουσία τ.34 

5. Λόγοι στη συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΔΕΚΡ(μπ) τ.35. 

6. Για το πέρασμα των πολεμικών εργοστασίων σε οικονομικά 

ωφέλιμες εργασίες τ. 35. 

7. Λόγοι στη συνεδρίαση του συμβουλίου των λαϊκών επίτροπων 

τ. 35. 

8. Παραλλαγή άρθρου: "Τα άμεσα καθήκοντα της σοβιετικής εξου

σίας" τ. 36. 

9. Τα άμεσα καθήκοντα της σοβιετικής εξουσίας τ.36. 

10. Συνεδρίαση της Πκεε 29/4/1918. 

11. Εξι θέσεις για τα άμεσα καθήκοντα της σοβιετικής εξουσίας 

σ.36. 

12. Σχετικά με το διάταγμα για τα επαναστατικά δικαστήρια τ.36. 

13. Για τα "αρκστερά" παιδιαρίσματα και τον μικροαστισμό τ. 36. 

14. Βασικές θέσεις του διατάγματος για τον επισιτισμό τ.36. 

15. Εισήγηση στο συνέδριο των συμβουλίων λαϊκής οικονομίας τ.36. 

16. Λόγος στο Ι πανρωσικό συνέδριο των συμβουλίων λαϊκής οικο

νομίας σ.36. 

17. Παρατηρήσεις στο σχέδιο κανονισμού για τη διεύθυνση των εθνι-

κοποιημένων επιχειρήσεων τ.36. 

18. Κοινή συνεδρίαση της ΠΚΕΕ του σοβιετ Μόσχας τ.36. 

19. Γιαττην εξυγίανση των σιδηροδρόμων τ.36Γ 

20. Η IV συνδιάσκεψη των συνδικάτων τ. 36. 

./. 
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21. Λόγος στο συνέδριο των προέδρων των σοβιετ κυβερνείων τ»37. 

22. Ομιλίες στη συνεδρίαση της κομματικής επιτροπής Μόσχας 

τ.37. 

23. Το VI πανρωσικό έκτακτο συνέδριο των σοβιετ. τ.37. 

24. Τελικός λόγος πάνω στην έκθεση για τη στάση του προλε

ταριάτου απέναντι στη μικροαστική δημοκρατία τ.37. 

25. Η προλεταριακή επανάσταση και ο αποστάτης Καουτσκι σ.37. 

26. Λόγος στην πανηγυρική συνεδρίαση του ΠΚΣΣ τ.37. 

27. Προσχέδιο κανονισμών γιατη διεύθυνση των σοβιετικών ιδρυ

μάτων τ. 37. 

28. Λόγος στο II πανρωσικό συνέδριο των συμβουλίων λαϊκής 

οικονομίας τ.37. 

29. Τα καθήκοντα των συνδικάτων τ.37. 

30. Λόγος στην κοινή συνεδρίαση της ΠΚΕΕ 17/1/1919 τ.37. 

31. Ομιλία στη συνδιάσκεψη του ΚΚΡ (μπ) τ.37. 

32. 'Εκθεση στο II πανρωσικό συνέδριο των συνδικάτων τ.37. 

33. Το Ι συνέδριο της κομμουνιστικής διεθνούς τ. 37. 

34. Λόγος στη μνήμη του Γ.Μ.Σβερντλοφ τ. 38. 

35. Το VII συνέδριο του ΚΚΡ (μπ) τ. 38. 

36. Για την υποψηφιότητα του Καλινιν. τ.38. 

37. Σχέδιο προγράμματος του ΚΚΡ (μπ) τ.38. 

38. 'Εκτακτη συνεδρίαση της ολομελείας του Σοβιετ Μόσχας τ.38. 

39. Ολοι στον αγώνα ενάντια στον Ντενικιν τ.39. 

40. Για το κράτος τ.39. 

41. Για τα καθήκοντα της III Διεθνούς τ.39. 

42. Για την καθιέρωση στην κεντρική διεύθυνση υφαντουργίας 

μονοπρόσωπης διεύθυνσης αντί της συλλογικής τ. 39. 

43. Το κράτος των εργατών και η κομματική εβδομάδα τ.39. 

44. Τα αποτελέσματα της κομματικής εβδομάδας στη Μόσχα τ.39Γ 



-194-

45. Λόγος στην κοινή συνεδρίαση της ΠΚΕΕ 7/11/1919 τ.39. 

46. Στον αγώνα για την αντιμετώπιση της κρίσης των καυσίμων 

τ. 39. 

47. Η VIII πανρωσική συνδιάσκεψη του ΚΚΡ (μπ) τ. 39. 

48. Για τη δουλειά του μηχανισμού των επισιτιστικών οργάνων 

τ.39. 

49. Το VII πανρωσικό συνέδριο των σοβιετ τ. 39. 

50. Για τη βελτίωση της διεύθυνσης των σιδηροδρόμων τ.34. 

51. Η οικονομία και η πολιτική της δικτατορίας του προλετα

ριάτου τ. 39. 

52. Λόγος σε συγκέντρωση στη συνοικία πρέσνια τ.40. 

53. Παρατηρήσεις και προσθήκη στα σχέδια "του νόμου για την 

εργατοαγροτική επιθεώρηση" τ.40. 

54. Λόγος στο III πανρωσικό συνέδριο των συμβουλίων λαϊκής 

οικονομίας τ. 40. 

55. Γράμμα προς τις οργανώσεις του ΚΚΡ για την προετοιμασία 

του συνεδρίου τ.40. 

56. Λόγος στη συνεδρίαση του σοβιετ. Μόσχας τ.40. 

57. Λόγος στο III πανρωσικό συνέδριο των εργατών υδατικών μετα

φορών τ. 40. 

58. Ομιλία στη συνεδρίαση της κομμουνιστικής ομάδας του ΠΚΣΣ. 

59. Λόγος στη συνεδρίαση την αφιερωμένη στη μνήμη του Γ.Μ. 

Σβερντλοφ τ.40. 

60. το IX συνέδριο του ΚΚΡ(μπ) 

61. Λόγος στο IÎI πανρωσικό συνέδριο των συνδικάτων τ.40. 

62. 0 "αριστερισμός" παιδική αρώστια του κομμουνισμού τ.41. 

63. Η IX πανρωσική συνδιάσκεψη του ΚΚΡ(μπ). 

64. Σχέδιο απόφασης του πολιτικού γραφείου της ΚΕ του ΚΚΡ(μπ) 

τ. 41. 
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65. Λόγος στην πανρωσική σύσκεψη των πολιτικών διαφωτιστών 

τ.41. 

66. Σχέδιο απόφασης "ΤΑ καθήκοντα των συνδικάτων και οι μέθο

δοι πραγματοποίησης τους" τ. 42. 

67. Τπ VIII πανρωσικό συνέδριο των σοβιετ τ.42. 

68. Για τα συνδικάτα. 

69. Το II πανρωσικό συνέδριο των μεταλλωρύχων τ.42. 

70. Ακόμη μια φορά για τα συνδικάτα 

71. Για το ενιαίο οικονομικό σχέδιο τ.42. 

72. Σχέδιο "οδηγιών της ΚΕ προς τους κομμουνιστές-στελέχη του 

λαϊκού επιτροπάτου παιδείας" τ.42. 

73. Οδηγός της ΚΕ στους κομμουνιστές-στελέχη του ΔΕ παιδεί

ας τ. 42. 

75. Το Χ συνέδριο των παραγωγών του ΚΚΡ(μπ) τ.43, 

76. Προς τη γενική σύσκεψη πόλης των εσωκομματικών εργατών 

της πετρούπολης τ.43 

77.Για το φόρο σε είδος τ.43. 

78. Σχέδιο απόφασης του ΣΕΑ τ.43. 

79. Εντολή του ΣΕΑ προς τα τοπικά σοβιετικά όργανα τ.43. 

80. Χ πανρωσική συνδιάσκεψη του ΚΚΡ (μπ). 

81 Σχέδιο απόφασης για τα ζητήματα της νέας οικονομικής 

πολιτικής τ. 43. 

82. Λόγος σχετικά με τα τοπικά οικονομικά όργανα τ.43. 

83. Λόγος στην III πανρωσική επισιτιστική σύσκεψη τ.43. 

84. Συμπλήρωση και τροπολογίες στο σχέδιο γράμματος της ΚΕ 

του ΚΚΡ(μπ) για τη στάση απέναντι στους εσωκομματικούς 

εργάτες τ.43. 

85. Προσχέδια εντολής από το ΣΕΑ τ.43. 

./. 
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86. Σημειώσεις για τα μέτρα πάλης κατά της πείνας και γιατο 

δυνάμωμα της οικονομικής δουλείας τ.44. 

87. Σχετικά με τα καθήκοντα της εργατοαγροτικής επιθεώρησης 

τ.44. 

88. Η VII κομματική συνδιάσκεψη του Κυβερνείου Μόσχας τ.44. 

89. Σημείωμα προς τον Μολοτοφ τ.44. 

90. Γράμμα προς τον ΑΝΤ Τσιουρουπα τ.44. 

91. IX πανρωσικό συνέδριο των σοβιετ. τ.44. 

92. Σχέδιο θέσεων y^a. τα καθήκαντα των συνδικάτων τ.44. 

93. Σχέδιο οδηγιών στον αντιπρόεδρο και σε όλα τα μέλη της 

αντιπροσωπείας στη Γένουα τ.44. 

94. Γράμμα προς τον Μολότοφ για τη δουλειά των τμημάτων στα

τιστικής και προσωπικού της ΚΕ του ΚΚΡ(μπ). 

95. Για το καθήκοντα του λαϊκού επιτροπάτου δικαιοσύνης τ.44. 

96. Παρατηρήσεις στις θέσεις του ΑΣΛΟ "Για την οικονομική πο

λιτική" τ.44. 

97. Για τη διεθνή και εσωτερική κατάσταση τ.45. 

98. Γιατους όρους πρόσληψης νέων μελών στο κόμμα τ.45. 

99. Γράμμα προς τον Ι.Β.Στάλιν γιατ η δουλειά των αντιπροέ

δρων *τ·45. 

J.00. Το XI συνέδριο του ΚΚΡ(μπ) 

101. Απόφαση για τη δουλειά των αντιπροέδρων τ.45. 

102. Απάντηση στις παρατηρήσεις για τη δουλειά των αντιπροέ

δρων τ. 4 5. 

103. Η "διπλή" υπαγωγή και η νομιμότητα τ.45. 

104. Το IV συνέδριο της κομμουνιστικής διεθνούς τ.45. 

105. Στο προεδρείο του V πανρωσικού συνεδρίου του συνδικάτου 

των εργαζομένων στα σοβιετ τ.45. 

./. 
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106. Γράμμα προς το συνέδριο τ.45. 

107. Για τη ανάθεση νομοθετικών λειτουργιών στην ΚΕΣ τ. 45. 

108. Σχετικά με το ζήτημα των εθνοτήτων ή της "αυτονόμησης" 

τ.45. 

109. Πως να αναδιοργανώσουμετ ην εργατοαγροτική επιθεώρηση τ.45. 

110. Κάλλιο λιγότερα και καλύτερα τ.45. 

111. Υλικά για το άρθρο "πως να αναδιοργανώσουμε την ΕΑΕ" τ.45. 

112. Προς την ΚΕ του ΣΔΕΚΡ(μπ) τ.50. 

113. Συμπλήρωση στο τηλεγράφημα προς τους Γιακουμπόφ, Στάλιν, 

Σλιαπνικοφ τ.50. 

114. Προς τον Ζηνοβιεφ τ.50. 

115. Προς τον Τσιουρουπα τ.52. 

116. Προς τον Φρουμκιν τ. 52. 

117. Προς τον Μουραλοφ τ. 52. 

118. Προς τον Οοίνσκι τ.52. 

119. Προς τον Λιτκενς τ.52. 

120. Προς τον Μολοτοφ τ.52. 

121. Προς τον Οσένσκι τ.53. 

122. Τηλεγράφημα προς τον Κηποβιτς τ.53. 

123. Προς τον Γκορμπουνοφ τ.53. 

124. Προς τον Μολοτοφ για τα μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΠ(μπ) 

τ.53. 

125. Προς τον Τσιτσεριν τ.53. 

126. Προς τον Γκορμπουνοφ τ.53. 

127. Προς τον Ρικοφ τ. 54. 

128. Ανταλλαγή σημειωμάτων μετ ον Ποκροβσκι τ.54. 

129. Προς τον Οσινσκι τ.54. 

130. Προς τον Μπογκντανοφ τ.54. 

131. Προς τον Τρότσκι τ.54. 
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132. Προς τον Σκολνικοφ τ.54. 

133. Προς τον Μολότοφ τ.54. 

134. Προς τον Σοκολνικοφ τ.54 σελ. 159. 

135. Προς τον Τσιουρουπα τ.54. 

136. Προς τον Κρζιζανοβσκι τ.54. 

137. Προς ;τον Σεινμαν τ.54. 

138. Προς τον Οσ.ινσκι τ,54. σελ..237 

139. Προς τον Σμολιανινοφ τ.54. 

140. Προς τα μέλη του συμβουλίου του λαϊκού επιτροπάτου εργα-

τοαγροτικής επιθεώρησης τ.54. 

ΣΥΜΠΑΗΡΟΜΑΤΙΚΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

141. Κ. Μαρξ: Συμβολή στην κριτική της φιλοσοφίας του δικαίου 

του Χέγγελ στο: Μάρξ-Ενγκελς Collectid Works τ.3. 

142. Κ. Μαρξ Φ. 'Ενγκελς: Η άγια οικογένεια:0ο11βσ1βα Works τ.< 

143. Κ. Mapg: Η 18η Μπρυμαιρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη στο: 

Μάρξ-Ενγκελς: Διαλεχτά Εργα τ.1 εκδ. Γνώσεις. 

144. Κ.Μαρξ: Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλ&ι:Διαλεχτά £ργα τ.1. 

145. Φ.Ένγκελς: Εισαγωγή στον εμφύλιο πόλεμο στη Γαλλία του 

Κ.Μαρξ.. Διαλεχτά έργα τ.1. 

146. Φ. 'Ενγκελς: Η καταγωγή της οικογένειας, της ιδιωτικής 

ιδιοκτησίας και του κράτους.Διαλεχτά έργα τ.2. 

147. Κ. Μαρξ Φ.'Ενγκελς: Η Γερμανική ιδεολογία τ.1 εκδ. 

Gutenberg 

148. Κ. Μαρξ: Το Κεφάλαιο τ.1 και 3 εκδ. Σύγχρονη Εποχή. 

149. Αλεξάνδρα Κολονται: Εργατική Αντιπολίτευση εκδ. Βεργος. 

150. Ρομπερ Λιναρ: Ο Λένιν, οι αγρότες, ο Ταίηλορ εκδ.Μηνιαία 

Επιθεώρηση. 

151. Ν. Πουλαντζάς: Το κράτος, η εξουσία, ο σοσιαλισμός 
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152. Γ.Ρούσης: 0 Λένιν για την γραφειοκρατία εκδ.Σύγχρονη 

Εποχή. 

153. Γιούργκεν Χαμπερμας: Αυτονομία και Αλληλεγγύη εκδ. 

Υφιλον. 

154. V.G.Afanaster: The scientifc management of society εκδ. 

Progress. 

155. Lucien Seve: Structuralism et dialectique εκδ.edition 

Sociales. 

156. Community and its types εκδ. Progress 


