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Της σύνταξης

Η Εξαμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση ΚΡΙΣΗ αφιερώνει το μεγαλύτερο 
μέρος του παρόντος τεύχους της σε ένα γεγονός που συνέβη πριν από 100 χρόνια, 
αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα του 20ου αιώνα: την Οκτωβρι-
ανή Επανάσταση. Μια κοινωνική και πολιτική επανάσταση δεν αποτελεί, βέβαια, 
ένα επιστημονικό επεισόδιο και ως εκ τούτου δεν είναι αυτονόητο γιατί η επέτειός 
της μπορεί ή πρέπει να αποτελεί αντικείμενο μιας επιστημονικής επιθεώρησης. 
Ωστόσο, κατά τη γνώμη μας συντρέχουν δύο βασικοί, αν και γενικοί, λόγοι προ-
κειμένου κάτι τέτοιο να συμβεί. Από τη μία μεριά, η Οκτωβριανή Επανάσταση, 
περισσότερο από κάθε άλλο ιστορικό συμβάν πριν από αυτή, ήταν απότοκο του 
συστηματικού και επιστημονικού τρόπου κατανόησης της κοινωνικής πραγματικό-
τητας η οποία τη γέννησε: του καπιταλισμού. Με άλλα λόγια, η επανάσταση του 
Οκτώβρη σχετίζεται με το κοσμοθεωρητικό σύστημα του μαρξισμού με τρόπο αξε-
διάλυτο. Από την άλλη μεριά, είναι βέβαιο πως η Οκτωβριανή Επανάσταση συντά-
ραξε με έναν μοναδικό τρόπο την ίδια την επιστήμη και την τέχνη, μεταβάλλοντας 
το κοινωνικό πλαίσιο άσκησής τους και αποκαλύπτωντας τον ρόλο της κοινωνικής 
δυναμικής, αλλά και των πολιτικών και ιδεολογικών όρων στη διαδικασία κατανό-
ησης του κόσμου ως μια πορεία θεωρητικών ρήξεων και ριζοσπαστικών πρακτικών 
στάσεων.

100 χρόνια μετά τη νικηφόρα ‘έφοδο’ των εργατο-αγροτικών μαζών της 
Ρωσίας ‘στον ουρανό’, υπό την καταλυτική οργανωτική και πολιτική παρέμβαση 
των κομμουνιστών, η δράση τους δεν παύει να μας καλεί να την κατανοήσουμε ως 
ιστορικό μέγεθος και ως πολιτικό ζητούμενο. Η δράση των μαζών αφορά ακριβώς 
σε εκείνες τις μοναδικές στιγμές πτύχωσης του ιστορικού χρόνου, κατά τις οποί-
ες αναδύεται, σύμφωνα με τον Μαρξ, η ‘επαναστατική πράξη’ ως σύμπτωση της 
αλλαγής των συνθηκών με την αλλαγή της ανθρώπινης δραστηριότητας και συ-
νείδησης. Είναι εκείνες οι στιγμές, κατά τις οποίες η ταξική πάλη συγκεφαλαιώνει 
με βίαιο τρόπο ολόκληρο το εκμεταλλευτικό παρελθόν της ανθρωπότητας και το 
αίρει δια μιας, δημιουργώντας βαθιές ασυνέχειες και ανεπίστρεπτους ιστορικούς 
ορίζοντες. Η δράση των μαζών, συνθλιπτική στη μορφή της και πρωτόγνωρη στο 
απελευθερωτικό της περιεχόμενο παράγει η ίδια άμεσα ιστορία, σε κάθε βήμα 
της γεννάει και διευρύνει ένα νέο ιστορικό αντικείμενο το οποίο μας καλεί να το 
κατανοήσουμε και να το αναδείξουμε, να διδαχθούμε και να το κρίνουμε, να ερευ-
νήσουμε την ουσία του και ταυτόχρονα να δοκιμάσουμε τα ίδια τα μεθοδολογικά 
‘εργαλεία’ και τα κριτήριά μας στη βάσανο του πλούτου του.

Το παρόν αφιέρωμα της ΚΡΙΣΗΣ δεν έχει σκοπό να καταπιαστεί με την ιστο-
ρία της Οκτωβριανής Επανάστασης per se. Η βασική ανησυχία του εστιάζεται σε 
μια προσπάθεια αναζήτησης της ίδιας της ιστορίας της ιστορίας: των όρων, των 
συνθηκών και των μορφών του ιστορικού λόγου και του αξεδιάλυτου δεσμού του 
με το επιστημολογικό πλαίσιο κάθε εποχής, τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές 
και ιδεολογικές αφετηρίες και συσχετισμούς. Ως εκ τούτου, η κύρια μέριμνα του 
παρόντος αφιερώματος είναι ιστοριογραφική και μεθοδολογική. Ο στόχος του εί-
ναι η ανάδειξη –έστω και στον περιορισμένο χώρο ενός τεύχους– της διαδρομής 



της ιστορικής καταγραφής της πρώτης σοσιαλιστικής επανάστασης από τις αρχές 
του 20ου μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα. Πολύ περισσότερο, η κατανόηση των 
σημερινών τροπών του ιστορικού λόγου, των τάσεων, των προοπτικών και της δι-
απλοκής του με τις κυρίαρχες ιδεολογικές και πολιτικές κατευθύνσεις της εποχής 
και τα σύγχρονα διακυβεύματα της ταξικής πάλης, αποτελούν το ενεργό κίνητρο 
για την επιλογή του συγκεκριμένου αφιερώματος. Η εν λόγω μέριμνα ήταν πάντο-
τε ζωτικής επιστημικής και πολιτικής σημασίας, αλλά κατά την γνώμη μας, είναι 
περισσότερο σημαντική στις σημερινές συνθήκες νίκης της αντεπανάστασης.

Το αφιέρωμα έχει ως επίκεντρο την αναδημοσίευση ενός άρθρου του Έρικ 
Χομπσμπαουμ (Eric Hobsbawm) –ενός από τους μείζονες ιστορικούς του 20ου αι-
ώνα–, γραμμένου περίπου 20 χρόνια πριν (1996), με τίτλο «Μπορούμε να γρά-
ψουμε την ιστορία της Ρωσικής Επανάστασης;». Καθώς ο συγγραφέας του επιχει-
ρεί να ταράξει τις συγκαιρινές του βεβαιότητες και να αναδείξει τις εκκρεμούσες 
προοπτικές, αφήνοντας να αναδυθεί η πραγματική ένταση μεταξύ ιστορίας και 
ιστοριογραφίας, το αφιέρωμα δίνει τον λόγο σε τέσσερις ιστορικούς ερευνητές 
της νεότερης γενιάς, οι οποίοι 100 χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση και 
περίπου 20 χρόνια μετά τις θεωρητικές αιχμές του άρθρου του Χομπσμπάουμ, επι-
χειρούν να προσδιορίσουν εκ νέου για τι πράγμα μιλάμε, με ποιους όρους μιλάμε, 
πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε ή, πολύ περισσότερο, πού οφείλουμε να πάμε.

Με την αφορμή αυτής της μικρής εισαγωγής, θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε θερμά τις εκδόσεις Θεμέλιο για την ευγενική παραχώρηση άδειας αναδη-
μοσίευσης του άρθρου του Έρικ Χομπσμπάουμ, το οποίο εκδόθηκε στα ελληνικά 
για πρώτη φορά το 1998 στον τόμο Για την ιστορία, σε μετάφραση του Π. Ματάλα.







Σύντομο αφιέρωμα στην ιστοριογραφία της Οκτωβριανής Επανάστασης





Από την Οκτωβριανή Επανάσταση στις «Μεγάλες Εκκαθαρίσεις» (1936-
1938): η ερμηνεία της σταλινικής βίας

Νίκος Παπαδάτος*

«Η νόηση από το ατομικό και το ειδικό προχωρεί
 στο γενικό και επιστρέφει στο συγκεκριμένο, 
κατακτώντας το ως νοημένο συγκεκριμένο». 

(Μαρξ)

Περίληψη
Η εμφάνιση της σταλινικής βίας της δεκαετίας του 1930 υπήρχε ως δυνάμει 
δυνατότητα ήδη από την περίοδο του Ρωσικού Εμφυλίου Πολέμου. Η σταλι-
νική βία των ετών 1936-1938 ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσπάθεια 
πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής σταθεροποίησης του σοβιετικού 
καθεστώτος σε εξαιρετικά δυσμενείς διεθνείς συνθήκες. Η Σοβιετική Ένωση 
(ΕΣΣΔ) χρειαζόταν απαραιτήτως οικονομική ανασυγκρότηση και διασφάλιση 
των εξωτερικών της συνόρων. Δύο είναι λοιπόν τα βασικά κοινωνικά χαρα-
κτηριστικά των «Μεγάλων Εκκαθαρίσεων» της περιόδου 1936-1938: α. η συ-
νειδητή βία κατά των κουλάκων και των «κοινωνικώς επιζήμιων στοιχείων» 
της Σοβιετικής Ένωσης και β. η προληπτική βία κατά των εθνικών μειονοτή-
των της ΕΣΣΔ ή σοβιετικών πολιτών διαφορετικής εθνικής καταγωγής οι οποί-
οι περιορίστηκαν, φυλακίστηκαν ή και εκτελέστηκαν υπό τη διεθνή «απειλή 
της Πέμπτης Φάλαγγας» του Φράνκο και των συμμάχων του. Η δεκαετία του 
1930 ήταν για την ΕΣΣΔ μια περίοδος μετάβασης που θα καθόριζε την πορεία 
της για πολλά χρόνια: ήταν η εποχή όπου συγκρούονταν η ελπίδα εγκαθί-
δρυσης του σοσιαλισμού με την απτή πραγματικότητα της εφαρμογής των 
Πεντάχρονων Gosplan.

Ι. Η ιστοριογραφία περί των σταλινικών εκκαθαρίσεων

Η πολιτική βία της δεκαετίας του 1930 στη Σοβιετική Ένωση (ΕΣΣΔ) εμφανί-
ζεται συχνά ως το αποτέλεσμα των βίαιων πρακτικών του σοβιετικού «ολοκληρω-
τικού καθεστώτος» με πρωτεργάτη τον Ιωσήφ Στάλιν. Η εκκαθάριση των κομμα-
τικών στελεχών κατά την περίοδο 1936-1938 εξηγήθηκε πολλές φορές από τους 
ιστορικούς διαφορετικών ρευμάτων με «ψυχολογικούς» όρους. Οι βιογράφοι του 
Στάλιν, Ρόμπερτ Τράκερ (Robert Trucker), Άνταμ Ούλαμ (Adam Ulam), Ρόι Μεντβί-
εντεφ (Roy Medvedev), Ντιμίτρι Βολκογκόνοφ (Dimitri Volkogonov), Ρόμπερτ Κόν-
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κουεστ (Robert Conquest), και πλήθος λοιπών «σταλινολόγων», έγραψαν τη δική 
τους σταλινο-κεντρική εκδοχή για την περίοδο παροξυσμού της σταλινικής βίας, 
από τον Αύγουστο 1936 έως το Νοέμβριο 1938, η οποία στα ρωσικά αποδίδεται ως 
«τα χρόνια της βασιλείας του Γιεζόφ» (N. Yezhov) ή «Γιεζοφτσίνα». Τα ως άνω ονό-
ματα παραπέμπουν ευθέως στο Λαϊκό Επίτροπο εσωτερικών ο οποίος συνέταξε 
και εκτέλεσε πλήθος διαταγμάτων κατασταλτικού χαρακτήρα από το Σεπτέμβριο 
1936 έως το Νοέμβριο 1938. 

Με αφορμή τα κείμενα που δημοσιεύτηκαν την περίοδο «αποσταλινοποίη-
σης» του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης (ΚΚΣΕ) το 1956, κατά την 
περίοδο διεξαγωγής του γνωστού ΧΧ Συνεδρίου και έπειτα, κι επί τη βάσει των 
βιογραφιών των «αποστατών που πέρασαν στη Δύση», εμφανίστηκε στο τέλος 
της δεκαετίας του 1960 το βιβλίο του Ρόμπερτ Κόνκουεστ (Conquest 1968) με τον 
εμπορικό τίτλο Ο Μεγάλος Τρόμος. Το έργο αυτό εστίαζε πρωτίστως στη «σταλινι-
κή παράνοια» και ανέλυε τη συστηματική καταστροφή της «παλαιάς φρουράς των 
Μπολσεβίκων», τις εκτελέσεις και τις εκτοπίσεις των πολιτικών, στρατιωτικών και 
οικονομικών στελεχών του καθεστώτος καθώς επίσης και της διανόησης. Ο Στάλιν 
παρουσιαζόταν ως ο «Αρχιτέκτων του τρόμου». Η αφήγηση αυτή τροφοδοτήθηκε 
από, αλλά και τροφοδότησε, τη γνωστή θεωρία περί «ολοκληρωτισμού». Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει ο Αμερικανός ιστορικός Μέρλε Φέινσοντ (Fainsod 1967: 
27), αναλύοντας τα αρχεία της ρωσικής επαρχίας Σμολένσκ: «Στον πολιτικό τομέα, 
ο σταλινισμός σήμαινε την ανάπτυξη ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος υπό το 
οποίο όλα τα στρώματα ελέγχου συνέκλιναν τελικά στα χέρια του ανώτατου δικτά-
τορα». Υπό αυτή την έννοια, ο Μεγάλος Τρόμος απέρρεε από ένα συνειδητό πλάνο 
το οποίο ξεκίνησε την επομένη της δολοφονίας του Κίροφ (Kirov) (1η Δεκεμβρίου 
1934) και αναπτύχθηκε βήμα-βήμα έως τις εκκαθαρίσεις των ετών 1937-1938. 

Ως απάντηση στην ανωτέρω θεωρία εμφανίστηκε η ανάλυση του Αμερικα-
νού ιστορικού Τζόν Αρκ Γκέτυ (Getty 1985) σύμφωνα με την οποία κανένα «προ-
μελετημένο πλάνο» του Στάλιν δεν οδήγησε στο Μεγάλο Τρόμο. Αντιθέτως, οι 
διαδικασίες αναπτύσσονταν ανεξέλεγκτα αντανακλώντας μη εμφανείς κοινωνικές 
συγκρούσεις εντός της σοβιετικής κοινωνίας. Η βασική αιτία του φαινομένου εκ-
πορευόταν πρωτίστως από τη διαπάλη μεταξύ «κέντρου» και «περιφέρειας», από 
τη σταδιακή δημιουργία τοπικών «φατριών», «κλικών» και ομαδώσεων επί των 
οποίων το «κέντρο» δεν είχε καμία επιρροή. Η ιστορική αυτή προσέγγιση εκκινεί 
από την ακόλουθη παραδοχή: έως το τέλος της δεκαετίας του 1930 ο Στάλιν και ο 
στενός του περίγυρος δεν είχαν ακόμα στην κατοχή τους ένα κατάλληλο μηχανισμό 
για την πιστή εφαρμογή των εντολών τους. Εξάλλου, η περίοδος εκείνη χαρακτη-
ριζόταν από τις αντιθέσεις της ηγετικής ομάδας εντός του Πολιτικού Γραφείου: 
πρόκειται για τη «μετριοπαθή» ομάδα των Κίροφ-Ζντάνοφ (Jdanov)-Ορτζονικίτζε 
(Ordjonikidze) εναντίον των «ριζοσπαστών» Μολότοφ (Molotov) -Καγκάνοβιτς 
(Kaganovitch)-Γιεζόφ. 

Το σημαντικό έργο του Ρώσου ιστορικού Όλεγκ Χλεβνιούκ (Khlevniouk 1996) 
έθεσε σε αμφισβήτηση τις ανωτέρω ιστορικές προσεγγίσεις τονίζοντας ότι ο Στάλιν 
κατάφερε προοδευτικά να τροποποιήσει τις λειτουργίες του Πολιτικού Γραφείου 
(ΠΓ) μετατρέποντάς το από όργανο συλλογικής καθοδήγησης σε απλό σώμα κατα-
γραφής των σταλινικών αποφάσεων, παραλλάσσοντας τους κανόνες του κόμματος 
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και επιβάλλοντας δεσποτικές και αστυνομικές μεθόδους καθοδήγησης. Η σταλινι-
κή διακυβέρνηση, με στήριγμα την ολιγομελή ομάδα συνεργατών του Στάλιν εντός 
του ΠΓ, βρισκόταν στον αντίποδα της «γραφειοκρατικής λογικής του βιομηχανικού 
κράτους» την οποία ασπάζονταν ορισμένοι εκ των πλέον αποτελεσματικών συνερ-
γατών του Στάλιν στα μέσα της δεκαετίας του 1930, όπως ο Σέργκο Ορντζονικίντζε, 
ο ισχυρός διευθυντής του Λαϊκού Επιτροπάτου βαριάς βιομηχανίας.

ΙΙ. Το ιστορικό πλαίσιο των σταλινικών εκκαθαρίσεων 

Η σταλινική βία των ετών 1937-1938 ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την προ-
σπάθεια πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής σταθεροποίησης του σοβιετικού 
καθεστώτος σε εξαιρετικά δυσμενείς διεθνείς συνθήκες. Στο κείμενο που ακολου-
θεί θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε διεξοδικά τις ενδογενείς και εξωγενείς 
αιτίες του φαινομένου. Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου η προσωρι-
νή κυβέρνηση του Κερένσκι (Kerensky) επιχείρησε να απαντήσει στις διεκδικήσεις 
των χωρικών. Την 16η Οκτωβρίου 1917, ο υπουργός ανεφοδιασμού Προκόποβιτς 
(Prokopovitch) δήλωσε: «Δεν αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη στρατιωτική 
βία αλλά αν, διπλασιάζοντας (οι χωρικοί) την τιμή, εξακολουθούμε να μην λαμβά-
νουμε το ψωμί που μας είναι απαραίτητο, (τότε) θα είμαστε φυσικά αναγκασμέ-
νοι να προσφύγουμε στη στρατιωτική ισχύ» (Marie 2015: 28). Το ίδιο πρόβλημα 
επανεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του Ρωσικού Εμφυλίου Πολέμου όταν οι συν-
δυασμένες εξεγέρσεις των χωρικών στην Κροστάνδη, το Ταμπόβ, το Τομπόλσκ και 
το Τιουμέν απείλησαν να διαλύσουν εν τη γενέσει του το αρτισύστατο «μπολσε-
βικικό κοινωνικό πείραμα». Ήταν η στιγμή όπου ο Λένιν συνειδητοποίησε ότι ο 
«πολεμικός κομμουνισμός» απειλούσε την εξουσία των Μπολσεβίκων. Όπως λέγει 
ο ίδιος: «Η αγροτιά είναι όλο και περισσότερο δυσαρεστημένη από τη δικτατορία 
του προλεταριάτου... Οι χωρικοί χρησιμοποιούν τη δημοκρατία και την ελευθερία 
ως συνθήματα με σκοπό την ανατροπή της εξουσίας των Σοβιέτ... Εφόσον η επα-
νάσταση δεν ξέσπασε σε άλλες χώρες θα μας χρειαστούν δεκάδες χρόνια για να 
τα καταφέρουμε» (Marie 2015: 347, 348). Η Νέα Οικονομική Πολιτική (ΝΕΠ) που 
ακολούθησε στόχευε στη δημιουργία «αγροτοεργατικής συμμαχίας» με σκοπό τον 
ανεφοδιασμό της σοβιετικής Ρωσίας και τη σταδιακή εκβιομηχάνιση της χώρας. 

Η πορεία της ΝΕΠ δοκιμάστηκε έντονα κατά την περίοδο 1928-1929 διότι 
οι σοδειές ήταν καταστροφικές: ξέσπασαν «βιαιοπραγίες» εναντίον των τοπικών 
κομματικών αξιωματούχων καθώς οι χωρικοί αναγκάζονταν να πωλούν τα προ-
ϊόντα τους στους κρατικούς οργανισμούς σε «μη φιλικές τιμές» οι οποίες ήταν, 
αρκετές φορές, κάτω από τη μέση τιμή της αγοράς. Όμως, η περίοδος 1922-1929 
υπήρξε το καθοριστικό χρονικό διάστημα για την κατεύθυνση και το χαρακτήρα 
της σοβιετικής οικονομίας. Η κρίση της ΝΕΠ αντανακλάτο σταδιακά στους νέους 
–ρευστούς και υπό διαμόρφωση– θεσμούς του κράτους και κυρίως εντός του Ανώ-
τατου Συμβουλίου Εθνικής Οικονομίας (VSNKH). Ο Πιατάκοφ (Piatakov), αντιπρόε-
δρος του Συμβουλίου, τασσόταν, από το 1924 έως το 1926, υπέρ της δημιουργίας 
μεγάλων έργων και ήταν υπέρμαχος της βαριάς βιομηχανίας. Αντιθέτως, ο Ντζιερ-
τζίνσκι (Dzierjinski), επικεφαλής της πρώτης Μυστικής Αστυνομίας (Τσεκά), υπήρ-
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ξε, μετά την αντικατάσταση του Ρίκοφ (Rykov) και την ανάληψη της προεδρίας του 
VSNKH το 1924, υπέρμαχος της ελαφριάς βιομηχανίας προκειμένου να στηριχθούν 
οι χωρικοί και η συνακόλουθη «αγροτοεργατική συμμαχία». Η όλη αντιπαλότητα 
έφτασε σε οριακό σημείο τον Ιούλιο 1926 με άμεση συνέπεια το διορισμό του 
Κουιμπούτσεφ (Kouibytchev) στην Προεδρία του Συμβουλίου. Τελικώς υιοθετήθη-
κε από τους νέους σταλινικούς διευθυντές του VSNKH η κατευθυντήρια γραμμή 
του Πιατάκοφ, ο οποίος στο μεταξύ παραιτήθηκε από όλα τα αξιώματά του λόγω 
προγενέστερων σχέσεων με τον Τρότσκι.

Εντός ενός τεταμένου διεθνούς περιβάλλοντος, άκρως εχθρικού για τους 
Μπολσεβίκους, τα νέα απαραίτητα κεφάλαια για την εκβιομηχάνιση θα αντλούντο 
από τον ιδιωτικό τομέα πλήττοντας πρωτίστως, μέσω ενός νέου συστήματος φο-
ρολόγησης, τους χωρικούς και δημιουργώντας βαριά βιομηχανία η οποία, βάσει 
σχεδιασμένου πλάνου, θα οδηγούσε, όπως έλπιζαν οι εμπνευστές του, στη μείωση 
των τιμών όλων των προϊόντων μικρής και μεσαίας βιομηχανίας με συνέπεια τη 
σταδιακή συναίνεση και συμμετοχή των χωρικών στο πλάνο (Gosplan). Η επιλο-
γή της ραγδαίας εκβιομηχάνισης στη Σοβιετική Ένωση απαιτούσε την κινητοποί-
ηση ανθρώπινων πόρων και μετακινήσεις πληθυσμών. Η αρχή της σταδιακής και 
περιορισμένης κολεκτιβοποίησης εκκινούσε από την παραδοχή της εθελούσιας 
συμμετοχής των χωρικών στο υπό σχεδίαση σοβιετικό Gosplan. Η απροθυμία των 
χωρικών να συνεργαστούν «συνειδητά» με το νέο καθεστώς και οι αντικειμενικές 
δυσκολίες του αγροτικού τομέα δημιουργούσαν στη νέα σοβιετική ηγεσία όλο και 
πιο μεγάλη καχυποψία απέναντι στις μάζες των χωρικών. Σύμφωνα με τον Στάλιν, 
η κρίσιμη κατάσταση της αγροτικής οικονομίας, έκφραση της οποίας αποτελού-
σε η τελευταία αποτυχημένη σοδειά του 1928-1929, οφειλόταν στους πλούσιους 
χωρικούς (κουλάκους) και σε άλλες εχθρικές δυνάμεις οι οποίες προετοιμάζο-
νταν να «υποσκάψουν το σοβιετικό καθεστώς».1 Η μαζική εξορία χωρικών προς 
τις αφιλόξενες επαρχίες της σοβιετικής Άπω Ανατολής εκκινούσε εν πολλοίς από 
την ανωτέρω σταλινική πρόσληψη της πραγματικότητας αλλά και από την ανάγκη 
αξιοποίησης των «παρθένων» φυσικών πλουτοπαραγωγικών πόρων της ΕΣΣΔ. Οι 
νεοαφιχθέντες χωρικοί δημιούργησαν προοδευτικά εντός των νέων στρατοπέδων 
καταναγκαστικής εργασίας μια εργατική μάζα η οποία παρήγαγε άμεσα οικονομι-
κά αποτελέσματα που ευνόησαν το σχέδιο δημιουργίας βαριάς βιομηχανίας.

ΙΙΙ. Ο Στάλιν εναντίον των κουλάκων και των εθνικών ομάδων: τα γεγονότα 

Υπό αυτές τις συνθήκες το σοβιετικό κράτος αποφάσισε να κηρύξει τον πό-
λεμο στους κουλάκους. Την 30η Ιανουαρίου 1930, δυνάμει μιας μυστικής απόφα-
σης του ΠΓ, ο Γκένρικχ Ιαγκόντα (Genrikh Iagoda), Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

1  Ο Νικολάι Μπουχάριν (Nikolai Bukharin) αποτέλεσε τον βασικό πολιτικό αντίπαλο του Στάλιν όσον αφορά 
την πλήρη εγκατάλειψη της ΝΕΠ. Τη 30η Σεπτεμβρίου 1928 δημοσιεύτηκε στην Πράβντα το άρθρο: «Σημειώσεις 
ενός οικονομολόγου». Η βασική άποψη του Μπουχάριν συνίστατο στο ότι η εγκατάλειψη της αγοράς, η βίαιη 
κολεκτιβοποίηση, η προώθηση της βαριάς βιομηχανίας και η αυστηρώς διοικητική διαχείριση της οικονομίας 
θα οδηγούσαν αναπόφευκτα σε διόγκωση των γραφειοκρατικών δομών αναδεικνύοντας δεσποτικές μορφές 
εξουσίας, αντίθετες με το Λενινισμό (Πράβντα, 30 Σεπτεμβρίου 1928).
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της OGPY (Ενωμένη Κρατική Πολιτική Διοίκηση), απευθυνόμενος σε όλους τους 
περιφερειακούς προϊστάμενους της Πολιτικής Αστυνομίας, διαβίβασε την οδηγία 
44-21 η οποία απαριθμούσε «τα μέτρα εκκαθάρισης των Κουλάκων ως τάξη».2 Από 
την αρχή του 1930 έως την άνοιξη του 1933 περίπου 2.200.000 «κουλάκοι» εξορί-
στηκαν και 400.000 καταδικάστηκαν σε καταναγκαστικά έργα.3 Βάσει της ανωτέρω 
οδηγίας δημιουργήθηκαν δύο ειδικές κατηγορίες κουλάκων. Η πρώτη αφορούσε 
όσους χαρακτηρίζονταν ως «ιδιαιτέρως επικίνδυνοι για το καθεστώς» και στιγμά-
τιζε τους «συμμετέχοντες σε αντεπαναστατικές πράξεις». Οι κουλάκοι αυτής της 
κατηγορίας συλλαμβάνονταν και μεταφέρονταν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης 
μετά από μια γρήγορη αξιολόγηση μιας τοπικής τριμελούς επιτροπής-«τρόικας». 
Οι επιβαλλόμενες ποινές για αυτή την κατηγορία ήταν ιδιαιτέρως σκληρές και μπο-
ρούσαν να οδηγήσουν ακόμα και σε θανατική καταδίκη. Η δεύτερη κατηγορία των 
κουλάκων περιλάμβανε 129.000 με 154.000 οικογένειες: επρόκειτο για τους «πιο 
πλούσιους χωρικούς οι οποίοι όμως δεν συμμετείχαν ενεργά σε αντεπαναστατικές 
πράξεις». Κατά συνέπεια η ποινή του θανάτου αποκλειόταν και προβλεπόταν η 
σύλληψη και απέλασή τους στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Την 30η Ιουλίου 1937, η Μυστική Αστυνομία (NKVD) εξέδωσε την επιχειρη-
σιακή διαταγή Νο 00447 με στόχο τη «μαζική καταστολή των κουλάκων». Πρόκειται 
για την επιχείρηση με το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων –767.000 συλληφθέντες εκ 
των οποίων περίπου 387.000 εκτελέστηκαν– κατά τη διάρκεια των μαζικών εκτο-
πίσεων και εκκαθαρίσεων της περιόδου 1937-1938. Η συγκεκριμένη διαταγή, που 
φέρει την υπογραφή του Νικολάι Γιεζόφ, στόχευε στην καταστολή των κάτωθι κοι-
νωνικών ομάδων:

• Πρώην κουλάκοι οι οποίοι είχαν ήδη καταδικαστεί, επιστρέψει στις εστίες 
τους, και συνέχιζαν να διαπράττουν «αντισοβιετική δραστηριότητα».

• «Κοινωνικώς επιζήμια στοιχεία» και πρώην κουλάκοι που είχαν δημιουρ-
γήσει είτε εγκληματική είτε αντισοβιετική οργάνωση.

• Πρώην μέλη διαφόρων κομμάτων εξαιρουμένου του Μπολσεβίκικου 
(Μενσεβίκοι, αριστεροί Εσέροι, κλπ.).

• Αντισοβιετικά στοιχεία τα οποία συνεργάζονταν ενεργά με μέλη θρησκευ-
τικών αιρέσεων, εγκληματίες, πρώην κουλάκους, «Λευκούς» και μέλη του κλήρου 
που ήταν ήδη καταδικασμένα, φυλακισμένα ή εκτελεσμένα.

• Αντισοβιετικά στοιχεία που είχαν υπηρετήσει σε διάφορους σχηματισμούς 
Κοζάκων, «Λευκών» ή λοιπές κληρικές αντισοβιετικές ομάδες.

2  Κρατικά Αρχεία της Ομοσπονδίας της Ρωσίας, GARF/9414/1/1944, φ. 17-25. 
3  Για μια διεξοδική ανάλυση βλέπε Werth 1997. Αυτή την περίοδο το σοβιετικό κράτος όφειλε να διαχειριστεί 
1.500.000 εκτοπισθέντες και παραπάνω από 200.000 κρατούμενους (Κουλάκοι πρώτης κατηγορίας). Για τις 
«κατηγορίες» των συλληφθέντων βλέπε παρακάτω.
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• Τρομοκράτες (εγκληματίες, ληστές, υπότροπους, παραχαράκτες, «σαμπο-
τέρ της αγροτικής παραγωγής») οι οποίοι συνέχιζαν να διατηρούν σχέσεις με τον 
κόσμο του εγκλήματος που είτε είχε ήδη καταδικαστεί είτε επρόκειτο να οδηγηθεί 
σε δίκη. 

• Εξορισμένα εγκληματικά στοιχεία που συνέχιζαν να διαπράττουν εγκλη-
ματικές ενέργειες παρά το γεγονός του εγκλεισμού τους σε στρατόπεδο εργασίας.

Όλες οι ανωτέρω «επιζήμιες κοινωνικές ομάδες» ταξινομήθηκαν σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες: τα «πιο ενεργά αντισοβιετικά στοιχεία» αποτελούσαν την 
κατηγορία Ι, και τα «λιγότερο ενεργά» την κατηγορία ΙΙ. Τα άτομα της πρώτης κα-
τηγορίας έπρεπε να συλληφθούν δίχως καθυστέρηση μετά το πέρας της ταχείας 
αξιολόγησής τους από μια τριμελή επιτροπή (τρόικα) και κατόπιν εκτελούντο. Η 
δεύτερη κατηγορία αποτελείτο από άτομα τα οποία συλλαμβάνονταν και στέλνο-
νταν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης προκειμένου να εκτίσουν ποινή 8 ή 10 ετών. 
Η εν λόγω διαταγή εμπεριείχε εξ’ αρχής ποσοστώσεις: η κατηγορία Ι προέβλεπε 
τη σύλληψη περίπου 76.000 ανθρώπων ενώ η κατηγορία ΙΙ 194.000. Ο βασικός 
στόχος της επιχείρησης ήταν η πλήρης εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης των 
κουλάκων της κατηγορίας ΙΙ και η εξαφάνιση των αντεπαναστατικών στοιχείων της 
κατηγορίας Ι. Η εργαλειοποίηση των συγκεκριμένων μαζών εντασσόταν στο μα-
κρόπνοο πλάνο της ταχείας εκβιομηχάνισης και εκσυγχρονισμού της σοβιετικής 
οικονομίας, στόχοι που απαιτούσαν «κοινωνική ειρήνη» και «πολιτική σταθερότη-
τα». Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η όλη κατασταλτική κινητοποίηση εκκινούσε 
από την προγενέστερη γνώση της απροθυμίας των κουλάκων να συνεργαστούν 
κατ’ οποιονδήποτε τρόπο με τη σοβιετική εξουσία. Οι εκτοπισμένοι κουλάκοι των 
αρχών της δεκαετίας του 1930 δραπέτευαν εξαιρετικά συχνά από τους τόπους εξο-
ρίας τους και κατέφευγαν στις περιθωριακές κοινωνικές ομάδες των «επαιτών» και 
των αντιπαραγωγικών ομάδων. Είναι σημαντικό λοιπόν να τονιστεί ότι τα κριτήρια 
δίωξης, εκτοπισμού, εξορίας και τελικά εξόντωσης των κουλάκων ήταν σαφέστατα 
κοινωνικά και πολιτικά, αλλά πρωτίστως οικονομικά.

Η δεύτερη μεγάλη επιχείρηση εκκαθάρισης ονομάστηκε «εθνική». Η «εθνι-
κή επιχείρηση» των ετών 1937-1938 αποτελείτο από επιμέρους «εθνικές επιχει-
ρήσεις εκκαθάρισης» –«γερμανική επιχείρηση», «πολωνική επιχείρηση», «ιαπω-
νική επιχείρηση», «λετονική επιχείρηση», «φιλανδική επιχείρηση», «ελληνική 
επιχείρηση», «εσθονική επιχείρηση» κλπ.– οι οποίες κατευθύνονταν εναντίον των 
πολιτικών μειονοτήτων των ανωτέρω χωρών που για διάφορους λόγους μετανά-
στευσαν στην ΕΣΣΔ. Επίσης, οι εν λόγω κατασταλτικές επιχειρήσεις στοχοποιούσαν 
σοβιετικούς πολίτες γερμανικής, πολωνικής, φιλανδικής, ελληνικής (κλπ.) καταγω-
γής, ή σοβιετικούς πολίτες που διατηρούσαν ή είχαν απλώς συνάψει κατά το πα-
ρελθόν σχέσεις –οικογενειακές και επαγγελματικές– με ένα συγκεκριμένο αριθμό 
χωρών οι οποίες χαρακτηρίζονταν ως εχθρικές από τη Μόσχα. Πιο συγκεκριμένα: 
ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετώπισαν οι μετανάστες ή οι σοβιετικοί πολίτες (μη ρω-
σικής καταγωγής) που γειτνίαζαν με «εχθρικά κράτη» όπως η Πολωνία, η Γερμα-
νία, η Ρουμανία, η Ιαπωνία και οι Βαλτικές χώρες.
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Για να δώσουμε το γενικό περίγραμμα των ανωτέρω επιχειρήσεων αξίζει να 
αναφερθούμε στις σημαντικότερες «εθνικές επιχειρήσεις». Την 20η Ιουλίου 1937, 
ο Στάλιν κοινοποίησε στην ηγεσία της NKVD την κάτωθι οδηγία: «Συλλάβετε σε 
όλες τις επαρχίες όλους τους Γερμανούς που εργάζονται σε στρατιωτικά, εν μέρει 
στρατιωτικά, χημικά εργοστάσια καθώς και όσους εργάζονται σε εργοστάσια ηλε-
κτρικής παραγωγής ή άλλα υπό κατασκευή» (Sherbakova 1999: 35). Οι οδηγίες αυ-
τές κωδικοποιήθηκαν αναλυτικότερα στη διαταγή Νο 00439, η οποία εστάλη από 
τον Γιεζόφ σε όλους τους περιφερειακούς διοικητές της NKVD. Το βασικό επιχεί-
ρημα ήταν, σύμφωνα με την οδηγία, ότι «το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Γερμα-
νίας και η Γκεστάπο είχαν θέσει σε εφαρμογή ένα τεράστιο κύμα κατασκοπίας και 
σαμποτάζ στοχεύοντας κυρίως τις βιομηχανίες Εθνικής Άμυνας, τους σιδηροδρό-
μους και άλλους στρατηγικούς τομείς της βιομηχανίας» της ΕΣΣΔ. Όπως και για τις 
επιχειρήσεις κατά των κουλάκων η διοικητική-αστυνομική λογική των συλλήψεων 
παρέμενε ίδια. Υπήρχαν δύο βασικές κατηγορίες συλληφθέντων εκ των οποίων η 
πρώτη οδηγείτο άμεσα σε εκτέλεση και η δεύτερη σε κάθειρξη 8-10 ετών. Όσον 
αφορά τη «γερμανική εθνική επιχείρηση», «συνελήφθησαν 56.787 άτομα εκ των 
οποίων 41.898 εκτελέστηκαν και 13.107 φυλακίστηκαν» (Sherbakova 1999: 49-51).

Την 11η Αυγούστου 1937, ο Γιεζόφ, εκτελώντας τις μυστικές οδηγίες του ΠΓ, 
έθεσε σε εφαρμογή τη διαταγή Νο 00485, η οποία αποσκοπούσε στην «οριστική 
εκκαθάριση των δικτύων κατασκοπίας και των τρομοκρατών της πολωνικής στρα-
τιωτικής οργάνωσης που είχαν διεισδύσει στις βιομηχανίες, στις μεταφορές και 
στη γεωργία». Η «πολωνική εθνική επιχείρηση» ήταν επίσης μία από τις μεγα-
λύτερες και οδήγησε στη σύλληψη 143.810 ανθρώπων. 139.885 καταδικάστηκαν 
εκτάκτως από «ειδικές τρόικες» και 111.091 εκτελέστηκαν (Gurianov 1997: 22-43). 
Οι ανωτέρω «εθνικές επιχειρήσεις» ήταν κομβικής σημασίας και αντανακλούσαν 
τις διεθνείς ανησυχίες του Κρεμλίνου: το 42% των Πολωνών και Γερμανών συλλη-
φθέντων κατοικούσαν στις δυτικές επαρχίες της Ουκρανίας όπου είχαν ήδη εγκα-
τασταθεί Πολωνοί (ευρεία πολωνική κοινότητα) και σε μικρότερο βαθμό Γερμανοί 
(μικρότερη πληθυσμιακά κοινότητα). Επιπλέον: η Αυτόνομη σοβιετική σοσιαλιστι-
κή γερμανική δημοκρατία της επαρχίας Βόλγκα δεν αποτέλεσε για το Κρεμλίνο την 
κύρια πηγή «τρομοκρατών και πρακτόρων» (Sherbakova 1999: 223-229). Τούτο 
σημαίνει ότι το φυλετικό κριτήριο απουσίαζε πλήρως από τις επιχειρήσεις κατά 
των γερμανικών κοινοτήτων και των σοβιετικών πολιτών γερμανικής καταγωγής. 
Ιδιαίτερα βαρύ τίμημα πλήρωσαν όσοι Γερμανοί βρίσκονταν πλησίον νευραλγικών 
γεωγραφικών σημείων, κοντά στα σύνορα της ΕΣΣΔ με την Πολωνία, ή σε βιομηχα-
νίες στρατηγικού χαρακτήρα με συνέπεια είτε την προληπτική φυλάκισή τους είτε 
την εκτέλεσή τους.

 

ΙV. Η εσωτερική λογική της σταλινικής βίας

Η λογική των «κατασταλτικών εθνικών επιχειρήσεων», η ξεχωριστή ιστορία 
των οποίων απασχολεί ήδη πολλούς ιστορικούς και ερευνητές, εκκινούσε από τις 
εύθραυστες ισορροπίες του διεθνούς περιβάλλοντος που απειλούσε την ΕΣΣΔ. 
Πράγματι, από την αρχή του 1937, η NKVD εξάρθρωσε οργανώσεις «ανατρεπτικού 
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χαρακτήρα», όπως την «πολωνική στρατιωτική οργάνωση» με έδρα τη Δυτική Ου-
κρανία, τη «γενική στρατιωτική ρωσική οργάνωση» με δραστηριότητα στη Σιβηρία 
και χρηματοδότηση από τις «ιαπωνικές μυστικές επιχειρήσεις» κ.ά. Για να γίνει 
καλύτερα αντιληπτή η πολυπλοκότητα των διεθνών σχέσεων της περιόδου, είναι 
χρήσιμο να κάνουμε αναφορά στον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο (1936-1939) και ιδι-
αίτερα στη σταλινική εξωτερική πολιτική. Ο Φρανσίσκο Αντόν (Francisco Anton), 
μέλος του ισπανικού κομμουνιστικού κόμματος, ανέφερε χαρακτηριστικά το 1938: 
«Ο Στάλιν έχει χίλιες φορές δίκιο όταν δηλώνει ότι ‘‘ο τροτσκισμός των ημερών μας 
δεν είναι ένα πολιτικό ρεύμα εντός της εργατικής τάξης αλλά μια ένωση σαμποτέρ, 
κατασκόπων, πρακτόρων και δολοφόνων χωρίς αρχές και ιδέες... που ενεργούν για 
λογαριασμό των οργάνων πληροφόρησης των ξένων κρατών’’... Υπάρχουν ορισμέ-
νοι που πιστεύουν ότι ο Στάλιν, λέγοντας τούτο, αναφερόταν αποκλειστικά στη 
Σοβιετική Ένωση, στηριζόμενος στις πρόσφατες δίκες της Μόσχας που απέδειξαν 
ότι ο Τρότσκι και οι οπαδοί του ήταν στην υπηρεσία του γερμανικού και ιαπωνικού 
ιμπεριαλισμού... Όσοι σκέπτονται κατ’ αυτό τον τρόπο λαθεύουν επικίνδυνα. Το 
ουσιώδες χαρακτηριστικό του τροτσκισμού συνίσταται στο ότι είναι έτοιμος να 
πουλήσει την πατρίδα στους εμπρηστές και τους φασίστες εγκληματίες... Υπάρ-
χουν ακόμα ορισμένοι που τολμούν και προσπαθούν ακόμα να δικαιολογήσουν 
την τρομοκρατική εξέγερση του Μαΐου στην Καταλονία. Οι αποσχιστικές προσπά-
θειες του ΠΟΥΜ έσπασαν απέναντι στο βαθύ συναίσθημα ενότητας όλων των 
αντιφασιστών. Η ακούραστη προσπάθεια της Λαϊκής αστυνομίας έθετε σε αποτυ-
χία, τη μία μετά την άλλη, τις προσπάθειες της Πέμπτης Φάλαγγας...»4. Πράγματι, 
η πρόσληψη του Στάλιν για τις ήττες των Δημοκρατικών στον ισπανικό εμφύλιο 
εκκινούσε από την πάγια καχυποψία του απέναντι σε κινήματα ή εξεγέρσεις που 
δεν ελέγχονταν άμεσα από το Κρεμλίνο. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, η αδυναμία 
των Δημοκρατικών της Ισπανίας να ανακαλύψουν και να καταδικάσουν τους εθνι-
κιστές «πράκτορες και κατασκόπους» που διείσδυαν στις τάξεις τους οφειλόταν 
στην αποκαλούμενη «Πέμπτη Φάλαγγα» του Φράνκο.

Οι σταλινικές εκκαθαρίσεις εξηγούνται πολλές φορές από το σχήμα κολεκτι-
βοποίηση-εκβιομηχάνιση: η αρχή εντοπίζεται στα 1929 όταν η συμμαχία μεταξύ 
χωρικών και εργατών διασπάται και τα προβλήματα του 1929 κορυφώνονται και 
τελικώς επιλύονται με τον πιο βίαιο τρόπο το 1937-1938. Οι σύγχρονοι ιστορικοί, 
από το R. Conquest έως το N. Werth, αναφέρονται λιγότερο ή περισσότερο έντονα 
στην «παρανοϊκή βούληση του δικτάτορα» Στάλιν.5 Η όλη προβληματική έχει ωστό-

4  Αρχεία κοινωνικοπολιτικής ιστορίας της Ομοσπονδίας της Ρωσίας, RGASPI, 490/120/140, φφ. 14, 16, 23.
5  Η θεωρία του «ολοκληρωτισμού» εκκινεί από την ανάλυση της εσωτερικής λογικής των «δήμιων της ιστορίας»: 
Η αυθαίρετη εξίσωση μεταξύ «κομμουνισμού» και «ναζισμού», ιδιαιτέρως επίκαιρη τον τελευταίο καιρό, πηγάζει 
από την επιδερμική και φαινομενολογική ανάλυση των όσων διέπραξαν οι Χίτλερ και Στάλιν. Παρουσιαζόμενοι 
και οι δύο ως οι απόλυτοι κυρίαρχοι των διοικητικών-κρατικών δομών που ήλεγχαν –ανάλυση η οποία δεν 
ευσταθεί για καμία από τις δύο περιπτώσεις– αποτελούν, βάσει των «ακραίων» και «βίαιων» αποτελεσμάτων 
της πολιτικής τους, τις προσωπικότητες που ενσαρκώνουν «την απόλυτη βία, τον απόλυτο παραλογισμό, την 
απόλυτη παράνοια» και κατ’ επέκταση το «κακό καθαυτό» . «Η άρια φυλή» και «η αταξική κοινωνία», ιδωμένες 
ως το απόλυτο ιδεώδες των δύο αντίθετων κοσμοαντιλήψεων, παρουσιάζονται ως οι βασικές «ιδεολογικές» 
συνιστώσες που οδηγούν στον «ολοκληρωτισμό». Στην πραγματικότητα, η θεωρία του «ολοκληρωτισμού» είναι 
ένα «λογικό αξίωμα» ψυχολογικού τύπου το οποίο, κάνοντας επίκληση στο συναίσθημα, προσπαθεί να ταυτίσει 
εκ διαμέτρου αντίθετα ιστορικά «συμπτώματα» και «παράγωγα»: τη βία του εθνικοσοσιαλισμού με τη βία του 
υπαρκτού σοσιαλισμού. Η αναγωγή των Χίτλερ και Στάλιν σε «ανθρωπόμορφα τέρατα», υιοθετεί επί της ουσίας 
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σο ιστορικές ρίζες και παραπέμπει στην περίοδο 1917-1922: η πείνα, η αδυναμία 
τροφοδοσίας της χώρας, η ιδεολογία των χωρικών που συνοψίζεται στο γνωμικό 
«το σιτάρι είναι προϊόν της εργασίας μου και μπορώ να το διαθέτω όπως ακριβώς 
νομίζω», η ξενική επέμβαση, ο εμφύλιος πόλεμος, οι εξαιρετικά βίαιες πρακτικές 
του, το μίσος τμήματος της διανόησης εναντίον των χωρικών συνετέλεσαν στην 
ανάδυση των πιο βίαιων πρακτικών κατά το 1937-1938. Το 1932 ο γνωστός αστός 
δημοσιογράφος Εμίλ Λούντβιχ (Emil Ludwig) ταξίδεψε στη σοβιετική Ρωσία και συ-
νομίλησε με τον Ιωσήφ Στάλιν. Ο Νέος Ριζοσπάστης μετέφρασε τα σημαντικότερα 
χωρία των συνομιλιών. Σε ένα εξ’ αυτών, ο Στάλιν εξηγεί το ιστορικό υπόβαθρο της 
«αδυσώπητης καταπολέμησης από την κυβέρνηση των εχθρών της»: 

«Λούντβιχ: Έχετε περάσει δεκάδες χρόνια σε παράνομη δουλειά. Χρειάσθη-
κε να στέλνετε παράνομα τόσο όπλα όσο και φιλολογία επαναστατική κ.τ.λ. Δεν 
νομίζετε πως οι εχθροί της σοβιετικής εξουσίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη 
δική σας πείρα και να πολεμήσουν ενάντια στη σοβιετική εξουσία με τα ίδια μέσα; 

Στάλιν: Αυτό βέβαια είναι πολύ δυνατό. 

Λούντβιχ: Αυτό δεν είναι η αιτία της αυστηρότητας και της αδυσώπητης κα-
ταπολέμησης από την κυβέρνηση των εχθρών της;

Στάλιν: Όχι δεν είναι αυτή η κύρια αιτία. Μπορεί κανείς να φέρει μερικά 
ιστορικά παραδείγματα. Όταν οι Μπολσεβίκοι ήρθαν στην εξουσία, στην αρχή 
φέρθηκαν πολύ μαλακά στους εχθρούς τους. Οι Μενσεβίκοι εξακολουθούσαν να 
υφίστανται νόμιμα και βγάζαν την εφημερίδα τους. Ακόμα και σοσιαλεπαναστάτες 
εξακολουθούσαν να υφίστανται νόμιμα και βγάζαν και είχαν την εφημερίδα τους. 
Ακόμα και αυτοί οι Καντέ εξακολουθούσαν να βγάζουν την εφημερίδα τους. Όταν 
ο στρατηγός Κράσσνωφ οργάνωσε την αντεπαναστατική εκστρατεία ενάντια στο 
Λένινγκραντ και έπεσε στα χέρια μας, θα μπορούσαμε, σύμφωνα με τις συνθήκες 
εκείνες, τουλάχιστον να τον κρατήσουμε αιχμάλωτο κι ακόμα παραπάνω, έπρεπε 
να τον τουφεκίσουμε. Τον αφήσαμε όμως ελεύθερο «επί λόγω τιμής». Τι συνέβη 
όμως; Σε λίγο αποδείχθηκε ότι μια τέτοια ηπιότητα, μονάχα τα θεμέλια της Σοβι-
ετικής εξουσίας υποσκάπτει. Κάναμε λάθος που δείξαμε τέτοια ηπιότητα στους 
εχθρούς της εργατικής τάξης. Αν εξακολουθούσαμε να κάνουμε αυτό το λάθος θα 
κάναμε έγκλημα απέναντι στην εργατική τάξη, θα προδίδαμε τα συμφέροντά της. 
Κι αυτό το πράγμα γίνηκε ολοφάνερο σε λίγο καιρό. Πολύ γρήγορα αποδείχτηκε 
πως όσο πιο μαλακά φερόμαστε στους εχθρούς μας, τόσο πιο μεγάλη αντίσταση 
έκαναν αυτοί. Ύστερα από λίγο καιρό, οι δεξιοί σοσιαλεπαναστάτες Γκότζ και άλλοι 

τη λογική των συμβόλων, άλλως των αρχέγονων εικόνων. Με άλλα λόγια, οι θιασώτες του «ολοκληρωτισμού» 
παρουσιάζουν τους Χίτλερ και Στάλιν με όρους «υπερατομικών προδιαθέσεων» [«αρχέτυπα» (Γιούνγκ)] τα οποία, 
κατά τη γιουνγκική τουλάχιστον θεωρία της ψυχολογίας, εγγράφονται στο συλλογικό ασυνείδητο. Η θεωρία των 
«ολοκληρωτικών αφηγημάτων» ξεκινά από το «σύμπτωμα» και εμμένει σε αυτό. Η σταχυολόγηση των «ιστορικών 
συμπτωμάτων» χωρίς την παράθεση και εν συνεχεία αποσαφήνιση των ιστορικών αιτιών που γέννησαν τα 
φαινόμενα του «εθνικοσοσιαλισμού» και του «υπαρκτού σοσιαλισμού» καταλήγει σε μια αθεμελίωτη θεωρία η 
οποία αδυνατεί να εξηγήσει πολυπαραγοντικές ιστορικές διαδικασίες.



104Νίκος Παπαδάτος

και οι δεξιοί Μενσεβίκοι οργάνωσαν στο Λένινγκραντ μια αντεπαναστατική κίνη-
ση των Γιούνκερ και εξαιτίας της σκοτώθηκαν πολλοί από τους επαναστάτες μας 
ναύτες. Ο ίδιος ο Κράσσνωφ που είχαμε αφήσει «επί λόγω τιμής» οργάνωσε τους 
λευκούς Κοζάκους... Πολύ γρήγορα αποδείχτηκε ότι πίσω από τους λευκούς στρα-
τηγούς βρίσκονταν πράκτορες των καπιταλιστικών κρατών της Δύσης, Γαλλίας, Αγ-
γλίας, Αμερικής, Ιαπωνίας. Καταλάβαμε από την πείρα μας, πως με αυτούς τους 
εχθρούς τότε μονάχα θα τελειώναμε αν εφαρμόζαμε απέναντί τους μια πολιτική 
της πιο αμείλικτης καταπίεσης...»6. 

Οι εκτοπίσεις και οι εκκαθαρίσεις των εθνικών μειονοτήτων δεν εκκινούσαν λοιπόν 
από μια τυφλή ή «παρανοϊκή μανία» καταδίωξης αλλά από δυσμενείς αντικειμενι-
κές συνθήκες. Προτιμήθηκε εν προκειμένω η προληπτική καταστολή εναντίον πά-
σης φύσεως εχθρού και φυσικά η υιοθέτηση συγκεντρωτικών δομών με σκοπό την 
εκβιομηχάνιση και την οικονομική ανασυγκρότηση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέ-
ρει ο Μόσε Λέουιν πρόκειται για ένα «συναίσθημα αδυναμίας που αναπτύσσεται 
στο στενό κύκλο των ανώτατων διοικητών, και εν συνεχεία στον ανώτατο ηγέτη. 
Όσο περισσότερο ενισχύεται η κεντρική εξουσία, τόσο περισσότερο εξακολουθεί 
να υφίσταται και να αυξάνεται αυτό το αίσθημα αδυναμίας» (Kershaw & Lewin 
1997: 67).

Η παραπάνω προσέγγιση βοηθά, παρά τη φαινομενολογία της, στην οριοθέ-
τηση του προβλήματος: η σταλινική βία αποτελεί περισσότερο ένα μέσο στην υπη-
ρεσία πολιτικών σκοπιμοτήτων παρά ένα «ψυχολογικό φετίχ» ενός «παρανοϊκού 
δικτάτορα». Εξάλλου η κριτική των θιασωτών του «ολοκληρωτισμού» είχε ήδη τε-
θεί από τη δεκαετία του 1930. Ας ξαναδώσουμε το λόγο στους Λούντβιχ και Στάλιν:

«Λούντβιχ: Μου φαίνεται πως ένα μεγάλο τμήμα του λαού της Σοβιετικής 
Ένωσης αισθάνεται ένα αίσθημα τρομοκράτησης, φόβου μπροστά στη Σοβιετική 
εξουσία και πως η δύναμη της Σοβιετικής εξουσίας σε ένα βαθμό στηρίζεται στο 
συναίσθημα αυτό του τρόμου. Θα ήθελα να ξέρω ποια ψυχική κατάσταση γεννιέ-
ται σε σας προσωπικά, όταν αισθάνεστε πως για το συμφέρον του δυναμώματος 
της εξουσίας πρέπει να ενσπείρετε τον τρόμο. Γιατί βέβαια στη συναναστροφή 
σας με τους συντρόφους σας και τους φίλους σας φέρεστε με όλως διόλου διαφο-
ρετικούς τρόπους κι όχι με τη μέθοδο της έμπνευσης φόβου, ενώ στο λαό ενσπεί-
ρετε τον τρόμο.

Στάλιν: Έχετε λάθος. Άλλωστε το λάθος σας είναι λάθος που κάνουν πολλοί. 
Δεν πιστεύετε βέβαια πως μπορεί κανείς επί δεκατέσσερα χρόνια να κρατήσει την 
εξουσία και να έχει την υποστήριξη των εκατομμυρίων του λαού με τη μέθοδο 
της τρομοκράτησης και του εκφοβισμού; Όχι δεν είναι αυτό δυνατό. Κανένας δεν 
ήξερε καλύτερα από την τσαρική κυβέρνηση να εκφοβίζει. Είχε μεγάλη πείρα στο 
ζήτημα αυτό. Η ευρωπαϊκή και ιδιαίτερα η γαλλική κεφαλαιοκρατία βοηθούσε τον 
τσαρισμό με κάθε τρόπο και τον δίδασκε να εκφοβίζει το λαό. Παρόλη αυτή την 

6  Δημόσια Κρατική Ιστορική Ρωσική Βιβλιοθήκη (GPIBR), Νέος Ριζοσπάστης, 5 Ιουνίου 1932. Η υπογράμμιση 
δική μας.
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πείρα, παρόλη τη βοήθεια της ευρωπαϊκής μπουρζουαζίας, η πολιτική του εκφοβι-
σμού έφερε στο γκρέμισμα τον τσαρισμό... Φυσικά υπάρχει ένας ορισμένος μικρός 
αριθμός του πληθυσμού, που φοβάται πραγματικά τη Σοβιετική εξουσία και την 
πολεμά. Έχω υπόψη μου τα απομεινάρια των τάξεων που πεθαίνουν, που δια-
λύονται και προπάντων ένα ασήμαντο τμήμα της αγροτιάς, τους κουλάκους. Εδώ 
όμως δεν πρόκειται για μια πολιτική εκφοβισμού αλλά για πολιτική που πράγματι 
εφαρμόζεται. Όλος ο κόσμος ξέρει πως εμείς οι Μπολσεβίκοι δεν περιοριζόμαστε 
στο ζήτημα αυτό, στον εκφοβισμό παρά τραβάμε παραπέρα, προχωρώντας στην 
εξάλειψη αυτού του αστικού στρώματος.»7

Δύο είναι λοιπόν τα βασικά κοινωνικά χαρακτηριστικά των «μεγάλων εκκα-
θαρίσεων» της περιόδου 1937-1938: α. η συνειδητή βία κατά των κουλάκων και 
των «κοινωνικώς επιζήμιων στοιχείων» και β. η προληπτική βία κατά των εθνικών 
μειονοτήτων της ΕΣΣΔ ή σοβιετικών πολιτών διαφορετικής εθνικής καταγωγής οι 
οποίοι περιορίστηκαν, φυλακίστηκαν ή και εκτελέστηκαν υπό τη διεθνή «απειλή 
της Πέμπτης Φάλαγγας» του Φράνκο και των συμμάχων του. Όμως, όλα αυτά τα 
προβλήματα δεν είναι παρά μακρόπνοες συνέπειες των αρχικών δυσκολιών που 
αντιμετώπισαν οι Μπολσεβίκοι. Εξηγούμαστε: η Οκτωβριανή επανάσταση διήλθε 
–ιδωμένη όχι ως η στιγμή της κατάληψης των Χειμερινών Ανακτόρων αλλά ως η 
διαδικασία εγκαθίδρυσης της σοβιετικής εξουσίας– των αιματηρών ατραπών του 
πολέμου και του λοιμού που δόμησαν αλλά και παράλλαξαν τη σοβιετική κοινω-
νία. Στις αρχές του 1918 το πρόβλημα του επισιτισμού σχετιζόταν με τον έλεγχο 
των σιδηροδρόμων. Όπως χαρακτηριστικά τόνιζε ο Λένιν: «Ενώ υπάρχει σιτάρι, 
πεινάμε στο κέντρο της Ρωσίας γιατί η διανομή του έχει καταστεί δύσκολη από την 
αταξία» (Linhart 2010: 154-155). Υπό αυτό το πρίσμα, οι Μπολσεβίκοι υιοθέτησαν 
έκτακτα μέτρα προκειμένου να διατηρήσουν την εξουσία και να γλιτώσουν όσους 
περισσότερους μπορούσαν από τον τύφο και το λοιμό. Για αυτό το λόγο ο Λαϊκός 
Επίτροπος των Μεταφορών απέκτησε στις 26 Μαρτίου 1918 «δικτατορικές εξου-
σίες» όσον αφορά τα σιδηροδρομικά δίκτυα της Ρωσίας.

Η σοβιετική πολιτική επηρεάστηκε ουσιαστικά από τις πρώτες αντικειμενι-
κές συνθήκες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει: Ι. οργάνωση και συνειδητή πειθαρ-
χία στην εργασία, ΙΙ. συγκεντρωτική πολιτική εξουσία προκειμένου να ηττηθεί ο 
«αντι-μπολσεβίκικος» συνασπισμός. Οι σταδιακές κρίσεις του σοβιετικού καθε-
στώτος δημιούργησαν ένα πλέγμα διαρκών μετακινήσεων, άοκνης πολιτικής κι-
νητικότητας και επαγρύπνησης. Τον Ιούνιο του 1931 ο Στάλιν σημείωνε τα εξής: 
«Ξέρετε τι επέφερε η έλλειψη προσωπικής υπευθυνότητας στους σιδηροδρόμους. 
Οδήγησε στα ίδια αποτελέσματα με τη βιομηχανία. Διορθώσαμε την έλλειψη 
υπευθυνότητας στους σιδηροδρόμους και βελτιώσαμε την εργασία των τελευταί-
ων. Οφείλουμε να πράξουμε το αυτό και για τη βιομηχανία, για να ανυψώσουμε 
την εργασία της σε ένα ανώτερο επίπεδο» (Staline 1947: 47). Με άλλα λόγια η 
πρακτική της άσκησης βίας κατά την περίοδο 1937-1938 ενυπήρχε ήδη ως ζώσα 
εμπειρία και βίωμα στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου. Γιατί και πώς όμως η στα-
λινική εξουσία επιστρέφει σε αυτή τη μορφή πολιτικών πρακτικών; Η απάντηση σε 
αυτό το ερώτημα σχετίζεται ευθέως με την ιστορία του Μπολσεβίκικου Κόμματος.

7  GPIBR, Νέος Ριζοσπάστης, 9 Ιουνίου 1932. Η υπογράμμιση δική μας.
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V. Η εκκαθάριση της Παλαιάς Φρουράς των Μπολσεβίκων
 
Η δεκαετία του 1930 ήταν για την ΕΣΣΔ μια περίοδος μετάβασης που θα κα-

θόριζε την πορεία της για πολλά χρόνια: ήταν η εποχή όπου συγκρούονταν η ελπί-
δα εγκαθίδρυσης του σοσιαλισμού –τότε εμφανιζόταν ακόμα ως δυνάμει πραγμα-
τικότητα– με την απτή πραγματικότητα της εφαρμογής των Πεντάχρονων Gosplan. 
Η τραγική αποτυχία της κολεκτιβοποίησης και τα τουλάχιστον μέτρια αποτελέσμα-
τα του Πρώτου πεντάχρονου (1929-1933) άνοιξαν το δρόμο για την πρώτη δίκη της 
Μόσχας το 1936. Στον πυρήνα του προβλήματος βρίσκεται η ασταθής θέση του 
Κόμματος εντός της σοβιετικής κοινωνίας η οποία εκδηλωνόταν ως μια «θεσμι-
κή πάλη» μεταξύ κέντρου-περιφέρειας. Το πρόβλημα αυτό πήρε μεγάλες διαστά-
σεις, κυρίως από το 1935 και μετά, όταν οι περιφερειακοί κομμουνιστές διοικητές 
και ηγέτες διαφόρων επαρχιών, πιεζόμενοι σθεναρά από τη Μόσχα να θέσουν σε 
εφαρμογή πλάνα παραγωγής τα οποία έκριναν ως μη ρεαλιστικά, απέκρυπταν τις 
πραγματικές δυνατότητες των περιοχών τους και παρουσίαζαν «ψευδείς αναφο-
ρές».8 Τα επιπλέον ιστορικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κατανόηση του 
φαινομένου, τα κωδικοποιούμε ως εξής: α. η ασταθής θέση του Στάλιν που δεν 
μπορούσε ακόμα να επιβάλλει πλήρως και εξολοκλήρου τις θέσεις του στο Κόμμα, 
β. το εξαιρετικά επιθετικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε από την αντικομμουνι-
στική βούληση των Δυτικών καπιταλιστικών κρατών.

Το Κόμμα των Μπολσεβίκων επηρεάστηκε από το χάος που επικράτησε στη 
σοβιετική κοινωνία και οικονομία την περίοδο 1930-1933. Το πρώτο εξάμηνο του 
1936, το οποίο ονομάστηκε «σταχανοφιστική χρονιά», ανέδειξε τις σοβαρές οικο-
νομικές δυσκολίες της χώρας. Την 26η Μαρτίου 1936, η Πράβντα έκανε έκκληση 
στις μάζες, καλώντας τες «να ανοίξουν πυρ κατά των σαμποτέρ του σταχανοφι-
στικού κινήματος». Πολλά κομματικά στελέχη και διοικητές επιχειρήσεων ανακλή-
θηκαν χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η κατάσταση παρέμενε κρίσιμη: την 
προηγούμενη της Ολομέλειας της ΚΕ, η οποία θα πραγματοποιείτο από την 1η έως 
την 4η Ιουνίου 1936, ήταν πλέον προφανές ότι η εκστρατεία ελέγχου των στελεχών 
από τη «βάση» είχε αποτύχει και ως εκ τούτου χρειαζόταν η λήψη πιο δραστικών 
μέτρων για τη βελτίωση των παραγωγικών δυνατοτήτων και την εκπλήρωση των 
στόχων του Πλάνου. Η εβδομάδα που ακολούθησε την εν λόγω Ολομέλεια υπήρξε 
ενδεικτική των προθέσεων του Κρεμλίνου: η κριτική κατά των στελεχών προσπε-
ράστηκε και τα βέλη στόχευαν εφεξής τους «τροτσκιστές» και τους «ζηνοβιεφι-
στές». Την 11η Ιουνίου 1936 η Πράβντα έγραψε ότι: «τα υπολείμματα της ομά-
δας τροτσκιστών-ζηνοβιεφιστών εξακολουθούσαν να υπάρχουν και ο νικημένος 
εχθρός δεν είχε ακόμα σταματήσει τις αντεπαναστατικές του δραστηριότητες». 
Εντός αυτού του ιστορικού πλαισίου έλαβε χώρα η πρώτη εκ των δημόσιων δικών 
της Μόσχας. 

Η NKVD, υπό τη διοίκηση του Ιαγκόντα, είχε την ευθύνη επανεξέτασης της 
υπόθεσης Κίροφ με σκοπό τη διεξαγωγή μιας δημόσιας δίκης η οποία θα κατα-
δίκαζε τους ηγέτες των αντιπολιτευόμενων ομάδων εντός του Κόμματος. Η ανα-

8  Η βιβλιογραφία για αυτό το θέμα είναι πλούσια: Harris 1999· Kuromiya 1998· Weinberg 1993.
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κάλυψη από την NKVD μιας «ομάδας αντιπολιτευόμενων» το 1932 αποτέλεσε 
το κατάλληλο πρόσχημα για την υλοποίηση του σχεδίου. Οι επαφές που είχε ο 
Σέντοφ (Sedov), γιός του Τρότσκι, με κάποιους «μετανοήσαντες» τροτσκιστές και 
ζηνοβιοφιστές χαρακτηρίστηκαν σύντομα ως τεράστια συνωμοσία του «τρομο-
κρατικού κέντρου τροτσκιστο-ζηνοβιεφιστών». Στο τέλος του Ιουλίου 1936, μερι-
κές μόνο εβδομάδες πριν την πραγματοποίηση της πρώτης δίκης της Μόσχας, τα 
ανώτατα καθοδηγητικά όργανα του Κόμματος Μπολσεβίκων έστειλαν σε όλες τις 
κομματικές οργανώσεις μια μυστική εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία όλα τα μέλη 
του κόμματος θα έπρεπε να καταγγείλουν τους «τροτσκιστές» και «ζηνοβιεφιστές» 
που είχαν διεισδύσει στις τάξεις του κόμματος και κυρίως στην καθοδήγησή του.

Στις 19 Αυγούστου 1936, στην «αίθουσα του Οκτώβρη», όπως ονομαζόταν 
τότε ο χώρος συνεδριάσεων των συνδικάτων της Μόσχας, έλαβε χώρα η πρώτη 
δίκη της Μόσχας. Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονταν πρώην επιφανή στε-
λέχη του Κόμματος Μπολσεβίκων. Από τους «ζηνοβιεφιστές» ένοχοι κρίθηκαν, με-
ταξύ άλλων, οι Κάμενεφ (Kamenev), Ζηνόβιεφ (Zinoviev), Εβδοκίμοφ (Evdokimov) 
και Μπακάιεφ (Bakaiev). Από τους «τροτσκιστές» στο εδώλιο κάθισαν οι: Σμιρνόφ 
(Smirnov), Μρατσκόφσκι (Mratchkovski), Τερ-Βαγκάνιαν (Ter-Vaganian), Ντρέιτζερ 
(Dreitzer) κ.ά. Στις 23 Αυγούστου 1936 οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν όλοι ένοχοι και 
εκτελέστηκαν τάχιστα την επομένη χωρίς να εκπνεύσει το χρονικό διάστημα που 
όριζε ο νόμος για την άσκηση έφεσης επί της απόφασης.

Την 23η Σεπτεμβρίου 1936 πολυάριθμες εκρήξεις ανατίναξαν τα ορυχεία του 
Κεμέροβο (Kemerovo). Η υπόθεση του Κεμέροβο αποτέλεσε τον καταλύτη της δεύ-
τερης δίκης της Μόσχας. Την 25η Σεπτεμβρίου 1936, οι Στάλιν και Ζντάνοφ έστει-
λαν από το Σότσι ένα επείγον τηλεγράφημα το οποίο προέτρεπε το ΠΓ να αντι-
καταστήσει τον Ιαγκόντα, που «αποδείχτηκε ακατάλληλος» για την αποκάλυψη 
της «τροτσκιστικής-ζηνοβιεφιστικής» οργάνωσης. Την 30η Σεπτεμβρίου ο Γιεζόφ 
αντικατέστησε τον Ιαγκόντα και λίγο αργότερα, τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου, 
ο Πιατάκοφ, άμεσος συνεργάτης του Ορντζονικίντζε στην ανώτατη διοίκηση της 
βαριάς βιομηχανίας, συνελήφθη μαζί με άλλους πρώην τροτσκιστές –Σοκόλνικοφ 
(Sokolnikov), Σερεμπριάκοφ (Serebriakov), Ράντεκ (Radek)– και έναν ορισμένο 
αριθμό ανώτατων υπευθύνων των βιομηχανιών άνθρακα και συγκοινωνιών. Οι κα-
τηγορίες κατά του Πιατάκοφ στόχευαν να αναδείξουν την ευθύνη όσων είχαν απο-
τύχει να ανυψώσουν την οικονομία της χώρας κατά τα πρώτα έτη της δεκαετίας 
του 1930. Η δίκη πραγματοποιήθηκε την 23η Ιανουαρίου 1937 στον ίδιο ακριβώς 
χώρο που έλαβε χώρα και η πρώτη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, «το τροτσκι-
στικό αντισοβιετικό κέντρο» επεδίωκε την ανατροπή της σοβιετικής κυβέρνησης, 
επιχειρώντας τρομοκρατικά χτυπήματα κατά των ανώτατων κομματικών και διοι-
κητικών καθοδηγητικών στελεχών με τη βοήθεια ξένων και εχθρικών κρατών, όπως 
η Γερμανία και η Ιαπωνία, με στόχο την επιστροφή του καπιταλισμού. Η πηγή του 
κατηγορητηρίου ήταν οι «πλήρεις ομολογίες» των κατηγορουμένων: προσπαθώ-
ντας να επιτύχουν την ήττα της ΕΣΣΔ σε μια ενδεχόμενη εμπόλεμη σύρραξη με 
τα εχθρικά καπιταλιστικά κράτη, ο Τρότσκι και τα υπόλοιπα μέλη του «κέντρου» 
κατηγορήθηκαν για συνεργασία με τις εν λόγω χώρες επί τη βάσει των σημαντι-
κών οικονομικών και γεωγραφικών παραχωρήσεων που θα έκαναν («η Ουκρανία 
θα παραχωρείτο στη Γερμανία και η Ανατολική Σιβηρία στην Ιαπωνία»). Επιπλέ-
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ον, προκειμένου να αποστεώσουν οικονομικά και στρατιωτικά τη χώρα οι κατη-
γορούμενοι φέρονταν να έχουν διαπράξει σειρά ενεργειών σαμποτάζ με στόχο τη 
δυσφήμηση της σοβιετικής κυβέρνησης. Όπως ανέφερε ένας εκ των κατηγορου-
μένων, στόχος του «κέντρου» σε περίπτωση εξωτερικής επίθεσης ήταν: «η δυσφή-
μηση της ηγεσίας του Κόμματος στα μάτια του λαού και μέσω σειράς χτυπημάτων 
κατά του πληθυσμού η πρόκληση μίσους κατά του Στάλιν, εναντίον της κυβέρνη-
σης, και η δημιουργία εντυπώσεων στον πληθυσμό δοθέντος ότι η κυβέρνηση εί-
ναι ικανή για τα πάντα...» (Werth 2006: 29). Η δίκη διήρκησε μία εβδομάδα και σε 
13 κατηγορουμένους επιβλήθηκε η εσχάτη των ποινών (θάνατος). Στους Στροίλοβ 
(Stroilov), Ράντεκ (Radek), Σοκόλνικοφ (Sokolnikov) και Arnold (Άρνολντ) επιβλήθη-
κε ποινή κάθειρξης 10 ετών διότι «δεν είχαν συμμετάσχει ευθέως στην οργάνωση 
και εκτέλεση» των εγκλημάτων. 

Η δεύτερη δίκη αποτέλεσε το θεμέλιο της εκκαθάρισης των ανώτατων οικο-
νομικών στελεχών της χώρας και εν συνεχεία των μελών του Κόμματος. Στην Ολο-
μέλεια του Φεβρουαρίου-Μαρτίου 1937, ο Στάλιν δήλωσε ότι η ΕΣΣΔ μαστιζόταν 
από αναρίθμητες εχθρικές ενέργειες, σαμποτάζ και εκτροπές και επιτέθηκε βίαια 
κατά «των αυτάρεσκων και αυτοϊκανοποιούμενων μεγάλων ‘‘αρχόντων’’» του κόμ-
ματος «που δεν μπορούν να διακρίνουν το πραγματικό πρόσωπο των εχθρών και 
περιορίζονταν στο να στέλνουν στο κέντρο αποκρουστικές αναφορές κενές περι-
εχομένου αναφορικά με τις πραγματοποιηθείσες επιτυχίες». Απέναντι σε αυτούς 
τους υπευθύνους, ο Στάλιν αντέταξε τα «απλά μέλη», κατάλληλα και ικανά να υι-
οθετήσουν τη «σωστή λύση». Η εικόνα του στελέχους «σαμποτέρ» αποσκοπούσε 
στη διαπαιδαγώγηση των πλατιών μαζών: οι δυσκολίες της καθημερινής ζωής δεν 
οφείλονταν στα λάθη και τις παραλείψεις των ανώτατων καθοδηγητικών οργάνων 
του Κρεμλίνου αλλά στους πολυάριθμους «περιφερειακούς γραφειοκράτες».

Η τρίτη δίκη, μολονότι είχε ανακοινωθεί από τον Ιανουάριο του 1937, ξεκί-
νησε στις 2 Μαρτίου 1938. Οι κατηγορούμενοι προήλθαν από τις διαδοχικές πα-
ραιτήσεις και εφεξής συλλήψεις δεκάδων χιλιάδων οικονομικών στελεχών αλλά 
και από επιφανή στελέχη του Μπολσεβίκικου Κόμματος που είχαν λάβει μέρος 
στην Επανάσταση του Οκτώβρη. Ο Μπουχάριν, καθοδηγητικό στέλεχος, διευθυ-
ντής της Πράβντα το 1917, μέλος του ΠΓ από το 1919 και ένας εκ των επιφανών 
θεωρητικών του Κόμματος, είχε ήδη ασκήσει κριτική για την έλλειψη δημοκρατί-
ας εντός του Κόμματος, την εγκατάλειψη της ΝΕΠ και την αναγκαστική κολεκτι-
βοποίηση. Ο Ρίκοφ (Rykov), ένας εκ των πρώτων οπαδών του Λένιν ήδη από την 
εποχή της Ίσκρα, Λαϊκός Επίτροπος εσωτερικών και Πρόεδρος του Εθνικού Συμ-
βουλίου Οικονομίας το 1918, συμμετείχε έως το 1929 στη «δεξιά αντιπολίτευση» 
υιοθετώντας εν πολλοίς ανάλογες θέσεις με αυτές του Μπουχάριν. Ο Κρεστίνσκι 
(Krestinsky), παλαιός Μπολσεβίκος, μέλος του ΠΓ του Λένιν, συμμετείχε από το 
1923 στην τροτσκιστική αντιπολίτευση. Από το 1930 και έως τη μέρα της σύλληψής 
του κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Επιτρόπου εξωτερικών υποθέσεων. Ο Ρα-
κόφσκι (Rakovski), ευρωπαίος επαναστάτης, με προσωπικούς δεσμούς με τη Ρόζα 
Λούξεμπουργκ και τον Τρότσκι, μέλος της ΚΕ το 1919 και πρόεδρος των Λαϊκών 
Επιτρόπων της Ουκρανίας μέχρι το 1923, ενστερνίστηκε τις τροτσκιστικές θέσεις 
(1923) και αρνήθηκε να συνθηκολογήσει το 1928-1929. Εξορίστηκε στο Αστραχάν 
και στο Καζακστάν και τελικά υπαναχώρησε το 1934. Οι λοιποί κατηγορούμενοι 
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διαμόρφωναν ένα ετερογενές μείγμα προσώπων μεταξύ των οποίων βρίσκονταν: 
ο πρώην διευθυντής της Πολιτικής αστυνομίας Ιαγκόντα, τέσσερεις παλαιοί Λαϊκοί 
Επίτροποι (Ροζενγκόλτζ (Rosengoltz), Ιβάνοφ (Ivanov), Τσερνόφ (Tchernov), Γκρίν-
κο (Grinko), ο Ζαλένσκι (Zalenski), διευθυντής των συνεταιρισμών, ο Σαρανγκόβιτς 
(Charangovitch), πρώτος γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Λευκορωσίας 
και άλλα κατώτερα στελέχη όπως οι Μπεσόνοφ (Bessonov), ανώτατος λειτουργός 
της σοβιετικής αντιπροσωπείας εμπορίου στο Βερολίνο, ο Ζουμπάρεφ (Zoubarev), 
ανώτατος λειτουργός του Επιτροπάτου Γεωργίας κ.ά.

Ο Γενικός Εισαγγελέας Βισίνσκι (Vychinski) προτείνοντας την εσχάτη των 
ποινών (θάνατο) για όλους τους κατηγορούμενους δήλωσε: «Ο Λαός μας απαι-
τεί ένα και μόνο πράγμα: αυτά τα καταραμένα ερπετά να συνθλιβούν, αυτοί οι 
ψωριάρικοι σκύλοι πρέπει να σφαγιαστούν... Στο δρόμο, απεκδυόμενοι την τελευ-
ταία κηλίδα και την τελευταία αθλιότητα του παρελθόντος, όλοι μας, όλος ο Λαός, 
καθοδηγούμενοι από τον αγαπημένο μας αρχηγό και οδηγητή, το μεγάλο Στάλιν, 
θα συνεχίσουμε να οδεύουμε προς τα εμπρός, πάντα προς τα εμπρός, προς τον 
κομμουνισμό» (Werth 2006: 43). Τη 12η προς τη 13η Μαρτίου 1938, τα ξημερώμα-
τα, η ετυμηγορία έγινε γνωστή: όλοι οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι και κα-
ταδικάστηκαν σε θάνατο με εξαίρεση τους Pletnev (Πλέτνεφ), Ράκοφσκι και Μπε-
σόνοφ, οι οποίοι καταδικάστηκαν αντιστοίχως σε 25, 20 και 15 χρόνια κάθειρξης. 
Στο σημείο αυτό είναι πλέον δυνατό να κατανοήσουμε πλήρως την προηγούμενη 
παραπομπή όπου ο Ισπανός κομμουνιστής Αντόν δήλωνε: «Το ουσιώδες χαρακτη-
ριστικό του τροτσκισμού συνίσταται στο ότι είναι έτοιμος να πουλήσει την πατρίδα 
στους εμπρηστές και τους φασίστες εγκληματίες». Υπό αυτό το πρίσμα, η «εξωτε-
ρική εμμονή» του Στάλιν περί μιας «Πέμπτης Φάλαγγας» δεν πήγαζε αποκλειστικά 
και μόνο από τις εξωτερικές διεθνείς συνθήκες αλλά και από τη διάθεσή του να 
συνδέσει το πολυσύνθετο πρόβλημα του φασισμού με τις εσωτερικές ισορροπίες 
του Κόμματος προκειμένου να νομιμοποιήσει την έκτακτη επιβολή αστυνομικών 
μέτρων.

Οι εκκαθαρίσεις των κομμουνιστικών στελεχών είναι η λιγότερο άγνωστη 
πτυχή των μαζικών εκκαθαρίσεων των ετών 1937-1938. Την 31η Δεκεμβρίου 1955, 
συγκροτήθηκε η «Επιτροπή αφορούσα τη μαζική καταστολή που ασκήθηκε ενα-
ντίον των εκλεγμένων μελών και αναπληρωματικών μελών του 17ου Συνεδρίου του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης (ΚΚΣΕ)», υπό την προεδρία του Πά-
βελ Ποσπέλοφ (Pavel Pospelov). Η Επιτροπή εκπόνησε, την 9η Φεβρουαρίου 1956, 
μια μακρά αναφορά 70 σελίδων η οποία αποτέλεσε τη βάση της περίφημης «Μυ-
στικής Έκθεσης» του Νικίτα Χρουτσώφ (Nikita Khrouchtchev) κατά τη διάρκεια του 
20ου Συνεδρίου του ΚΚΣΕ.9 Το ερώτημα λοιπόν παραμένει: για ποιο λόγο το σοβιε-
τικό καθεστώς υπό τον Στάλιν προέβη σε πράξεις ακραίας βίας;

9  Γενικά Αρχεία του Κράτους της Ρωσικής Ομοσπονδίας (GARF) 7523/89/4408, φ. 2-21. Όσον αφορά την 
καταστολή των κομμουνιστικών στελεχών, ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει για τους κομμουνιστές επαναστάτες 
πολλών εθνοτήτων οι οποίοι εργάζονταν υπό τη σκέπη της Κομμουνιστικής Διεθνούς (ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ). Η ad hoc αυτή 
περίπτωση που περιλάμβανε όσους χαρακτηρίστηκαν ως ιδιαιτέρως επικίνδυνοι –λόγω τάσεων αυτονόμησης ή 
λόγω παρεκκλίσεων– δεν είναι δυνατό να αναλυθεί στα πλαίσια αυτής της μελέτης. Αρκεί απλά να αναφέρουμε 
ότι επιφανή στελέχη, όπως ο Γερμανός Νόιμαν (Neumann), ο Ούγγρος Μπέλα Κούν (Bela Kun), ο Γιουγκοσλάβος 
Γκόρκιτς (Gorkitch), οι Έλληνες (Κολοζόφ, Μαρκοβίτης κ.ά.) και σειρά άλλων στελεχών (φιλανδικής, πολωνικής, 
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Στις παραπάνω σελίδες προσπαθήσαμε να παραθέσουμε τα βασικά γεγονό-
τα των «σταλινικών εκκαθαρίσεων» και να εξηγήσουμε τις βασικές αιτίες του φαι-
νομένου. Η εμφάνιση της σταλινικής βίας υπήρχε ως δυνάμει δυνατότητα ήδη από 
την περίοδο του Ρωσικού Εμφυλίου Πολέμου. Καμία νομοτέλεια δεν οδήγησε στην 
εμφάνιση του σταλινισμού. Η σταλινική βιαιότητα εκκινεί πολύ λιγότερο από ψυ-
χολογικά κίνητρα και στην ουσία υπηρετεί συγκεκριμένες πολιτικές αναγκαιότητες. 
Η Σοβιετική Ένωση χρειαζόταν απαραιτήτως οικονομική ανασυγκρότηση και δια-
σφάλιση των εξωτερικών της συνόρων. Η επιτυχία των παραπάνω στόχων απαι-
τούσαν τη δημιουργία συνθηκών κοινωνικής ειρήνης, πολιτικής σταθερότητας και 
κομματικής συνοχής. Τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν τελικά μέσω του κατανα-
γκασμού, της βίας και των εκτελέσεων. Εξήγηση δεν σημαίνει δικαιολόγηση: όπως 
είναι αδύνατο να αποδεχτούμε τις συνθήκες βαρβαρότητας που επικράτησαν στο 
Αιγαίο (πραγματικό αρχιπέλαγος διώξεων, εκτοπισμών και μαρτυρίου), σε διάφο-
ρα νησιά (βλέπε Μακρόνησος, Γιάρος, Λέρος, Ανάφη, κλπ.) βάσει των πολιτικών 
σκοπιμοτήτων των Αμερικανών και των εγχώριων συμμάχων τους στην Ελλάδα την 
επομένη του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (και αυτή η καταστολή από πολιτικές 
αναγκαιότητες εκκινούσε...), είναι εξίσου αδύνατο να κρίνουμε τις εκτελέσεις και 
τα Γκουλάγκ ως αναγκαίες προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση του σοσιαλισμού.

Εντός αυτών των συνθηκών αναπτύχθηκε μια παραδοξότητα που απεικο-
νίζει την αντιφατικότητα της σοβιετικής κοινωνίας του τέλους της δεκαετίας του 
1930: οι «σταλινικές εκκαθαρίσεις», και γενικότερα οι συνεχώς εξαιρετικές ιστορι-
κές συνθήκες που τάραζαν όλο και πιο συχνά τη σοβιετική κοινωνία και το σοβιε-
τικό κράτος, δημιούργησαν μια άνευ προηγουμένου εγρήγορση και κινητικότητα. 
Σε αυτές τις συνθήκες τελέστηκε ένα από τα πιο θαυμαστά φαινόμενα που έλαβαν 
χώρα κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πόλεμου. Εντός 6 μηνών, από 
τον Ιούλιο του 1941 έως τον Ιανουάριο του 1942, σε κατάσταση χάους και ανελέη-
του πολέμου, απόρροια της επέμβασης της Βέρμαχτ στην ΕΣΣΔ (Ιούνιος 1941), το 
Συμβούλιο εκκενώσεων, που συστάθηκε αμέσως μετά τη γερμανική εισβολή στην 
ΕΣΣΔ, κατάφερε να μεταφέρει στις ανατολικές επαρχίες της Σοβιετικής Ένωσης 
1.500 μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις –κυρίως προς τα Ουράλια, τη Σιβηρία 
και το Καζακστάν. Οι επιχειρήσεις αυτές συγκεντρώθηκαν τάχιστα στις ανατολικές 
επαρχίες της ΕΣΣΔ και μετέτρεψαν τελικά τον τρόπο λειτουργίας τους προκειμένου 
να ενισχύσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις. Αυτές οι γιγάντιες και άκρως δύσκολες 
μεταφορές εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού έλαβαν χώρα από την NKVD, 
η οποία είχε πλέον αποκτήσει τεχνογνωσία αλλά και ικανότητα να λειτουργεί υπό 
συνθήκες άκρας μυστικότητας.10 Πράγματι, η μη τήρηση των συνωμοτικών κανό-
νων (Konspiratsya) καταδίκασε πολλούς κομμουνιστές κατά την περίοδο των «Με-
γάλων Εκκαθαρίσεων». Η ίδια αυτή αρχή αποδείχτηκε λίγα χρόνια αργότερα σωτή-
ρια για την επιβίωση ολόκληρου του σοβιετικού λαού. Ο κατασταλτικός «θεσμός» 
της NKVD, εκτός από μηχανισμός διώξεων, εκτοπίσεων και πειθάρχησης, ήταν και 
ένα εκτελεστικό όργανο εφαρμογής των πιο δύσκολων πολιτικών αποφάσεων σε 
συνθήκες πολέμου. Η θεσμική «πενία» της σοβιετικής εποχής δεν ήταν μόνο το 

εσθονικής, λετονικής, ρουμανικής, ιταλικής, κ.ά. καταγωγής), οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα.
10  Για μια διεξοδική ανάλυση βλέπε το άρθρο της Rebecca Manley (2002). 
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αποτέλεσμα της προσωπικής επιλογής των ηγετών της, αλλά πρωτίστως ζήτημα 
ιστορικών συγκυριών: η θεσμική συγκρότηση της ΕΣΣΔ πραγματοποιήθηκε υπό την 
«ομίχλη» των ατέρμονων ένοπλων συρράξεων (Α’ και Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος).

VI. Συμπεράσματα
 
H περίοδος των σταλινικών εκκαθαρίσεων ολοκληρώθηκε όπως ακριβώς 

ξεκίνησε: την 17η Νοεμβρίου 1938 το ΠΓ πήρε την πρωτοβουλία να ειδοποιήσει 
όλα τα καθοδηγητικά στελέχη του Κόμματος για την άμεση αναστολή όλων των 
«μαζικών κατασταλτικών επιχειρήσεων» καταγγέλλοντας τις «εκτροπές και τις 
υπερβάσεις» των οργάνων της NKVD καθώς και της Γενικής Εισαγγελίας της ΕΣΣΔ. 
Λίγες μέρες αργότερα, ο Νικολάι Γιεζόφ παραιτήθηκε από όλα τα αξιώματά του 
και αντικαταστάθηκε από τον Λαβρέντι Μπέρια (Lavrentii Beria). Οι σταλινικές εκ-
καθαρίσεις χρησίμευσαν για την άνοδο στην ηγεσία του Κόμματος Μπολσεβίκων 
νέων στελεχών απολύτως αφοσιωμένων στο Στάλιν: ο Μπέρια στα 39 του χρόνια 
έγινε Λαϊκός Επίτροπος εσωτερικών, ο Μαλενκόφ διορίστηκε, σε ηλικία 36 ετών, 
επικεφαλής της τεράστιας διοίκησης στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής, ο Βοζνε-
σένσκι (Voznessenski) έγινε πρόεδρος του Gosplan μόλις στα 36 του χρόνια και στα 
38 του πρώτος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου των Λαϊκών Επιτρόπων. Η νέα αυτή 
ηγετική ομάδα είχε εν πολλοίς τις ρίζες της στο Ρωσικό Εμφύλιο Πόλεμο. Τότε, 
ο Στάλιν ήταν Λαϊκός Επίτροπος εθνοτήτων και Πολιτικός Επίτροπος σε διάφορα 
μέτωπα, κυρίως στη ζωτικής σημασίας μάχη του Τσαριτσίν (Tsaritsyne), το οποίο 
μετονομάστηκε αργότερα σε Στάλινγκραντ, και έπειτα στον πόλεμο εναντίον της 
Πολωνίας (1920). Πρόκειται για την περίοδο όπου δημιούργησε εσωκομματικά δί-
κτυα, συμμάχους και συνοδοιπόρους, που άρχισαν να παίζουν κομβικό ρόλο μετά 
το 1929: Μολότοφ, Καγκάνοβιτς, Βοροσίλοφ (Voroshilov), Μικογιάν (Mikoyan), Κί-
ροφ, Ζντάνοφ.

 Η εμπειρία του «σταλινικών εκκαθαρίσεων» παραπέμπει αναπόδραστα 
στους στόχους και τα οράματα της Οκτωβριανής Επανάστασης. Ήδη από το 1920 
ο Λένιν υπογράμμιζε ότι: «Οι Μπολσεβίκοι δεν θα μπορούσαν να κρατηθούν στην 
εξουσία όχι δυόμισι χρόνια, αλλά ούτε δυόμισι μήνες, χωρίς την αυστηρότατη, 
πραγματικά σιδερένια πειθαρχία μέσα στο κόμμα μας, χωρίς την πλήρη και απερι-
όριστη υποστήριξή τους απ’ όλη τη μάζα της εργατικής τάξης –δηλαδή απ’ ό,τι το 
σκεπτόμενο, το τίμιο, το ανεπιφύλακτα αφοσιωμένο, το έγκυρο, το ικανό να οδηγεί 
μαζί του, ή να προσελκύει τα καθυστερημένα στρώματα που υπάρχουν σ’ αυτήν 
την τάξη» (Lénine 1964: 33-34). Η Οκτωβριανή Επανάσταση ήταν, μεταξύ άλλων, 
η εκπόνηση της σωστής επαναστατικής στρατηγικής εκ μέρους των Μπολσεβίκων 
με επικεφαλής τον Λένιν σε συνθήκες παγκοσμίου πολέμου. Οι προγενέστερες 
επαναστατικές εμπειρίες, η προετοιμασία και η σχετική πείρα του ρωσικού προ-
λεταριάτου και των λοιπών επαναστατικών δυνάμεων σε συνδυασμό με την κρίση 
του τσαρισμού και την όξυνση των διεθνών αντιθέσεων οδήγησαν τους Μπολσε-
βίκους στην εξουσία. Σε ποιες συνθήκες όμως κλήθηκαν να δημιουργήσουν το σο-
σιαλισμό; Ο ατομισμός, ο εθνικισμός, η πνευματική καθυστέρηση ήταν ένα μικρό 
μέρος των προς επίλυση προβλημάτων. Οι λοιμοί, η πείνα και η ξενική επέμβαση 
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καθιστούσαν το οικουμενικό εγχείρημα των Μπολσεβίκων εξαιρετικά δύσκολο. Ο 
«σταλινισμός» μάλιστα έθεσε ουσιαστικούς φραγμούς στην προσπάθεια δημιουρ-
γίας σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ. Οι εκπαιδευτές κατά τον Μάρξ θα έπρεπε να εκπαι-
δευτούν εντός των συνθηκών σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Αντιθέτως, στην περί-
πτωση της Σοβιετικής Ένωσης οι αποκομμένοι εν πολλοίς από τις πλατιές μάζες 
καθοδηγητές-«εκπαιδευτές» άσκησαν παιδαγωγικές λειτουργίες μέσα στην αχλύ 
του εμπειρισμού: η Μεγάλη Πατριωτική Νίκη της ΕΣΣΔ (1945) συσκότισε ορισμένα 
από τα πιο δραματικά γεγονότα της πρόσφατης σοβιετικής ιστορίας και η «ζάλη 
των επιτυχιών» βάραινε «σαν βραχνάς τα μυαλά των ζωντανών» (Μαρξ).

 Ο Λουνατσάρσκι (Lunacarski) τόνιζε το 1920 ότι «οι εργαζόμενες μάζες, 
όταν θα απεκδυθούν τη βία όλων των πηγών του κράτους, θα αφιερώσουν εφεξής 
όλη την αναγκαία προσοχή στο έργο της εκπαίδευσης των μελλοντικών γενεών, 
μέσα σε ένα εντελώς καινούργιο πνεύμα που θα τροποποιήσει την ανθρώπινη νό-
ηση» (Berelowitch 1990: 12). Είναι σε αυτό το σημείο όπου εμφανίζεται έκδηλα η 
ρήξη μεταξύ των Μπολσεβίκων της δεκαετίας του 1920 και των σταλινικών στελε-
χών της δεκαετίας του 1930: ο «Μεγάλος Τρόμος» άσκησε αναντίρρητα «παιδαγω-
γικές» λειτουργίες οι οποίες προωθούσαν, από τη μία πλευρά, τον εκσυγχρονισμό 
και την εκβιομηχάνιση της ΕΣΣΔ, και από την άλλη, τη χρησιμοποίηση των πιο πα-
λαιών μεθόδων του αυταρχισμού και της αστυνομικής βαρβαρότητας. Επιπροσθέ-
τως, η πολιτική αυτή αύξησε εκθετικά τις τοπικές γραφειοκρατίες. Ενώ ο χρησιμο-
ποιηθείς ενεργός πληθυσμός στις βιομηχανίες αυξανόταν «με μέσο ρυθμό 2%, η 
αύξηση των θέσεων εργασίας στη διοίκηση και στα πολιτικά αξιώματα ξεπερνού-
σε αντιστοίχως το 26%» (Kershaw & Lewin 1997: 67). Η Οκτωβριανή Επανάσταση 
και η ΕΣΣΔ δεν μπόρεσαν πράγματι να επιτύχουν τη «διαδικασία κομμουνιστικής 
οργάνωσης εντός της εσωτερικής ζωής των ανθρώπων» (Λουνατσάρσκι) και ο οι-
κουμενικός στόχος της «αταξικής κοινωνίας» δεν πραγματοποιήθηκε. Εάν όμως 
προσπαθήσουμε να προσλάβουμε την Οκτωβριανή Επανάσταση όχι μόνο ως στιγ-
μή, αλλά ως μια μακρόπνοη πορεία που ολοκλήρωσε το βίο της με τη διάλυση της 
Σοβιετικής Ένωσης, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες κριτικές επισημάν-
σεις για το «σοβιετικό εγχείρημα» συνολικά. Όπως αναφέρει ο Έρικ Χόμπσμπαουμ 
(Eric Hobsbawm): «Οι κομμουνιστές όπως εγώ ξεκίνησαν μ’ ένα όραμα, ένα όραμα 
μεγάλο. Θέλετε να το πείτε σοσιαλιστικό, όραμα απελευθέρωσης, κάτι τέτοιο... Να 
λυτρωθεί ο φτωχός, να λυτρωθεί η ανθρωπότητα... Στην ιδεολογία αυτή υπάρχει 
η μεγαλύτερη αυταπάρνηση, η μεγαλύτερη έλλειψη υστεροβουλίας που μπορεί 
κανείς να βρει σε οποιαδήποτε πολιτικό πιστεύω. Το ότι μερικοί, μέσα απ’ αυτό, 
έγιναν δήμιοι ή θύματα δεν αναιρεί τη φύση της ιδεολογίας. Σίγουρα, υπήρξαν 
και πολλά επιτεύγματα –κι ένα από αυτά είναι η ίδια η Σοβιετική Ένωση. Χωρίς 
τον κομμουνισμό δεν θα ζούσαμε κι εμείς σήμερα σε δημοκρατικά, φιλελεύθερα 
καθεστώτα. Οι αγώνες αυτοί έπιασαν τόπο».11

 Τέλος, «το παρελθόν είναι σε εμάς κατανοητό μόνο υπό το φως του πα-
ρόντος, και μπορούμε πλήρως να κατανοήσουμε το παρόν μόνο υπό το φως του 
παρελθόντος» (Carr 1990: 55). Θα κλείσουμε λοιπόν με μια σύντομη ερμηνεία του 
πρόσφατου σοβιετικού παρελθόντος. Η πορεία από την Οκτωβριανή Επανάστα-

11 Τα Νέα, 17 Φεβρουαρίου 1990.
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ση –μέσω έκτακτων συνθηκών, βίας ακόμα και εκκαθαρίσεων– ως τη διάλυση της 
ΕΣΣΔ ήταν μάταιη; Η απάντηση είναι αρνητική γιατί:

1. Η σημερινή διάδοχος της Ρωσικής Σοβιετικής Ομοσπονδιακής Σοσι-
αλιστικής Δημοκρατίας, η Ρωσική Ομοσπονδία, μπόρεσε μέσω αναβρασμών, δο-
κιμασιών και κρίσεων –πολιτικών, οικονομικών, γεωπολιτικών– να συσταθεί σε 
εντελώς διαφορετικές βάσεις μέσα από ένα σύνολο υποδομών αλλά και αξιών της 
σοβιετικής εποχής.

2. Ενέπνευσε δεκάδες απελευθερωτικά κινήματα (νικηφόρα και ηττη-
μένα) σε όλο τον κόσμο (Κούβα, Χιλή, Ελλάδα κ.ά.) με σκοπό την υπέρβαση των 
αποικιοκρατικών πολιτικών της Δύσης.

3. Ανάγκασε τα Δυτικά καπιταλιστικά κράτη της Ευρώπης να παραχω-
ρήσουν κοινωνικά δικαιώματα στους τομείς της εργασίας, του πολιτισμού και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

4. Συνέβαλλε, ιδιαίτερα μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σε 
ένα σχετικά προβλέψιμο διεθνές σύστημα καθώς η κατοχή πυρηνικών όπλων και 
από τις δύο υπερδυνάμεις του 20ου αιώνα, ΗΠΑ-ΕΣΣΔ, κατέληξε σε μια de facto 
ισορροπία δυνάμεων.
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Στα ελληνικά η λέξη «κρίση» συμπυκνώνει τουλάχιστον δύο μεγάλες κατηγορίες 
νοημάτων. Αφενός, παραπέμπει στις έννοιες της απόφασης, της άποψης ή της 
γνώμης και, σε στενή συνάφεια με αυτές, στις έννοιες της κριτικής, της αξιολόγησης 
και της δίκης. Έτσι κάποιας/ου η ‘κρίση’ μπορεί, παραδείγματος χάρη, να επηρεαστεί 
από την υπερβολική χρήση αλκοόλ· οι δικαστικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και τα 
επιστημονικά άρθρα περνάνε από ‘κρίση’. Αφετέρου, παραπέμπει στις καταστάσεις 
εκείνες, στις οποίες η αναπαραγωγή της προηγούμενης, της κανονικής ή ομαλής 
συνθήκης είναι δύσκολη ή αδύνατη. Έτσι, για παράδειγμα, κάνουμε λόγο για ‘κρίση’ 
άσθματος όταν το αναπνευστικό σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά ή για οικονομική 
‘κρίση’ όταν το οικονομικό σύστημα δεν αναπαράγει ομαλά τον εαυτό του.

Η πρώτη σημασία προκύπτει από το αρχαιοελληνικό ρήμα «κρίνω», το οποίο αρχικά 
σήμαινε «διαχωρίζω», αλλά αρκετά νωρίς (στα ομηρικά χρόνια), επίσης, «αποφασίζω». 
Η δεύτερη σημασία, η οποία είναι και μεταφορική, προκύπτει – σύμφωνα με τους 
περισσότερους λεξικογράφους – ως μεταφραστικό δάνειο ή αντιδάνειο από τα 
λατινικά ή τις λατινογενείς γλώσσες. Η ‘κρίση’ έγινε crisis (λατ., αγγλ. & ισπ.), crise 
(γαλλ.) και crisi (ιταλ.) και κατόπιν ‘‘κρίση’’. Με αυτό τον τρόπο, ενώ τα λατινικά, οι 
λατινογενείς γλώσσες και τα αγγλικά έχουν δύο όρους για να αποτυπώνουν τις δύο 
διαφορετικές οικογένειες σημασιών (iudicium, judgement, jugement, juicio, giudizio 
για την ‘κρίση’ και crisis, crise, crisi για την ‘‘κρίση’’), τα ελληνικά περιορίζονται σε μία 
και μόνη λέξη, την κρίση.

Κατά ενδιαφέροντα τρόπο, ήδη από τα αρχαία ελληνικά, μπορούμε να ανιχνεύσουμε 
κάποιες χρήσεις της λέξης, οι οποίες συμπυκνώνουν και τις δύο σημασίες. Έτσι, η 
«κρίσις» μπορεί να σημαίνει το κρίσιμο σημείο μιας αρρώστιας, το σημείο όπου 
“αποφασίζεται” η τύχη της ζωής του ασθενούς. Επίσης, κατά ενδιαφέροντα τρόπο, η 
φιλοσοφία, σε ανεξάρτητους μεταξύ τους κλάδους, έχει φέρει κοντά τις δύο σημασίες, 
οι οποίες συμπυκνώνονται στη μία και μοναδική ελληνική λέξη. Για παράδειγμα, στη 
φιλοσοφία και την ιστοριογραφία της επιστήμης η κρίση σηματοδοτεί μια κατάσταση, 
κατά την οποία το κυρίαρχο Παράδειγμα αδυνατεί να αναπαραγάγει ομαλά την 
κυριαρχία του εξαιτίας μιας πλειάδας εμπειρικών ανωμαλιών. Η κατάσταση αυτή, 
παράλληλα, ωθεί στην όξυνση της κριτικής και στην ανάληψη μιας σειράς αποφάσεων 
ή αξιολογήσεων, οι οποίες δεν ήταν διαθέσιμες στο παρελθόν. Αντίστοιχα, αλλά 
με αρκετές διαφορές, στον χώρο της πρακτικής φιλοσοφίας, η έννοια της κρίσης 
σηματοδοτεί την απουσία εγκαθιδρυμένων κριτηρίων για την ανάληψη και τη 
νοηματοδότηση μιας πράξης – κατάσταση η οποία αναγκαία ωθεί στην κριτική και 
την απόφαση.

Μοιάζει, λοιπόν, η κρίση όντως «να γεννά ευκαιρίες», όχι όμως αυτές που εννοούν 
οι επιτήδειοι της αναπαραγωγής της υπάρχουσας κατάστασης. Η ‘‘κρίση’’ επισύρει 
‘κρίση’. Κρίση λοιπόν…


