
Ο ΤΡΟΤΣΚΥ,

Η ΑΝΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ





Osvaldo Coggiola 

Ο ΤΡΟΤΣΚΥ 

Η ΑΝΟ∆ΟΣ 

ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ 

ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ

ειδική έκδοση της Νέας Προοπτικής

Αθήνα Ιούλιος 2012



Mετάφραση Aρ. Mα.
Επιµέλεια Θ.K.

∂Î‰fiıËÎÂ ÙÔÓ ÈÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2012
EÎ‰fiÛÂÈ˜ §¤ˆÓ 
∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 38,  ∞ı‹Ó· 10431
∆ËÏ. - Fax 210 5241070
E-mail : eek@ath.forthnet.gr

4



Osvaldo Coggiola 

Ο ΤΡΟΤΣΚΥ 

Η ΑΝΟ∆ΟΣ 

ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ 

ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ

[Σεµινάριο πάνω στο Φασισµό µε µια Συγκριτική Προο-

πτική - Πανεπιστήµιο Tζαντβαπούρ - Καλκούτα, Iνδία,

2009.

O Osvaldo Coggiola είναι Aργεντίνος µαρξιστής, µέλος

του Partido Obrero, και καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας

στο Πανεπιστήµιο του Σάο Πάολο της Bραζιλίας]

5



Μεταξύ 1930 και 1933, οι πολιτικές εξελίξεις στη

Γερµανία αποτέλεσαν τον άξονα της πολιτικής συζή-

τησης στην Ευρώπη και στο εσωτερικό της Κοµµου-

νιστικής ∆ιεθνούς. Tις παραµονές της Ναζιστικής

εξέγερσης του Χίτλερ, ο Τρότσκι ασκούσε κριτική

στην άρνηση της Κ.∆. να προτείνει ένα ενιαίο Εργα-

τικό Μέτωπο Σοσιαλιστικών και Κοµµουνιστικών κοµ-

µάτων κατά του Ναζισµού. Το 1920, ο Ναζισµός ακό-

µα αναφερόταν ως ο «Γερµανικός Φασισµός» από τα

διεθνή αριστερά µέσα. Mέσα στις  κοινωνικές συνθή-

κες που δηµιούργησε η παγκόσµια οικονοµική κρίση

του 1929, η οποία προσέδωσε ένα νέο ρόλο στο κρά-

τος αναφορικά µε την σταθερότητα της καπιταλιστι-

κής τάξης, ο Ναζισµός έλαβε µοναδικά και αναµφι-

σβήτητα χαρακτηριστικά, ως ένα κίνηµα ακραίας πο-

λιτικής αντίδρασης, ακόµα κι αν, αρχικά, πηγή

έµπνευσής του αποτέλεσε το «κορπορατίστικο κρά-

τος» του Μουσολίνι. 

Αναµφίβολα υπήρχε µια σύνδεση µεταξύ της πα-

γκόσµιας οικονοµικής κρίσης και της ανόδου του φα-

σισµού στην Ευρώπη. Αν µεταξύ του 1918 και 1933, η

Γερµανία αποτέλεσε τo κρίσιµo σηµείο της πολιτικής

και οικονοµικής σταθερότητας στην Ευρώπη, την ίδια

στιγµή µετατράπηκε στο κέντρο της αντιµπολσεβίκι-
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κης αντεπαναστατικής τάσης του ∆εύτερου Παγκο-

σµίου Πολέµου από το 1933. Ο πολιτικός κόσµος

ανασυντάχθηκε σύµφωνα µε το Ναζισµό. Το NSDAP

(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – Εθνι-

κό Σοσιαλιστικό Γερµανικό Εργατικό Κόµµα ή απλά

το Ναζιστικό Κόµµα) ιδρύθηκε στο Μόναχο τον Ια-

νουάριο του 1919. Το έβδοµό του µέλος, ο Αδόλφος

Χίτλερ, ζωγράφος  Αυστριακής καταγωγής, ήταν

εµποτισµένος µε αντισηµιτικό και ρατσιστικό εθνικι-

σµό καθώς και µε το µίσος για τον κοµµουνισµό. Το

NSDAP γρήγορα απέκτησε µια ιδιαίτερη φυσιογνω-

µία εντός των εθνικιστικών οµάδων εξαιτίας της επι-

µονής του στα «κοινωνικά» θέµατα και την προσωπι-

κότητα των ηγετών του. Προφανώς ο Χίτλερ αλλά

πολύ περισσότερο ο Γκέµπελς ήταν απόλυτοι γνώ-

στες της προπαγάνδας. Πολύ γρήγορα το κόµµα αυ-

τό έλαβε την στήριξη, του [στρατηγού] Λούντεντορφ,

του επιχειρηµατικού κόσµου και του στρατού και απέ-

κτησε εθνικό κύρος και αναγνώριση µετά τα γεγονό-

τα του 1923 – την απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπή-

µατος στη Βαυαρία.

Η θεωρία του απλή, µε άξονα την αντιπαράθεση

µεταξύ Γερµανίας και των «εσωτερικών και εξωτερι-

κών εχθρών» της, ήταν:
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1) Ο Γερµανικός λαός είναι Άρειοι, σκληρά εργαζό-

µενοι και γενναιόδωροι αλλά «προδόθηκαν» κατά

τη διάρκεια του πολέµου.

2) Ο Εβραϊκός λαός που ενέπνευσε τις Μαρξιστικές

ιδεολογίες καθώς και τις δηµοκρατικές και παγκό-

σµιες σχέσεις κατέστρεψε το Κράτος εκ των έσω.

3) Είναι αναγκαίο να αποκατασταθεί η αιώνια Γερµα-

νία, ο ζωτικός της χώρος (Lebensraum), να αναζω-

ογονηθεί ο λαός της για να γίνει η «ανώτερη φυ-

λή» του κόσµου.

4) Eστίαση σε ζητήµατα όπως η «εθνική κοινότητα»,

«καθαρό αίµα», «καθαρότητα της φυλής», «τάξη»,

οι αρετές των πολεµιστών, η συντριβή των

εχθρών, η εδαφική επέκταση σε βάρος της Μπολ-

σεβίκικης ΕΣΣ∆ και της παρηκµασµένης Γαλλίας. 

Το NSDAP καθοδηγούνταν από µέτριους πρώην

στρατιώτες και αξιωµατικούς του Γερµανικού Στρα-

τού που ένιωσαν «προδοµένοι» από την εθνική ήττα

του 1918 και µικροαστούς που είχαν µείνει έκπληκτοι

από την «κοινωνική ισότητα». Αυτοί ήταν οι: Έρνεστ

Ρεµ, ο ιδρυτής που είχε δεσµούς µε το στρατό και

βοήθησε στη δηµιουργία της ιδιωτικής πολιτοφυλα-

κής των Ναζί, γνωστών και ως «φαιοχιτώνων», Χέρ-
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µαν Γκέρινγκ, ήρωας της αεροπορίας, κτηνώδης και

φιλόδοξος ηγέτης των SA (Sturmableitungen, τάγµα-

τα εφόδου), Ρούντολφ Ες (Γραµµατέας του Χίτλερ),

Χάινριχ Χίµλερ, Μάρτιν Μπόρµαν, όλοι αδίστακτοι άν-

δρες, ο Γερµανός από τη Βαλτική Άλφρεντ Ρόζεν-

µπεργκ, ερασιτέχνης φιλόσοφος, θεωρητικός της

αδαούς και ξιπασµένης «φυλής», αντισηµίτες δηµα-

γωγοί όπως οι Τζούλιους Στράιχερ και Γκρέγκορ

Στράσερ… Ελεγχόµενοι από τον Χίτλερ, αποτελού-

σαν µια πραγµατική συµµορία αρχικά.

Μετά από µια βραχύβια «ευηµερία», η κρίση του

1929 στη Γερµανία όξυνε τις επιπτώσεις του υπερ-

πληθωρισµού του 1923. Εντός της µπουρζουαζίας,

µόνο οι µεγαλοβιοµήχανοι και οι τραπεζίτες επιβίω-

ναν. Οι µικροαστοί καταστράφηκαν από τον εναλλασ-

σόµενο πληθωρισµό και αποπληθωρισµό και µετατρά-

πηκαν σε υποπρολεταριάτο. Ο βιοµηχανικός εργάτης

υπέφερε από µια τεράστια εξαθλίωση µαζί µε µια µα-

ζική ανεργία. Η εύρεση δουλειάς φάνταζε ως µια ατε-

λείωτη και άσκοπη αναζήτηση. Η νεολαία δεν είχε

καµιά προοπτική για εργασία ή «οµαλή ζωή». Εκα-

τοµµύρια νέοι µετατράπηκαν σε «νοµάδες», πολλοί

ακολουθούσαν την «εκτός έδρας εργασία». Τα φαι-

νόµενα κοινωνικής αποσύνθεσης αναπτύχθηκαν σε
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µεγάλη κλίµακα (ναρκωτικά, αλκοολισµός, πορ-

νεία…). Η απελπισία και η οργή στρεφόταν εναντίον

της κυβέρνησης, την οποία συχνά κατείχαν οι Σοσια-

λιστές (SPD). Κάθε ελπίδα, κάθε «εξιλαστήριο» θύµα

γινόταν αποδεκτό. Ο Ναζισµός καθώς και ο Ιταλικός

φασισµός, σε µια µεγαλύτερη κλίµακα, µπόρεσαν να

κινητοποιήσουν την απελπισµένη µικροαστική τάξη

(εκµεταλλευόµενοι το φόβο τους για «προλεταριο-

ποίηση»), αυτή την κοινωνική οµάδα που ο ειλικρινής

Γκράµσι είχε ονοµάσει «πιθηκάνθρωπους»...

Γεννηµένο στις παρυφές του στρατού, το NSDAP αρ-

χικά χρηµατοδοτούνταν σε µια χαλαρή βάση από

αστικά κοµµάτια: τον Μπράκχαµ, εκδότη, και τον βιο-

µήχανο πιάνων Μπέχσταϊν. Με την κρίση του 1929,

το ταµείο των Ναζί έλαβε την υποστήριξη των

«Konzern» (Kirdorf - κάρβουνο, Vorgler and Thyssen -

ατσάλι, IG Farben, του τραπεζίτη Σρέντερ κ.α.). Οι δυ-

νατότητες της αγκιτάτσιας και της προπαγάνδας

τους, η αυτοπεποίθησή τους και ιδιαίτερα η ικανότη-

τά τους να δωροδοκούν δηµόσιους αξιωµατούχους

(αστυνοµία, δικαστές, στρατό) έλαβαν γεωµετρικές

διαστάσεις. Οι µεσαίες τάξεις ήταν απελπισµένες και

οι Ναζί πρότειναν γιατρικά εναντίον των αντίξοων
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συνθηκών και της φτώχειας: την ξενοφοβία, τον ρα-

τσισµό, τον ακραίο εθνικισµό, τα οποία συνοδεύο-

νταν από µια αντικαπιταλιστική δηµαγωγία που στο-

χοποιούσε τους Εβραίους (που από τον 19ο αιώνα

ήταν γνωστοί ως η «ενσάρκωση του κεφαλαίου».

Ήδη, ο Αύγουστος Μπέµπελ, ιδρυτής του Σοσιαλδη-

µοκρατικού Κόµµατος, αποκαλούσε τον αντισηµιτι-

σµό «σοσιαλισµό των ηλιθίων»).  Ο «ιµπεριαλισµός»

(το diktat των Βερσαλλιών) και οι bonzos (οι Σοσιαλ-

δηµοκράτες ηγέτες των εργατικών συνδικάτων, που

κατηγορούνταν για συνεργασία µε τους Εβραίους.

[κατά λέξη bonsos σηµαίνει ό,τι το εργατοπατέρας
στα ελληνικά – σ.τ.E.] επίσης καταγγέλλονταν. Οι

Ναζί υποστήριξαν τις «άγριες απεργίες», οι οποίες

πραγµατοποιούνταν ανεξάρτητα από τα συνδικάτα.

Πάνω απ’ όλα όµως, το NSDAP χρησιµοποιούσε τη

βία και την τροµοκρατία εναντίον των «εχθρών» του

για να αποδείξει στο «λαό» του την αποφασιστικότη-

τά του ως προς την επίτευξη των στόχων του. 

Τα ναζιστικά σύµβολα (η σβάστικα, την οποία την

είχαν πάρει από τα Γερµανικά φύλα του Μεσαίωνα

καθώς και οι τεράστιες στρατιωτικές παρελάσεις)

εξέφραζαν τις αρχές τους µε ενότητα. Επίσης χρησι-

µοποιούνταν σε υπερβολικό βαθµό ο «προστατευτι-
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κός» εκβιασµός για να γεµίζει το ταµείο του NSDAP.

Πάνω απ’ όλα, ο Ναζισµός προσέφερε µια άµεση διέ-

ξοδο στην άνεργη νεολαία: απασχόληση στις στρα-

τιωτικές γραµµές, ως ένστολοι αξιωµατικοί, στις ένο-

πλες πολιτοφυλακές των SA (στρατεύµατα επίθε-

σης), έπειτα στα SS (Schutzstafel, τοποθέτηση φρου-

ρών, επίσης ως επίλεκτοι ιδιωτικοί φρουροί για τον

Χίτλερ, οι οποίοι αποκαλούνταν «µελανοχίτωνες»).

Απασχόληση, µισθοί και η στολή αποκατέστησε στη

νεολαία αυτό που πίστευαν ότι αποτελούσε την επι-

βίωση που η κοινωνία τούς είχε αρνηθεί. Οι υποστη-

ρικτές των Ναζί αυξήθηκαν, από 176.000 στα τέλη

του 1928 στις 800.000 στα τέλη του 1931 (και ξεπέ-

ρασαν το ένα  εκατοµµύριο µέλη το επόµενο έτος).

Ωστόσο και ο αριθµός των σοσιαλιστών και κοµµου-

νιστών επίσης αυξήθηκε: στις γενικές εκλογές του

1928, τα δυο αριστερά κόµµατα µαζί έλαβαν

12.418.000 ψήφους. Το 1930 13.160.000 (οι Ναζί µό-

νο 6,4 εκατοµµύρια). Τον Ιούλιο του 1932 τα εργατι-

κά κόµµατα έλαβαν 13.300.000 ψήφους  - αλλά οι Να-

ζί είχαν ήδη λάβει  13.779.000. Το Νοέµβριο του ίδι-

ου έτους, το SPD (Σοσιαλδηµοκράτες) και το KPD

(Κοµµουνιστικό Κόµµα Γερµανίας) έλαβαν µαζί

13.230.000 ψήφους, το NSDAP, 11.737.000. Όταν οι
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Ναζιστικές δυνάµεις  άρχισαν να πέφτουν σύµφωνα

µε το πολιτικό σενάριο, ο Πρόεδρος Χίντεµπουργκ

(εκλεγµένος το 1925 µε την υποστήριξη του Σοσιαλι-

στικού Κόµµατος - SPD) κάλεσε (τον Ιανουάριο του

1933) τον Ναζί ηγέτη Χίτλερ να καταλάβει την κα-

γκελαρία του Ράιχ.    

Παρόλα αυτά, ο καθοριστικός παράγοντας ήταν η

άρνηση των Αριστερών κοµµάτων να σχηµατίσουν

ένα ενιαίο µέτωπο εναντίον των Ναζί. Το SPD είχε

ένα εκατοµµύριο µέλη, 5 εκατοµµύρια µέλη στα συν-

δικάτα, εκατοντάδες χιλιάδες οργανωµένα µέλη στο

Reichsbanner (Reichsbanner – στρατιωτικά οργανω-

µένη δύναµη υπό την ηγεσία της δεξιάς πτέρυγας

της Σοσιαλδηµοκρατίας, ιδρυµένη το 1924. Tο 1932

είχε 3,5 εκατ. µέλη. Στόχος τους ήταν να υπερασπί-

σουν την κοινοβουλευτική δηµοκρατία της Bαϊµάρης

από τον δεξιό και αριστερό εξτρεµισµό – σ.τ.E.): τον

Σεπτέµβριο του 1930 είχε επίσης κερδίσει 8,5 εκα-

τοµµύρια ψήφους (143 βουλευτές) σε σχέση µε τα

6,4 εκατοµµύρια µέλη (107 βουλευτές) του NSDAP.

Το SPD όµως αναζητούσε ένα «µέσο δρόµο» µεταξύ

των Ναζί και του «Μπολσεβικισµού»: η πολιτική του

ήταν «υπεράσπιση της ∆ηµοκρατίας (της Βαϊµάρης),

η εισαγωγή κατασταλτικών νόµων κατά του Ναζισµού
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και η δράση της αστυνοµίας και των δικαστηρίων. Τε-

λικά, υποστήριξε την φιλο-αποπληθωριστική πολιτική

του Καγκελάριου Μπρύνινγκ (που προκάλεσε εξα-

θλίωση), την αναστολή του Ράϊχσταγκ, την διακυβέρ-

νηση µέσω νοµοθετικών διαταγµάτων. Καλούσε σε

ψήφιση του Στρατηγού Χίντεµπουργκ (που εκχώρησε

την εξουσία στο Χίτλερ) για την Προεδρία της ∆ηµο-

κρατίας. Οι ψήφοι του SPD έπεσαν στα 7,96 εκατοµ-

µύρια τον Ιούλιο του 1932  και στα 7,25 εκατοµµύρια

το Νοέµβριο του ιδίου χρόνου. Οι υποστηρικτές του

«Ενιαίου Εργατικού Μετώπου» µέσα στο SPD είχαν

αποκλειστεί: αποτέλεσαν το SAP (Σοσιαλιστικό

Εργατικό Κόµµα) µε δεκάδες χιλιάδες µέλη. Αυτό

ήταν το κόµµα που το 1933 (µετά την άνοδο του Χίτ-

λερ) υπέγραψε, µαζί µε τους υποστηρικτές του Τρό-

τσκι (τη ∆ιεθνή Κοµµουνιστική Λίγκα) και δυο κόµµα-

τα της Ολλανδικής αριστεράς, RSP και PSO την

«∆ιακήρυξη των Τεσσάρων» για την ίδρυση τής Τέ-

ταρτης ∆ιεθνούς. 

Το KPD (Κοµµουνιστικό Κόµµα) επίσης αναπτύ-

χθηκε: 3,27 εκατοµµύρια ψήφοι το 1928, 4,59 εκα-

τοµµύρια το 1930, 5,37 εκατοµµύρια τον Ιούλιο του

1932, 5,98 εκατοµµύρια το Νοέµβριο του ίδιου χρό-

νου. Όπως και το SPD, το KPD είχε όλες τις ευκαι-
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ρίες να διαλύσει το Ναζισµό αλλά η διασπαστική του

πολιτική (καταγγελία του SPD ως «σοσιαλφασιστι-

κού») οδήγησε τον ιστορικό Ρ.Τ. Κλαρκ να δηλώσει:

«Είναι αδύνατο να διαβάσουµε την κοµµουνιστική βι-

βλιογραφία εκείνης της εποχής και να µην νοιώθουµε

µια παγωµάρα µπροστά στην καταστροφή που οδή-

γησε µια οµάδα έξυπνων ανθρώπων να αρνηθούν να

χρησιµοποιήσουν τη νόησή τους ανεξάρτητα». Το

KPD επέµενε να αναζητά κοινή θεµατολογία µε τους

Ναζί (εναντίον των Βερσαλλιών, υπέρ της εθνικής

ανεξαρτησίας, ενάντια στους ιεροκήρυκες), να χρησι-

µοποιεί κοινή ορολογία («λαϊκή επανάσταση»). Το

KPD διαβεβαίωνε ότι προτού πολεµήσουµε τον «φα-

σισµό», ήταν αναγκαίο να καταπολεµήσουµε τον

«σοσιαλφασισµό» (το SPD) και στη συνέχεια να προ-

τείνουµε ένα «ενιαίο µέτωπο από τα κάτω» µε τους

σοσιαλδηµοκράτες εργάτες. Γενικά, η πολιτική του

συνοψίστηκε µε τα λόγια του ηγέτη της Κοµµουνιστι-

κής ∆ιεθνούς Μανουΐλσκι: «Ο Ναζισµός θα είναι το

τελευταίο στάδιο του καπιταλισµού πριν από την κοι-

νωνική επανάσταση»…

Ωστόσο, κάποιοι επιµένουν, όπως ο Heinz Brahm,

ότι : «ο Τρότσκι αποστασιοποιήθηκε από τους ηγέτες

του KPD, οι οποίοι – ακόµα και κατά τη διάρκεια της
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κυβέρνησης του Χέρµαν Μούλερ (SPD 1928-30) δια-

κήρυσσαν ότι ο φασισµός κυριαρχούσε στη Γερµανία.

Ο Τρότσκι αποκάλυψε, όσο κανένας άλλος, τους κίν-

δυνους του Εθνικο- Σοσιαλισµού. Προέβλεψε ότι το

NSDAP τασσόταν υπέρ του Συντάγµατος µόνο και

µόνο για να έρθει στην εξουσία. Φαίνεται να είχε

προειδοποιήσει ότι ο Χίτλερ, που προετοιµάστηκε για

πραξικόπηµα εντός του πλαισίου του Συντάγµατος,

δεν έδρασε και πολύ διαφορετικά από τον Τρότσκι

όταν το 1917 χρησιµοποίησε την Σοβιετική νοµιµότη-

τα προς όφελος της επανάστασης στην Πετρούπολη.

Από τον Σεπτέµβριο του 1930 ζητούσε ακούραστα

από το SPD και το KPD τη δηµιουργία ενός ενιαίου

µετώπου αλλά µετά από την κατάληψη της εξουσίας

από τον Χίτλερ, απέρριψε ακόµα και ένα σύµφωνο µη

επίθεσης µεταξύ των δυο κοµµάτων. Το γεγονός ότι

ο Τρότσκι προέβλεψε την καταστροφή της δικτατο-

ρίας του Χίτλερ είναι προς τιµή του. Παρόλα αυτά,

δεν είναι σωστό να θεωρούµε τον Στάλιν και την Κο-

µιντέρν αποκλειστικά υπεύθυνους για τον θρίαµβο

του Χίτλερ». 

Τον Απρίλιο του 1931, το KPD κυκλοφόρησε ένα

κοινό κάλεσµα µε το NSDAP για ψήφο εναντίον του

SPD, για την ανατροπή της σοσιαλιστικής κυβέρνη-
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σης της Πρωσίας, το «κόκκινο δηµοψήφισµα» (που οι

Ναζί αποκαλούσαν το «µαύρο δηµοψήφισµα»). Τον

Νοέµβριο του 1932, οι Ναζί σχηµάτισαν µια συµµαχία

εναντίον των bonzos [εργατοπατέρων] Σοσιαλδηµο-

κρατών µε µια απεργία στα µέσα µεταφοράς του Βε-

ρολίνου. Πολιτικές κρίσεις αναπτύχθηκαν ως αποτέ-

λεσµα αυτών των καταστάσεων και µε τη σειρά τους

έρριξαν την κεντρώα κυβέρνηση του Μπρύνινγκ, το

υπουργικό συµβούλιο του Φον Πάπεν το Νοέµβριο

του 1932 και στη συνέχεια του Στρατηγού Φον

Schleicher, µέχρι που τελικά κλήθηκε ο Χίτλερ να γί-

νει καγκελάριος, στις 30 Ιανουαρίου του 1933. 

Ο Χίτλερ ήρθε στην εξουσία χωρίς καµιά αντίστα-

ση από την εργατική τάξη και µε την υποστήριξη της

µπουρζουαζίας, µε τη µεσολάβηση του πρώην υπουρ-

γού οικονοµικών της κεντρώας κυβέρνησης Στρέσε-

µαν, Hjalmar Schacht. Ο τελευταίος κατέληξε σε συµ-

φωνία µε το NSDAP µε τη διαµεσολάβηση του τρα-

πεζίτη Schroeder.[1] Αυτοί που πλέον κρατούσαν την

εξουσία ξεκίνησαν αµέσως την οργάνωση του νέου

καθεστώτος αλλά όχι προτού προβοκάρουν το KPD

µε την πυρκαγιά στο Ράϊχσταγκ (στο γερµανικό κοι-

νοβούλιο, στις 27 Φεβρουαρίου 1933).[2] Με

3.000.000 γερµανικά µάρκα, τα οποία προσέφερε το
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µεγάλο κεφάλαιο και µε ακόµη µεγαλύτερη τροµο-

κρατία από τα SA, οι Ναζί πήραν περισσότερους ψή-

φους στις εκλογές του 1933, αυξάνοντας τη δύναµή

τους από το 33% στο 44%. Στις 23 Μάρτη, το

Ράϊxσταγκ έδωσε στο Χίτλερ την απόλυτη εξουσία,

µε αρνητική ψήφο των βουλευτών του SPD αλλά µε

την υποστήριξη του Καθολικού Kέντρου (Zentrum).

Στις 2 Μάη, τα συνδικάτα διαλύθηκαν και τα περιου-

σιακά τους στοιχεία κατασχέθηκαν. Στις 14 Ιούλη

(στην επέτειο της Γαλλικής Επανάστασης) τα πολιτι-

κά κόµµατα διαλύθηκαν και το NSDAP ανακηρύχτηκε

το «µόνο κόµµα».[3]

Με το θάνατο του Χίντεµπουργκ, ο Χίτλερ άρχισε

να ενισχύει αυτές τις εξουσίες µαζί µε τις αρµοδιό-

τητες της Καγκελαρίας. Οι απεριόριστες εξουσίες,

που επέτρεπαν την παραβίαση του Συντάγµατος,

ανανεώθηκαν το 1934 και το 1937: ο όρκος πίστης

στον Φύρερ έγινε υποχρεωτικός για όλους τους δη-

µόσιους υπαλλήλους, συµπεριλαµβανοµένων και των

υπουργών. Στη συνέχεια οι Landtag (Συνελεύσεις) και

τα Reichrat (συµβούλια του Ράιχ) καταργήθηκαν: ο

νόµος της Gleichhaltung συνδύασε τους νόµους των

κρατιδίων µε του Ράιχ. Οι Staatshalter αντικατέστη-

σαν τις κυβερνήσεις των Länder (κρατιδίων), οι δή-
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µαρχοι διορίζονταν από την εκτελεστική εξουσία και

ο ίδιος κανόνας ίσχυε και για τους δηµάρχους των

πόλεων. Το NSDAP ως κόµµα, επίσης είχε συγκε-

ντρωτική οργάνωση: 32 Gaulen (περιφέρειες), µε

επικεφαλής έναν Gauleiter [Γκαουλάιτερ], που διαι-

ρούνταν σε κύκλους, οµάδες, πυρήνες και µπλοκ.

Αναπτύχθηκαν και παράλληλες οργανώσεις, όπως η

Hitlerjugend (χιτλερική νεολαία), οι ενώσεις  φοιτη-

τών, δασκάλων, δικηγόρων. Tα SA σχεδόν καταστρά-

φηκαν µετά τη «νύχτα των µεγάλων µαχαιριών» (Ιού-

νιος του 1934), όπου ο Χίτλερ δολοφόνησε τους ηγέ-

τες τους, συµπεριλαµβανοµένου και του Ερνστ Ρεµ.

Ως αντάλλαγµα ενέκρινε προνόµια στα SS, των οποί-

ων επικεφαλής ήταν ο Χίµλερ, αρχικά απλά σωµατο-

φύλακας του Χίτλερ: 200.000 άνδρες το 1936, µε µο-

νάδες «εσωτερικής αποστολής» (στα στρατόπεδα

συγκέντρωσης) και ελίτ στρατιωτικές µονάδες των

Waffen SS. Τα SS ήταν ένα ειδικό αστυνοµικό σώµα

(SD), µε επικεφαλής τον Χάιντριτς, που φρόντιζε την

αστυνοµία του ίδιου του Ράιχ.[4] 

Η αστυνοµία αναδιοργανώθηκε: η αντικατασκο-

πεία (Abwehr) µε τον Κανάρις, η ασφάλεια, η ποινική

αστυνοµία η κρατική µυστική αστυνοµία (Γκεστάπο).

Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης γεννήθηκαν και αυξή-
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θηκαν πολύ γρήγορα: υπήρχαν «µονάχα» 50 υπό τον

έλεγχο των SA αλλά στα χέρια των SS αυξήθηκαν

στα 100 το 1943, κάτι που γιορτάστηκε µε τρία στρα-

τόπεδα από εκείνη την εποχή: Νταχάου, Μπούχεβαλ-

ντ και Sachsenhausen. Είχαν ένα εκατοµµύρια φυλα-

κισµένους (αρχικά πολιτικούς αντιπάλους, αλλά σύ-

ντοµα και Εβραίους, Τσιγγάνους, οµοφυλόφιλους…)

υπό τις διαταγές των Κάπος. Απίστευτο γεγονός: τα

στρατόπεδα πρόσφεραν µια τεράστια ελεύθερη ερ-

γατική δύναµη για τη µεγάλη ιδιωτική βιοµηχανία

(Krupp, Mercedes Benz, Volkswagen, Thyssen). Η ερ-

γασία ενός ατόµου κόστιζε 70 λεπτά την ηµέρα και

παρήγαγε έξι µάρκα (το µέσο ποσοστό του κέρδους

και η συσσώρευση κεφαλαίου αυξήθηκε λοιπόν γεω-

µετρικά)…  

Η δικαιοσύνη έχασε κάθε αυτονοµία και αντικατα-

στάθηκε από τα «λαϊκά δικαστήρια». Ο υπουργός

προπαγάνδας (Γκέµπελς) ήλεγχε τα Μ.Μ.Ε., την έκ-

δοση βιβλίων, το ραδιόφωνο, τον κινηµατογράφο, το-

µείς που είχαν να κάνουν µε τη µαζική «κάθαρση». Οι

«δηµιουργοί» και οι δηµοσιογράφοι λάµβαναν ακρι-

βείς οδηγίες: οι βιβλιοθήκες υπέστησαν επιδροµές

[razzias] (20.000 τόµοι κάηκαν µόνο στις 10 Μάη του

1933). Υπήρχε επίσης και µια ∆αντική «εκκαθαριστική
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δίωξη» στην εκπαίδευση: ρατσισµός, αναθεώρηση

των σχολικών κειµένων και εγχειριδίων, οδηγίες για

µαθητές, φοιτητές, και καθηγητές στους οργανι-

σµούς. Οι οργανώσεις νεολαίας άρχισαν να εντάσ-

σουν και παιδιά από οκτώ χρονών και πάνω ενώ σύ-

ντοµα µε νόµο άρχισε να εγκρίνεται η στείρωση ορι-

σµένων ατόµων ή οµάδων. 

Η περιουσία των συνδικάτων πέρασε στο «Εργατι-

κό Μέτωπο», υπό τη διεύθυνση του Ρόµπερτ Λέυ: η

προσχώρηση στο «Μέτωπο» ήταν υποχρεωτική για

τα συνδικάτα. Τον Ιανουάριο του 1934 δηµοσιεύθηκε

ο «νόµος για την εθνική οργάνωση της εργασίας». Το

«Μέτωπο» διαιρέθηκε σε 22 οµάδες. Τα συνδικάτα

έπρεπε να γίνουν τα εργαλεία της κοινωνικής πολιτι-

κής του καθεστώτος. Οι χώροι εργασίας έπρεπε να

εκλέγουν «αντιπροσώπους» από µια λίστα, την οποία

υπέβαλλε ο διευθυντής. Οι απεργίες απαγορεύονταν:

τα «εργατικά δικαστήρια» άρχισαν να επιβάλλουν κυ-

ρώσεις και εισήγαγαν την «Εργατική Θητεία» για ένα

χρόνο και για τα δυο φύλα. Ο ελεύθερος χρόνος επί-

σης οργανώνονταν από την KDF («∆ύναµη µέσω της

Χαράς»…).[5] 

Ο Hjalmar Schacht, ο άνθρωπος του µεγάλου κε-

φαλαίου, διορίστηκε πάλι υπουργός οικονοµίας
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(1934-37): µια δεκαετία πριν είχε την οικονοµική ευ-

θύνη της ∆ηµοκρατίας (της Βαϊµάρης) και στη συνέ-

χεια έγινε υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου ως το

1943. Υποστήριξε την επανεκκίνηση της παραγωγής

µε το µπλοκάρισµα του ξένου κεφαλαίου, «την υπο-

κατάσταση των εισαγωγών» και µια βραχύβια πιστω-

τική πολιτική. Επίσης υποστήριξε την πολιτική δηµο-

σίων έργων µεγάλης κλίµακας, που απορρόφησαν

έναν τεράστιο αριθµό ανέργων. Οι µισθοί όµως είχαν

επίσης µπλοκαριστεί. Η συγκεντροποίηση του κεφα-

λαίου ευνοούσε την µαζική ευνοιοκρατία, µε το Κρά-

τος να αναλαµβάνει τους µη κερδοφόρους βασικούς

τοµείς, ειδικά της βιοµηχανίας όπλων: ατσάλι, µέταλ-

λο (Hermann Goering Werke). Υπήρχε επίσης µαζική

έξοδος προς την ύπαιθρο χάρη σε κίνητρα για αγρο-

τική παραγωγή καθώς και επαναφορά των προστίµων

και των σωµατικών τιµωριών στα στρατόπεδα, µισθοί

σε είδος, καθώς και προσφορά εργατικής δύναµης

(Εργατική Θητεία).

Η παραγωγή αυξήθηκε γρήγορα από ένα δείκτη

100 το 1932 σε 225 το 1939 (διπλασιασµός σε λιγό-

τερο από επτά χρόνια µε «ελεγχόµενο πληθωρισµό».

Για τον έλεγχό του, ακολουθήθηκε η αυξανόµενη ζή-

τηση για την παραγωγή όπλων (πρελούδιο στην
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πραγµατικότητα του κατακτητικού [B’ Παγκοσµίου]

πολέµου). Στη συνέχεια ενισχύθηκαν τα µονοπώλια,

τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 250% αλλά οι τιµές αυξή-

θηκαν κατά 25%. Οι πραγµατικοί µισθοί έπρεπε να

µειωθούν: η νεολαία, που δεν ήταν πια άνεργη, ανα-

γκάστηκε να τεθεί υπό τον ζυγό της υποχρεωτικής

εργασίας. Το αρχικό «αντικαπιταλιστικό» πρόγραµµα

περιορίστηκε στην απαλλοτρίωση των καπιταλι-

στών… Εβραίων (για την ενθάρρυνση άλλων καπιτα-

λιστών, «της Αρείας Φυλής»), και την εθνικοποίηση

των ζηµιογόνων βιοµηχανιών, που ήταν σηµαντικές

για τον επανεξοπλισµό της Γερµανίας.[6]   

Οι σύγχρονοι του Τρότσκι εκτίµησαν την ανάλυσή

του για την άνοδο του Ναζισµού για την εκπληκτική

διαύγειά της και την διέδωσαν σε ευρεία κλίµακα[7]

αλλά λίγοι συνειδητοποιούν ότι αυτή η ανάλυση απο-

τελεί µέρος ενός γενικότερου θεωρητικού σώµατος

για την ιστορική εποχή στην οποία αναφερόµαστε,

την «εποχή της διαρκούς επανάστασης». Κάθε θεω-

ρία της επανάστασης είναι επίσης µια θεωρία της

αντεπανάστασης. Ο Τρότσκι περιέγραψε απλώς τις

συνέπειες, για την ανθρώπινη κοινωνία και τον πολι-

τισµό, του νέου ιµπεριαλιστικού σταδίου του καπιτα-
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λισµού, όπως ορίστηκε από τον Λένιν το 1916, όταν

ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος ήταν στο απόγειό

του, ως µια «εποχή πολέµων και επαναστάσεων», µια

«εποχή αντίδρασης σ’ όλη της την έκταση». Η σύν-

θεση του Τρότσκι είχε ως εξής: «…ο πόλεµος [ξέ-

σπασε] µαζί µε µια σειρά από σπασµούς, κρίσεις, κα-

ταστροφές, επιδηµίες και θηριωδίες. Η οικονοµική

ζωή της ανθρωπότητας έφτασε σε αδιέξοδο. Οι ταξι-

κοί ανταγωνισµοί οξύνθηκαν και έγιναν πιο ωµοί. Οι

ασφαλιστικές δικλείδες της δηµοκρατίας άρχισαν να

τινάζονται, η µια µετά την άλλη, στον αέρα. Τα στοι-

χειώδη ηθικά αξιώµατα αποδείχτηκε πως ήταν πιο εύ-

θραυστα από τους δηµοκρατικούς θεσµούς και τις ρε-

φορµιστικές αυταπάτες. Το ψέµα, η συκοφαντία, η

εξαχρείωση, η δωροδοκία, ο καταναγκασµός, ο φό-

νος, έλαβαν πρωτοφανείς διαστάσεις. Σ’ έναν ζαλι-

σµένο και αφελή, όλα αυτά τα εξοργιστικά φαινόµε-

να φαίνονταν σαν το προσωρινό αποτέλεσµα του πο-

λέµου. Στην πραγµατικότητα αποτελούν εκδηλώσεις

της ιµπεριαλιστικής παρακµής. Η σήψη του καπιταλι-

σµού δείχνει τη σήψη της σύγχρονης κοινωνίας µαζί

µε το δίκαιο και τις ηθικές αρχές της».[8] 

Η µεταµόρφωση του «σχετικά αντιδραστικού κα-

θεστώτος» του ελεύθερου ανταγωνισµού στο «από-
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λυτα αντιδραστικό καθεστώς» του µονοπωλίου, στέ-

ρησε από την παγκόσµια επέκταση του κεφαλαίου

κάθε ίχνος ιστορικής προόδου, µε καταστροφικές συ-

νέπειες για τις χώρες που βρίσκονταν πιο πίσω: «Eνώ

καταστρέφει τη δηµοκρατία στις παλιές µητροπολιτι-

κές χώρες του κεφαλαίου, ο ιµπεριαλισµός εµποδίζει

ταυτόχρονα την άνοδο της δηµοκρατίας στις καθυ-

στερηµένες χώρες. Το γεγονός ότι στη νέα εποχή

ούτε µια από τις αποικίες ή µισοαποικίες δεν έχει

ολοκληρώσει τη δηµοκρατική επανάστασή της -πρώ-

τα απ’ όλα στον τοµέα των αγροτικών σχέσεων-

οφείλεται εξ ολοκλήρου στον ιµπεριαλισµό, που έχει

µετατραπεί στην κύρια τροχοπέδη της οικονοµικής

και πολιτικής προόδου. Με τη λεηλασία του φυσικού

πλούτου των καθυστερηµένων χωρών και µε τον σκό-

πιµο περιορισµό της ανεξάρτητης βιοµηχανικής ανά-

πτυξής τους, οι µεγιστάνες των µονοπωλίων και οι

κυβερνήσεις τους παρέχουν ταυτόχρονα οικονοµική,

πολιτική και στρατιωτική υποστήριξη στις πιο αντι-

δραστικές, παρασιτικές, ηµιφεουδαρχικές οµάδες

των ντόπιων εκµεταλλευτών. Η τεχνητά συντηρούµε-

νη αγροτική βαρβαρότητα είναι στις µέρες µας η πιο

απειλητική µάστιγα της σύγχρονης παγκόσµιας οικο-

νοµίας. O αγώνας των αποικιακών λαών για την απε-
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λευθέρωσή τους, πηδώντας πάνω από ενδιάµεσα

στάδια, µεταµορφώνεται αναγκαστικά σε αγώνα ενά-

ντια στον ιµπεριαλισµό, και έτσι ευθυγραµµίζεται µε

την πάλη του προλεταριάτου στις µητροπόλεις. Οι

αποικιακές εξεγέρσεις και οι πόλεµοι µε τη σειρά

τους κλονίζουν τα θεµέλια του καπιταλιστικού κό-

σµου περισσότερο από ποτέ και καθιστούν το θαύµα

της αναγέννησής του ολοένα και λιγότερο δυνα-

τό».[9] 

Για την ανάλυση των πολιτικών συνεπειών της νέ-

ας εποχής, που οξύνθηκαν από τον παγκόσµιο πόλε-

µο και την γενική κρίση του καπιταλισµού το 1929, ο

Τρότσκι έπρεπε να αναπτύξει περαιτέρω τη θεωρία

της ανισόµερης ανάπτυξης του καπιταλισµού και

όπως την πρώτη φορά που επεξεργάστηκε τη «διαρ-

κή επανάσταση», ήρθε αντιµέτωπος και πάλι µε τον

Μαρξ ο οποίος, σύµφωνα µε τον Τρότσκι, «σκιαγρά-

φησε αρκετά µονοµερώς τη διαδικασία της διάλυσης

των ενδιάµεσων τάξεων, ως µια ολοκληρωτική εκ-

προλεταριοποίηση των βιοτεχνών, των µικρεµπόρων

και των αγροτών». Η καπιταλιστική κρίση, η εποχή

των µονοπωλίων, όµως, είχε απρόβλεπτες συνέπειες:

«Ο καπιταλισµός είχε καταστρέψει την µικροαστική

τάξη µε πολύ γρηγορότερο ρυθµό από την προλετα-
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ριοποίησή της. Επιπλέον, το αστικό κράτος είχε εδώ

και καιρό κατευθύνει συνειδητά την πολιτική του

προς την τεχνητή διατήρηση των µικροαστικών

στρωµάτων». Οι πολιτικές συνέπειες αυτής της δια-

δικασίας της σύγχρονης αντεπανάστασης ήταν τερά-

στιες: «Αν το προλεταριάτο για τον έναν ή τον άλλο

λόγο, αποδειχθεί ανίκανο να ανατρέψει µ’ ένα τολ-

µηρό χτύπηµα την ξεπερασµένη αστική τάξη, τότε το

χρηµατιστικό κεφάλαιο στην πάλη για τη διατήρηση

της ασταθούς κυριαρχίας του δεν µπορεί να κάνει τί-

ποτα άλλο από το να µετατρέψει την καταστραµένη

και εξαχρειωµένη µικροαστική τάξη σ’ ένα πογκροµι-

στικό φασιστικό στρατό. Ο αστικός εκφυλισµός της

Σοσιαλδηµοκρατίας και ο φασιστικός εκφυλισµός της

µικροαστικής τάξης αλληλοσυνδέονται ως αίτιο και

αιτιατό».[10] 

Ωστόσο, η σχέση «αιτίου και αιτιατού» δεν σηµαί-

νει ότι η Σοσιαλδηµοκρατία και ο Ναζισµός ήταν «δί-

δυµοι», µια ιδέα που χρησιµοποιήθηκε από την Κοµ-

µουνιστική ∆ιεθνή ως βάση για τη θεωρία του «σο-

σιαλφασισµού», αρνούµενη κάθε δυνατότητα προλε-

ταριακής ενότητας και νίκης επί του Ναζιστικού φα-

σισµού. Ενώ τα «Σταλινοποιηµένα» Κοµµουνιστικά

κόµµατα θεωρούσαν τη Ναζιστική νίκη ως το «µικρό-
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τερο κακό», ο Τρότσκι είχε ήδη προειδοποιήσει για

την φρικιαστική πρωτοτυπία του νέου είδους αντεπα-

νάστασης το 1932: Ο φασισµός «στήνει στα πόδια

τους εκείνες τις τάξεις που βρίσκονται αµέσως πάνω

από το προλεταριάτο και που τρέµουν ότι θ’ αναγκα-

στούν να βρεθούν στις γραµµές του, τις οργανώνει

και τις στρατιωτικοποιεί µε δαπάνες του χρηµατιστι-

κού κεφαλαίου, υπό το κάλυµµα της επίσηµης κυβέρ-

νησης… Ο φασισµός δεν είναι απλά ένα σύστηµα

αντιποίνων, κτηνώδους βίας και αστυνοµικής τροµο-

κρατίας. Ο φασισµός είναι ένα ιδιαίτερο κυβερνητικό

σύστηµα που βασίζεται στο ξερίζωµα όλων των στοι-

χείων προλεταριακής δηµοκρατίας στο εσωτερικό

της αστικής κοινωνίας».[11]   

Η βασική επαναστατική φύση του θα οδηγούσε

τον Τρότσκι, σε κάθε περίπτωση, να αντιταχθεί στην

Σταλινική πολιτική πριν από την Ναζιστική εξέγερση

αλλά δεν περιοριζόταν σ’ αυτό, χάρη στη θεωρητική

κατανόηση του φαινοµένου. Το γεγονός αυτό ανά-

γκασε τον Πέρι Άντερσον να δηλώσει µε θαυµασµό:

«Αποµονωµένος πάνω σ’ ένα Τουρκικό νησί, έγραψε,

µε µια ορισµένη απόσταση από τα γεγονότα, µια σει-

ρά κειµένων πάνω στην άνοδο του Ναζισµού στη Γερ-

µανία, ως µελέτες µιας συγκεκριµένης πολιτικής.
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Έχουν µια ποιότητα απαράµιλλη σε όλο το εύρος του

ιστορικού υλισµού. Ο ίδιος ο Λένιν δεν δηµιούργησε

ποτέ κάποιο έργο συγκρίσιµου βάθους και πολυπλο-

κότητας σε αυτό τον τοµέα. Πράγµατι, τα γραπτά του

Τρότσκι πάνω στον Γερµανικό φασισµό αποτελούν

την πρώτη Μαρξιστική ανάλυση του καπιταλιστικού

κράτους του 20ου αιώνα – της εγκαθίδρυσης της Να-

ζιστικής δικτατορίας».[12]  

Ο Τρότσκι δεν είχε καµιά σύγχυση, πολύ περισσό-

τερο δεν σαγηνεύτηκε από την φτηνή και φανταχτε-

ρή µηχανή των συµβόλων και τελετουργιών που πε-

ριέβαλλαν τον µύθο του Φύρερ: «Στην αρχή της πο-

λιτικής του καριέρας, ο Χίτλερ ξεχώρισε ίσως µόνο

επειδή είχε ισχυρότερο ταµπεραµέντο, δυνατότερη

φωνή, βεβαιότερη για τον εαυτό της διανοητική µε-

τριότητα. ∆εν πρόσφερε στο κίνηµα κανένα άλλο

πρόγραµµα, εκτός από τη δίψα του προσβεβληµένου

για εκδίκηση στρατιώτη.(…) Στη χώρα υπήρχαν πολ-

λοί άνθρωποι κατεστραµµένοι, ναυαγισµένοι, µε ου-

λές και νέους µώλωπες. Kαθένας τους ήθελε να χτυ-

πήσει τη γροθιά του πάνω στο τραπέζι. O Χίτλερ ήξε-

ρε να το κάνει καλύτερα από τους άλλους. Eίναι αλή-

θεια, δεν ήξερε πώς να γιατρέψει το κακό. Aλλά οι

ρητορείες του αντηχούσαν άλλοτε σαν διαταγές κι
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άλλοτε σαν προσευχές που απευθύνονταν σε µια

άτεγκτη µοίρα. Όπως οι απελπισµένοι ασθενείς, οι

καταδικασµένες τάξεις δεν κουράζονται να παραλ-

λάσσουν τα µοιρολόγια τους, ούτε και ν’ ακούνε πα-

ρηγόριες. Όλοι οι λόγοι του Χίτλερ είναι οικοδοµηµέ-

νοι σ’ αυτόν τον τόνο. Συναισθηµατική αµορφία,

απουσία πειθαρχηµένης σκέψης, η άγνοια συνδυα-

σµένη µε φανταχτερά διαβάσµατα - όλα αυτά τα µεί-

ον µετατράπηκαν σε συν.(…) Ο φασισµός ανέβασε

στην πολιτική το βούρκο της κοινωνίας. Όχι µόνο στα

σπίτια των χωρικών αλλά και στους ουρανοξύστες

των πόλεων, πλάι στον εικοστό αιώνα, ζούνε ακόµα

σήµερα ο δέκατος και ο δέκατος τρίτος αιώνας».[13] 

Τελικά, η καπιταλιστική αντεπανάσταση και η

αντεπανάσταση του «Εργατικού Κράτους» (η Σταλι-

νική ΕΣΣ∆) ανταποκρίνονταν στο ίδιο απολυταρχικό

µοτίβο χαρακτηριστικό για τις ανάγκες υπεράσπισης

του παγκόσµιου κεφαλαίου στην περίοδο της παρακ-

µής του: «Η ‘σύνθεση’ της ιµπεριαλιστικής αχρειότη-

τας είναι ο φασισµός, που οφείλεται άµεσα στην χρε-

οκοπία της αστικής δηµοκρατίας µπροστά στα προ-

βλήµατα της ιµπεριαλιστικής εποχής. Υπολείµµατα

της δηµοκρατίας συνεχίζουν ακόµα να υπάρχουν µό-
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νο στις πλούσιες καπιταλιστικές αριστοκρατίες:  για

κάθε «δηµοκράτη» στην Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία,

Βέλγιο, υπάρχει ένας ορισµένος αριθµός αποικιακών

σκλάβων. Οι ‘60 Οικογένειες’ κυριαρχούν στη δηµο-

κρατία των Ηνωµένων Πολιτειών κ.ο.κ. Επιπλέον,

βλαστοί φασισµού αναπτύσσονται γρήγορα σε όλες

τις δηµοκρατίες. Ο Σταλινισµός µε τη σειρά του είναι

το προϊόν της ιµπεριαλιστικής πίεσης πάνω στο κα-

θυστερηµένο και αποµονωµένο εργατικό κράτος, ένα

συµµετρικό συµπλήρωµα από µόνος του στο φασι-

σµό».[14] 

Πολύ πριν από τη γέννηση της «σηµειολογίας», ο

Τρότσκι προειδοποιούσε: «Αν ο δρόµος προς τον πα-

ράδεισο είναι στρωµένος µε καλές προθέσεις, τότε οι

λεωφόροι του Τρίτου Ράιχ είναι στρωµένοι µε σύµβο-

λα», καθώς «ο κάθε εξοργισµένος µικροαστός δεν θα

µπορούσε να γίνει Χίτλερ αλλά ένα ψήγµα Χίτλερ

υπάρχει µέσα σε κάθε εξαγριωµένο µικροαστό».[15] 

Ο Τρότσκι όχι µόνο προέβλεψε το Ναζισµό στα ου-

σιώδη χαρακτηριστικά του και τις χειρότερες συνέ-

πειές του αλλά επίσης τον αποµυθοποίησε στην ίδια

ανάλυση. Με αυτόν τον τρόπο, ο Τρότσκι όχι µόνο

βοήθησε να σωθεί από την ολοκληρωτική χρεοκοπία

η Μαρξιστική θεωρία στους «σκοτεινούς καιρούς»,
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όπως ανέφερε ο Πέρι Άντερσον, αλλά ίσως επίσης να

έσωσε και τη διαδικασία κοινωνικής σκέψης, από τη

βαρβαρότητα που επισφράγιζε τα λίκνα του ∆υτικού

πολιτισµού.  

H εξέλιξη της ΕΣΣ∆ στη δεκαετία του 1930 µε τη

σειρά της, φαίνεται να συµπληρώνει συµµετρικά την

τάση προς το ολοκληρωτικό κράτος που χαρακτήριζε

τον βυθιζόµενο στην παγκόσµια οικονοµική κρίση κα-

πιταλιστικό κόσµο, µε τον αναπτυσσόµενο «Κεϋνσια-

νό» κρατικό παρεµβατισµό ως την κύρια συνέπειά

του. Πολλές φορές λέγεται ότι θα ήταν δυνατό να

φανταστούµε και µια άλλη ιστορία για την ΕΣΣ∆ στη

δεκαετία του 30, αν ο καπιταλιστικός κόσµος δεν βρι-

σκόταν σε κρίση. Θα µπορούσαν τότε να αφοσιωθούν

στην παρενόχληση του Σοβιετικού καθεστώτος αλλά

δεν ήταν δυνατό εξαιτίας των δικών τους προβληµά-

των εκείνη την εποχή. Παροµοίως, δεν είναι δύσκολο

να φανταστούµε την τύχη του καπιταλισµού σε κρί-

ση, µε τις άνεργες και πεινασµένες µάζες του, αν η

ΕΣΣ∆ ήταν µια επαναστατική δύναµη και αποτελούσε

ένα διεθνές παράδειγµα όχι µόνο µέσω της προπα-

γάνδας αλλά και µέσω της πραγµατικότητας της οι-

κονοµικής της ανάπτυξης. Στην πραγµατικότητα, στη

δεκαετία του 30 η ΕΣΣ∆ και ο καπιταλιστικός κόσµος
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δηµιουργούσαν µια ισορροπία αλληλεξουδετέρωσης

εξαιτίας των εσωτερικών δυσκολιών τους - µια ακόµα

απόδειξη της οργανικής ενότητας και αλληλεξάρτη-

σης όλων των τµηµάτων του σύγχρονου κόσµου, κα-

θώς και µια πραγµατική τάση ενοποίησης του ιστορι-

κού ρυθµού του. 

Ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους, και µέσα στο φό-

ντο της διεθνούς νίκης του φασισµού (δηλαδή της ήτ-

τας της προλεταριακής επανάστασης στην Ευρώπη),

ο Τρότσκι εκτίµησε τη στάση των εργατών ενώπιον

της Σοβιετικής γραφειοκρατίας κατά τη διάρκεια αυ-

τής της περιόδου ως εξής: «∆εν υπάρχει καµµιά αµ-

φιβολία ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Σοβιετικών

εργατών είναι δυσαρεστηµένοι µε τη γραφειοκρατία

και ότι ένα σηµαντικό τµήµα τους, και σε καµµιά πε-

ρίπτωση το χειρότερο, τη µισεί. Παρ’ όλα αυτά το γε-

γονός ότι αυτή η δυσαρέσκεια δεν παίρνει βίαιες µα-

ζικές µορφές δεν οφείλεται απλά στην καταστολή: οι

εργάτες φοβούνται ότι θα ανοίξουν το δρόµο στον

ταξικό εχθρό αν ανατρέψουν την γραφειοκρατία. Οι

αλληλοσυνδέσεις µεταξύ γραφειοκρατίας και εργατι-

κής τάξης είναι πολύ πιο πολύπλοκες απ’ ό,τι φαντά-

ζονται οι ρηχοί «δηµοκράτες». Οι Σοβιετικοί εργάτες

θα είχαν διευθετήσει τους λογαριασµούς τους µε τον
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δεσποτισµό του µηχανισµού αν είχαν ανοιχτεί µπρο-

στά τους άλλες προοπτικές, αν ο ∆υτικός ορίζοντας

φλεγόταν µε το κόκκινο της επανάστασης κι όχι απ’

το φαιό χρώµα του φασισµού. Όσο δεν συµβαίνει αυ-

τό, το προλεταριάτο µε σφιγµένα δόντια θα «ανέχε-

ται» την γραφειοκρατία και µε αυτήν την έννοια την

αναγνωρίζει ως φορέα της προλεταριακής δικτατο-

ρίας. Σε µια από ψυχής συζήτηση, ο Σοβιετικός εργά-

της δεν µασά τα σκληρά λόγια του, τα οποία στρέ-

φονται κατά της Σταλινικής γραφειοκρατίας. Aλλά

κανένας απ’ αυτούς δεν θα δεχόταν ότι η αντεπανά-

σταση έχει ήδη συντελεστεί».[16]  

Η ΕΣΣ∆ του Στάλιν µετατράπηκε σε βιοµηχανική

χώρα όχι µόνο µε βαριά βιοµηχανία αλλά επίσης σε

χώρα όπου άρχισαν να αδιαφορούν για την βιοµηχα-

νία των καταναλωτικών αγαθών. Οι κύριες συνέπειες

ήταν: πολύ γρήγορος ρυθµός αστικοποίησης, ανά-

πτυξη της γραφειοκρατίας, ανισότητα µισθών στο

όνοµα της «σοσιαλιστικής άµιλλας», σκληρή πειθαρ-

χία στην εργασία. Όλα αυτά αποδυνάµωσαν το «σο-

σιαλιστικό» σύστηµα, τουλάχιστον ως προς την ιστο-

ρική σηµασία που είχε ήδη αποκτήσει ο όρος. 

Σε διεθνές επίπεδο, οι υπεραριστερές πολιτικές

του Σταλινισµού ξεκίνησαν µε µια αποτυχηµένη εξέ-
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γερση στο Γκουανγκζού της Κίνας το 1927. Στη συ-

νέχεια η πολιτική του Γερµανικού ΚΚ (καταγγελία του

«σοσιαλφασισµού», αντίθεση στο Ενιαίο Μέτωπο

των εργατικών κοµµάτων ενάντια στο φασισµό)

εφαρµόστηκε σε όλες τις χώρες: δηµιουργήθηκαν

«κόκκινα συνδικάτα», που οργάνωσαν τοµείς άµεσα

επηρρεαζόµενους από τα κοµµουνιστικά κόµµατα,

διακηρύχτηκε η «επικείµενη κατάρρευση του καπιτα-

λισµού» και επιταχύνθηκαν οι τυχοδιωκτισµοί σ’ όλες

τους τις µορφές. Το αποτέλεσµα ήταν δραµατικό: οι

λαϊκές οργανώσεις που ήλεγχαν τα Κοµµουνιστικά

Κόµµατα βούλιαξαν: η CGTU [Eνωτική ΓΣEE] στη

Γαλλία, η Ένωση Συνδικαλιστικής Ενότητας (TUUL)

στις ΗΠΑ, το Κίνηµα Εθνικής Μειονότητας (NMM)

στην Αγγλία. Στα Βαλκάνια τα τµήµατα νεολαίας των

Κοµµουνιστικών Κοµµάτων σχεδόν εξαφανίστηκαν.

Στη ∆υτική Ευρώπη µετατράπηκαν σ’ ένα είδος σέ-

χτας: αυτό φάνηκε στο Βέλγιο, Αγγλία, Ισπανία (όπου

αρκετές άλλες κοµµουνιστικές οργανώσεις ήταν

ισχυρότερες από το ΚΚ), στη Γαλλία όπου το ΚΚΓ εί-

χε 25.000 µέλη το 1933, το ένα τέταρτο της δύναµής

που είχε στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 20). 

Στις χώρες της «περιφέρειας» τα κινήµατα εθνικι-

σµού και υπέρ της δηµοκρατίας (π.χ. το Περουβιάνι-
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κο APRA ή το Αργεντίνικο UCR) χαρακτηρίστηκαν

«φασιστικά», γεγονός που αποµόνωσε και αποδυνά-

µωσε τα «αποικιακά» κοµµουνιστικά κόµµατα. Η Κοµ-

µουνιστική ∆ιεθνής µειώθηκε στα 600.000 µέλη, µη

περιλαµβανοµένου του ΚΚ ΗΠΑ: τα κόµµατά της έγι-

ναν «µονολιθικά» όπως επιθυµούσε ο Στάλιν, µε

«άνευ όρων» ηγέτες να αποδέχονται ό,τι προερχό-

ταν «από τα πάνω» συµπεριλαµβανοµένων και των

εξηγήσεων για τις πιο απίστευτες ήττες. Μονολιθικά

αλλά ανίκανα να διατυπώσουν µια επαναστατική απά-

ντηση συνολικά για την κρίση του καπιταλισµού στη

δεκαετία του 30. Είναι ξεκάθαρο ότι οι ηγέτες της

EΣΣ∆ φοβόντουσαν τα επαναστατικά κινήµατα στο

εξωτερικό που µπορούσαν να τους αποσταθεροποιή-

σουν. Εποµένως, η σύγχρονη «αριστερά» που εµφα-

νίστηκε στη ∆υτική σοσιαλδηµοκρατία και ο εθνικι-

σµός στην «περιφέρεια» δεν επηρεάστηκαν σχεδόν

καθόλου από τα κοµµουνιστικά κόµµατα (παρά τα πα-

γκόσµια «αντι-ιµπεριαλιστικά» συνέδρια, όπως αυτό

που πραγµατοποιήθηκε στη Φρανκφούρτη, µε πρόε-

δρο τον Γουίλιαµ Μίζενµπεργκ ή εκείνα «ενάντια στο

φασισµό»).

Από την άλλη, ο παγκόσµιος καπιταλισµός φάνηκε

προσωρινά να σταµατά την άµεση επέµβασή του
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στην ΕΣΣ∆. -µια επέµβαση που ξεκίνησε µετά τη δι-

πλωµατική Αγγλο-Ρωσική ρήξη το 1927- τουλάχιστον

ως τη σταθεροποίηση της Ναζιστικής Γερµανίας. Από

το 1933, ο Τρότσκι περιέγραφε τον Χίτλερ ως «υπερ-

Βράνγκελ» (το όνοµα του Ρώσου στρατηγού, επικε-

φαλής του στρατοπέδου των «Λευκών» στον εµφύ-

λιο πόλεµο του 1918-21) και ως «αιχµή του δόρατος

του παγκόσµιου ιµπεριαλισµού». Οι Σταλινικοί ηγέτες

τότε περιέγραφαν τον Τρότσκι ως «σοσιαλφασίστα»,

«πολεµοκάπηλο», προφανώς ανυποµονώντας να

αποκτήσουν σταθερές και καλές σχέσεις µε το «νέο

καθεστώς» της Γερµανίας. 

Την ίδια στιγµή, µια σειρά «παλατιανών επαναστά-

σεων» στην ΕΣΣ∆ απέτυχαν, υποδεικνύοντας ωστό-

σο την ευθραυστότητα της θέσης του Στάλιν στην

ΕΣΣ∆: το 1931, στις υποθέσεις των Σιρτσώφ και Λο-

µινάτζε, που κατηγορήθηκαν ότι δηµιούργησαν ένα

«αντικοµµατικό µπλοκ» (οι δυο ηγέτες κατηγόρησαν

τους ηγέτες του κόµµατος ότι «µεταχειρίζονταν τους

εργάτες και αγρότες σαν σκουπίδια» και διαγράφθη-

καν από την Κ.Ε.). Το 1932, η «υπόθεση Ριούτιν» λαµ-

βάνει χώρα και αφορά τον ηγέτη που µίλησε για απο-

κολλεκτιβοποίηση, αποκατάσταση των διαγραµµένων

κοµµατικών µελών και την αποµάκρυνση του Στάλιν
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(όταν αυτό αποκαλύφθηκε, ο Ριούτιν διαγράφθηκε

από το κόµµα, όπως οι Ζηνόβιεφ και Κάµενεφ. Πολ-

λοί άλλοι επίσης συνελήφθησαν αλλά το Πολιτικό

Γραφείο αρνήθηκε να τους εκτελέσει σύµφωνα µε

την επιθυµία του Στάλιν). Το 1933 η λιγότερο γνωστή

«υπόθεση Σµιρνόφ» έλαβε χώρα. ∆ιανοούµενοι διώ-

χθηκαν µαζικά και η γυναίκα του Στάλιν αυτοκτόνη-

σε… Η «αντίσταση» στην κτηνωδία του Στάλιν µέσα

στην Κεντρική Επιτροπή του ίδιου του ΚΚΣΕ ανύψω-

σε τη θέση του Σεργκέι Κίροφ. O Kίροφ έπαιζε το ρό-

λο του «συµφιλιωτή». Οι αντιδράσεις αυτές στο κόµ-

µα και στον Κρατικό µηχανισµό έδειξαν ότι η ίδια η

γραφειοκρατία γνώριζε και φοβόταν το «πνεύµα αντι-

παλότητας» που κυριαρχούσε σε µεγάλα τµήµατα

του πληθυσµού. Αυτό ήταν ιδιαίτερα εµφανές στη νε-

ολαία, η οποία απέρριπτε τον Σταχανοφισµό, που

οδήγησε σ’ ένα λειτουργικό σύστηµα για µερικούς ή

ένα µίνιµουµ παραγωγής στο όνοµα της «άµιλλας».

Παρόλα αυτά, οι γραφειοκράτες που ήταν εναντίον

του Στάλιν επίσης φοβόντουσαν να τον καταστρέ-

ψουν: κάποιοι απ’ αυτούς σίγουρα πίστευαν ότι κάτι

τέτοιο θα ενθάρρυνε τη δεξιά και θα οδηγούσε σε

αντεπανάσταση. 

Στις αρχές του 1934, το 27ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ
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καθιέρωσε το πνεύµα της πλειοψηφίας: η αυτοκριτική

σχετικά «άξιων» πρώην αντιπάλων (Ζηνόβιεφ, Μπου-

χάριν, Λοµινατζέ) έγινε αποδεκτή, παραχωρήθηκε

νόµιµη θέση στους Kολχόζνικους, οι διωκόµενοι Κου-

λάκοι αµνηστεύθηκαν, η Γκε Πε Ου αναδιοργανώθηκε

(µεταµορφώθηκε σε NKVD) υπό τον έλεγχο ενός

«Επιτροπάτου (Υπουργείου) Εσωτερικών Υποθέσε-

ων». Παρόλα αυτά, ήταν η ηρεµία πριν από την κα-

ταιγίδα, δηλαδή, τη µεγάλη σύγκρουση, που υπέβο-

σκε µέσα στο ίδιο το Συνέδριο. Οι περιφερειακοί

γραµµατείς ζήτησαν από τον Κίροφ να θέσει υποψη-

φιότητα για τη θέση του Γενικού Γραµµατέα (ο Κίροφ

αρνήθηκε). Εναντίον του Στάλιν ψήφισαν 270 αντι-

πρόσωποι, ο οποίος εκλέχθηκε στην Κ.Ε. στην τελευ-

ταία θέση, σύµφωνα µε τον Ρόι Μεντβέντεφ. Aυτοί

περιέβαλαν τον Κίροφ, που πίστευε ότι ήταν ανα-

γκαίο να εφαρµοστεί η επιθυµία του Λένιν (για την

αποµάκρυνση του Στάλιν από τη θέση του Γενικού

Γραµµατέα καθώς και από τη θέση του ως ηγέτη). Ο

Ρόι Μεντβέντεφ επίσης επιβεβαιώνει ότι µια συνά-

ντηση των περιφερειακών γραµµατέων του ΚΚΣΕ,

που αφιερώθηκε στην υπόθεση της αντικατάστασης

του Στάλιν, έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Συνε-

δρίου. Κάποιοι απ’ αυτούς -συµπεριλαµβανοµένου
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του Αναστάς Μικογιάν, των Γεωργιανών Ορτζονικι-

τζέ, Πετρόφσκι, Ορατσενλαντσβίλι- είχαν εντολή να

ασκήσουν πίεση στον Κίροφ για να θέσει υποψηφιό-

τητα για τη θέση του Γενικού Γραµµατέα. Για πρώτη

και µοναδική φορά στην «Σταλινική περίοδο»,

υπήρχε µια γενική συναίνεση για την επανεισδοχή

των αντιπάλων του Στάλιν στο κόµµα, εξαιρουµέ-

νου του Τρότσκι και των Τροτσκιστών καθώς και

του Ιβάν Σµιρνόφ και των φίλων του του «αντιπο-

λιτευτικού µπλοκ».

Η δολοφονία του Κίροφ τον ∆εκέµβριο του 1934

θα πρέπει να εκτιµηθεί υπό το φως αυτής της κατά-

στασης, όπως επίσης οι ∆ίκες της Μόσχας, όπου ο

Τρότσκι ήταν ο κύριος κατηγορούµενος. Ο Στάλιν, εν

µέσω όλων των δυσκολιών του Συνεδρίου του ΚΚΣΕ

το 1934, δεν είχε ακόµα διορίσει τους «ανθρώπους»

του (Καγκάνοβιτς, Γιεζόφ και το νεαρό Μαλένκωφ)

σε θέσεις κλειδιά. Ο Κίροφ ξεκάθαρα θεωρούνταν το

«νούµερο 2», που προωθήθηκε στη θέση του «Κοµ-

µατικού Γραµµατέα»: αυτός ήταν ο «συµβιβασµός»

του 1934. Έντεκα µήνες µετά, στις 1 ∆εκέµβρη του

1934, ο Κίροφ δολοφονήθηκε από ένα νεαρό κοµ-

µουνιστή, τον Νικολάγιεφ. Πολύ γρήγορα και µε πρω-

τοφανή τρόπο λήφθηκαν µαζικά µέτρα, µε κοµµατικά
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διατάγµατα. Χιλιάδες απελάθηκαν στη Σιβηρία (µετα-

φέρθηκαν µε τα λεγόµενα «τρένα Κίροφ»), όλοι

«ύποπτοι» συνωµοσίας για τη δολοφονία του… Κί-

ροφ. Ο Νικολάγιεφ δικάστηκε κεκλεισµένων των θυ-

ρών και εκτελέστηκε. Η µαζική καταστολή τελείωσε

µε την «κοινωνία των παλιών Μπολσεβίκων». Οι Τρο-

τσκιστές θα αποκαλούνταν «δολοφόνοι».[17]  

Εκείνη την εποχή, ο Τρότσκι υποδείκνυε ότι η δο-

λοφονία του Κίροφ «διευκολύνθηκε», αν δεν οργα-

νώθηκε από την NKVD. Αποτέλεσε την πρόφαση για

τις «∆ίκες» που εξαφάνισαν ολόκληρη την παλιά

φρουρά των Μπολσεβίκων. Παρόλα αυτά, πέρα από

τις δηµόσιες δίκες (που αποτελούσαν µόνο την κορυ-

φή του παγόβουνου), υπήρχαν και οι συνεδριάσεις

κεκλεισµένων των θυρών που αναµφίβολα οφείλο-

νταν στην ανικανότητα απόσπασης οµολογιών από

τους κατηγορούµενους. Τον Ιούνιο του 1937, δικά-

στηκαν και καταδικάστηκαν οι ηγέτες του Κόκκινου

Στρατού. Εκτελέστηκαν ο στρατάρχης Τουχατσέφ-

σκι, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Πιοτρ Γιακίρ

και άλλοι ηγέτες του, τον Iούλιο του  1937. Τον ∆ε-

κέµβριο του 1937 είχαµε τη δίκη, καταδίκη και εκτέ-

λεση των ηγετών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της

Γεωργίας (Μντιβάνι και Οκουντζάβα). H ίδια διαδικα-
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σία συνεχίστηκε µε την καταδίκη και εκτέλεση του

Ενουκιτζέ. Το 1938, µε τις µαζικές εκτελέσεις αρι-

στερών αντιπολιτευόµενων στα εκτελεστικά απο-

σπάσµατα της Σιβηρίας, η Σταλινική Γιεζόφτσινα (από

το όνοµα του αρχηγού της NKVD, Γιεζόφ) ολοκληρώ-

θηκε. Με τις σφαγές της δεκαετίας του 1930, ο Στά-

λιν ξεπέρασε την αµέσως προηγούµενη πολιτική κρί-

ση:[18] οι 270 αντιπρόσωποι που ψήφισαν εναντίον

του Στάλιν στο 17ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ (που εκλέ-

χτηκε στην Κ.Ε. στην τελευταία θέση µεταξύ των

εκλεγµένων), προσπαθώντας να τον αντικαταστή-

σουν, ήταν το άµεσο πολιτικό κίνητρο των δικών της

Μόσχας. Στις µεγάλες διώξεις, εκτελέστηκαν, πέρα

από τους εναποµείναντες Μπολσεβίκους της παλιάς

φρουράς, 98 από τα 117 µέλη της Κεντρικής Επιτρο-

πής που εκλέχτηκαν το 1934, 1108 αντιπρόσωποι από

τους 1966 του 17ου Συνεδρίου, 4 µέλη του Πολιτικού

Γραφείου και 3 από τα 5 µέλη του Οργανωτικού Γρα-

φείου.

Η σφαγή περιελάµβανε όλους τους πρώην αντιπολι-

τευόµενους και τις οικογένειες τους, το 90% των ανώ-

τερων αξιωµατικών του Κόκκινου Στρατού, όλους τους

ηγέτες της πολιτικής αστυνοµίας πριν τον Γιεζόφ, την

πλειοψηφία των ξένων κοµµουνιστών προσφύγων στην
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Ε.Σ.Σ.∆. (υπήρξαν συνολικά 4 µε 5 εκατοµµύρια συλλή-

ψεις, ένας Σοβιετικός συλλαµβάνονταν για κάθε 17 υπό

κράτηση και ένας εκτελείτο για κάθε 85[19]).  

Παράλληλα, η γραφειοκρατική τάση καταστροφής

των επιτευγµάτων του Οκτώβρη, που ανέµενε ο Τρό-

τσκι, ήταν ορατά σε µέτρα όπως ο τερµατισµός των

δικαιωµάτων έκτρωσης και δωρεάν ανώτερης εκπαί-

δευσης. Ο «αποκεφαλισµός» του Κόκκινου Στρατού

είχε άµεση σηµασία για την τύχη της ΕΣΣ∆: τον Ιού-

νιο του 1937, ο Στρατηγός Τουχατσέφσκι, υφυπουρ-

γός άµυνας, πέρασε από µυστική δίκη, καταδικάστη-

κε σε θάνατο και εκτελέστηκε 48 ώρες αργότερα µε

επτά άλλους στρατηγούς που αποτελούσαν την

αφρόκρεµα του Κόκκινου Στρατού. Λίγες µέρες πιο

πριν, ο Στρατηγός Γκαµάλρικ, Γενικός Επίτροπος του

Στρατού, «αυτοκτόνησε». Οι στρατηγοί κατηγορήθη-

καν για κατασκοπεία υπέρ της Ναζιστικής Γερµανίας

και για συνοµωσία µε τον Χίτλερ µε σκοπό την προώ-

θηση της Σοβιετικής ήττας. Οι κατηγορούµενοι ήταν

όλοι ήρωες του εµφυλίου πολέµου: ο Γιακίρ, διοικη-

τής του Λένινγκραντ, ο Ουµπόρεβιτς, διοικητής του

∆υτικού µετώπου, ο Κορκ,  διοικητής της Στρατιωτι-

κής Ακαδηµίας και ο Πριµακόφ, επικεφαλής του ιππι-

κού. Λίγες µέρες αργότερα, ο Βοροσίλωφ, ο Σταλινι-
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κός Στρατηγός και Υπουργός Άµυνας τους κατηγό-

ρησε ότι συνωµοτούσαν µε τον Τρότσκι. «Ο Κόκκινος

Στρατός αποκεφαλίστηκε», δήλωνε ο Τρότσκι, σχο-

λιάζοντας τις εκτελέσεις. Είχαν εκπαιδευτεί µαζί του

κατά τη διάρκεια του εµφύλιου πολέµου και χωρίς να

έχει κάποια ιδιαίτερη πολιτική σχέση µαζί τους θεω-

ρούσε ότι ήταν τα καλύτερα παραδείγµατα στον Κόκ-

κινο Στρατό και παρασάγγας οι πιο δηµοφιλείς και

ικανοί. 

Η δίκη των στρατηγών παρόλα αυτά, ήταν µόνο το

ορατό µέρος των απίστευτων διώξεων που αποσυν-

θέσανε τις Σοβιετικές Ένοπλες ∆υνάµεις. Τον Αύ-

γουστο του 1937, σύµφωνα µε τον Λέοπολντ Τρέπερ

(δηµιουργό του Σοβιετικού δικτύου κατασκοπείας

[στην κατεχόµενη Eυρώπη, σ.τ.E.] κατά τη διάρκεια

του ∆εύτερου Παγκόσµιου Πολέµου, γνωστό ως Κόκ-
κινη Ορχήστρα), ο «Στάλιν συναντήθηκε µε τους πο-

λιτικούς ηγέτες του Στρατού για να προετοιµάσει τις

διώξεις των ‘εχθρών του λαού’ που µπορεί πιθανότα-

τα να υπήρχαν µέσα στο στρατό. Αυτό ήταν το σινιά-

λο για την έναρξη των σφαγών: 13 από τους 19 διοι-

κητές του στρατού, 110 από τους 130 διοικητές µε-

ραρχιών και διοικητές ταξιαρχιών, οι επικεφαλής των

µισών συνταγµάτων και οι περισσότεροι πολιτικοί
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επίτροποι εκτελέστηκαν. Έτσι αποσυνθεµένος, ο

Κόκκινος Στρατός βγήκε εκτός µάχης για κάποια χρό-

νια». Εκτιµάται ότι εκτελέστηκαν πάνω από 35.000

αξιωµατικοί. Οι τέσσερις στρατηγοί που υποστήριξαν

τις κατηγορίες εναντίον του Τουχατσέφσκι επίσης

χάθηκαν µετά από λίγο καιρό. Οι «διώξεις» διείσδυ-

σαν και στην Κοµµουνιστική ∆ιεθνή: ηγέτες διαφό-

ρων Κοµµουνιστικών Κοµµάτων εκκαθαρίστηκαν. Ο

Τρέπερ (Πολωνικής καταγωγής) δηλώνει πως όταν

ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήµιο των Ξένων στη Μό-

σχα, το 90% των κοµµουνιστών µαχητών ξένης κατα-

γωγής που ζούσαν στη Μόσχα πέθαναν.

Η σύγκρουση µεταξύ του Στάλιν, GPU (NKVD) και

Κόκκινου Στρατού ήταν αναπόφευκτη µέσα στην κα-

τάσταση που δηµιούργησαν οι «∆ίκες». Tο 1937, οι

διοικητές του Κόκκινου Στρατού είχαν εκπαιδευτεί

από αξιωµατικούς που είχαν πολεµήσει στον εµφύ-

λιο, οι περισσότεροι υπό τη διοίκηση του Τρότσκι,

ιδρυτή του Κόκκινου Στρατού. Ακόµα και αν δεν απο-

τελούσαν κάποια αντιπολίτευση, η κρίση παρέµενε

λανθάνουσα. Οι επικεφαλής του Στρατού είχαν σχε-

τική αυτονοµία και δεν ήταν υπό τις διαταγές του

Στάλιν. Η δηµοτικότητά τους ήταν πολύ µεγάλη, ιδι-

αίτερα του Τουχατσέφσκι, παγκοσµίως αναγνωρισµέ-
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νου ως αυτού που εκσυγχρόνισε τον Κόκκινο Στρατό

και τον τοποθέτησε σ’ ένα ιδιαίτερα υψηλό τεχνικό

και στρατηγικό επίπεδο (εκµηχάνιση, αλεξιπτωτιστές

κ.λπ.) Ο Τουχατσέφσκι και οι άλλοι διοικητές του

Κόκκινου Στρατού παρακολουθούσαν µε  ανησυχία

τις εξελίξεις στη Ναζιστική Γερµανία και αισθάνθηκαν

την αναπόφευκτη στρατιωτική σύγκρουση µαζί της.

Αν και ο Τουχατσέφσκι και ο Κίροφ δεν µπορούσαν

στην πραγµατικότητα να συγκριθούν µε τον Τρότσκι

και τον Ζηνόβιεφ ως πολιτικοί ηγέτες, ο πρώτος είχε

εξουσία πάνω στο στρατό και ο δεύτερος πάνω στη

γραφειοκρατία. Αυτό τους καθιστούσε δυνητικά επι-

κίνδυνους αντιπάλους του Στάλιν.

Από µια ειρωνεία της µοίρας, οι ηγέτες του Κόκκι-

νου Στρατού, αυτοί που άσκησαν κριτική στον Στάλιν

για την ανεπαρκή προετοιµασία της ΕΣΣ∆ στον ανα-

πόφευκτο πόλεµο µε τη Ναζιστική Γερµανία, καταδι-

κάστηκαν ως Γερµανοί κατάσκοποι, µε πλαστά ντο-

κουµέντα που είχαν κατασκευάσει οι ίδιοι οι Ναζί. Οι

πλαστογραφίες ήρθαν στο φως από τον Τρέπερ, ο

οποίος συνελήφθη από την Γκεστάπο κατά τη διάρ-

κεια του πολέµου ως επικεφαλής του δικτύου της

Κόκκινης Ορχήστρας. Αυτός που τον συνέλαβε, ο

Χέρµαν Γκέρινγκ, του είπε ότι είχε πλαστογραφήσει
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χαρτιά για να κατηγορήσει ψευδώς τον Heydrich, τον

διοικητή των SS. Γι’ αυτό είχε την υποστήριξη ενός

πρώην Λευκού Pώσου Στρατηγού, του Σκόµπλιν (που

τότε, δούλευε για την  GPU-NKVD), ο οποίος κατήγ-

γειλε ότι ο Τουχατσέφσκι εξύφαινε συνωµοσία. Ψεύ-

τικες αποδείξεις δηµιουργήθηκαν άµεσα και το υλικό

µεταφέρθηκε στον Στάλιν µέσω της Τσέχικης Λαϊκο-

µετωπικής Κυβέρνησης, µε επικεφαλής τον Benes.

Μετά από αυτή την «υπόθεση», ο Χίτλερ διακήρυξε:

«Έχουµε εξουδετερώσει τη Ρωσία για δέκα χρόνια».

Από αυτή την άποψη, η κατάληψη της Τσεχοσλοβα-

κίας και ο πόλεµος στο δυτικό µέτωπο µπορούσε να

προετοιµαστεί. 

Οι εκτελέσεις αποδυνάµωσαν αποφασιστικά τον

Κόκκινο Στρατό και οδήγησαν στο σύµφωνο Χίτλερ-

Στάλιν του 1939. Όταν τελικά ο Χίτλερ εισέβαλε στη

Ρωσία το 1941, αρχικά ο Κόκκινος Στρατός γνώρισε

τροµερές ήττες και χρειάστηκε µήνες για να ανακάµ-

ψει, µε κόστος εκατοµµύρια νεκρούς και αιχµαλώ-

τους. Οι νέοι διοικητές που προωθήθηκαν µετά τις εκ-

καθαρίσεις, ήταν εµφανώς υποχείρια του µεγάλου

ηγέτη (που τότε αποκαλούνταν Στρατάρχης). Η σφα-

γή των αρχηγών του Κόκκινου Στρατού ήταν ένας πα-

ράγοντας όχι µόνο αποδυναµωτικός αλλά µάλλον κα-
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ταστροφικός που έθεσε σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρ-

ξη του κράτους που είχε αναδυθεί από την επανά-

σταση. 

Το 1939, αφού οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ ΕΣΣ∆

/ Γαλλίας-Αγγλίας απέτυχαν, ο Στάλιν υπέγραψε ένα

σύµφωνο µε τον Χίτλερ, δηλώνοντας την υποστήριξή

του στο Γερµανικό αντεπαναστατικό καθεστώς: «∆εν

ήταν απλά ένα σύµφωνο µη επίθεσης αλλά µια οριο-

θέτηση σφαιρών επιρροής, µια συµφωνία για τη διαί-

ρεση της Ανατολικής Ευρώπης. Ο Στάλιν αναγνώρισε

ότι ο πόλεµος µεταξύ Γερµανίας και ∆ύσης ήταν ανα-

πόφευκτος».[20]  Επιπλέον, το Σύµφωνο Χίτλερ-Στά-

λιν (ή Μολότοφ-Ρίµπεντροπ, σύµφωνα µε τα ονόµα-

τα των υπουργών εξωτερικών που το υπέγραψαν)

δεν ήταν απλά πολιτικό: οι Σοβιετικές εισαγωγές από

τη Γερµανία αυξήθηκαν (στη διάρκεια των δυο χρό-

νων του συµφώνου, 1939-40) από 56,4 σε 419,1 (εκα-

τοµµύρια ρούβλια), και οι εξαγωγές από 61,6 σε

736,5.[21]

Την ίδια στιγµή, ο Τρότσκι κατήγγειλε την Σταλινι-

κή ψευδαίσθηση για µια µακρόχρονη εξουδετέρωση

της Γερµανίας µέσω του συµφώνου, αποδεικνύοντας

το αναπόφευκτο της εισβολής του Xιτλερικού ναζι-

σµού στην ΕΣΣ∆. Αυτό επαναβεβαιώθηκε στο τελευ-
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ταίο δηµοσιευµένο ντοκουµέντο κατά τη διάρκεια της

ζωής του, το οποίο αποκαλείται Μανιφέστο της Έκτα-

κτης Συνδιάσκεψης της Τέταρτης ∆ιεθνούς (Μάιος

του 1940, που προέβλεπε το αναπόφευκτο και την

αµεσότητα της Γερµανικής εισβολής). Ενώ οι αναλυ-

τές ανήγγειλλαν την επιτυχηµένη σύγκλιση του «φα-

σιστικού και κοµµουνιστικού ολοκληρωτισµού», ο

Τρότσκι δεν είχε ξεχάσει την διαφορετική ταξική βά-

ση των δυο κρατών, τις κοινωνικές αντιφάσεις και τις

εθνικές πολιτικές που εµπεριείχαν. Eκείνοι που περι-

γράφουν τη νίκη του Στάλιν επί του Τρότσκι ως προϊ-

όν της ανώτερής του realpolitik αναµφίβολα ξεχνούν

το παρακάτω γεγονός: η Ναζιστική επίθεση τον Ιού-

λιο του 1941 ξάφνιασε τον «ρεαλιστή» Στάλιν. ∆εν

πίστευε ότι ήταν επικείµενη, παρά τις εκθέσεις από

το Σοβιετικό δίκτυο κατασκοπείας.[22] 

***

Συνοψίζοντας, αυτή την περίοδο σχεδόν όλοι οι

«επαγγελµατίες επαναστάτες» της προεπαναστατι-

κής περιόδου αλλά και του εµφύλιου πολέµου, ιδιαί-

τερα οι σύντροφοι του Λένιν δολοφονήθηκαν. Όσο

για το Κόµµα, το σφετερίστηκαν άνθρωποι που είχαν

προσχωρήσει στη διάρκεια της Σταλινικής περιόδου.
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Έτσι ξεκίνησαν οι «καριέρες» των Μπρέζνιεφ, Κοσί-

γκιν, Γκροµίκο που ενώθηκαν µε τους «άνδρες του

Στάλιν» (Μπέρια, Μαλένκωφ, Ποστρεµπίτσεφ). Ένα

σηµαντικό τµήµα των κοινωνικών επιτευγµάτων της

επανάστασης καταστράφηκε και υπήρξε µια πρωτο-

φανής ενίσχυση της εργασιακής πειθαρχίας. Η «προ-

σωπολατρία» του Στάλιν αναπτύχθηκε µέσα σε αυτό

το πλαίσιο. Ο Τρότσκι συµπέρανε ότι αν και βασίζο-

νταν σε διαφορετικά και αντιτιθέµενα κοινωνικά συ-

στήµατα, ο Ναζισµός και ο Σταλινισµός συµπληρώνο-

νταν συµµετρικά καθώς αµφότεροι αναπτύχθηκαν

πάνω στο ιστορικό έδαφος της παγκόσµιας αντεπα-

νάστασης, στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 20

και το 30.  
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