
Άχμεντ Σόκι

Η Ρώσικη Επανάσταση 
Η Ρωσική Επανάσταση*

Η Ρωσική Οκτωβριανή 
Επανάσταση του 1917 παρα-
μένει μέχρι σήμερα το αποφασι-
στικότερο συμβάν του διεθνούς 
εργατικού κινήματος. Τα ρωσικά 
γεγονότα εξελίχθηκαν κατά τη 
διάρκεια της βάρβαρης σφαγής 
που έμεινε γνωστή ως «1ος Πα-
γκόσμιος Πόλεμος». Η αιφνίδια 
ανατροπή του τσάρου το Φε-
βρουάριο εκείνης της χρονιάς 
και η σχεδόν αναίμακτη εξέγερ-
ση του Οκτώβρη, αναπτέρωσαν 
τις ελπίδες εκατομμυρίων αν-
θρώπων σ’ όλη την Ευρώπη. 

Η μπολσεβίκικη επανάστα-
ση δεν ήταν με κανένα τρόπο 
αποκλειστικά «ρωσικό» φαι-
νόμενο. Όπως το έθεσε αργότε-
ρα ο Λένιν, ο Μπολσεβικισμός 
είχε γίνει «παγκόσμιος Μπολσε-
βικισμός» χάρη στις επαναστατι-
κές τακτικές, τη θεωρία και το 
πρόγραμμά του. Δείχνοντας το 
«σωστό δρόμο διαφυγής από τις 
φρικαλεότητες του πολέμου και του ιμπεριαλισμού... ο Μπολσεβικισμός μπορεί να 
χρησιμεύσει ως μοντέλο τακτικής για όλους»1.

Η σπουδαιότητα της επανάστασης έγινε αντιληπτή από τις άρχουσες τάξεις και 
τους πολιτικούς σ’ όλον τον κόσμο, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Ο κάθε άλλο παρά 
φίλος  του  επαναστατικού  σοσιαλισμού,  ο  Βρετανός  πρωθυπουργός  Λόιντ  Τζορτζ, 
έγραψε: 

Ολόκληρη η Ευρώπη κυριαρχείται από το πνεύμα της επανάστασης. Υπάρχει 
ανάμεσα στους εργαζόμενους μια βαθιά αίσθηση όχι μόνο δυσαρέσκειας, αλλά οργής 
κι εξέγερσης ενάντια στις προπολεμικές συνθήκες. Όλες οι πολιτικές, κοινωνικές και 
οικονομικές  πλευρές  της  υπάρχουσας  τάξης  πραγμάτων,  αμφισβητούνται  από  τις 
μάζες του πληθυσμού απ’ τη μια άκρη της Ευρώπης έως την άλλη2.
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Οι προοπτικές  της επανάστασης,  που προκαλούσαν παροξυσμό φόβου στους 
πλούσιους, ήταν περισσότερο από καλοδεχούμενες για τους σοσιαλιστές. Ο Βίκτορ 
Σερζ έγραψε: 

Οι εφημερίδες της εποχής είναι εκπληκτικές... Ταραχές στο Παρίσι, ταραχές στη 
Λυών, επανάσταση στο Βέλγιο, επανάσταση στην Κωνσταντινούπολη, νίκη των σο-
βιέτ στη Βουλγαρία, ταραχές στην Κοπεγχάγη. Στην πραγματικότητα όλη η Ευρώπη 
βρίσκεται σε αναταραχή, παράνομα ή φανερά σοβιέτ εμφανίζονται  παντού, ακόμη 
και στις στρατιές των Συμμάχων. Όλα είναι δυνατά, τα πάντα3.

Ο σοσιαλιστής δημοσιογράφος Τζον Ριντ, που ήταν ενάντια στον πόλεμο, τηλε-
γράφησε στο «Κάλεσμα της Νέας Υόρκης» τα νέα για τη νίκη των Μπολσεβίκων. 
Στην  επικεφαλίδα  διαβάζουμε:  «Η  Πρώτη  Προλεταριακή  Δημοκρατία  Χαιρετίζει 
τους Αμερικανούς Εργάτες». Ο Ριντ ξεκινά το άρθρο του χωρίς περιστροφές: 

«Αυτή είναι η επανάσταση, η πάλη των τάξεων, με το προλεταριάτο, τους στρα-
τιώτες και τους χωρικούς συνασπισμένους ενάντια στην μπουρζουαζία. Τα γεγονότα 
του περασμένου Φεβρουαρίου, ήταν μόνο τα προκαταρκτικά της επανάστασης... Η 
εκπληκτική και τεράστια δύναμη των Μπολσεβίκων στηρίζεται στο γεγονός ότι η κυ-
βέρνηση του Κερένσκι αγνόησε εντελώς τις επιθυμίες των μαζών, όπως αυτές εκ-
φράστηκαν στο πρόγραμμα των Μπολσεβίκων για ειρήνη, γη και έλεγχο της βιομη-
χανίας από τους εργάτες»4. 

«Το προλεταριάτο, οι στρατιώτες και οι χωρικοί συνασπισμένοι ενάντια στην 
μπουρζουαζία».  Αυτή ήταν η ουσία της Ρωσικής Επανάστασης.  Ο Οκτώβρης δεν 
ήταν ένα πραξικόπημα που επιχειρήθηκε από μια συνομωτική κι ελιτίστικη ομάδα. 
Πάνω απ’  όλα,  η  επανάσταση είχε  να κάνει  με  την κινητοποίηση της  μάζας  των 
απλών Ρώσων –εργατών, φαντάρων και χωρικών– σ’ έναν αγώνα για ν’ αλλάξουν 
τον κόσμο τους. Αυτή είναι μέχρι και σήμερα η σπουδαιότερη κληρονομιά της Ρωσι-
κής Επανάστασης. Κι αυτός είναι ο λόγος που ακόμα και τώρα γίνονται τόσο σημα-
ντικές προσπάθειες για να διαστρεβλωθούν, να συκοφαντηθούν και να παραποιηθούν 
τα γεγονότα του 1917. Αυτό το άρθρο δεν έχει την αξίωση να ασχοληθεί με όλα τα 



ζητήματα της επανάστασης –πόσο μάλλον με το τι πήγε στραβά– αλλά στοχεύει στο 
να σκιαγραφήσει τα κύρια θέματά της.5

Το φθινόπωρο του 1932, μια ομάδα Δανών Σοσιαλδημοκρατών φοιτητών κάλε-
σε τον εξόριστο Ρώσο επαναστάτη Λέον Τρότσκι να μιλήσει στην Κοπεγχάγη με την 
ευκαιρία της 15ης επετείου της Ρωσικής Επανάστασης. Αυτή η ομιλία, ξεχωρίζει ως 
ένας από τους πλέον επιβλητικούς και μεστούς απολογισμούς της Οκτωβριανής Επα-
νάστασης6. 

Ο Τρότσκι σκιαγράφησε μια σειρά από ιστορικές προϋποθέσεις που ήταν απα-
ραίτητες για την Οκτωβριανή Επανάσταση: 

Την αποσύνθεση της παλιάς άρχουσας τάξης – αριστοκρατία, μοναρχία, γρα-
φειοκρατία. 

Την πολιτική εξασθένηση της μπουρζουαζίας, που δεν είχε  ρίζες στις λαϊκές 
μάζες. 

Tον επαναστατικό χαρακτήρα του αγροτικού ζητήματος. 
Τον επαναστατικό χαρακτήρα του προβλήματος των καταπιεσμένων εθνοτήτων. 
Το σημαίνον βάρος του προλεταριάτου. 
Σ’ αυτές τις οργανικές προϋποθέσεις πρέπει να προσθέσουμε ορισμένες συγκυ-

ριακές συνθήκες ύψιστης σπουδαιότητας: 
Η επανάσταση του 1905 ήταν ένα μεγάλο σχολείο, ή, με τα λόγια του Λένιν, η 

«γενική δοκιμή» για την επανάσταση του 1917. Τα σοβιέτ, ως αναντικατάστατη ορ-
γανωτική μορφή του ενωμένου προλεταριακού μετώπου στην επανάσταση, πρωτοδη-
μιουργήθηκαν το 1905. 

Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος όξυνε όλες τις αντιφάσεις, έβγαλε τις καθυστερη-
μένες μάζες από την ακινησία τους κι έτσι προετοίμασε τη μεγαλειώδη κλίμακα των 
κινητοποίησης. 



Όλες όμως αυτές οι προϋποθέσεις, που επαρκούσαν πλήρως για το ξέσπασμα 
της επανάστασης, ήταν ανεπαρκείς για να εξασφαλίσουν τη νίκη της επανάστασης. 
Για τη νίκη αυτή χρειαζόταν και κάτι ακόμη: 

Το Κόμμα των Μπολσεβίκων. 
Αυτό το άρθρο θα προσπαθήσει να αποσαφηνίσει εκείνα τα βασικά χαρακτηρι-

στικά που σκιαγράφησε ο Τρότσκι. 
Ο ερχομός της Επανάστασης 
Η ιμπεριαλιστική Ρωσία μπήκε 

στον εικοστό αιώνα πολύ αποδυναμω-
μένη, σε σύγκριση με το πώς ήταν 100 
ή και 50 χρόνια νωρίτερα. Είχε χάσει 
σημαντικό έδαφος τόσο στρατιωτικά 
όσο και οικονομικά, σε σχέση με τους 
κύριους ανταγωνιστές της. Η διακυβέρ-
νηση του Αλέξανδρου Β’, μετά την 
ήττα της Ρωσίας στον Πόλεμο της Κρι-
μαίας, είχε κάνει βήματα προς την 
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων – τον εκ-
συγχρονισμό της οικονομίας και του 
απαρχαιωμένου νομικού συστήματος, 
την «απο-φεουδοποίηση» του στρατού, 
κάνοντας υποχρεωτική τη στρατιωτική 
θητεία, καθώς και την παραχώρηση 
κάποιου βαθμού τοπικής αυτονομίας. 
Κατά κάποιον τρόπο προσπάθησε να 
ξεκολλήσει τη Ρωσία από το μεσαιωνι-
κό παρελθόν της. Αλλά τα μέτρα αυτά 
υιοθετήθηκαν με μισή καρδιά, και απο-
σκοπούσαν περισσότερο στο να διαιω-
νίσουν το στάτους κβο παρά να το 
αλλάξουν. Έτσι, εξηγώντας την απόφασή του να καταργήσει τη δουλοπαροικία το 
1861, ο Αλέξανδρος Β’ είπε ότι το αποφάσισε διότι «είναι καλύτερα να ξεφορτωθού-
με τη δουλοπαροικία από τα πάνω, παρά να περιμένουμε την κατάργησή της από τα 
κάτω»7. Αυτό ήταν βεβαίως αλήθεια, παρέβλεπε όμως το γεγονός ότι ο κυριότερος 
θεσμός που είχε ανάγκη αναθεώρησης, ήταν η ίδια η απόλυτη μοναρχία. H ισχύς της 
μοναρχίας, η δουλοπρέπεια των ευγενών και η σχετική αδυναμία της αστικής τάξης, 
ήταν  ένας  παράγοντας-κλειδί  για  να  εξηγηθεί  το  αυξανόμενο  οικονομικό  χάσμα 
ανάμεσα στη Ρωσία και τις άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Κι ενώ κατά τις δύο τελευ-
ταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα σημειώθηκε μια απότομη και γρήγορη βιομηχανική 
ανάπτυξη, αυτή οργανώθηκε και διεκπεραιώθηκε κυρίως από το τσαρικό κράτος. 

Το κράτος αποκόμισε επίσης όλα τα οφέλη από το πρόγραμμα των μεταρρυθμί-
σεων κι έτσι ισχυροποιήθηκε ακόμα περισσότερο σε σχέση με τους ευγενείς και τους 
αστούς. Όπως το θέτει ο Μαρσέλ Λίμπμαν: «Η τάξη των ευγενών ήταν πολιτικά στεί-
ρα και η αστική τάξη απολύτως ανίκανη. Όλη η ιστορία της Ρωσίας σημαδεύτηκε 
από αυτόν τον αρνητικό παράγοντα, την απουσία δηλαδή μιας τάξης αρκετά ισχυρής 
ώστε να εξισορροπεί το βάρος της μοναρχίας»8. Τα ελαττώματα ενός τόσο απαρχαιω-
μένου συστήματος φαίνονταν ακόμα καθαρότερα εξ αιτίας της μετριότητας και της 
ανικανότητας  εκείνων  που  ήταν  γεννημένοι  για  να  κυβερνούν  –των  ίδιων  των 
Τσάρων. 



Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα οι Τσάροι υπήρξαν δυνάστες δίχως όραμα, 
θάρρος ή φαντασία. Το μίσος τους για την ιντελιγκέντσια (προοδευτική διανόηση) 
δεν ήταν παρά το αντικαθρέφτισμα της δικής τους διανοητικής ανεπάρκειας. «Η ωμή 
δύναμη κυριαρχούσε και ο πιο στενόμυαλος συντηρητισμός ήταν το πρόγραμμα και 
το πολιτικό τους «πιστεύω»9.

Οι μεταρρυθμίσεις που στόχευαν στο να αποκαταστήσουν την ισχύ της Ρωσίας, 
επρόκειτο, αντ’ αυτού, να συμβάλουν στην ανατροπή του τσαρισμού. Οι συνέπειες 
της απόπειρας να διατηρηθεί η Ρωσία ως «Μεγάλη Δύναμη» επρόκειτο να αποδει-
χθούν σοβαρές και για την ίδια τη χώρα και διεθνώς. Να τι έλεγε ένας ιστορικός: 
«Αποτέλεσμα της προσπάθειας να συντηρηθούν ένοπλες δυνάμεις και αμυντική βιο-
μηχανία σύγχρονης μεγάλης δύναμης, ήταν να εξαντληθεί η ρωσική οικονομία και να 
καταστραφεί η εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Επιπλέον, η σχετική οπισθοδρομι-
κότητα έθετε υπό αμφισβήτηση την ικανότητα της αυτοκρατορίας να επιζήσει σ’ έναν 
πόλεμο με τις άλλες δυνάμεις»10. 

Το να εστιάσουμε μόνο στην οικονομική οπισθοδρομικότητα της Ρωσίας για να 
κατανοήσουμε την πορεία των γεγονότων, θα ήταν λάθος. Το «κλειδί» για την κατα-
νόηση της Ρωσίας, όπως πολύ καλά το έθεσε ο Λέον Τρότσκι, είναι ο συνδυασμός 
του οπισθοδρομικού και του προοδευτικού, του παλιού και του νέου. Με τα λόγια του 
Τρότσκι: 

Η ανάπτυξη της Ρωσίας διακρίνεται πρώτα απ’ όλα για την οπισθοδρομικότητά 
της. Αλλά ιστορική καθυστέρηση δεν σημαίνει απλώς το να ακολουθείς τη διαδρομή 
των προηγμένων χωρών έναν ή δυο αιώνες αργότερα. Σημαίνει μάλλον τη δημιουργία 
ενός εντελώς διαφορετικού «συνδυασμένου» κοινωνικού σχηματισμού, όπου τα πιο 
εξελιγμένα επιτεύγματα των καπιταλιστικών τεχνικών και δομών ενσωματώνονται σε 
κοινωνικές  σχέσεις  φεουδαρχικής  και  προ-φεουδαρχικής  βαρβαρότητας,  μεταμορ-
φώνοντας κι εξουσιάζοντάς τες και διαμορφώνοντας μια μοναδική σχέση ανάμεσα 
στις τάξεις11. 

Οι συνέπειες μιας τόσο άνισης και συνδυασμένης ανάπτυξης φαίνονται καθαρά 
αν κοιτάξουμε την οικονομία της Ρωσίας. Ο Τρότσκι επισημαίνει ότι ενώ «οι μέθοδοι 
καλλιέργειας στο σύνολό τους παρέμειναν μέχρι και την επανάσταση στο επίπεδο του 

17ου αιώνα, η ρωσική βιομηχανία με τις τεχνικές και την καπιταλιστική δομή της 



έστεκε στο επίπεδο των προηγμένων χωρών και από ορισμένες απόψεις τις ξεπερνού-
σε»12. Αυτή η «συνδυασμένη ανάπτυξη» στη Ρωσία δημιούργησε μιαν αστική τάξη 

απόλυτα εξαρτημένη από το τσαρικό καθεστώς και το ξένο επενδυτικό κεφάλαιο. Δη-
μιούργησε επίσης μιαν εργατική τάξη, αν και μικρή σε μέγεθος, που ήταν συγκεντρω-

μένη κυρίως στις πιο σύγχρονες επιχειρήσεις. Το 1914, το 54% της ρωσικής εργατι-
κής τάξης δούλευε σε εργοστάσια που απασχολούσαν πάνω από 500 εργάτες, ενώ 

στις ΗΠΑ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 32%. Η μεταλλουργία Πουτίλοφ, που το 
1917 απασχολούσε 30.000 εργάτες, ήταν εκείνο τον καιρό το μεγαλύτερο εργοστάσιο 

στον κόσμο. Στο Πέτρογκραντ, το 60% των εργατών δούλευαν στη μεταλλουργία.13

Ο Τρότσκι συνόψισε τη σπου-
δαιότητα του χαρακτήρα της ρώσικης 

ανάπτυξης για την κατανόηση της 
Οκτωβριανής Επανάστασης μ’ αυτά 

τα λόγια: 
«Η πρώτη και γενικότερη εξή-

γηση είναι: Η Ρωσία ήταν μια καθυ-
στερημένη χώρα, αλλά ήταν μόνο ένα 
κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας, 

μόνο ένα στοιχείο του παγκόσμιου 
καπιταλιστικού συστήματος. Υπ’ αυ-

τήν την έννοια ο Λένιν εξήγησε το 
γρίφο της Ρωσικής Επανάστασης με 

την επιγραμματική διατύπωση, “Η 
αλυσίδα έσπασε στον πιο αδύναμο κρίκο της”». 

Και συνέχιζε ο Τρότσκι: 
«Όμως το νεαρό, φρέσκο και αποφασισμένο ρωσικό προλεταριάτο, αποτελούσε 

ακόμη μιαν ελάχιστη μειονότητα του έθνους. Τα αποθέματα επαναστατικής του δύνα-
μης βρίσκονταν έξω από το ίδιο το προλεταριάτο –στους χωρικούς, που ζούσαν σε 
καθεστώς ημι-δουλοπαροικίας, αλλά και στις καταπιεσμένες εθνότητες. 

Το υπόβαθρο της επανάστασης ήταν το αγροτικό ζήτημα. Το παλιό φεουδομο-
ναρχικό σύστημα έγινε διπλά αβάσταχτο κάτω από τις συνθήκες της νέας καπιταλι-
στικής εκμετάλλευσης. Οι κοινοτικές αγροτικές περιοχές ανέρχονταν κατά μέσο όρο 
σε 1.530 στρέμματα περίπου. Όμως, τριάντα χιλιάδες μεγαλοϊδιοκτήτες γης που η 
μέση περιουσία τους ήταν πάνω από 22.000 στρέμματα, κατείχαν συνολικά 770 εκα-
τομμύρια στρέμματα14, όσα δηλαδή θα αντιστοιχούσαν σε δέκα εκατομμύρια αγροτι-
κές οικογένειες, ή σε πενήντα εκατομμύρια άτομα του αγροτικού πληθυσμού. Αυτές 
οι στατιστικές κατανομής της γης, αποτελούσαν από μόνες τους ένα έτοιμο πρόγραμ-
μα αγροτικής εξέγερσης. 

Για να μπορέσει λοιπόν το σοβιετικό κράτος να εμφανιστεί, ήταν απαραίτητο να 
συνεργαστούν δύο παράγοντες διαφορετικής ιστορικής φύσης: ο πόλεμος των αγρο-
τών, δηλαδή ένα κίνημα που χαρακτηρίζει την αυγή της αστικής ανάπτυξης, και η 
προλεταριακή εξέγερση,  ένα κίνημα δηλαδή που προαναγγέλλει  την παρακμή του 
αστικού κινήματος. Εκεί ακριβώς βρίσκεται ο συνδυασμένος χαρακτήρας της Ρωσι-
κής Επανάστασης...»15 

Το επαναστατικό κίνημα της Ρωσίας 
O συνδυασμένος  χαρακτήρας της  ρωσικής  οικονομικής  ανάπτυξης  επηρέασε 

επίσης  την  ανάπτυξη  της  πολιτικής  και  της  κουλτούρας  στη  Ρωσία.  Και  πάλι,  ο 
Τρότσκι εξηγεί: 

«Ακριβώς εξ αιτίας της ιστορικής της καθυστέρησης, η Ρωσία αποδείχτηκε η 
μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου ο Μαρξισμός ως θεωρία και η Σοσιαλδημοκρατία ως 



κόμμα γνώρισαν ισχυρότατη ανάπτυξη ακόμα και πριν από την αστική επανάσταση. 
Αυτό ήταν φυσικό, διότι το πρόβλημα της σχέσης ανάμεσα στον αγώνα για δημοκρα-
τία και τον αγώνα για σοσιαλισμό έγινε αντικείμενο βαθύτατης θεωρητικής εξέτασης 
στη Ρωσία.»16

Τα έργα του Μαρξ και του Ένγκελς έγιναν προσβάσιμα στη Ρωσία, επειδή η λο-
γοκρισία γνωμάτευσε ότι ήταν «αφηρημένες εικασίες» οπότε δεν είχαν σχέση με τη 
Ρωσία. Τα έργα τους έμελλε να βοηθούσαν να διαμορφωθεί το ρωσικό επαναστατικό 
κίνημα,  αλλά  όχι  ακριβώς  με  τον  αναμενόμενο  τρόπο.  Το  κύριο  ρεύμα  ανάμεσα 
στους Ρώσους επαναστάτες, οι Ναρόντνικοι (ή λαϊκιστές), εξέλαβαν την καταγγελία 
του καπιταλισμού από τον Μαρξ ως απόδειξη ότι θα ήταν καλύτερα για τη Ρωσία να 
παρακάμψει τον καπιταλισμό στο σύνολό του. Οι λαϊκιστές διατείνονταν ότι η παρα-
δοσιακή αγροτική κοινότητα, το Μιρ, θα μπορούσε να γίνει η βάση της κατευθείαν 
μετάβασης στη σοσιαλιστική κοινωνία. 

Οι μετέπειτα γενιές των λαϊκιστών, που εκπροσωπούνταν κυρίως από την ορ-
γάνωση Ζεμλιά ι Βόλια (Γη και Ελευθερία), ταλαντεύονταν ανάμεσα σε δύο στρατη-
γικές –που και οι δύο ξεκινούσαν από την αντίληψη ότι οι λαϊκιστές θα δρούσαν για 
λογαριασμό του λαού. Αρχικά πήγαν «προς το λαό» και προσπάθησαν να υποκινή-
σουν αγροτικές εξεγέρσεις, κι όταν αυτό απέτυχε, πήραν τα πράγματα στα χέρια τους 
κι εξαπέλυσαν μιαν εκστρατεία ατομικής τρομοκρατίας κατά του τσάρου και της κυ-
βέρνησής του. 

Η ανάπτυξη του Μαρξισμού στη Ρωσία, επηρεάστηκε πολύ από τις ιδέες του 
λαϊκιστικού κινήματος αλλά εξελίχθηκε ενάντια σ’ αυτές. Ενώ ο Λένιν εύστοχα πε-
ριέγραφε τον λαϊκισμό ως αντιδραστικό (με την ιστορική και φιλοσοφική έννοια), 
από την άλλη αναγνώριζε το σημαντικό ρόλο του στην ανάπτυξη του επαναστατικού 
κινήματος στη Ρωσία. 

Η ρήξη με το λαϊκισμό και η στροφή 
προς την εργατική τάξη ήρθε το 1883, όταν ο 
Πλεχάνοφ ίδρυσε την Ομάδα για τη Χειρα-
φέτηση της Εργασίας. Ο Πλεχάνοφ είχε επιδο-
κιμάσει με ενθουσιασμό το μαχόμενο λαϊκι-
σμό και τις προσπάθειές του για ξεσηκωμό 
των χωρικών. Όμως, τη δεκαετία του 1880 
διάφοροι παράγοντες τον οδήγησαν προς τον 
Μαρξισμό. Πρώτα πρώτα, παρά τον αξιοση-
μείωτο ηρωισμό από μέρους των ιδεαλιστών 
επαναστατών, η μεγάλη ελπίδα τους η Ζεμλιά 
ι Βόλια, απέτυχε να πυροδοτήσει μια κοινωνι-
κή επανάσταση, ή έστω να προκαλέσει οποια-
δήποτε επαναστατική δραστηριότητα στους 
κόλπους των χωρικών. 

Δεύτερον, μετά την αποτυχία της Ζεμλιά 
ι Βόλια ο λαϊκισμός έκανε στροφή προς την 
ατομική τρομοκρατία, την οποία ο Πλεχάνοφ
απέρριπτε. Τρίτον, ο Πλεχάνοφ άρχισε να αμφιβάλλει για την οικονομική βιωσιμότη-
τα της αγροτικής κοινότητας ως βάσης για μια νέα κοινωνία. Και, τέταρτον, η μόλις 
αναδυόμενη τάξη των βιομηχανικών εργατών είχε αρχίσει να κάνει αισθητή την πα-
ρουσία της, κάνοντας τον Πλεχάνοφ να δει τους εργάτες ως τη δύναμη-κλειδί για την 
επανάσταση στη Ρωσία. 

 
Πλεχάνοφ



Ο Πλεχάνοφ ανέπτυξε τις βασικές ιδέες της ρωσικής σοσιαλδημοκρατίας (συ-
νώνυμο σήμερα του επαναστατικού Μαρξισμού). Αξίζει να γίνει αναφορά σε δύο από 
τις προτάσεις του. 

Ο Πλεχάνοφ υποστήριξε ότι επειδή οι παραγωγι-
κές δυνάμεις βρίσκονταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο, ο 
άμεσος πολιτικός στόχος του προλεταριάτου έπρεπε να 
είναι η νίκη της δημοκρατικής ή της αστικής επα-
νάστασης. Αλλά η ρωσική μπουρζουαζία, συρρικνω-
μένη και αργοπορημένη, δεν επρόκειτο να ηγηθεί ενός 
τέτοιου αγώνα ή έστω να του προσφέρει υπολογίσιμη 
στήριξη. Απηχώντας τις απόψεις του Μαρξ, ο Πλε-
χάνοφ είπε ότι «όποτε το «κόκκινο φάντασμα» πήρε 
έστω κι ελάχιστα απειλητική μορφή, οι 
«φιλελεύθεροι» ήταν έτοιμοι να γυρέψουν προστασία 
στην αγκαλιά της ωμότερης στρατιωτικής 
δικτατορίας». Αυτό οδήγησε τον Πλεχάνοφ στο κε-
ντρικό επιχειρησιακό ζήτημα. «Συμπερασματικά», 
έγραψε, «επαναλαμβάνω –και επιμένω σ’ αυτό το ση-
μαντικό σημείο: το επαναστατικό κίνημα στη Ρωσία θα 
θριαμβεύσει μόνο ως κίνημα της εργατικής τάξης ή δε 
θα θριαμβεύσει ποτέ!» 17 

Από  την  ίδρυσή  της  και  για  δέκα  χρόνια,  η 
Ομάδα για τη Χειραφέτηση της Εργασίας παρέμενε μια οργάνωση στην εξορία. Παρ’ 
όλα αυτά, έπαιξε τεράστιο ρόλο στη διάδοση του Μαρξισμού, τόσο ανάμεσα στους 
κύκλους των εμιγκρέδων όσο και μέσα στην ίδια τη Ρωσία. Ήδη από τις αρχές της δε-
καετίας του 1890, σε πολλές μικρές και μεγάλες πόλεις της Ρωσίας υπήρχαν κύκλοι 
μελέτης του Μαρξισμού, αποτελούμενοι κυρίως από φοιτητές και διανοούμενους. Ο 
Βλάντιμιρ Ίλιτς Ουλιάνοφ, -ο Λένιν-, μελλοντικός ηγέτης του Μπολσεβίκικου Κόμ-
ματος, εντάχτηκε σε μια τέτοια ομάδα όταν, το 1893, εγκαταστάθηκε στην Αγία Πε-
τρούπολη. 

Ο Λένιν  ήταν  από πολλές  απόψεις,  τυπικό  δείγμα  της  δεύτερης  γενιάς  των 
Ρώσων Μαρξιστών. Αν και αρχικά τον τράβηξαν οι λαϊκιστές, στη συνέχεια επηρε-
άστηκε βαθιά από την κριτική του Πλεχάνοφ και τις αυξανόμενες ζυμώσεις ανάμεσα 
στους Ρώσους εργάτες. Σ’ αυτήν την περίοδο, οι προσπάθειές του στρέφονταν κυρίως 
στη συγχώνευση του Μαρξισμού με το κίνημα της εργατικής τάξης. Ο Λένιν πίστευε 
ότι «κατευθύνοντας το σοσιαλισμό προς μια συγχώνευση με το εργατικό κίνημα, ο 
Μαρξ κι ο Ένγκελς προσέφεραν τη μεγαλύτερη υπηρεσία τους». Κι αυτό διότι «ο 
προηγούμενος διαχωρισμός του εργατικού κινήματος από το σοσιαλισμό προκαλούσε 
αδυναμία και υπανάπτυξη: οι σοσιαλιστικές θεωρίες , ασύνδετες με τον αγώνα των 
εργατών, παρέμεναν σκέτες ουτοπίες, ευχολόγια χωρίς αντίκρισμα στην αληθινή ζωή. 
Το δε εργατικό κίνημα παρέμενε ασήμαντο, κατακερματισμένο, χωρίς πολιτικό βάρος 
και χωρίς να φωτίζεται από την προηγμένη επιστήμη της εποχής».18

Γι’ αυτόν το λόγο, συμπέρανε ο Λένιν, «το καθήκον της Σοσιαλδημοκρατίας εί-
ναι να δώσει οριστικά τα σοσιαλιστικά ιδεώδη στο αυθόρμητο εργατικό κίνημα, να 
συνδέσει αυτό το κίνημα με τις σοσιαλιστικές πεποιθήσεις που θα προσεγγίζουν το 
επίπεδο της σύγχρονης επιστήμης, να το συνδέσει με τους καθημερινούς πολιτικούς 
αγώνες για δημοκρατία ως μέσο για την επίτευξη του σοσιαλισμού –με δυο λόγια, να 
συγχωνεύσει αυτό το αυθόρμητο κίνημα σ’ ένα ενιαίο πανίσχυρο σύνολο με τη δρα-
στηριότητα του επαναστατικού κόμματος».19 

 
Πλεχάνοφ



Ο Μαρξισμός δεν ήταν λοιπόν για τον Λένιν ένα απλό σύνολο οικονομικών 
νόμων ή δογμάτων, ούτε ένας τρόπος θεώρησης του 
κόσμου, αλλά ένας οδηγός δράσης με συγκεκριμένα 

πρακτικά επακόλουθα. 
Ο Μαρξισμός αποσαφηνίζει «το πραγματικό καθή-

κον ενός επαναστατικού σοσιαλιστικού κόμματος. Κι 
αυτό δεν είναι ούτε το να καταστρώνει σχέδια για να 

διορθώσει την κοινωνία, ούτε να κάνει κήρυγμα στους 
καπιταλιστές και τους παρατρεχάμενούς τους για τη 

ανάγκη βελτίωσης της μοίρας των εργατών, ούτε και να 
εξυφαίνει συνομωσίες, αλλά να οργανώσει τον ταξικό 
αγώνα του προλεταριάτου και να ηγηθεί σ’ αυτόν τον 

αγώνα, του οποίου απώτατος στόχος είναι η κατάκτηση 
της πολιτικής εξουσίας από το προλεταριάτο και η ορ-

γάνωση μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας»20.  
Τα συμπεράσματα του Λένιν δεν τα συμμερίστη-

καν τότε όλοι οι μαρξιστές. Πράγματι, η ίδια η επιτυχία της στροφής των κύκλων 
μαρξιστικών μελετών προς την αγκιτάτσια δημιούργησε, στο τέλος της δεκαετίας του 
1890, ένα ξεκάθαρα «αντιπολιτικό» ρεύμα, τον Οικονομισμό, που εξυμνούσε τους οι-
κονομικούς αγώνες του προλεταριάτου. Απηχώντας τον «ρεβιζιονισμό» του Γερμα-
νού σοσιαλιστή ηγέτη Έντουαρντ Μπερνστάιν, που υποστήριζε ότι «το κίνημα είναι 
το παν, ο τελικός σκοπός τίποτα,» ο Οικονομισμός αποσκοπούσε στο να περιορίσει 
τους εργάτες σε καθαρά οικονομικούς αγώνες, αφήνοντας τον πολιτικό αγώνα στους 
φιλελεύθερους. Απ’ αυτήν την άποψη, οι οικονομιστές υπήρξαν οι πολιτικοί πρόδρο-
μοι των Μενσεβίκων, που σχημάτισαν τη μετριοπαθή πτέρυγα του ρώσικου σοσιαλι-
σμού μετά τη διάσπαση που έγινε το 1903. 

Ο Λένιν απάντησε στην πρόκληση των οικονομιστών,  επιχειρηματολογώντας 
ενάντια στον αυθαίρετο διαχωρισμό οικονομίας και πολιτικής. Θα ήταν επιζήμιο για 
έναν επαναστάτη το να «προσαρμοστεί στο κατώτατο επίπεδο κατανόησης» μ’ έναν 
τρόπο που θα έφερνε στο προσκήνιο «τις διεκδικήσεις και τα συμφέροντα μιας δεδο-
μένης στιγμής» και «θα έκανε να οπισθοδρομήσουν οι ευρύτερες ιδέες του σοσιαλι-
σμού και του πολιτικού αγώνα». Οι επαναστάτες θα έπρεπε καλύτερα «να συνδέσουν 
το  σοσιαλισμό  και  τους  πολιτικούς  αγώνες  με  κάθε  τοπικό  και  περιορισμένο 
ζήτημα»21. 

Τα λόγια του Λένιν έχουν σήμερα εξαιρετική σπουδαιότητα και νόημα για τους 
σοσιαλιστές.  Οι  επαναστάτες  σοσιαλιστές,  υποστήριζε,  δεν  θα  έπρεπε  να  μιλούν 
στους εργάτες μόνο για τις συνθήκες στα εργοστάσια και τους αγώνες στους τόπους 
δουλειάς. Θα έπρεπε να τους μιλούν επίσης για «την κτηνώδη μεταχείριση του λαού 
από την αστυνομία, τον κατατρεγμό θρησκευτικών ομάδων, το μαστίγωμα των χωρι-
κών, την εξωφρενική λογοκρισία, το βασανισμό των φαντάρων, τη δίωξη ακόμα και 
της πιο αθώας πολιτιστικής δραστηριότητας κ.λπ.». Οι λόγοι για τους οποίους μια 
τέτοιου είδους πολιτική δράση πρέπει να έρθει σε πέρας, δεν βασίζονται σε κάποιες 
αφηρημένες «μαρξιστικές» αρχές,  αλλά πηγάζουν κατευθείαν από τις ανάγκες του 
αγώνα. Η συνείδηση της εργατικής τάξης, υποστηρίζει ο Λένιν, «δεν μπορεί να είναι 
αυθεντική πολιτική συνείδηση, παρά μόνο αν οι εργάτες είναι μαθημένοι  να αντι-
δρούν σε κάθε περίπτωση τυραννίας, καταπίεσης, βίας και εκμετάλλευσης, άσχετα με 
το ποια τάξη πλήττεται, και μάλιστα αν είναι εκπαιδευμένοι να αντιδρούν από μια σο-
σιαλδημοκρατική σκοπιά κι όχι άλλη».22

Αυτές οι ιδέες επρόκειτο να γίνουν ο ακρογωνιαίος λίθος της επαναστατικής 
πτέρυγας του ρωσικού σοσιαλιστικού κινήματος –των Μπολσεβίκων. 



Τρεις απόψεις για τη Ρωσική Επανάσταση 
Ανάμεσα στους Μαρξιστές επαναστάτες της Ρωσίας, ήταν ευρέως αποδεκτή η 

άποψη ότι η επερχόμενη ρωσική επανάσταση θα ήταν μια αστική επανάσταση. Το 
ιδρυτικό συνέδριο του Ρωσικού Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος, δήλωνε: 

«Όσο πιο ανατολικά προχωρεί κανείς στην Ευ-
ρώπη, τόσο πιο τιποτένια, δειλή και πολιτικά αδύναμη εί-
ναι η μπουρζουαζία, και τόσο μεγαλύτερα τα πολιτιστικά 

και πολιτικά καθήκοντα που επωμίζεται το προλετα-
ριάτο. Στους δικούς της στιβαρούς ώμους, πρέπει η ρωσι-

κή εργατική τάξη να κουβαλήσει την υπόθεση της κα-
τάκτησης της πολιτικής ελευθερίας –και θα το κάνει. 

Αυτό είναι ένα ουσιώδες, αλλά μόνο αρχικό βήμα προς 
την πραγμάτωση της μεγάλης ιστορικής αποστολής του 
προλεταριάτου, που είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας 

όπου δεν θα υπάρχει θέση για την εκμετάλλευση αν-
θρώπου από άνθρωπο.»23 

Η  Ρωσία  ήταν  μια  οικονομικά  καθυστερημένη 
χώρα,  με  αδύναμη  αστική  τάξη,  αδύναμη  βιομηχανική 

βάση και μικρή εργατική τάξη. Η χώρα ήταν πέρα για πέρα αγροτική, με μόνο 4-5 
εκατομμύρια βιομηχανικούς εργάτες σ’ ένα συνολικό πληθυσμό 160 εκατομμυρίων. 

Οι Μενσεβίκοι διατείνονταν ότι, εφόσον η επανάσταση ήταν αστική, η ηγεσία 
της ανήκε στην μπουρζουαζία. Η εργατική τάξη θα έπρεπε να υποτάξει συνειδητά τα 
αιτήματα και τα συμφέροντά της σ’ εκείνα των αστών. Οι Μενσεβίκοι παραλλήλιζαν 
άμεσα τη ρωσική, με τη γαλλική αστική τάξη τον καιρό της Γαλλικής Επανάστασης 
του 1789. Για τους Μενσεβίκους, ήταν επιτακτική ανάγκη να γίνει το παν για να δια-
φυλαχτούν τα συμφέροντα της μπουρζουαζίας και να εξασφαλιστεί το ότι η τελευ-
ταία δεν θα τρόμαζε από την προοπτική ενός κινήματος από τα κάτω. 

Ο ρόλος της σοσιαλδημοκρατίας  ήταν να «ασκήσει  επαναστατική πίεση στη 
θέληση της φιλελεύθερης και ριζοσπαστικής μπουρζουαζίας,» και «να αναγκάσει τα 
ανώτερα στρώματα της κοινωνίας να οδηγήσουν την αστική επανάσταση στη λογική 
της κατάληξη».24 

Ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι δεν αντέκρουαν την ιδέα ότι η ρωσική επανάσταση 
θα ήταν αστική. «Η δημοκρατική επανάσταση δεν θα επεκταθεί πέρα από το πλαίσιο 
των αστικών κοινωνικοοικονομικών σχέσεων», έγραφε ο Λένιν.25 Διατήρησε αυτή τη 
θέση μέχρι τα μέσα του 1917. 

Αντίθετα όμως από τους Μενσεβίκους, ο Λένιν αρνήθηκε να υποτάξει τα αιτή-
ματα της εργατικής τάξης σε εκείνα της μπουρζουαζίας, ή να διακινδυνεύσει την πο-
λιτική και οργανωτική ανεξαρτησία του εργατικού κινήματος. Αν και το οικονομικό 
επίπεδο της Ρωσίας επέτρεπε μόνο μιαν αστική επανάσταση, η ανάπτυξη μιας μαχητι-
κής εργατικής τάξης σήμαινε ότι οι αστοί θα ήταν ανίκανοι να αναλάβουν την ηγεσία: 

«Η αστική τάξη ως σύνολο είναι ανίκανη να εξαπολύσει έναν αποφασιστικό 
αγώνα κατά της μοναρχίας. Φοβάται ότι σ’ έναν τέτοιο αγώνα μπορεί να χάσει την 
ιδιοκτησία της, που τη δένει με την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Φοβάται μιαν υπερ-
βολικά επαναστατική δράση των εργατών, που δεν θα σταματήσουν στη δημοκρατική 
επανάσταση, αλλά θα επιδιώξουν τη σοσιαλιστική επανάσταση. Φοβάται την πλήρη 
ρήξη με το Δημόσιο και τη γραφειοκρατία, που τα συμφέροντά της συνδέονται με χί-
λιους  τρόπους  με  τα  συμφέροντα  των  πλούσιων  τάξεων.  Για  όλους  αυτούς  τους 
λόγους, ο αγώνας των αστών για ελευθερία είναι ιδιαίτερα άτολμος, ασυνεπής και 
διεξάγεται με μισή καρδιά.»26 

Μαρτόφ



Εξ αιτίας αυτού του λόγου ο Λένιν υποστήριξε ότι η εργατική τάξη ήταν αυτή 
που θα αναλάμβανε την ηγεσία στη δημοκρατική επανάσταση. Συνέχισε υποστηρίζο-
ντας ότι εφόσον οι χωρικοί είχαν πραγματικό συμφέρον να ξεμπερδέψουν με τον τσα-
ρισμό και να καταστρέψουν τα υπολείμματα της φεουδαρχίας, «η μόνη δύναμη που 
είναι ικανή να κερδίσει μιαν αποφασιστική νίκη ενάντια στον τσαρισμό είναι ο λαός, 
δηλαδή  το  προλεταριάτο  και  η  αγροτιά...  Αποφασιστική  νίκη  της  επανάστασης 
ενάντια στον τσαρισμό, σήμαινε την εγκαθίδρυση μιας επαναστατικής δημοκρατικής 
δικτατορίας του προλεταριάτου και των αγροτών... 

Αλλά βεβαίως θα είναι δημοκρατική, όχι σοσιαλι-
στική δικτατορία... Στην καλύτερη περίπτωση ίσως να 
επιφέρει μια ριζική ανακατανομή της γης προς όφελος 

των αγροτών, να εγκαθιδρύσει μια συνεπή και πλήρη δη-
μοκρατία και –τελευταίο αλλά όχι ασήμαντο– να μετα-

φέρει την πυρκαγιά της επανάστασης στην Ευρώπη. Μια 
τέτοια νίκη δεν θα έχει επ’ ουδενί ακόμη μετατρέψει την 

αστική μας επανάσταση σε σοσιαλιστική.»27 
Ο Λέον Τρότσκι, απέρριπτε όσο και οι Μπολσεβί-
κοι την εμπιστοσύνη των Μενσεβίκων στη ρωσική 

μπουρζουαζία. Όμως αυτό τον οδήγησε σε συμπεράσμα-
τα αρκετά διαφορετικά από εκείνα του Λένιν. 

Ακολουθώντας τον Μαρξ (και συμφωνώντας σε με-
γάλο βαθμό με τους Μενσεβίκους θεωρητικούς,) υποστή-

ριξε ότι  οι  χωρικοί  δεν θα έπαιζαν κάποιον ανεξάρτητο πολιτικό  ρόλο στην επα-
νάσταση. 

«Η αγροτική τάξη δεν μπορεί να παίξει ηγετικό επαναστατικό ρόλο... Εξ αιτίας 
της διασποράς της, της πολιτικής οπισθοδρομικότητας, και κυρίως εξ αιτίας των βα-
θύτερων εσωτερικών αντιφάσεων που δεν μπορούν να επιλυθούν στο πλαίσιο ενός 
καπιταλιστικού συστήματος, οι χωρικοί μπορούν μονάχα να δώσουν στην παλιά τάξη 
πραγμάτων μερικά ισχυρά κτυπήματα από τα μετόπισθεν, από τη μια με αυθόρμητες 
εξεγέρσεις στην ύπαιθρο κι από την άλλη δημιουργώντας δυσαρέσκεια στις τάξεις 
του στρατού.»28 

Επειδή  «η  πόλη  πρωτοστατεί  στη  σύγχρονη  κοινωνία»,  μόνο  μια  τάξη  των 
πόλεων μπορούσε να παίξει τον ηγετικό ρόλο, κι επειδή η μπουρζουαζία δεν ήταν 
επαναστατική, αυτόν το ρόλο τον επωμιζόταν η εργατική τάξη: 

«Απομένει το συμπέρασμα πως μόνο το προλεταριάτο με τους ταξικούς αγώνες 
του,  βάζοντας τις  αγροτικές  μάζες  υπό την επαναστατική του ηγεσία,  μπορεί  «να 
φέρει σε πέρας την επανάσταση».29 

Αν όμως η εργατική τάξη πρέπει να ηγηθεί της επανάστασης, δεν μπορεί κανείς 
να περιμένει ότι μετά την ανατροπή της μοναρχίας αυτή η εργατική τάξη θα σταματή-
σει τον αγώνα της. Η «δημοκρατική δικτατορία» του Λένιν, είναι κάτι το αδύνατον. 

«Η πολιτική κυριαρχία του προλεταριάτου είναι ασύμβατη με τον οικονομικό 
εξανδραποδισμό του. Με οποιαδήποτε πολιτική σημαία κι αν έλθει στην εξουσία, το 
προλεταριάτο είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει το δρόμο της σοσιαλιστικής πολιτι-
κής. Θα ήταν η μεγαλύτερη ουτοπία το να σκεφτεί κάποιος ότι το προλεταριάτο, έχο-
ντας  κατακτήσει  την  πολιτική  κυριαρχία  μέσω  του  εσωτερικού  μηχανισμού  μιας 
αστικής επανάστασης θα μπορούσε, ακόμη κι αν το ήθελε, να περιορίσει την αποστο-
λή του στη δημιουργία ρεπουμπλικανικών–δημοκρατικών συνθηκών για την κοινωνι-
κή κυριαρχία της μπουρζουαζίας.»30 

Αυτή η άποψη όμως οδηγούσε φανερά σε μια δυσκολία, που όλοι οι Ρώσοι μαρ-
ξιστές είχαν αντιληφθεί: η Ρωσία ήταν, οικονομικά και πολιτιστικά, υπερβολικά κα-



θυστερημένη για να γίνει πράξη ο σοσιαλισμός. Τι πρότεινε ο Τρότσκι για να ξεπερα-
στεί αυτό το πρόβλημα; Δεδομένου ότι μια απομονωμένη Ρωσία δεν θα είχε τις οικο-
νομικές προϋποθέσεις για να οικοδομήσει τον σοσιαλισμό, η ρωσική επανάσταση θα 
έπρεπε να αποτελέσει το προοίμιο για επαναστάσεις στην Ευρώπη και αλλού. Η ρω-
σική επανάσταση θα αποτελούσε το πρώτο στάδιο της παγκόσμιας σοσιαλιστικής 
επανάστασης. 

«Οι παρούσες παραγωγικές δυνάμεις έχουν κατά πολύ ξεπεράσει τα εθνικά τους 
όρια. Μια σοσιαλιστική επανάσταση δεν είναι εφικτή μέσα σε εθνικά σύνορα. Όσο 
σημαντικές κι αν είναι οι οικονομικές επιτυχίες ενός απομονωμένου κράτους εργα-
τών, το πρόγραμμα του σοσιαλισμού σε μία μόνο χώρα είναι μια μικροαστική ουτο-
πία. Μονάχα μια ευρωπαϊκή και στη συνέχεια μια παγκόσμια ομοσπονδία σοσιαλιστι-
κών δημοκρατιών, μπορεί να είναι η πραγματική αρένα για μια αρμονική σοσιαλιστι-
κή κοινωνία.»31 

Ο  Τρότσκι  αποκάλεσε  αυτήν  την  ανάλυση  «θεωρία  της  διαρκούς 
επανάστασης.» 

Η επανάσταση του 1905 
Η επανάσταση του 1905 ήταν η πρώτη μαζική εξέγερση ενάντια στο αυτοκρα-

τορικό καθεστώς. Ήταν, με τα λόγια του Λένιν, «η γενική δοκιμή» για το 1917. Εμπε-
ριείχε  όλα  τα  στοιχεία  του  1917 σε  λιγότερο  ανεπτυγμένη  μορφή.  Η Ρωσία  είχε 
εμπλακεί σ’ ένα χαμένο πόλεμο με την Ιαπωνία, και είχε δημιουργηθεί ένα μείγμα δυ-
σαρέσκειας  των στρατευμάτων,  επιθυμίας  των χωρικών για  γη και  –στις  μεγάλες 
πόλεις– μαζικών εργατικών απεργιών για οικονομικά και πολιτικά δικαιώματα. Απο-
φασιστικής σπουδαιότητας υπήρξε και η ανάδυση των σοβιέτ (εργατικά συμβούλια) 
που πρωτοεμφανίστηκαν στην Πετρούπολη στο αποκορύφωμα της επανάστασης. 

Η επανάσταση ξεκίνησε το Γενάρη του 1905 με τη Ματωμένη Κυριακή –όταν 
τα στρατεύματα του Τσάρου κατέσφαξαν πάνω από 800 εργάτες σε μια μαζική πο-
ρεία που ζητούσε απλώς από τον Τσάρο μεταρρυθμίσεις. Αυτό οδήγησε σε μια έκρη-
ξη από μαζικές απεργίες, ανταρσίες στο στράτευμα και σκόρπιες αγροτικές εξεγέρ-



σεις. Τελείωσε το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς, με μιαν αποτυχημένη εξέγερση στη 
Μόσχα κάτω από την παρότρυνση και την αρχηγία των Μπολσεβίκων και με το σύν-
θημα «το οκτάωρο μας κι ένα όπλο». Παρ’ όλο που κατέληξε σε ήττα, το 1905 υπήρ-
ξε σημαντικό και για το λόγο ότι  παγίωσε τις  πολιτικές  διαφορές  ανάμεσα στους 
Μενσεβίκους και τους Μπολσεβίκους. Οι πρώτοι συμπέραναν ότι η επανάσταση «το 
είχε παρατραβήξει» με αποτέλεσμα να ρίξει την τρομοκρατημένη μπουρζουαζία στην 
αγκαλιά της αντίδρασης, ενώ οι δεύτεροι επιβεβαίωσαν την άποψή τους ότι μόνο ο 
ανεξάρτητος μαζικός αγώνας των εργατών θα μπορούσε να οδηγήσει την επανάστα-
ση στην επιτυχία. 

Το σοβιέτ  ήταν ένα είδος εργατικής κυβέρνησης, αποτελούμενης  από εκλεγ-
μένους αντιπροσώπους από τα εργοστάσια και τους τόπους δουλειάς της Πετρούπο-
λης, όπου συγκεντρώνονταν όλες οι δυνάμεις της επανάστασης. Ο Τρότσκι, που ήταν 
πρόεδρός του, έγραφε: 

«Ήταν ένας οργανισμός που, ενώ ήταν επίσημος και με κύρος, δεν είχε παράδο-
ση. Ένας οργανισμός που μπορούσε να κινητοποιήσει  άμεσα μια διάσπαρτη μάζα 
εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων χωρίς να διαθέτει κάποιον πραγματικό οργανωτικό 
μηχανισμό. Ένας οργανισμός που ενοποιούσε τα διάφορα επαναστατικά ρεύματα στο 
εσωτερικό του προλεταριάτου. Ένας οργανισμός που ήταν ικανός για πρωτοβουλίες 
και αυθόρμητο αυτοέλεγχο –και, το κυριότερο, που μπορούσε να εμφανιστεί από την 
παρανομία μέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες»32.

«Τα κτίρια του σοβιέτ», έγραφε ο Τρότσκι, «ήταν πάντα γεμάτα από ανθρώπους 
που είχαν όλων των ειδών τα παράπονα και τα αιτήματα –κυρίως εργάτες, υπηρέτες, 
υπαλλήλους καταστημάτων, χωρικούς, στρατιώτες και ναύτες. Μερικοί απ’ αυτούς 
είχαν μια εντελώς φαντασιακή εικόνα όσον αφορά τη δύναμη και τις μεθόδους του 
Σοβιέτ. Υπήρχε ένας τυφλός βετεράνος του ρωσοτουρκικού πολέμου, σκεπασμένος 



με παράσημα και διακρίσεις, που παραπονιόταν για τη φτώχεια του και ικέτευε το 
Σοβιέτ “να ασκήσει λίγη πίεση στον Νούμερο Ένα” (δηλαδή, στον τσάρο)...» 

Ο Τρότσκι αναφέρει και μιαν άλλη περίπτωση ενός 
γέρου Κοζάκου, που έγραψε ένα γράμμα στο σοβιέτ ζη-
τώντας βοήθεια για κάποιο πρόβλημα. Έστειλε το γράμ-

μα «απλώς προς την Εργατική Κυβέρνηση, Πετρούπολη, 
κι όμως αυτό παραδόθηκε κανονικά, από την επαναστα-

τική ταχυδρομική υπηρεσία».33

Η εμπειρία από την αιχμή της επανάστασης –τα Σο-
βιέτ, τα εργατικά συμβούλια– δεν θα πήγαινε χαμένη. 

Ούτε και η βία που εξαπέλυσε το κράτος. Από τη βίαιη 
καταστολή του Σοβιέτ, πολλοί εργάτες πήραν ένα σημα-

ντικότατο μάθημα: «Μέσα στο θόρυβο και την κλαγγή 
στρεβλωμένου μετάλλου, μπορούσε κανείς να ακούσει 

το τρίξιμο των δοντιών ενός προλεταριάτου που για 
πρώτη φορά συνειδητοποιούσε πλήρως, ότι μια πιο φοβε-
ρή κι αδίστακτη προσπάθεια ήταν αναγκαία για την ανα-

τροπή και τη συντριβή του εχθρού».34

Η επανάσταση του 1905 όχι μόνο έδειξε καθαρά το χαρακτήρα που θα έπρεπε 
να είχε μια επανάσταση στη Ρωσία, αλλά φανέρωσε και στην πράξη τι σήμαιναν οι 
διαφωνίες ανάμεσα στους Μπολσεβίκους και τους Μενσεβίκους. Επίσης, αποκάλυψε 
τα διαφορετικά ρεύματα του κινήματος διεθνώς.  Για παράδειγμα,  πυροδότησε μια 
εντονότατη δημόσια συζήτηση στο εσωτερικό του μεγαλύτερου σοσιαλδημοκρατικού 
κόμματος  –του SPD– στη Γερμανία.  Η Ρόζα Λούξεμπουργκ συνόψισε με λαμπρό 
τρόπο τις επαναστατικές επιπτώσεις του 1905: 

«Αλλά για τη διεθνή σοσιαλδημοκρατία, η εξέγερ-
ση του ρωσικού προλεταριάτου αποτελεί κάτι βαθιά 

καινούργιο που πρέπει να το νοιώσουμε με κάθε ίνα της 
ύπαρξής μας. Όλοι εμείς, όσο κι αν ισχυριζόμαστε ότι 

έχουμε μια βαθιά γνώση της διαλεκτικής, παραμένουμε 
αδιόρθωτα μεταφυσικοί, με εμμονές για το καθετί που 

ενυπάρχει μέσα στην καθημερινή μας εμπειρία... Μόνο 
με την ηφαιστειακή έκρηξη της επανάστασης, μπορού-

με να αντιληφθούμε πόσο γρήγορα και κοσμογονικά 
αποτελέσματα πέτυχε ο νεαρός τυφλοπόντικας, και με 
πόση χαρά υποσκάπτει το έδαφος κάτω από τα πόδια 

της Ευρωπαϊκής αστικής κοινωνίας. Το να μετράμε την 
πολιτική ωριμότητα και την επαναστατική ενέργεια της

εργατικής τάξης μέσα από εκλογικές στατιστικές και αριθμούς μελών τοπικών οργα-
νώσεων, είναι σαν να προσπαθούμε να μετρήσουμε τις κορυφές των Άλπεων μ’ ένα 
υποδεκάμετρο!»35 

Τελικά, το 1905 είχε μαζικό αντίκτυπο σε όλον τον κόσμο, όπως γράφει ένας 
από τους ειδικούς της ιστορίας της Διεθνούς, ο Julius Braunthal: 

«Ήταν μια αλησμόνητη εμπειρία αυτή η επαναστατική εξέγερση των εργατών, 
η πρώτη μετά την Παρισινή Κομμούνα του 1871, και, για αρκετούς εκείνο τον καιρό, 
η πρώτη εμπειρία μιας επανάστασης. Σε πολλούς φαινόταν ότι ζούσαν ένα σημείο κα-
μπής της παγκόσμιας ιστορίας, και γίνονταν μάρτυρες της απαρχής μιας νέας εποχής 
ευρωπαϊκών επαναστάσεων»36. 



Τα χρόνια της αντίδρασης 
Η περίοδος μετά το 1905 χαρακτηρίστηκε από 

καταπίεση σε μια κλίμακα χωρίς προηγούμενο. Κα-
θώς η καταπίεση αυξανόταν, γινόταν όλο και πιο δύ-
σκολο να εξακολουθήσει να λειτουργεί οποιαδήποτε 
οργάνωση. Ένας ιστορικός γράφει: 

«Το κίνημα στο εσωτερικό της Ρωσίας είχε 
εξουθενωθεί, και τα υπολείμματά του καταστρέφο-
νταν μεθοδικά από τα δρακόντεια μέτρα του Στολίπιν 
(του επικεφαλής του Υπουργικού Συμβουλίου). Το 
Κόμμα ως οργανωμένη δομή είχε πάψει να υπάρχει... 
Όλα τα σημαντικά κέντρα σοσιαλδημοκρατικής δρα-
στηριότητας χτυπήθηκαν κατ’ επανάληψη από μαζι-
κές συλλήψεις, με αναπόφευκτο επακόλουθο 

την πτώση του αριθμού των μελών του κόμματος. Στη Μόσχα για παράδειγμα, 
όπου οι Μπολσεβίκοι είχαν 2.000 μέλη το 1905, προς το τέλος του 1908 είχαν μείνει 
μόνο με 500 μέλη, και στα μέσα του 1909 μόνο με 260 μέλη»37. 

Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε 
το κόμμα, επιδεινώθηκαν από το γεγονός ότι οι δια-
νοούμενοι φοβήθηκαν κι εγκατέλειψαν το κίνημα –

και δεν επρόκειτο να ξαναγυρίσουν ποτέ. Ένας 
μπολσεβίκος ξυλουργός, ο Μαρτσιονόφσκι, έγρα-

φε: 
«Πήρα μέρος σε παράνομες δραστηριότητες 

σε μια σειρά από πόλεις, και σχεδόν παντού οι επι-
τροπές του κόμματος αποτελούνταν αποκλειστικά 
από εργάτες. Η ιντελιγκέντσια απουσίαζε, με την 

εξαίρεση ορισμένων που περιόδευαν κι εμφανίζο-
νταν για δυο-τρεις μέρες. Στα πιο δύσκολα χρόνια 

της αντίδρασης, οι εργάτες βρέθηκαν σχεδόν χωρίς 
καθόλου ηγέτες προερχόμενους από την ιντελι-

γκέντσια. Έλεγαν πως είχαν κουραστεί… Εμείς, οι 
εργάτες που δρούσαμε στην παρανομία, έπρεπε να δουλέψουμε χωρίς την ιντελιγκέν-
τσια, αν εξαιρέσουμε ορισμένες ατομικές περιπτώσεις. Από την άλλη βέβαια, μετά 
την Επανάσταση του Φλεβάρη εμφανίστηκαν,  χτυπιόνταν και  φωνάζανε  «είμαστε 
επαναστάτες,» και τα ρέστα, στην πραγματικότητα όμως κανείς τους δεν είχε κάνει 
επαναστατική δουλειά, κι ούτε ποτέ τους είχαμε δει στην παρανομία.»38

Στην περίοδο ανάμεσα στο 1911 
και το ξέσπασμα του Α’ Παγκόσμιου 

Πολέμου υπήρξε μια αναζωπύρωση της 
μαχητικότητας και μιαν αντίστοιχη άνο-
δος του Μπολσεβίκικου Κόμματος. Τον 

Απρίλη του 1912, η αστυνομία άνοιξε 
πυρ εναντίον μιας διαδήλωσης απεργών 
ανθρακωρύχων στη Λένα της Σιβηρίας, 
σκοτώνοντας 170 ανθρώπους και προ-

καλώντας ένα τεράστιο κύμα απεργιών 
συμπαράστασης στη Μόσχα και την 

Πετρούπολη. Η αναγέννηση του εργατι-
κού κινήματος καθρεφτίζεται 



πεντακάθαρα στις  απεργιακές  στατιστικές  για  τα χρόνια  μέχρι  τον  Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Μια μελέτη μάς δίνει τα ακόλουθα νούμερα: 39

Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος και η 
κατάρρευση του τσαρισμού 

Για πολλά χρόνια, η Δεύτερη Διε-
θνής είχε διατυμπανίσει την αντίθεσή της 
στο μιλιταρισμό και τον πόλεμο. Στο Ψή-
φισμα του Συνεδρίου της Σοσιαλιστικής 
Διεθνούς του 1907 στη Στουτγάρδη, δια-
βάζουμε: 

«Αν επίκειται το ξέσπασμα ενός πο-
λέμου, είναι καθήκον της εργατικής τάξης 
και των κοινοβουλευτικών της εκπρο-
σώπων στις εμπλεκόμενες χώρες, με την 
υποστήριξη της ενοποιητικής δράσης του 
Διεθνούς (Σοσιαλιστικού) Γραφείου, να 
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να απο-
τρέψουν το ξέσπασμά του, με τα μέσα 
που θεωρούν αποτελεσματικότερα, 
και που βεβαίως ποικίλλουν ανάλογα με την έξαρση της ταξικής πάλης και τη γενι-
κότερη πολιτική κατάσταση. 

Αν παρ’ όλα αυτά ο πόλεμος ξεσπάσει, είναι καθήκον τους να παρέμβουν για να 
λήξει το συντομότερο δυνατόν, και να κάνουν ό,τι περνάει απ’ το χέρι τους για να 
χρησιμοποιήσουν την οικονομική και πολιτική κρίση που θα προκαλέσει ο πόλεμος 
ώστε να εξεγείρουν τους λαούς, επισπεύδοντας έτσι την κατάργηση της κυριαρχίας 
της καπιταλιστικής τάξης.»40

Αυτές οι εξαγγελίες αποδείχτηκαν κούφιες. Στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο τα κυ-
ριότερα κόμματα της Δεύτερης Διεθνούς εγκατέλειψαν τα συνθήματα του καιρού της 

Paul Nash



ειρήνης και προσέφεραν την υποστήριξή τους στις πολεμικές προσπάθειες των κυρί-
αρχων τάξεων των χωρών τους. Σε κάθε εμπόλεμη χώρα, το σοσιαλιστικό κίνημα 
διαιρέθηκε σε «σοσιαλπατριώτες» και «διεθνιστές». Το αντιπολεμικό κίνημα, ήταν κι 
αυτό με τη σειρά του διχασμένο ανάμεσα στους υπέρμαχους της «ειρήνης» και σε 
εκείνους που, όπως ο Λένιν, καλούσαν τους επαναστάτες να μετατρέψουν τον πα-
γκόσμιο πόλεμο σε εμφύλιο, ενάντια στις «δικές τους» κυρίαρχες τάξεις. 

Για τον Λένιν, η μεταστροφή του 
γερμανικού SPD και η προδοσία των 
αρχών του, υπήρξαν εντελώς απροσ-
δόκητες. Όταν πρωτοάκουσε ότι οι Γερ-
μανοί σοσιαλιστές στο Ράιχσταγκ ψήφι-
σαν υπέρ των πολεμικών πιστώσεων, 
αρχικά δεν το πίστεψε. Και οι αντιπολε-
μικές δυνάμεις ήταν λίγες. Η Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ έστειλε μιαν αντιπολεμική 
εγκύκλιο σε 20 από τα πιο αριστερά 
μέλη του SPD στο Ράιχσταγκ, κι έλαβε 
μόνο δύο απαντήσεις. Το 1915, οι σο-
σιαλιστές που ήταν ενάντια στον πόλε-
μο συναντήθηκαν στο Τσίμερβαλντ της 
Ελβετίας και επαναεπιβεβαίωσαν τις αρχές του διεθνούς σοσιαλισμού. Ο Τρότσκι 
έγραψε για τη συνάντηση: 

«Οι εκπρόσωποι, γεμίζοντας τέσσερις άμαξες, ξεκίνησαν για τα βουνά. Οι πε-
ραστικοί  κοίταζαν  με  περιέργεια  την  παράξενη  πομπή.  Οι  ίδιοι  οι  εκπρόσωποι 
αστειεύονταν μεταξύ τους σχετικά με το γεγονός ότι, μισόν αιώνα μετά την ίδρυση 
της Πρώτης Διεθνούς, ήταν ακόμα δυνατόν να χωρέσουν όλοι οι διεθνιστές σε τέσσε-
ρις άμαξες»41. 

Κι όμως, αυτός ο πυρήνας, έβαλε τις βάσεις μιας νέας, επαναστατικής διεθνούς, 
της Τρίτης Διεθνούς. Η επερχόμενη επαναστατική καταιγίδα επρόκειτο να διογκώσει 
τις γραμμές των επαναστατών καθώς οι δυνάμεις τους θα έφταναν τις εκατοντάδες χι-
λιάδες, σε όλη τη Ρωσία και την Ευρώπη. 

Ο πόλεμος επιδείνωσε την 
κρίση του τσαρισμού από πολλές 
απόψεις. Η έκταση της σφαγής και 
οι ανθρώπινες απώλειες που προ-
κλήθηκαν ήταν τεράστιες. Ο 
Τρότσκι γράφει στην «Ιστορία της 
Ρωσικής Επανάστασης»: «Ο ρωσι-
κός στρατός έχασε στη διάρκεια 
του πολέμου περισσότερους άνδρες 
από οποιοδήποτε στρατό που συμ-
μετείχε ποτέ σε εθνικό πόλεμο –
σκοτώθηκαν περίπου δυόμισι εκα-
τομμύρια στρατιώτες, δηλαδή το 
40% από τις συνολικές απώλειες της Αντάντ».42

Ο πόλεμος και το κόστος του στο εσωτερικό άρχισε να διαιρεί την άρχουσα 
τάξη στη Ρωσία. Μερικοί, με επικεφαλής τον τσάρο, πίστεψαν ότι ο πόλεμος θα ενο-
ποιούσε τη ρωσική κοινωνία μέσα από ένα ξεχείλισμα πατριωτισμού, και θα αποσο-
βούσε την κοινωνική επανάσταση. Ακόμη χειρότερα, στο τέλος του καλοκαιριού του 
1915 ο τσάρος αποφάσισε να ηγηθεί αυτοπροσώπως του στρατού και των πολεμικών 



επιχειρήσεων. Ακόμα και μέλη της κυβέρνησης του τσάρου δεν μπορούσαν πλέον να 
αγνοήσουν την αποσύνθεση και τη δυσωδία. Γράφει ο Υπουργός Γεωργίας, Α.Β. Κρι-
βοσάιν: 

«Οι ιστορικοί δεν θα μπορούν να το πιστέψουν ότι η Ρωσία διεξήγε τον πόλεμο 
στα τυφλά κι έφτασε έτσι στο χείλος της καταστροφής. Ότι εκατομμύρια άνθρωποι 
θυσιάστηκαν ανενδοίαστα εξ αιτίας της αλαζονείας μερικών, και της εγκληματικότη-
τας άλλων. Αυτό που συμβαίνει στο γενικό επιτελείο είναι ένα τρομακτικό ανοσιούρ-
γημα.»43 

Καθώς ο πόλεμος τράβαγε σε μάκρος, 
γινόταν όλο και λιγότερο δημοφιλής – τόσο 
στο μέτωπο όσο και στα μετόπισθεν. Στις 
πόλεις η έλλειψη τροφίμων έγινε κανόνας. Ο 
πληθωρισμός και η έλλειψη καυσίμων έγιναν 
μόνιμα γνωρίσματα της ζωής των εργατών στα 
αστικά κέντρα. Η αντιπολιτευτικές φωνές άρ-
χισαν να πληθαίνουν στα εργοστάσια και το 
στρατό. Ο μπολσεβίκος ηγέτης Σλιάπνικοφ 
σημειώνει στα απομνημονεύματά του: 

«Προς το τέλος του 1916, η ιδέα του 
“πολέμου μέχρις εσχάτων” και “μέχρι την τε-
λική νίκη”, είχε ήδη υπονομευθεί σε μεγάλος 
βάθος. Τα αντιπολεμικά αισθήματα είχαν φου-
ντώσει... Οι μάζες των εργαζομένων είχαν κα-
ταληφθεί από απόγνωση και μίσος... Η κυβέρ-
νηση σκλήρυνε τις μεθόδους καταστολής των 
μεμονωμένων εκδηλώσεων διαμαρτυρίας. 
Έντονες επιθέσεις εξαπολύθηκαν εναντίον μας μέσω του Τύπου και των οργανώσεων 
που δούλευαν “για την οργάνωση της άμυνας.” Χρησιμοποιήθηκαν όλα τα μέσα: κα-
τηγορίες για προβοκάτσια, για δωροληψίες και συνομωσίες με τους Γερμανούς. Αλλά 
ούτε η συκοφαντία μπόρεσε να φρενάρει το εργατικό κίνημα: όπως και τα υπόλοιπα 
τεχνάσματα της μπουρζουαζίας, απέτυχε να επηρεάσει το προλεταριάτο44...»

Ένα σημάδι της παρακμής και της αποσύνθεσης της δεσποτείας, ήταν και η αυ-
ξανόμενη επιρροή ενός μέθυσου μυστικιστή, του Γκρεγκόρι Ρασπούτιν. Η τσαρίνα 
απαίτησε από τον Νικόλαο να δράσει σθεναρά, ήταν όμως πολύ αργά –θα ήταν αργά 
ακόμα κι αν εκείνος είχε λάβει εγκαίρως τα μέτρα του και είχε δράσει αποφασιστικά. 
Αντί γι’ αυτό, η απόγνωση συνόδεψε την κατρακύλα. 

Ακόμα και η αστυνομία του Τσάρου μπορούσε να δει ότι η επανάσταση ερ-
χόταν από στιγμή σε στιγμή. Στα τέλη του 1916, η αστυνομία συνέκρινε την κα-
τάσταση στις σημαντικότερες πόλεις με εκείνη προ δεκαετίας, κι έβγαζε το εξής συ-
μπέρασμα: «Τώρα οι αντιπολιτευτικές διαθέσεις έχουν πάρει τόσο εκπληκτικές δια-
στάσεις, όσο είχαν πάρει ανάμεσα στις πλατιές μάζες σ’ εκείνους τους ταραγμένους 
καιρούς».45 Η παρατήρηση του Τρότσκι για την επανάσταση του 1905, ότι δηλαδή 
«ακόμα και οι θυρωροί στο Παρίσι γνώριζαν από τα πριν ότι πρόκειται να γίνει επα-
νάσταση στο Πετρούπολη την Κυριακή, 9 του Γενάρη»,46 ίσχυε εξ ίσου το 1917. Η 
επανάσταση πλανιόταν στον αέρα, όχι μόνο επειδή όσοι βρίσκονταν στον πάτο της 
κοινωνίας ήθελαν μιαν αλλαγή, αλλά γιατί στην ίδια κατεύθυνση συνέβαλαν κι όσοι 
βρίσκονταν στην κορυφή. Ο Λένιν έλεγε σχετικά: 

«Για να πραγματοποιηθεί μια επανάσταση, συνήθως δεν αρκεί το να μη θέλουν 
οι κατώτερες τάξεις να ζουν με τον παλιό τρόπο. Είναι επίσης απαραίτητο οι ανώτε-
ρες τάξεις να μην μπορούν να ζήσουν με τον παλιό τρόπο».47



Η Επανάσταση του Φλε-
βάρη 

Προοίμιο για την επα-
νάσταση του Φλεβάρη, αποτέλε-

σαν μια σειρά από απεργίες και 
διαδηλώσεις στο Πέτρογκραντ 

για να τιμηθεί η επέτειος της 
Ματωμένης Κυριακής. Το απερ-

γιακό κίνημα απλώθηκε και 
βάθυνε από την ώρα που η γι-

γάντια Μεταλλουργία Πουτίλοφ 
κήρυξε λοκ-άουτ, απαντώντας 
έτσι στο αίτημα των εργατών 

για αυξήσεις στις αποδοχές 
τους. Ακόμα και η πιο μαχητική 

μερίδα του Μπολσεβίκικου 
Κόμματος, ο τομέας του Βί-

μποργκ, πίεζε για να σταματή-
σουν οι απεργίες, από φόβο πως 

οι συνθήκες δεν ήταν ακόμη 
ώριμες για μαζική μαχητική 

δράση. Έπειτα στις 23 του Φλε-
βάρη –Διεθνής Ημέρα της Γυ-
ναίκας– οι γυναίκες που δού-

λευαν 
στις  υφαντουργίες  ξεχύθηκαν  στους  δρόμους  του  Πέτρογκραντ  απαιτώντας  ψωμί. 
Όπως εξήγησε ο Τρότσκι: 

«Στις 23 Φλεβάρη ήταν η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας. Οι κύκλοι των σοσιαλ-
δημοκρατών σχεδίαζαν... συναντήσεις, ομιλίες, μοίρασμα φυλλαδίων. Από κανενός 
το μυαλό δεν είχε περάσει ότι αυτή θα μπορούσε να είναι η πρώτη μέρα της επα-
νάστασης. Ούτε μια οργάνωση δεν είχε καλέσει σε απεργίες για εκείνη τη μέρα.»48 

Οι εργάτριες της υφαντουργίας στη Πετρούπολη κατέβηκαν σε απεργία και πα-
ρέσυραν μαζί και τους υπό μπολσεβίκικη καθοδήγηση μεταλλουργούς εργάτες του 
τομέα του Βίμποργκ. Όπως έλεγε ένας από τους επικεφαλής της Μπολσεβίκικης Επι-
τροπής του Τομέα Βίμποργκ, ο Καγιούροφ, «οι Μπολσεβίκοι συμφώνησαν με κρύα 
καρδιά».49 Μάλιστα ο Καγιούροφ παραδέχτηκε αργότερα ότι και ο ίδιος είχε προσπα-
θήσει να αποτρέψει τις γυναίκες από το να αναλάβουν οποιαδήποτε δράση.50 

Ο Τρότσκι σημειώνει σχετικά: «Συνεπώς το γεγονός είναι ότι η επανάσταση του 
Φλεβάρη άρχισε από τη βάση, που υπερνικώντας την αντίσταση των ίδιων των επα-
ναστατικών της οργανώσεων, και με πρωτοβουλία που πήρε από μόνο του το πιο κα-
ταπιεσμένο και υποβαθμισμένο κομμάτι του προλεταριάτου: οι εργάτριες της υφα-
ντουργίας – που ανάμεσά τους αναμφίβολα υπήρχαν πολλές γυναίκες στρατιωτών».51 

Μέχρι να τελειώσει η μέρα, 90.000 εργάτες είχαν κατέβει σε απεργία –χωρίς 
τους σκοτωμούς που φοβόντουσαν οι Μπολσεβίκοι. Την επόμενη μέρα, στις 24, οι 
μισοί σχεδόν από τους εργάτες της Πετρούπολης απεργούσαν και οι περισσότεροι απ’ 
αυτούς διαδήλωναν στους δρόμους. Το σύνθημα «Ψωμί!» γράφει ο Τρότσκι, συνο-
δεύεται ή κι επισκιάζεται από ηχηρότερα συνθήματα: «Κάτω η μοναρχία,» «Κάτω ο 
πόλεμος!» Φοβούμενη η κυβέρνηση πως το πεζικό δεν θα υπάκουε στη διαταγή να 
πυροβολήσει άοπλους εργάτες, κινητοποίησε το πιο έμπιστο στράτευμά της, το κο-



ζάκικο ιππικό. Οι Κοζάκοι δε στασίασαν, αλλά ούτε κι έδρασαν με τον αναμενόμενο 
τρόπο: 

«...οι Κοζάκοι ασταμάτητα, αλλά χωρίς αγριότητα, ορμούσαν προς το πλήθος... 
Η μάζα των διαδηλωτών χωρίζονταν για να τους αφήσει να περάσουν, κι  ύστερα 
έκλεινε και πάλι. Δεν υπήρχε φόβος από τη μεριά του πλήθους. Η υπόσχεση των Κο-
ζάκων ότι δεν επρόκειτο να πυροβολήσουν κυκλοφόρησε από στόμα σε στόμα.»52 

Η αποσύνθεση των ενόπλων δυ-
νάμεων του Τσάρου έγινε φανερή στους 
διαδηλωτές. Στους δρόμους της Νέβσκι 

Προσπέκτ, στο Πέτρογκραντ, ένας μπολ-
σεβίκος εργάτης είδε τις μπροστινές σει-
ρές του πλήθους, σπρωγμένες απ’ όσους 

βρίσκονταν πιο πίσω, να πλησιάζουν όλο 
και περισσότερο σ’ έναν κλοιό στρατιω-

τών: 
«Οι αιχμές από τις ξιφολόγχες ακου-

μπούσαν τα στήθη της πρώτης σειράς των 
διαδηλωτών. Από πίσω ακούγονταν επα-

ναστατικά τραγούδια, μπροστά επικρα-
τούσε σύγχυση. Γυναίκες, με δάκρυα στα

μάτια, φώναζαν στους στρατιώτες: “Σύντροφοι, πετάξτε τις ξιφολόγχες σας, ενωθείτε 
μαζί  μας!”  Οι  στρατιώτες  είχαν  συγκινηθεί.  Έριχναν  κλεφτές  ματιές  ο  ένας  στον 
άλλο. Την επόμενη στιγμή, μια ξιφολόγχη υψώνεται αργά πάνω από τους ώμους των 
διαδηλωτών  που  πλησιάζουν.  Ακούγονται  βροντώδεις  επιδοκιμασίες.  Το  πλήθος 
θριαμβευτικά, χαιρετίζει τα αδέλφια του τα ντυμένα με τους γκρίζους στρατιωτικούς 
χιτώνες. Οι στρατιώτες ανακατεύονται ελεύθερα με τους διαδηλωτές».53

Άλλες τρεις τέτοιες μέρες, κι όλα τελείω-
σαν για τον Τσάρο. Τη νύχτα της 26ης, τα εφε-
δρικά τάγματα του συντάγματος Βολίνσκι στα-
σίασαν. Το επόμενο πρωί σκότωσαν τον διοι-
κητή τους και προσχώρησαν στις εργατικές 
διαδηλώσεις. Ο στρατηγός Καμπάλοφ, διοικη-
τής της στρατιωτικής φρουράς του Πέτρο-
γκραντ, το βράδι της 27ης το παραδέχτηκε: 
«Δεν μπορώ να επιτύχω την αποκατάσταση 
της τάξης στην πρωτεύουσα. Η μία μετά την 
άλλη, οι περισσότερες μονάδες πρόδωσαν το 
καθήκον τους, αρνούμενες να πολεμήσουν 
τους εξεγερμένους».54 Η ταχύτητα της στρα-
τιωτικής ανταρσίας ήταν εκπληκτική. Στις 26 
Φλεβάρη υπήρχαν εξακόσιοι στασιαστές. 
Τρεις μέρες αργότερα ολόκληρη η φρουρά του 
Πέτρογκραντ, 170.000 άνδρες, είχε στασιάσει. 

Στις 26 Φλεβάρη, ο Μιχαΐλ Ροντζιάνκο, 
πρόεδρος της Κάτω Δούμας, τηλεγράφησε 
στον Τσάρο: 

«Αναρχία στην πρωτεύουσα, παράλυση στην κυβέρνηση...πυροβολισμοί στους 
δρόμους... ανεφοδιασμός σε τρόφιμα και καύσιμα εντελώς αποδιοργανωμένος... η γε-
νική δυσαρέσκεια αυξάνεται... πρέπει χωρίς καθυστέρηση να σχηματιστεί μια νέα κυ-
βέρνηση που θα έχει την εμπιστοσύνη όλης της χώρας. Οποιοσδήποτε δισταγμός ση-



μαίνει θάνατο. Προσεύχομαι στο Θεό, αυτήν την ώρα να μη θεωρηθεί υπεύθυνος για 
όλα ο μονάρχης».55 

Η απάντηση του Τσάρου ήταν να καθυστερήσει  το άνοιγμα της Δούμας. Τα 
μέλη της, τα είχαν χαμένα. «Δεν θέλω να εξεγερθώ,» αναφωνούσε ο Ροντζιάνκο. 

«Δεν είμαι αντάρτης. Δεν έχω κάνει επανάσταση κι ούτε σκοπεύω να κάνω... 
Δεν  είμαι  επαναστάτης.  Δεν  θα εξεγερθώ κατά της  ανώτατης  εξουσίας.  Δε  θέλω. 
Όμως, δεν υπάρχει πλέον κυβέρνηση. Πέφτουν όλα επάνω μου... Όλα τα τηλέφωνα 
χτυπάνε. Όλοι με ρωτούν τι να κάνουν. Τι πρέπει να πω; Μήπως θα έπρεπε να παραι-
τηθώ; Να νίψω τας χείρας μου; Να αφήσω τη Ρωσία χωρίς κυβέρνηση; Στο κάτω-
κάτω, πρόκειται για τη Ρωσία! Δεν έχουμε όλοι ένα καθήκον προς τη χώρα μας; Τι 
πρέπει να κάνω; Πείτε μου, τι;»56 

Τελικά, ο Ροντζιάνκο έστειλε κι άλλο τηλε-
γράφημα, εκλιπαρώντας τον τσάρο να παρέμβει: «Η 
κατάσταση επιδεινώνεται. Άμεσα μέτρα απαραίτητα, 
γιατί αύριο θα είναι πολύ αργά. Έφτασε η ύστατη 
ώρα, κρίνεται η μοίρα της χώρας και της δυναστείας». 
Ο τσάρος, προσεκτικός και οξυδερκής όπως πάντα, 
παρέμεινε ασυγκίνητος. «Αυτός ο χοντρο-Ροντζιάνκο 
έστειλε πάλι κάτι ανοησίες στις οποίες ούτε που σκο-
πεύω να απαντήσω,» σχολίασε στον Κόμη Φρέντε-
ρικς, υπουργό της αυλής.57

Η ηλιθιότητα του τσάρου πέτυχε έναν πραγματι-
κά αξιοσημείωτο άθλο: εξανάγκασε την πλειοψηφία 
των μελών της Δούμας να πάνε ενάντια στις επιθυμίες 
του. Μη θέλοντας να προξενήσουν δυσαρέσκεια, 
απέφυγαν να διαλυθούν, αλλά συνεδρίαζαν μόνο ανε-
πίσημα. Ο Ροντζιάνκο, που αντιμετώπιζε την πιθα-
νότητα μιας παραίτησης του τσάρου από το θρόνο με 
«άφατη θλίψη», είχε συμβουλέψει τις τσαρικές αρχές να χρησιμοποιήσουν πυροσβε-
στικές μάνικες για να διαλύσουν το πλήθος. Όμως, η κατάσταση απαιτούσε αποφασι-
στικότητα. Στις 27 Φλεβάρη τα μεσάνυχτα, οι επικεφαλής της Δούμας ανακήρυξαν τη 
δημιουργία προσωρινής κυβέρνησης. Η πρόθεσή τους ήταν φανερή, όπως την εξέθετε 
ο Μιλιούκοφ, ηγέτης του αστικού Κόμματος Καντέτ: «Για να κατευθύνουν σ’ έναν 
ειρηνικό δρόμο τη μεταβίβαση της εξουσίας, μιας εξουσίας που προτίμησαν να τη 
λάβουν από την κορυφή κι όχι από τη βάση». Η Δούμα δεν είχε άλλη επιλογή από το 
«να πάρει στα χέρια της την εξουσία και να προσπαθήσει να χαλιναγωγήσει την αυ-
ξανόμενη αναρχία,» έγραψε ο Ροντζιάνκο.58 Καθώς οι ηγέτες της Δούμας ανακοίνω-
ναν τη δημιουργία νέας κυβέρνησης, ο τελευταίος των Ρομανόφ κατέγραφε τα υπερή-
φανα επιτεύγματα της τελευταίας του νύχτας στην εξουσία: «Διάβασα πολλά για τον 
Ιούλιο Καίσαρα, και κοιμήθηκα πολύ και βαθιά».59  Τρεις αιώνες εξουσίας των Ρομα-
νόφ έφταναν σ’ ένα αξιοθρήνητο τέλος: Ο τσάρος παραιτήθηκε από το θρόνο στις 2 
Μαρτίου. 

Η επανάσταση του Φλεβάρη έφερε στην εξουσία μιαν αστική κυβέρνηση με 
επικεφαλής τον Πρίγκιπα Λβοβ, αλλά δημιούργησε συγχρόνως κι ένα άλλο κέντρο 
εξουσίας: τα Σοβιέτ των αντιπροσώπων των Εργατών και των Στρατιωτών. Όντως, 
τις πρώτες μέρες ύστερα από την πτώση του τσάρου, η πραγματική εξουσία βρίσκο-
νταν στα χέρια των Σοβιέτ. Το παλιό κράτος είχε καταρρεύσει και η μπουρζουαζία 
ήταν απρόθυμη να αναλάβει την εξουσία. Το ίδιο απρόθυμη όμως, ήταν και η ηγεσία 
των Σοβιέτ –που βρίσκονταν τότε στα χέρια των Μενσεβίκων και του αγροτικού κόμ-
ματος, των Σοσιαλεπαναστατών (SR). Κατά την άποψή τους, στόχος της επανάστα-

 
Μιλιούκοφ



σης έπρεπε να είναι η εγκαθίδρυση μιας αστικής αβασίλευτης δημοκρατίας. Ήταν 
έτοιμοι  και  πρόθυμοι  να στηρίξουν τη νέα κυβέρνηση και  να φροντίσουν ώστε η 
«αστική επανάσταση» να φέρει σε πέρας την αποστολή της. Σύμφωνα με τη διατύπω-
ση του μενσεβίκου Ποτρέσοφ, «τη στιγμή της αστικής επανάστασης, η τάξη που ήταν 
κοινωνικά  και  ψυχολογικά  καλύτερα  προετοιμασμένη  για  να  επιλύσει  το  εθνικό 
πρόβλημα, ήταν η αστική τάξη».60 

Εκείνο που απασχολούσε πάνω 
απ’ όλα τη νέα κυβέρνηση, ήταν η επι-
στροφή στην τάξη: να αποκατασταθεί 
το κύρος και η εξουσία των αξιωματι-
κών πάνω στο στράτευμα, και των 
διευθυντών των βιομηχανικών επιχει-
ρήσεων πάνω στους εργάτες. Πριν δη-
μιουργήσουν την Προσωρινή Κυβέρ-
νηση, αυτοαποκαλούνταν «Επιτροπή 
για την Επανεγκαθίδρυση της Τάξης 
και των Σχέσεων με τα Δημόσια 
Πρόσωπα και τους Θεσμούς». Μονα-
δική τους έγνοια ήταν να σταθεροποι-
ήσουν τη ρωσική κοινωνία – και, φυ-
σικά, να συνεχίσουν τον πόλεμο. 
Μέχρι τότε, όλα τα άλλα θέματα που ανέκυψαν από την επανάσταση –αγροτική με-
ταρρύθμιση, αιτήματα των μη ρωσικών εθνοτήτων, εκλογή Συντακτικής Συνέλευσης 
κ.λπ., μπορούσαν να περιμένουν. Ένας ιστορικός, συνοψίζει τον τρόπο με τον οποίο 
η νέα Προσωρινή Κυβέρνηση προσέγγιζε την κρίση που κληρονόμησε: 

«Πώς αντιμετώπισε η κυβέρνηση τα 
προβλήματα  που  παρέλαβε;  Παρέτεινε 
τον  πόλεμο  και  βάδισε  στα  χνάρια  του 
τσάρου.  Έλπιζε  ότι,  με  το  να  συνεχίσει 
την  εξωτερική  πολιτική  του  τσάρου  σε 
συνδυασμό  με  μια  τυχοδιωκτική  στρα-
τιωτική  επιχείρηση,  θα  αποσπούσε  την 
προσοχή από τα προβλήματα του εσωτε-
ρικού μετώπου.  Με τα λόγια του Τσέρ-
νοβ:  «Οι  πλούσιες  τάξεις,  έβλεπαν  μια 
στρατιωτική νίκη και τον συνεπακόλουθο 
σοβινισμό, ως το μόνο τρόπο για να απο-
φύγουν το φούντωμα  της  σοσιαλιστικής 
επανάστασης».61

Μέχρι  την  ανατροπή  της,  τον 
Οκτώβρη,  η  Προσωρινή  Κυβέρνηση 
επέμεινε  πεισματικά  στη  συνέχιση  του 
πολέμου  –βάζοντας  έτσι  τις  βάσεις  για 
την καταστροφή της. «Αν η επανάσταση 
δεν έβαζε τέλος στον πόλεμο», έγραψε ο 
μενσεβίκος  Σουκάνοφ,  «τότε  ο  πόλεμος 
θα κατέπνιγε την επανάσταση».62 

Αλλά η Προσωρινή Κυβέρνηση είχε 
κι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν είχε τη δύ-



ναμη να κυβερνήσει αυτόνομα. Στις 9 Μαρτίου, ο Υπουργός Στρατιωτικών και Ναυ-
τικού Γκούτσκοφ, έγραψε στον Επικεφαλής Διοικητή, Στρατηγό Αλεξέγεφ: 

Η Προσωρινή Κυβέρνηση δεν διαθέτει αληθινή εξουσία, και οι αποφάσεις της 
εκτελούνται μόνο στο βαθμό που το επιτρέπουν τα Σοβιέτ των Αντιπροσώπων των 
Εργατών και των 
Στρατιωτών. Αυτοί 
έχουν στα χέρια 
τους τα σημαντι-
κότερα στοιχεία 
πραγματικής εξου-
σίας, δηλαδή το 
στρατό, τους σιδη-
ροδρόμους, τα τα-
χυδρομεία και τον 
τηλέγραφο... Στην 
πραγματικότητα, 
είναι δυνατόν να δοθούν μόνο οι διαταγές εκείνες που δεν έρχονται σε άμεση αντίθε-
ση με τις διαταγές των Σοβιέτ.»63 

Αναπροσανατολίζοντας το Μπολσεβίκικο Κόμμα 
Κατά τη διάρκεια της επανάστασης του Φλεβάρη, οι ηγέτες του Μπολσεβίκικου 

Κόμματος στη Ρωσία συμβιβάστηκαν σε μεγάλο βαθμό με την πολιτική γραμμή των 
Μενσεβίκων. Προσκολλήθηκαν στην αντίληψη πως η ρωσική επανάσταση έπρεπε να 
αυτοπεριοριστεί στους στόχους που είχε θέσει η μπουρζουαζία. Προσπάθησαν, στα 
λόγια, να κρατήσουν μια κριτική στάση, αλλά στην πραγματικότητα έπαιζαν το ρόλο 
του αριστερού προφίλ της σοβιετικής πλειοψηφίας που, με τη σειρά της, κάλυπτε την 
Προσωρινή Κυβέρνηση. Οι νέοι εκδότες της «Πράβδα», ο Κάμενεφ και ο Στάλιν που 
είχαν επιστρέψει από την εξορία στη Σιβηρία, «ανακοίνωσαν ότι οι Μπολσεβίκοι θα 
στήριζαν  αποφασιστικά  την  Προσωρινή  Κυβέρνηση  “όσο  αυτή  θα  αγωνίζονταν 
ενάντια στην αντίδραση και την αντεπανάσταση”, ξεχνώντας ότι εκείνον τον καιρό, ο 
μοναδικός σημαντικός αντεπαναστατικός παράγοντας ήταν η ίδια η Προσωρινή Κυ-
βέρνηση» γράφει με καυστικότητα ο Τόνι Κλιφ.64 Αν και στο εσωτερικό του κόμμα-
τος υπήρχε υπολογίσιμη αντίθεση με την πολιτική γραμμή που είχε υιοθετηθεί απένα-
ντι στην Προσωρινή Κυβέρνηση, θα χρειαζόταν η επιστροφή του Λένιν από την εξο-
ρία, στις 3 Απρίλη του 1917, για να πραγματοποιηθεί η αποφασιστική στροφή το 
κόμμα –στην πραγματικότητα, για να αλλάξει ολόκληρη η πορεία της επανάστασης. 

Το Μάρτη, σε μια συνεδρίαση της Προσω-
ρινής Κυβέρνησης όπου οι υπουργοί συζητούσαν 

για την μπολσεβίκικη υποκίνηση για επανάστα-
ση, ο Κερένσκι ξεφούρνισε: «Μη βιάζεστε, κατα-

φθάνει ο Λένιν αυτοπροσώπως. Τότε θα αρχί-
σουν τα πραγματικά βάσανα».65 Τα «πραγματικά 

βάσανα» άρχισαν όντως τότε –αλλά με έναν 
τρόπο που κανείς δεν είχε προβλέψει. 

Ο Λένιν έφθασε στο σιδηροδρομικό σταθμό 
Φινλανδίας –που βρισκόταν στο προπύργιο των 

Μπολσεβίκων, στον τομέα Βίμποργκ. Όπως κι ο 
Πλεχάνοφ που είχε επιστρέψει μερικές μέρες νω-

ρίτερα, ο Λένιν δέχτηκε το καλωσόρισμα μιας 
ομάδας αξιωματούχων. Ανάμεσά τους κι ο 

Τσκάιντζε, ο μενσεβίκος πρόεδρος του Σοβιέτ 



στο  Πέτρογκραντ.  Η  περιγραφή  της  επίσημης  συνάντησης 
αξίζει να παρατεθεί ολόκληρη, παρότι τραβάει σε μάκρος: 

«Πίσω από τον Σλιάπνικοφ, επικεφαλής μιας μικρής 
ομάδας ανθρώπων που οι πόρτες έκλεισαν αμέσως πίσω 
τους, ο Λένιν μπήκε, ή μάλλον, όρμησε στο δωμάτιο.  Φο-
ρούσε ένα στρογγυλό σκούφο, το πρόσωπό του φαινόταν 
παγωμένο, και κρατούσε στα χέρια του μιαν υπέροχη ανθο-
δέσμη. Τρέχοντας προς το κέντρο του δωματίου, σταμάτησε 
μπροστά στον Τσκάιντζε σαν να συγκρούστηκε μ’ένα ολότε-
λα απροσδόκητο εμπόδιο. Κι ο Τσκάιντζε, σκυθρωπός 
ακόμα, εκφώνησε τον ακόλουθο “λόγο καλωσορίσματος”, 
όχι μόνο με το πνεύμα και τη διατύπωση, αλλά και με τον 
τόνο ενός κηρύγματος: “Σύντροφε Λένιν, εν ονόματι του Σο-
βιέτ της Πετρούπολης αλλά κι όλης της επανάστασης, σε κα-
λωσορίζουμε στη Ρωσία... Όμως, νομίζουμε ότι το κύριο 
καθήκον της επαναστατικής δημοκρατίας τώρα, είναι η υπεράσπιση της επανάστασης 
από κάθε σφετερισμό,  είτε από μέσα είτε απ’ έξω. Θεωρούμε ότι  αυτός ο στόχος 
απαιτεί όχι τη διχόνοια, αλλά τη σύσφιγξη των δημοκρατικών γραμμών. Ελπίζουμε 
ότι θα επιδιώξεις αυτούς τους στόχους μαζί μας”. 

Ο Τσκάιντζε σταμάτησε να μιλάει. Είχα μείνει αποσβολωμένος από την έκπλη-
ξη: Στ’ αλήθεια, τι στάση θα μπορούσε να κρατήσει κάποιος απέναντι σ’ αυτό το 
“καλωσόρισμα” και σ’ αυτό το υπέροχο “όμως”; 

Αλλά ο Λένιν ήξερε ακριβώς πώς να συμπε-
ριφερθεί. Στάθηκε εκεί σαν τα όσα διαδραματίζο-
νταν να μην είχαν την παραμικρή σχέση μαζί του 

–κοίταζε τριγύρω, εξέταζε τα πρόσωπα που τον 
περιέβαλλαν, ακόμα και το ταβάνι της αυτοκρα-
τορικής αίθουσας αναμονής, τακτοποιούσε την 
ανθοδέσμη του (μάλλον αταίριαστη με τη γενι-

κότερη εμφάνισή του), κι ύστερα, γυρίζοντας την 
πλάτη σ’ όλη την αντιπροσωπία, έδωσε την 

απάντησή του: 
“Αγαπητοί σύντροφοι, φαντάροι, ναύτες, κι 

εργάτες! Είμαι ευτυχής που χαιρετίζω στα 
πρόσωπά σας τη νικηφόρα Ρωσική Επανάσταση, 
και που χαιρετίζω κι εσάς, την εμπροσθοφυλακή 

της παγκόσμιας προλεταριακής στρατιάς... Ο πει-
ρατικός ιμπεριαλιστικός πόλεμος είναι η αρχή

ενός εμφύλιου απ’ άκρη σ’ άκρη της Ευρώπης... Δεν είναι πολύ μακρινή η ώρα που 
στο κάλεσμα του [Γερμανού] συντρόφου μας, Καρλ Λίμπκνεχτ, ο λαός θα στρέψει τα 
όπλα ενάντια στους δικούς του καπιταλιστές εκμεταλλευτές... Η παγκόσμια σοσιαλι-
στική επανάσταση έχει ήδη ανατείλει...  Η Γερμανία κοχλάζει... Από μέρα σε μέρα 
τώρα, ολόκληρος ο ευρωπαϊκός καπιταλισμός μπορεί να συντριβεί. Η Ρωσική Επα-
νάσταση που επιτεύχθηκε από σας, προετοίμασε το δρόμο κι εγκαινίασε μια νέα επο-
χή. Ζήτω η παγκόσμια σοσιαλιστική επανάσταση!”. 

Επικαλούμενος αντί για τον Τσκάιντζε τους εργάτες και τους φαντάρους, αντί 
για την Προσωρινή Κυβέρνηση, τον Λίμπκνεχτ, αντί για την υπεράσπιση της πατρί-
δας,  τη  διεθνή  επανάσταση  –έτσι  υπέδειξε  ο  Λένιν  τα  καθήκοντα  του 
προλεταριάτου»66. 

 
Τσχέιτζε



Εκείνη τη μέρα, ο Σουκάνοφ συνόψισε την ομιλία του Λένιν σε μια συγκέντρω-
ση του Μπολσεβίκικου Κόμματος: 

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτήν την ομιλία που μας κεραυνοβόλησε, που αιφνιδία-
σε και κατέπληξε όχι μόνον εμένα, έναν αιρετικό που βρέθηκε εκεί πέρα τυχαία, αλλά 
όλους τους αληθινούς πιστούς. Είμαι βέβαιος ότι κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος 
για κάτι παρόμοιο.»67 

Η αντίδραση στην ομιλία του Λένιν, ήταν μια σα-
στισμένη σιωπή. Ο ίδιος καταγγέλθηκε απ’ όλες τις 

πλευρές. «Ένας άνθρωπος που λέει τέτοιες βλακείες δεν 
μπορεί να είναι επικίνδυνος», αναφώνησε ο Στάκεβιτς, 

ένας μετριοπαθής σοσιαλιστής, ενώ ο Μπογκντάνοφ, 
ένας μενσεβίκος είπε: «Αυτά είναι παραλογισμοί, το πα-

ραλήρημα ενός ανισόρροπου! Είναι ανάρμοστο να επι-
κροτήσουμε αυτές τις κενολογίες!». Ένα μέλος των 

Μπολσεβίκων, η Ζαλέζκι, σημείωνε: «Εκείνη τη μέρα (4 
Απριλίου) ο σύντροφος Λένιν δεν θα μπορούσε να βρει 

κάποιον που να τον υποστηρίξει φανερά, ακόμα και μέσα 
στις ίδιες μας τις γραμμές». Θυμάται ότι «η ομιλία του 
Λένιν, μας άφησε όλους άναυδους. Κανείς δεν το περί-

μενε αυτό. Αντίθετα, όλοι πίστευαν ότι ο Βλάντιμιρ Ίλιτς
θα  ερχόταν  να ανακαλέσει  στην τάξη  το  Ρωσικό 

Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής και ειδικά τον σύντροφο Μολότοφ, που κρατούσε 
μια ιδιαίτερα αδιάλλακτη στάση απέναντι στην Προσωρινή Κυβέρνηση.»68

Στις 9 Απριλίου η «Πράβδα», η εφημερίδα του Μπολσεβίκικου Κόμματος, δη-
μοσίευσε ένα κύριο άρθρο που επιτίθετο στον Λένιν, γραμμένο από το μέλος της Κε-
ντρικής Επιτροπής, Λ. Μ. Κάμενεφ: 

«Όσο για το γενικό περίγραμμα του Λένιν, το θεωρούμε απαράδεκτο εφόσον 
ξεκινάει από την υπόθεση ότι η αστικοδημοκρατική επανάσταση έχει τελειώσει, και 
προσβλέπει σ’ έναν άμεσο μετασχηματισμό αυτής της επανάστασης, σε σοσιαλιστική 
επανάσταση.»69 

Όμως ο Λένιν δεν πτοήθηκε. Εξαπέλυσε τη δική 
του επίθεση. Όπως είχε κάνει και το 1905, επιτέθηκε σ’ 
εκείνους τους «παλιούς μπολσεβίκους» που εξακολου-

θούσαν να εφαρμόζουν πολιτικές και μεθόδους οι οποίες 
ήταν ενδεδειγμένες για μια ορισμένη περίοδο, αλλά 

τώρα αποτελούσαν εμπόδιο για τους στόχους της επα-
νάστασης. Για παράδειγμα, κατήγγειλε ως «απαρχαιω-

μένη» την άποψη του Κάμενεφ ότι «η αστική επανάστα-
ση δεν έχει ολοκληρωθεί». «Δεν είναι καθόλου καλή. 
Είναι νεκρή. Και δεν ωφελεί να προσπαθούμε να την 

αναστήσουμε». Άσκησε κριτική στους παλιούς 
μπολσεβίκους επειδή αρνούνταν να εγκαταλείψουν 

την ιδέα της «επαναστατικής δημοκρατικής δικτατορίας 
του προλεταριάτου και της αγροτιάς» - που ήταν το δικό του σύνθημα στο ξεκίνημα 
της επανάστασης του 1905. Εκείνοι που ήθελαν να μένουν προσκολλημένοι σ’ αυτήν 
την ιδέα, είπε ο Λένιν, «θα έπρεπε να μπουν στο αρχειοφυλακείο με τις προεπαναστα-
τικές μπολσεβίκικες αντίκες (μπορούμε να το λέμε “αρχείο των Παλιών Μπολσεβί-
κων”)».70

Ο Λένιν απάντησε στους επικριτές του δίνοντας έμφαση στο κεντρικό σημείο: 
οι εργάτες μπορούν να στηρίζονται μόνο στον εαυτό τους. 

                  Κάμενφ

                Ζινόβιεφ



«Η επανάστασή μας είναι αστική, οπότε οι εργάτες πρέπει να υποστηρίξουν την 
αστική τάξη, λένε οι διάφοροι Ποτρέσοφ, Γκβότζιοφ και Τσκάιντζε, το είπε χτες κι ο 
Πλεχάνοφ. 

Η επανάστασή μας  είναι  αστική,  λέμε  εμείς  οι  μαρξιστές,  οπότε  οι  εργάτες 
πρέπει να ανοίξουν τα μάτια του λαού στις απάτες που μετέρχονται οι αστοί πολιτι-
κοί, να τον διδάξουν να μην εμπιστεύεται τα λόγια τους, και να εξαρτάται αποκλει-
στικά από τη δική του δύναμη, τη δική του οργάνωση, τη δική του ενότητα και τα 
δικά του όπλα.»71

Στην  πράξη,  ο  Λένιν  υιοθετούσε  τη  θέση  του  Τρότσκι  για  «διαρκή 
επανάσταση». Το πρώτο στάδιο της επανάστασης είχε δημιουργήσει μια κατάσταση 
«δυαδικής εξουσίας,» όπου η εργατική τάξη και οι εξεγερμένοι στρατιώτες δεν είχαν 
ακόμη συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα να σαρώσουν την αστική Προσωρινή Κυ-
βέρνηση. Το ζητούμενο τώρα, ήταν να συνταχθεί μια πλειοψηφία του προλεταριάτου 
στο πλευρό του Μπολσεβικισμού. 

«Καμιά στήριξη στην Προσωρινή Κυβέρνηση... Πρέπει να ξεμπροστιάσουμε το 
ανεπίτρεπτο “αίτημα”, που μόνο ψευδαισθήσεις καλλιεργεί, ότι αυτή η κυβέρνηση, 
μια κυβέρνηση καπιταλιστών, θα έπρεπε να πάψει να είναι ιμπεριαλιστική... Πρέπει 
να κάνουμε τις μάζες να δουν ότι τα Σοβιέτ των Αντιπροσώπων των Εργατών είναι η 
μόνη δυνατή μορφή επαναστατικής διακυβέρνησης. Οπότε το καθήκον μας είναι, όσο 
αυτή η κυβέρνηση ενδίδει στην επιρροή της μπουρζουαζίας, να παρουσιάζουμε μία 
υπομονετική,  συστηματική κι επίμονη ανάλυση για τα λάθη της τακτικής της, μία 
εξήγηση ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαζών. Για όσον καιρό θα είμαστε 
μειοψηφία, συνεχίζουμε τη δουλειά μας κριτικάροντας κι εκθέτοντας τα λάθη, ενώ 
συγχρόνως προπαγανδίζουμε την αναγκαιότητα μετάβασης ολόκληρης της κρατικής 
εξουσίας στα Σοβιέτ των Αντιπροσώπων των Εργατών, έτσι ώστε ο λαός να μπορεί 
να ξεπεράσει τα λάθη του μέσα από την ίδια την εμπειρία του. Όχι μια κοινοβουλευ-
τική δημοκρατία... αλλά μια δημοκρατία των Σοβιέτ των Αντιπροσώπων των Εργα-
τών, των Εργατών Γης και των Αγροτών απ’ άκρη σ’ άκρη της χώρας, από πάνω έως 
κάτω.»72 



Η απομόνωση του Λένιν στους κόλπους της ηγεσίας των Μπολσεβίκων, φαίνε-
ται καθαρά στο αποτέλεσμα μιας συζήτησης και ψηφοφορίας σχετικά με τις απόψεις 
του, που έγινε σε συνεδρίαση της Επιτροπής της Πετρούπολης στις 8 Απριλίου. Οι 
αντίπαλοι του Λένιν κέρδισαν άνετα με δεκατρείς ψήφους έναντι δύο, και μίας απο-
χής. Παρόμοια αποτελέσματα καταγράφηκαν στη Μόσχα και σε άλλες τοπικές μπολ-
σεβίκικες επιτροπές.73 Όμως, πολλοί παράγοντες λειτουργούσαν υπέρ του Λένιν. 

Πρώτον, πολλά από τα μέλη του κόμματος ήταν ήδη δυσαρεστημένα από τη 
γραμμή συμβιβασμού με την Προσωρινή Κυβέρνηση, που προωθούσαν ο Κάμενεφ, ο 
Στάλιν και ο πρώην βουλευτής της Δούμας Μ. Κ. Μουράνοφ. Πράγματι, μερικά μέλη 
στο Πέτρογκραντ είχαν απαιτήσει την αποπομπή αυτών των τριών από το κόμμα. 

Επιπλέον, ακόμα κι αν η ηγεσία των Μπολσεβίκων στο Πέτρογκραντ έτρεχε 
στην ουρά των Μενσεβίκων και των Σοσιαλδημοκρατών, τα απλά μέλη του Μπολσε-
βίκικου Κόμματος δεν είχαν τα ίδια ένστικτα με τους Μενσεβίκους. Καθώς σημειώνει 
ο Τρότσκι, η όλη ιστορία και η εκπαίδευση των Μπολσεβίκων τους οδηγούσαν στην 
ταύτιση με τις μάζες μάλλον, παρά με την αστική κυβέρνηση. Να τι έγραφε ο ίδιος: 

«Οι μπολσεβίκοι εργάτες, αμέσως μετά την επανάσταση, πήραν την πρωτοβου-
λία να αγωνιστούν για την καθιέρωση της οκτάωρης εργασίας. Οι Μενσεβίκοι χαρα-
κτήρισαν αυτό το αίτημα πρόωρο. Οι Μπολσεβίκοι πρωτοστάτησαν στις συλλήψεις 
τσαρικών  αξιωματούχων.  Οι  Μενσεβίκοι  τους  κατηγόρησαν  για  “ακρότητες”  και 
“υπερβολές”. Οι Μπολσεβίκοι προώθησαν δυναμικά τη δημιουργία εργατικής πολι-
τοφυλακής. Οι Μενσεβίκοι καθυστερούσαν τον εξοπλισμό των εργατών, μη θέλοντας 
να έλθουν σε αντιπαράθεση με την μπουρζουαζία. Αν κι ακόμα δεν υπερέβαιναν τα 
όρια  της  αστικής  δημοκρατίας,  οι  Μπολσεβίκοι  δρούσαν,  ή  προσπαθούσαν  να 
δράσουν, ως ασυμβίβαστοι επαναστάτες –όσο κι αν τους μπέρδευε η στάση της ηγε-
σίας  τους.  Οι  Μενσεβίκοι  σε  κάθε  τους  βήμα  θυσίαζαν  το  δημοκρατικό  τους 
πρόγραμμα στο συμφέρον μιας συμμαχίας με τους φιλελεύθερους.»74

Δεύτερον, η ίδια η πορεία της επανάστασης, και ιδιαίτερα οι συνεχώς κλιμακού-
μενες από την κυβέρνηση πολεμικές επιχειρήσεις, ήταν μια επιβεβαίωση της εγκυ-
ρότητας των απόψεων του Λένιν. Τρίτον, ο αριθμός των εργατών, των στρατιωτών 
και των χωρικών που έλκονταν από την επανάσταση, εξακολουθούσε να μεγαλώνει –



όπως μεγάλωνε και η εχθρότητά τους για την κυβέρνηση, και η συμπάθειά τους για 
τους Μπολσεβίκους. Τέταρτον, το ίδιο το Μπολσεβίκικο Κόμμα μπήκε σε μια περίο-
δο εκρηκτικής ανάπτυξης. Στους δύο μήνες που ακολούθησαν τον Φλεβάρη, ο αριθ-
μός των μελών του διογκώθηκε από τις 24.000 στις 80.000. Και, τέλος, ο Λένιν είχε 
τεράστιο πολιτικό βάρος στα μάτια των βασικών στελεχών του Μπολσεβίκικου Κόμ-
ματος. Πράγματι, ο Τρότσκι έχει αναμφίβολα δίκιο όταν λέει ότι μόνο ο Λένιν θα 
μπορούσε να αλλάξει τον προσανατολισμό του κόμματος τόσο γρήγορα και με τόσο 
μικρή ζημιά. Προς τα μέσα Απριλίου, οι προσπάθειες του Λένιν να πάρει το κόμμα με 
το  μέρος  του  έφτασαν  σε  μια  αποφασιστική  καμπή:  Κατόρθωσε να  κερδίσει  την 
πλειοψηφία σε μια συνδιάσκεψη των Μπολσεβίκων που έγινε στην Πετρούπολη στις 
14 Απριλίου. Μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα, ο Λένιν είχε οριστικά μεταστρέψει το 
κόμμα υπέρ των απόψεών του. 

Πριν καλά-καλά καταφέρει ο Λένιν να πάρει το κόμμα 
με το μέρος του, εμφανίστηκε ο εντελώς αντίθετος κίνδυνος. 
Οι ίδιοι αγωνιστές που υποστήριζαν το σύνθημά του «καμιά 
στήριξη στην Προσωρινή Κυβέρνηση», έτειναν να εμπλα-
κούν σε κατά μέτωπο συγκρούσεις με την κυβέρνηση. Το 
σύνθημα της «μη στήριξης» σύντομα μετατράπηκε σε 
«Κάτω η Προσωρινή Κυβέρνηση». Ο Λένιν μετακινήθηκε 
τότε από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος στη «δεξιά», 
αποκαλώντας τέτοια συνθήματα «ανώριμα» και «τυχοδιωκτι-
κά». Οι εργάτες του Πέτρογκραντ ήταν πολύ πιο μπροστά 
από την υπόλοιπη χώρα, και υπήρχε ο κίνδυνος μιας πρώιμης 
αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, που θα άφηνε τις περισ-
σότερο μαχητικές πτέρυγες του κινήματος απομονωμένες. 

Η στρατηγική των Μπολσεβίκων έπρεπε να στηριχθεί 
στην ειρηνική κινητοποίηση και την προπαγάνδα, ώστε να κερδηθεί η πλειοψηφία 
στα  Σοβιέτ.  Αυτή  ήταν  η  στρατηγική  που  σκόπευαν  να  ακολουθήσουν,  αλλά  ο 
δρόμος που έπαιρνε πια ο αγώνας τούς υποχρέωσε να αλλάξουν πορεία. 

Την Πρωτομαγιά, ο 
Γκούτσκοφ, Υπουργός 

Στρατιωτικών και Ναυτι-
κού, παραιτήθηκε από τη 

θέση του στην Προσωρινή 
Κυβέρνηση. Ανακοίνωσε 

ότι δεν ήταν πλέον σε θέση 
να εκπληρώσει τα καθήκο-
ντά του, εξ αιτίας της συνε-

χούς αποσύνθεσης και της 
ανοιχτής ανταρσίας του 
στρατού: «Συνθήκες τις 

οποίες αδυνατώ να μετα-
βάλω και οι οποίες απει-

λούν την άμυνα, την ελευ-
θερία, ακόμα και την ίδια την ύπαρξη της Ρωσίας, με μοιραίες συνέπειες»75. 

Ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα της κατάρρευσης του ρωσικού στρατού, ήταν ο διαρ-
κώς αυξανόμενος αριθμός των λιποτακτών. Το σύνολο των καταγραμμένων λιποτα-
κτών (ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος αλλά άγνωστος) από το ξέσπα-
σμα του πολέμου μέχρι το Φλεβάρη του 1917, ήταν 195.130, ή 3.423 ανά δεκαπενθή-

             Κερένσκι



μερο. Από την αρχή της επανάστασης μέχρι τις 15 του Μάη, ο αριθμός έφτασε τις 
85.921 ή 17.185 ανά δεκαπενθήμερο.76

Η κατάρρευση του στρατού καθρέφτιζε την αυξανόμενη εξέγερση των χωρικών 
απ’ άκρη σ’ άκρη της χώρας. Γράφει ο Λάιονελ Κόχαν: «Η καταιγίδα στην ύπαιθρο 
ξέσπασε τον Απρίλη. Οι στατιστικές, αναγκαστικά ελλιπείς, υποδεικνύουν σαφώς μια 
ξεκάθαρη  και  απότομη εξέγερση.  Το Μάρτη,  οι  περιοχές  που επηρεάστηκαν από 
αγροτικές ταραχές ήταν 34, τον Απρίλη 174, το Μάη 236, τον Ιούνη 280 και τον Ιού-
λη 325»77.

Η αντίδραση 
της κυβέρνησης σ’ 

αυτήν την κρίση, 
ήταν να προσπαθήσει 
να διευρύνει τη βάση 

που τη στήριζε – 
ιδιαίτερα ανάμεσα 

στους Μενσεβίκους 
και τους Σοσιαλεπα-
ναστάτες, που είχαν 
ακόμα την πλειοψη-

φία στα Σοβιέτ. Προς 
το τέλος του Απρίλη 

αυτά τα δύο κόμματα 
μπήκαν στην κυβέρ-
νηση. Ο Αλέξανδρος 
Κερένσκι, της δεξιάς 

πτέρυγας των 
Σοσιαλεπαναστατών, 
έγινε  υπουργός  Πο-

λέμου. Από το Μάη και μετά, η πρόοδος της επανάστασης απαιτούσε αγώνα όχι μόνο 
ενάντια στη μπουρζουαζία, αλλά κι ενάντια στην ηγεσία των Μενσεβίκων και των 
Σοσιαλεπαναστατών. Από το Μάη, μέχρι την κατάληψη της εξουσίας τον Οκτώβρη, 
υπάρχει μια ορατή και σταθερή πτώση στην υποστήριξη προς τους Μενσεβίκους και 
τους Σοσιαλεπαναστάτες και μια έντονη στροφή προς τα αριστερά. 

Αυτή η αριστερή στρο-
φή φαίνεται πολύ παραστατι-
κά στα γεγονότα που συνέβη-

σαν κατά τα «Ιουλιανά». Ο 
Λένιν και η ηγεσία των 

Μπολσεβίκων είχαν προσπα-
θήσει να μετριάσουν τις δια-

θέσεις των πιο μαχητικών 
ομάδων του κόμματος. Απο-

δείχτηκε όμως ότι αυτό δεν 
ήταν καθόλου εύκολο. Ήδη 

από τον Απρίλη είχαν ση-
μειωθεί συγκρούσεις ανάμε-

σα στις αντικυβερνητικές δυ-
νάμεις και σ’ εκείνες 

που  στήριζαν  την  κυ-
βέρνηση, καθώς οι Μπολσεβίκοι οργάνωσαν διαδηλώσεις όπου συμμετείχαν περίπου 

                            Κερένσκι και στρατιώτες

                                  Ιουλιανά



30.000 εργάτες και ναύτες. Στις 9 Ιουνίου, οι Μπολσεβίκοι βρέθηκαν αναγκασμένοι 
να ακυρώσουν μιαν ειρηνική διαδήλωση στο Πέτρογκραντ,  όπου οι  υποστηρικτές 
τους επρόκειτο να απαιτήσουν την παραίτηση της κυβέρνησης. Η πλειοψηφία στα 
Σοβιέτ είχε απαγορεύσει τη διαδήλωση, επισείοντας τον κίνδυνο της αναρχίας. Το 
κόμμα διαμαρτυρήθηκε, αλλά υποτάχτηκε. Αυτό εξαγρίωσε περισσότερο χιλιάδες ερ-
γάτες –τα έβαλαν κυρίως με την Προσωρινή Κυβέρνηση, αλλά πολλοί κατέκριναν 
και την απόφαση του κόμματος να αποφύγει  την αντιπαράθεση. Μια εναλλακτική 
διαδήλωση που οργάνωσε επίσημα το Σοβιέτ λίγες μέρες αργότερα, πνίγηκε σε συν-
θήματα υπέρ των Μπολσεβίκων. 

Η αναπόφευκτη σύγκρουση ήρθε τον Ιούλιο. Στις 4 του μήνα, σχεδόν ένα εκα-
τομμύριο  διαδηλωτές  κατέλαβαν τους  δρόμους  της  Πετρούπολης,  απαιτώντας  τον 
τερματισμό του πολέμου και την ανατροπή της Προσωρινής Κυβέρνησης. Οι Μπολ-
σεβίκοι, μη μπορώντας να συγκρατήσουν τους διαδηλωτές, αποφάσισαν να ενωθούν 
μαζί τους. Στις συγκρούσεις που επακολούθησαν, υπήρξαν εκατοντάδες θύματα. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι, αν το Μπολσεβίκικο Κόμμα είχε ζητήσει τότε την ανατροπή 
της κυβέρνησης, θα είχε πετύχει το στόχο του. Όμως, ο Λένιν και άλλοι είχαν ξεκα-
θαρίσει ότι η υπόλοιπη Ρωσία δεν ήταν ακόμα έτοιμη για την ανατροπή της Προσω-
ρινής Κυβέρνησης. Έχοντας συναίσθηση της αυξανόμενης δύναμης των Μπολσεβί-
κων –και τρομοκρατημένη τώρα πια– η Προσωρινή Κυβέρνηση έθεσε εκτός νόμου 
το Μπολσεβίκικο Κόμμα. Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τους σημαντικότε-
ρους ηγέτες των Μπολσεβίκων, συμπεριλαμβανομένων των Λένιν και Τρότσκι. Οι 
μπολσεβίκικες εφημερίδες τέθηκαν επίσης εκτός νόμου, και τα τυπογραφεία τους κα-
ταστράφηκαν. Ο Σουκάνοφ γράφει στα απομνημονεύματά του ότι το Μπολσεβίκικο 
Κόμμα είχε πια τελειώσει. 

Αλλά αντί γι αυτό, ήταν η Προσωρινή Κυβέρνηση που είχε τις μέρες της μετρη-
μένες. Κάθε μέρα που περνούσε, γινόταν και λιγότερο δημοφιλής και η θέση της χει-
ροτέρευε. Ο αριθμός των μελών του Μπολσεβίκικου Κόμματος αυξήθηκε δραστικά –
μεταμορφώνοντας εντελώς το κόμμα. Σε μιαν αναφορά του προς το 6ο Συνέδριο του 
Κόμματος που έγινε τον Αύγουστο, ο Σβερντλόφ ανεβάζει τον αριθμό των μελών 
στις 240.000. Η αναφορά έδειχνε ότι στο Πέτρογκραντ υπήρχαν πλέον 41.000 μέλη, 
έναντι 15.000 που ήταν τον Απρίλιο. Στη Μόσχα 50.900 έναντι 13.000. Τον Οκτώβρη 
πια, το κόμμα αριθμούσε 350.000 μέλη.78



Η ανάπτυξη αυτή γίνεται ακόμα περισσότερο αξιοσημείωτη, αν σκεφτούμε ότι 
από τον Ιούλιο και μετά το κόμμα βρισκόταν στην παρανομία. Την καταπίεση και την 
τρομοκρατία, ήλθε να συμπληρώσει και μια καλά ενορχηστρωμένη προπαγανδιστική 
εκστρατεία δυσφήμησης και κατασυκοφάντησης των Μπολσεβίκων. Ειδικά ο Λένιν, 
«ξεσκεπάστηκε» ως πράκτορας του Κάιζερ κι ό,τι άλλο μπορούσαν να σκαρφιστούν 
–μια συκοφαντική εκστρατεία που επιζεί σε πολλά βιβλία ιστορίας μέχρι και σήμερα! 
Η καταστολή δεν ήταν αρκετά ισχυρή για να συντρίψει τους Μπολσεβίκους. Συνέχι-
σαν να κερδίζουν νέα μέλη κι ευρύτερα στρώματα υποστήριξης. Η κυβερνητική εκ-
στρατεία ενάντια στην Αριστερά είχε ένα αναπάντεχο αποτέλεσμα –να αποτελειώσει 
κυριολεκτικά την όποια βάση είχαν οι Μενσεβίκοι ανάμεσα στους εργάτες. Ένας ειδι-
κός στην ιστορία των Μενσεβίκων αναφέρει τα εξής:

«Μερικές στατιστικές μάς διηγούνται την ιστορία: Τον Ιούνιο οι Μενσεβίκοι 
εξέλεξαν 248 αντιπροσώπους στο πρώτο Συνέδριο των Σοβιέτ, την ώρα που οι Μπολ-
σεβίκοι κατάφεραν να εκλέξουν μετά βίας 105. Αλλά στο δεύτερο Συνέδριο των Σο-
βιέτ, που έγινε τον Οκτώβρη, υπήρχαν μόνο 70 ή 80 Μενσεβίκοι αντιπρόσωποι, ένα-
ντι 300 Μπολσεβίκων. Στα πρώτα στάδια της επανάστασης, η μεγαλύτερη μενσεβίκι-
κη οργάνωση στο Πέτρογκραντ αποτελούνταν από 10.000 μέλη. Τον Οκτώβρη είχε 
ουσιαστικά πάψει να υπάρχει. Όπως γράφει ένας μενσεβίκος εκείνης της εποχής, «τα 
μέλη δεν πλήρωναν τις συνδρομές τους, η κυκλοφορία της Εφημερίδας των Εργατών 
κατρακύλησε απελπιστικά, η τελευταία συνδιάσκεψη της πόλης δεν έγινε ελλείψει 
απαρτίας... Η αποχώρηση ομάδων και ατόμων από το κόμμα έγινε καθημερινό γεγο-
νός».79

Η σκληρή κυβερνητική γραμμή έσπρω-
ξε επίσης μεγάλο αριθμό Σοσιαλεπαναστα-
τών προς τους Μπολσεβίκους. Αλλά εφόσον 
οι Μενσεβίκοι και οι Σοσιαλεπαναστάτες δεν 
είχαν πλέον μια μαζική βάση, ήταν άχρηστοι 
στους αντιδραστικούς που αποτελούσαν την 
κάστα των αξιωματικών του στρατού, καθώς 
και στην μπουρζουαζία και στις μεσαίες 
τάξεις. Το ζήτημα ενός στρατιωτικού πραξι-
κοπήματος της Δεξιάς άρχισε να εγείρεται 
ανοιχτά. Στα μέσα Αυγούστου, η Προσωρινή 
Κυβέρνηση προσπάθησε να συγκεντρώσει τη 
λαϊκή υποστήριξη οργανώνοντας μία Κρατι-
κή Συνδιάσκεψη. Προκειμένου να 
εκφράσουν την αντίθεσή τους σε αυτό το συ-
νέδριο, οι Μπολσεβίκοι οργάνωσαν μια γενι-
κή απεργία στη Μόσχα, η οποία σχεδόν πα-
ρέλυσε την πόλη –άλλο ένα σημάδι της αναγέννησης των Μπολσεβίκων μετά την κα-
ταστολή του Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης, ο Στρατηγός Κορνίλοφ, ο 
γενικός διοικητής του Επιτελείου, μίλησε για την ανάγκη να αποκατασταθεί η τάξη 
στο στρατό και «στα μετόπισθεν» 

«Ο στρατός διεξάγει έναν αλύπητο αγώνα κατά της αναρχίας, και η αναρχία θα 
συντριβεί...  Εξ αιτίας μιας σειράς νομοθετικών μέτρων που επιβλήθηκαν μετά την 
επανάσταση από ανθρώπους που το πνεύμα και η σκέψη τους είναι ξένα προς το 
στράτευμα, οι στρατιώτες μετατράπηκαν σε απερίσκεπτο όχλο που δεν υπολογίζει τί-
ποτα εκτός από τη ζωή του... δεν μπορεί να υπάρξει στράτευμα χωρίς πειθαρχία... Το 
κύρος των αξιωματικών πρέπει να αποκατασταθεί... Δεν υπάρχει στρατός χωρίς με-

                        Κορνίλοφ



τόπισθεν... Τα μέτρα που υιοθετούνται στο μέτωπο πρέπει να ισχύουν και στα μετόπι-
σθεν.»80 

Στα τέλη Αυγούστου, ο Στρατηγός Κορνίλοφ έκανε απόπειρα πραξικοπήματος. 
Στις 26 Αυγούστου, έστειλε μιαν αντιπροσωπεία για να ζητήσει την παράδοση της 
Προσωρινής  Κυβέρνησης.  Είχε  την  υποστήριξη  όλων των κορυφαίων στρατηγών, 
των μεγαλοεπιχειρηματιών και  των κυβερνήσεων  της  Βρετανίας  και  της  Γαλλίας. 
Αλλά το πραξικόπημά του απέτυχε, κυρίως εξ αιτίας της οργανωμένης αντίστασης 
που καθοδηγήθηκε από τους Μπολσεβίκους. 

Η αντίδραση του Λένιν στην ανταρσία του Κορνίλοφ, υπήρξε καθαρή και άμε-
ση: «Η ανταρσία του Κορνίλοφ είναι μια εξαιρετικά απροσδόκητη κι εντελώς απί-
στευτη και ραγδαία τροπή των γεγονότων. Όπως κάθε αιφνίδια στροφή, απαιτεί ανα-
θεώρηση και αλλαγή της τακτικής μας».81 Ο Λένιν υποστήριξε ότι το Μπολσεβίκικο 
Κόμμα θα έπρεπε να ηγηθεί της αντίστασης ενάντια στον Κορνίλοφ, διότι ένα επιτυ-
χημένο πραξικόπημα της Δεξιάς θα ήταν τρομερή αναχαίτιση για την επανάσταση. 
Οπότε, οι Μπολσεβίκοι και οι υποστηρικτές τους οργανώθηκαν για να πολεμήσουν 
τον Κορνίλοφ. Αυτό ωστόσο, δεν σήμαινε ότι θα έδιναν την υποστήριξή τους στην 
κυβέρνηση. «Ακόμα και τώρα, δεν πρέπει να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση του Κε-
ρένσκι. Αυτό θα ήταν ενάντια στις αρχές μας... Θα πολεμήσουμε, πολεμάμε τον Κορ-
νίλοφ, όπως κάνουν και τα στρατεύματα του Κερένσκι, αλλά δεν υποστηρίζουμε τον 
Κερένσκι. Αντίθετα, ξεσκεπάζουμε την αδυναμία του».82

«Αλλάζουμε τη μορφή του αγώνα μας ενάντια στον Κερένσκι. Χωρίς να με-
τριαστεί στο παραμικρό η εχθρότητά μας απέναντί του, χωρίς να πάρουμε πίσω ούτε 
λέξη απ’ όσα έχουμε πει εναντίον του, χωρίς να παραμελήσουμε το καθήκον μας να 
τον ανατρέψουμε».83 

Σε τέσσερις  μέρες  το πραξικόπημα κατέρρευσε.  «Η ανταρσία»,  σημειώνει  ο 
Τρότσκι, «αναδιπλώθηκε, θρυμματίστηκε, την κατάπιε η γη».84 Οι δυνάμεις της αντί-
δρασης έχασαν εντελώς το ηθικό τους, και η ήττα του Κορνίλοφ επιτάχυνε απλώς την 
αποσύνθεση της Προσωρινής Κυβέρνησης. 

Οι μάζες στο προσκήνιο της Ιστορίας 
Ο μεγαλύτερος ιστορικός της επανάστασης κι ένας από τους σπουδαιότερους 

πρωταγωνιστές της, ο Λέον Τρότσκι, περιγράφει το νόημά της:
«Το  πιο  αναμφισβήτητο  χαρακτηριστικό  μιας  επανάστασης,  είναι  η  άμεση 

ανάμιξη των μαζών στα ιστορικά γεγονότα. Σε κανονικούς καιρούς το κράτος, είτε 



πρόκειται  για  μοναρχία  είτε  για  δημοκρατία,  υψώνει  τον εαυτό  του πάνω από το 
έθνος, και η ιστορία γράφεται από ειδικούς σ’ αυτές τις δουλειές –βασιλιάδες, υπουρ-
γούς, γραφειοκράτες, κοινοβουλευτικούς, δημοσιογράφους. Αλλά σ’ αυτές τις κρίσι-
μες στιγμές, όταν η παλιά τάξη δεν είναι πια ανεκτή από τις μάζες, αυτές σπάνε τα 
φράγματα που τις κρατούν αποκλεισμένες έξω από την πολιτική αρένα, κάνουν πέρα 
τους παραδοσιακούς εκπροσώπους τους, και δημιουργούν με τη δική τους παρέμβα-
ση τις πρώτες βάσεις για ένα νέο πολίτευμα. Το κατά πόσον αυτό είναι καλό ή κακό, 
το αφήνουμε στην κρίση των ηθικολόγων. Όσο για εμάς, θα πάρουμε τα γεγονότα 
όπως μάς δίνονται από την αντικειμενική πορεία των εξελίξεων. Η ιστορία μιας επα-
νάστασης, είναι για εμάς πρώτα απ’ όλα η ιστορία της βίαιης εισόδου των μαζών στη 
σφαίρα του ελέγχου της ίδιας τους της μοίρας.»85 

Η παθητικότητα 
έδωσε τη θέση της στην 
αυτο-δραστηριοποίηση. 

Όπως το θέτει ο ιστορικός 
Μαρκ Φερό, «οι πολίτες 

της νέας Ρωσίας, έχοντας 
ανατρέψει τον τσαρισμό, 

βρίσκονταν σε μια κα-
τάσταση διαρκούς κινητο-
ποίησης». «Όλη η Ρωσία,» 
έγραψε ο Σουκάνοφ, «δια-
δήλωνε ασταμάτητα εκεί-

νες τις μέρες».86 
Η  επανάσταση  αφύ-

πνισε μιαν αίσθηση δύναμης στους κοινούς ανθρώπους. 
Από τα κατάβαθα της Ρωσίας βγήκε μια μεγάλη κραυγή ελπίδας όπου ανακα-

τεύονταν  οι  φωνές  των  φτωχών  και  των  κατατρεγμένων,  που ακούγονταν  να  εκ-
φράζουν τα βάσανά τους, τις ελπίδες και τα όνειρά τους. Σαν σε όνειρο, βίωναν μονα-
δικά  γεγονότα:  στη  Μόσχα,  οι  εργαζόμενοι  εξανάγκαζαν  τους  εργοδότες  τους  να 
μάθουν τις βάσεις των εργατικών δικαιωμάτων που θα ίσχυαν στο εξής. Στην Οδησ-
σό, οι φοιτητές επέβαλαν στους καθηγητές τους ένα νέο τρόπο διδασκαλίας της πα-
γκόσμιας ιστορίας. Στο Πέτρογκραντ, οι ηθοποιοί έπαιρναν τα ηνία από το διευθυντή 
του θεάτρου και επέλεγαν εκείνοι το επόμενο έργο που θα ανέβαζαν. Στο στρατό, οι 
φαντάροι καλούσαν το στρατιωτικό ιερέα να πάρει μέρος στις συνελεύσεις τους ώστε 
«να δώσει κάποιο πραγματικό νόημα στη ζωή του». Ακόμα και «παιδιά κάτω από τα 
δεκατέσσερα» ζητούσαν το δικαίωμα να μάθουν πυγμαχία «ώστε τα μεγαλύτερα παι-
διά να τους δείχνουν λίγο σεβασμό».87

Οι συζητήσεις 
γύρω από τα κύρια 

θέματα που αφορούσαν 
τους εργάτες, δεν πε-

ριορίζονταν πια στους 
κύκλους των ισχυρών 

και των προνομιούχων. 
Όλα τα ζητήματα πολι-

τικής και οικονομίας, 
πολέμου και ειρήνης, 

οργάνωσης της κοινω-
νίας, ήταν τώρα 



στα χέρια των μαζών. Η Κρούπσκαγια, σύντροφος του Λένιν,  περιγράφει το γενι-
κότερο κλίμα: 

«Εκείνες τις μέρες, οι δρόμοι παρουσίαζαν ένα παράξενο θέαμα: παντού οι άν-
θρωποι σχημάτιζαν πηγαδάκια, επιχειρηματολογώντας με ζέση και κουβεντιάζοντας 
τα  πιο  πρόσφατα  γεγονότα...  Αυτές  οι  συναθροίσεις  στους  δρόμους  παρουσίαζαν 
τέτοιο ενδιαφέρον, που κάποια φορά μού πήρε τρεις ώρες για να φτάσω περπατώντας 
από την οδό Σιρόκαγια στο μέγαρο Κρζεσίνσκα. Το σπίτι όπου μέναμε έβλεπε σε 
μιαν εσωτερική αυλή, κι ακόμα κι εκεί, αν άνοιγες το παράθυρο τη νύχτα, θα άκουγες 
κάποια έντονη συζήτηση. Κάποιος στρατιώτης θα καθόταν εκεί, κι όλο και θα είχε 
κάποιο ακροατήριο –συνήθως μερικούς από τους μάγειρες, ή τις υπηρέτριες της δι-
πλανής πόρτας ή τίποτα νεαρούς. Στη μία τα μεσάνυχτα έπιανε τ’ αυτί σου σκόρπιες 
κουβέντες – “Μπολσεβίκοι, Μενσεβίκοι...”. Στις τρεις το πρωί, “Μιλιούκοφ, Μπολ-
σεβίκοι...”. Στις πέντε, τα ίδια –μάζεμα στη γωνιά του δρόμου, κουβέντες, πολιτική, 
κ.λπ. Οι λευκές νύχτες του Πέτρογκραντ συνδέθηκαν για πάντα στο μυαλό μου μ’ αυ-
τές τις ολονύκτιες πολιτικές συζητήσεις.»88 

Ο Τζον Ριντ περιγράφει πόσο ακόρεστη 
ήταν η δίψα για γνώση και πολιτιστική καλ-
λιέργεια: 

«Ολόκληρη η Ρωσία μάθαινε να δια-
βάζει, και διάβαζε –πολιτική, οικονομικά, 
ιστορία– γιατί οι άνθρωποι ήθελαν να 
ξέρουν... Η δίψα για μάθηση, που για τόσον 
καιρό καταπνίγονταν, ξέσπασε μετά την Επα-
νάσταση με ρυθμούς φρενίτιδας. Μόνο από 
το Ινστιτούτο Σμόλνι (αρχηγείο του Σοβιέτ), 
τους πρώτους έξι μήνες έφευγαν καθημερινά 
τόνοι ολόκληροι φιλολογικού υλικού, με φορ-
τηγά και με τρένα, πλημμυρίζοντας τη χώρα. 
Η Ρωσία ρούφαγε το έντυπο υλικό ακόρεστα, 
όπως η ξερή άμμος το νερό. Και δεν επρόκει-
το για παραμύθια, πλαστογραφημένη ιστορία, 
νερωμένη θρησκεία και φτηνή λογοτεχνία 
που εξαχρειώνει –αλλά για κοινωνικές και οι-
κονομικές θεωρίες, φιλοσοφία, τα έργα του 
Τολστόι, του Γκογκόλ, του Γκόρκι... 

Κι έπειτα, οι άνθρωποι μιλούσαν... Δια-
λέξεις, συζητήσεις, ομιλίες –σε θέατρα, τσίρ-
κα, σχολεία, λέσχες, στις αίθουσες των Σοβιέτ, στους χώρους των συνδικάτων, στους 
στρατώνες... Συγκεντρώσεις στα χαρακώματα στο μέτωπο, στις πλατείες των χωριών, 
στα εργοστάσια...Τι θαυμαστό θέαμα να βλέπει κανείς να ξεχύνονται από το εργο-
στάσιο  Πουτίλοφ  σαράντα  χιλιάδες  εργάτες,  για  ν’  ακούσουν  τους  Σοσιαλδημο-
κράτες, τους Σοσιαλεπαναστάτες, τους Αναρχικούς, τους πάντες, ό,τι κι αν είχαν να 
πουν, για όσο κι αν μίλαγαν! Για μήνες ολόκληρους στο Πέτρογκραντ και σ’ ολόκλη-
ρη τη Ρωσία, κάθε γωνιά του δρόμου ήταν κι ένα δημόσιο βήμα. Δημόσιες συζητή-
σεις ξέσπαγαν αυθόρμητα στα τρένα, στα τραμ, παντού... 

...Πήγαμε στο μέτωπο της Δωδέκατης Στρατιάς, πίσω από τη Ρίγα, όπου ξυ-
πόλυτοι κι αποστεωμένοι άντρες κείτονταν άρρωστοι στις λάσπες άθλιων χαρακω-
μάτων. Κι όταν μας είδαν πετάχτηκαν, με αδυνατισμένα πρόσωπα και τη σάρκα τους 
να προβάλλει μελανή κάτω από κουρελιασμένες στολές, για να ρωτήσουν ανυπόμο-
να: “Φέρατε τίποτα να διαβάσουμε;”».89 



Ο δρόμος προς τον Οκτώβρη 
Την 1η του Σεπτέμβρη, οι Μπολσεβίκοι κέρδισαν την πλειοψηφία στο Σοβιέτ 

του Πέτρογκραντ. Ακολούθησε το Σοβιέτ της Μόσχας, στις 5 του Σεπτέμβρη. Στις 9 
του  ίδιου  μήνα  ο  Τρότσκι  εκλέχτηκε  πρόεδρος  στο  Σοβιέτ  του  Πέτρογκραντ.  Οι 
Μπολσεβίκοι είχαν τώρα μαζί τους μια καθαρή πλειοψηφία της εργατικής τάξης. Ο 
Λένιν ξεκίνησε μέσα στο κόμμα μια προσπάθεια προετοιμασίας για ένοπλο ξεσηκω-
μό και κατάληψη της εξουσίας. Αντιμετώπισε την άκαμπτη αντίσταση της Κεντρικής 
Επιτροπής των Μπολσεβίκων. Για ένα μήνα σχεδόν, ο Λένιν υποστήριζε επίμονα ότι 
το κόμμα έπρεπε να προετοιμαστεί για ένοπλη εξέγερση. Ο Μπουχάριν περιγράφει 
την αντίδραση της Κεντρικής Επιτροπής σ’ ένα από τα γράμματα του Λένιν. 

«Το γράμμα [του Λένιν] ήταν γραμμένο με εξαιρετική δύναμη και μάς απειλού-
σε με όλων των ειδών τις τιμωρίες. Μάς κόπηκε οι ανάσα. Κανείς μέχρι τότε δεν είχε 
θέσει  το ζήτημα τόσο ωμά...  Στην αρχή όλοι  βρεθήκαμε σε αμηχανία.  Έπειτα,  κι 
αφού το ξανασυζητήσαμε, πήραμε μιαν απόφαση. Ήταν ίσως η μοναδική περίπτωση 
στην ιστορία του κόμματος, που η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να κάψει 
ένα γράμμα του Λένιν...»90  

Τελικά στις 10 του Οκτώβρη, ύστερα από σκληρή αντιπαράθεση απόψεων, η 
Κεντρική Επιτροπή του Μπολσεβίκικου Κόμματος ψήφισε υπέρ της εξέγερσης. 

Όπως και κάθε άλλη άρχουσα τάξη, έτσι και η ρωσική μπουρζουαζία και η αρι-
στοκρατία νόμιζαν ότι κανείς και ποτέ δεν θα μπορούσε να κάνει χωρίς αυτές. Η συ-
ντηρητική  εφημερίδα  Νοβόε  Βρόμια,  έγραφε  την  επομένη  της  εξέγερσης  (26 
Οκτώβρη 1917): 

«Ας υποθέσουμε για μια στιγμή ότι οι Μπολσεβίκοι καταφέρνουν να πάρουν το 
πάνω χέρι. Ποιος θα μας κυβερνάει τότε; Ίσως οι μάγειρες, αυτοί οι ειδήμονες της 
μπριζόλας και της κοτολέτας; Ή μήπως οι πυροσβέστες; Οι ιπποκόμοι, οι σοφέρ; Μή-
πως οι νταντάδες που θα τρέχουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του Κράτους, 
στα διαλείμματα ανάμεσα σε δύο μπουγάδες για τις πάνες... Ποιος λοιπόν; Πού είναι 
οι κρατικοί λειτουργοί; Ίσως οι μηχανικοί να διευθύνουν τα θέατρα, οι υδραυλικοί 
την  εξωτερική  πολιτική,  οι  μαραγκοί  την  ταχυδρομική  υπηρεσία.  Ποιος  θα  ’ναι; 

                                                Το Σοβιέτ του Πέτρογραντ



Μόνο η Ιστορία θα δώσει μιαν οριστική απάντηση σ’ αυτές τις παλαβές φιλοδοξίες 
των Μπολσεβίκων.»91 

Η κύρια ευθύνη για την οργάνωση της εξέγερσης ανα-
τέθηκε στον Τρότσκι, που ήταν πρόεδρος του Σοβιέτ κι επι-
κεφαλής της Επαναστατικής-Στρατιωτικής Επιτροπής, η 
οποία είχε δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του κινήματος 
του Κορνίλοφ. Η κατάληψη της εξουσίας απαιτούσε μικρό 
αριθμό ανθρώπων, και είχε τη μορφή στρατιωτικής επιχεί-
ρησης. Όπως γράφει ο Σουκάνοφ, οι πλατιές μάζες 

«… δεν είχαν να κάνουν τίποτα στους δρόμους. Δεν 
υπήρχε κάποιος εχθρός που να απαιτούσε μαζική δράση, 
οπλισμένες δυνάμεις, μάχες και οδοφράγματα... Αυτή ήταν 
μια ιδιαίτερα ευτυχής περίσταση για την Οκτωβριανή μας 
Επανάσταση, για την οποία όμως ακόμα συκοφαντείται ως 
δήθεν στρατιωτικό κίνημα και σχεδόν παλατιανό πραξι-
κόπημα. Καλύτερα θα έκαναν να ρωτήσουν: Ήταν ή δεν

ήταν  το  προλεταριάτο  του  Πέτρογκραντ  με  το  μέρος  των  οργανωτών  της 
εξέγερσης του Οκτώβρη; Μόνο μια απάντηση χωράει εδώ πέρα. Ναι, οι Μπολσεβίκοι 
έδρασαν  με  την  εξουσιοδότηση  των  εργατών  και  των  στρατιωτών  του 
Πέτρογκραντ.»92

Οι μήνες των παλινδρομήσεων του επαναστατικού αγώνα τέλειωσαν στις  25 
του Οκτώβρη. Ο Τρότσκι περιγράφει την κατάσταση που επικρατούσε την επομένη 
της εξέγερσης:

«Το επόμενο πρωί έπεσα με τα μούτρα στις αστικές και τις μενσεβίκικες εφημε-
ρίδες. Δεν είχαν ούτε λέξη σχετικά με την εξέγερση. Οι εφημερίδες είχαν κάνει τόσο 
ντόρο  σχετικά  με  την  επερχόμενη  δράση  οπλισμένων  στρατιωτών,  τις  λεηλασίες, 
τους αναπόφευκτους ποταμούς αίματος, την ανταρσία. Και τώρα δεν μπόρεσαν να 
διακρίνουν μιαν εξέγερση που συνέβαινε στ’ αλήθεια. Στο μεταξύ, χωρίς να επικρα-
τήσει  σύγχυση, χωρίς  οδομαχίες,  σχεδόν χωρίς  πυροβολισμούς κι αιματοχυσία,  τα 
κέντρα εξουσίας έπεφταν το ένα μετά το άλλο στα χέρια αποσπασμάτων από φα-
ντάρους, ναύτες και ερυθροφρουρούς... 

... Μια αντιπροσωπεία της δημοτικής Δούμας ζήτησε να με δει και μου έκανε 
μερικές αμίμητες ερωτήσεις: “Σκοπεύετε να προτείνετε στρατιωτική δράση; Αν ναι, 
ποια και πότε;”. Η Δούμα θα έπρεπε να ενημερωθεί σχετικά, “όχι λιγότερο από εικο-
σιτέσσερις ώρες νωρίτερα”. Τι μέτρα είχε λάβει το Σοβιέτ για να διασφαλίσει την 
τάξη και την ασφάλεια; Και πάει λέγοντας. Και τέλος: “Σκοπεύετε να μας διαλύσετε 
επειδή αντιτεθήκαμε στη μεταβίβαση της εξουσίας στα σοβιέτ;”.

Απάντησα: “Η σημερινή Δούμα καθρεφτίζει το χτες. Αν προκύψει σύγκρουση, 
θα προτείνουμε στο λαό να εκλέξει μια νέα Δούμα, σύμφωνα με την καινούργια κα-
τανομή των δυνάμεων”. 

Η αντιπροσωπεία έφυγε όπως ήλθε, αλλά είχε αφήσει πίσω της τη σιγουριά της 
για μια εξασφαλισμένη νίκη. Κάτι είχε αλλάξει στη διάρκεια της νύχτας. Μόλις πριν 
τρεις εβδομάδες είχαμε πάρει την πλειοψηφία στο Σοβιέτ του Πέτρογκραντ. Μετά 
βίας ήμασταν κάτι παραπάνω από ένα σύμβολο –χωρίς έντυπο υλικό, χωρίς χρηματο-
δότηση, χωρίς τοπικές κομματικές οργανώσεις. Προχτές ακόμα η κυβέρνηση διέταζε 
τη σύλληψη της Επαναστατικής-Στρατιωτικής Επιτροπής κι έτρεχε να εντοπίσει τη 
διεύθυνσή μας. Σήμερα μια αντιπροσωπεία της Δούμας της πόλης έρχεται στη “συλ-
ληφθείσα” Επιτροπή, για να πληροφορηθεί σχετικά με τη μοίρα της Δούμας.»93

Στη συνέχεια ο Τρότσκι περιγράφει μια συνομιλία του με τον Λένιν:



«Η εξουσία βρίσκεται στα χέρια μας, στο Πέτρο-
γκραντ τουλάχιστον. Ο Λένιν... με κοιτάζει ήπια, μ’ 
αυτό το είδος περίεργης συστολής που στην περίπτωσή 
του σήμαινε οικειότητα. “Ξέρεις”, λέει διστακτικά, “από 
τον κατατρεγμό και την παρανομία, να έρχεσαι τόσο 
απότομα στην εξουσία...”. Σταματά ψάχνοντας τη σω-
στή λέξη. Εs schwindet (σου προξενεί ίλιγγο), καταλήγει 
μιλώντας ξαφνικά στα γερμανικά, και δείχνοντας με το 
δάχτυλο το κεφάλι του. Αλληλοκοιταζόμαστε και γε-
λάμε για λίγο. Όλο αυτό παίρνει μόλις ένα ή δύο λεπτά. 
Κι ύστερα, ένα απλό “προχωράμε στην επόμενη υπόθε-
ση”».94

Η υπόσχεση της ανθρώπινης χειραφέτησης βρί-
σκονταν ψηλότερα από οτιδήποτε άλλο στη σκέψη εκείνων που ηγήθηκαν της επα-
νάστασης. Σ’ ένα από τα πιο συγκινητικά του αποσπάσματα, ο Λένιν έγραψε:

«Μέχρι τώρα όλο το δημιουργικό ταλέντο της ανθρώπινης διάνοιας, δούλευε 
μόνο για να προσφέρει τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας και του πολιτισμού στους 
λίγους, και να στερεί από τους υπόλοιπους ακόμα και τα στοιχειώδη –τη μόρφωση 
και την ελεύθερη ανάπτυξη. Τώρα όμως όλα τα θαύματα της τεχνολογίας, όλες οι κα-
τακτήσεις του πολιτισμού, είναι ιδιοκτησία ολόκληρου του λαού, και στο εξής η αν-
θρώπινη διάνοια και ιδιοφυΐα, δεν θα στρεβλώνονται για να γίνουν εργαλεία καταπίε-
σης, εργαλεία εκμετάλλευσης. Γνωρίζουμε το εξής: αξίζει σίγουρα τον κόπο να πα-
λέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για να εκπληρώσουμε αυτό το καταπληκτικό ιστο-
ρικό καθήκον. Οι εργάτες θα φέρουν σε πέρας αυτήν την τιτάνια ιστορική αποστολή, 
επειδή μέσα τους κοιμούνται τεράστιες επαναστατικές δυνάμεις, απέραντες δυνάμεις 
ανανέωσης και αναγέννησης.»95

Με μια παρόμοια διάθεση, ο Τρότσκι γράφει στην αυτοβιογραφία του, με τίτλο 
Η ζωή μου:

«Ο Μαρξισμός θεωρεί τον εαυτό του ως τη συνειδητή έκφραση της ασυνείδη-
της ιστορικής διαδικασίας. Αλλά η “ασυνείδητη διαδικασία” με την ιστορική-φιλοσο-
φική έννοια του όρου –όχι την ψυχολογική– συμπίπτει με τη συνειδητή της έκφραση 
μόνο στο ανώτατο σημείο της, όταν δηλαδή οι μάζες, με αμιγώς στοιχειακή πίεση δη-



μιουργούν ρήγμα στην κοινωνική ρουτίνα και δίνουν μια νικηφόρα έκφραση στις βα-
θύτερες ανάγκες της ιστορικής ανάπτυξης. Και σε τέτοιες στιγμές, η ύψιστη θεωρητι-
κή επίγνωση της εποχής συγχωνεύεται με την άμεση δράση εκείνων των καταπιε-
σμένων μαζών που βρίσκονται πολύ μακριά από τη θεωρία. Η δημιουργική ένωση 
του συνειδητού με το ασυνείδητο, είναι αυτό που αποκαλούμε συνήθως «έμπνευση». 
Η επανάσταση είναι η εμπνευσμένη φρενίτιδα της ιστορίας...»96 

Η  Ρόζα  Λούξεμπουργκ,  που  είχε  διατυπώσει  και  μερικές  αυστηρές  κριτικές 
ενάντια στους Μπολσεβίκους, συνόψισε τη σημασία της Ρωσικής Επανάστασης: 

«Η Ρωσική Επανάσταση είναι το μέγιστο γεγονός του Παγκόσμιου Πολέμου... 
Οτιδήποτε θα μπορούσε να προσφέρει ένα κόμμα σε θάρρος, επαναστατική διο-

ρατικότητα και συνέπεια σε μιαν ιστορική ώρα, ο Λένιν, ο Τρότσκι και οι άλλοι σύ-
ντροφοι το έδωσαν απλόχερα. Όλη η επαναστατική τιμή και ικανότητα που έλειπαν 
από  τη  δυτική  σοσιαλδημοκρατία,  εκπροσωπήθηκαν  από  τους  Μπολσεβίκους.  Η 
Οκτωβριανή εξέγερσή τους δεν έσωσε μόνο τη Ρωσική Επανάσταση. Έσωσε επίσης 
και την τιμή του διεθνούς σοσιαλισμού... 

Όλα  όσα  συμβαίνουν  στη  Ρωσία  είναι  κατανοητά  και  αποτελούν  μιαν  ανα-
πόφευκτη αλληλουχία αιτίων και αποτελεσμάτων, των οποίων σημεία εκκίνησης και 
τερματισμού είναι: η ανεπάρκεια του γερμανικού προλεταριάτου, και η κατοχή της 
Ρωσίας από τον γερμανικό ιμπεριαλισμό. Θα ήταν σαν να ζητάμε κάτι το υπεράνθρω-
πο από τον Λένιν και τους συντρόφους του, αν κάτω από τέτοιες συνθήκες είχαμε την 
απαίτηση να μας παρουσιάσουν ως διά μαγείας την τελειότερη δημοκρατία, την πιο 
υποδειγματική δικτατορία του προλεταριάτου και μιαν ακμάζουσα σοσιαλιστική οι-
κονομία... 

Ο κίνδυνος αρχίζει μόνο από τη στιγμή που, όλα όσα κάνουν σπρωγμένοι από 
την ανάγκη κι αυτές τις μοιραίες συνθήκες, τα θεωρήσουν αρετές... και θελήσουν να 
τα προτείνουν στο διεθνές προλεταριάτο ως μοντέλο σοσιαλιστικής τακτικής... 

Το σωστό είναι να διαχωρίσουμε το ουσιώδες από το επουσιώδες, την ψίχα από 
το τσόφλι στις τακτικές των Μπολσεβίκων...

Σημασία δεν έχουν τα δευτερεύοντα ζητήματα τακτικής, αλλά η ικανότητα του 
προλεταριάτου για δράση, η δύναμη για δράση, η θέληση για ενδυνάμωση του σοσια-
λισμού. Σ’ αυτά, ο Λένιν ο Τρότσκι και οι φίλοι τους είναι οι πρώτοι, είναι εκείνοι 
που προχώρησαν μπροστά κι έγιναν παράδειγμα για το παγκόσμιο προλεταριάτο. Εί-
ναι ακόμα οι μόνοι μέχρι στιγμής που μπορούν να αναφωνήσουν μαζί με τον Χούτεν: 
“Τόλμησα!”. 

Αυτό είναι το ουσιώδες και το διαρκές στην πολιτική των Μπολσεβίκων. Μ’ 
αυτήν την έννοια, εκείνοι προσέφεραν αθάνατη ιστορική υπηρεσία βαδίζοντας επικε-
φαλής του παγκόσμιου προλεταριάτου στην κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας, θέτο-
ντας το πρόβλημα της υλοποίησης του σοσιαλισμού στην πράξη, και προωθώντας δυ-
ναμικά τοα ξεκαθάρισμα των λογαριασμών ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργατική 
δύναμη σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Στη Ρωσία το πρόβλημα μπορούσε μόνο να τεθεί. 
Δεν θα μπορούσε και να επιλυθεί στη Ρωσία. Και υπ’ αυτήν την έννοια το μέλλον, 
παντού, ανήκει στον “Μπολσεβικισμό”».97 

Σήμερα, χρειάζεται ακόμα να παλέψουμε για τη «μεγάλη αφύπνιση της προσω-
πικότητας», όπως το έθεσε ο Τρότσκι. Θα έλθει η μέρα, όχι εύκολα, όχι αυτόματα, 
αλλά θα έλθει. Τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε ξανά για «μια μεγάλη αφύπνιση της 
προσωπικότητας» παγκόσμια. 
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