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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Ο

'Η πιιοοὺσσ ιὶννλιιιὴ μετιἱφοσση τοϋ ἔονοὺ: Ν ὰ
βελτιώσουμε τὸν τοοπο τῆς μελέτης
μας έγινε ἀπὸ τὺ σιλῆοες ιιινἐζιπο κείμενο τῆς δεὺ-
τεοης έκδοσης τῆς 'Εκλονης ”Ε”ονωντουΜοἱο
Το ὲ- Τοὺνν ιι Τομ ο ς ΙΙΙ, ποὺ ἐι-ιδὁθηιιε τὸ
Μάιο του 1953 στὸ Πει·-ιῖνο ἀπὸ τὸ Λ οι Ξ οι ὁ “Ε ιι-
ὁοτιιιὸ Ο ἱιιο. 'Η ἔιιὁοση σὺτὴ ἕνινε μὲ βάση
τὴν ιιοιὁτη ἕιιδοση στὰ ἀννλιιιὰ ποὺ ἔνινι: τὸ Νοέμ-
βοἰο τοῦ Ιθὅὀ, ἀφοῦ” ἀνσθειοοἠθηιιε μὲ βάση τὶς βελ-
τιώσεις ποὺ ἕνινσν στὸ ιιινεζιιιὺ κείμενο.



ΣΙ-ΙΝΙΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Αὺτὴ ὴ είσὴνηση ιτοὺ έγινε στὴ σύσκεψη στελεχών ποὺ
σὺνκληθηκε τό Μάιο τοϋ 194! μαζί μέ τὴν είσἠνηση «Νά
βελτιώσοὺμε τό στὺλ δουλειάς του Κόμματος» και «Νά άντιτα-
χθοὺμε στο «Κομματικό "Οκταμεοές δοκίμιο» άτιοτελεῖ βασικὴ
αὺνεισφοοά στὴν έκστοατεία νιά τὴ βελτίωση τοϋ τοόπον σκέ-
ψης του Κόμματος και τοὺ στὺλ δουλειάς. Τά κείμενα αὺτά
έοεὺνοὺν καί σὺνοψίζοὺν τις ίδεολονικὲς διαφοοές τοϋ ιταοελ-
θόντος πάνω στὴ νοαμμὴ τοὺ Κόμματος καί άναλὺοὺν το μι-
κοοαστικό τοόιτο σκέψης ποὺ ἦταν ιτολὺ διαδομένος, ίδιαίτεοα
τόν ὺιτοκειμενισμὸ και -τον σεχταοισμό και τὴ μοοφὴ ἕκφοασἠς
τοὺς, το «κομματικό όχταμεοὲς δοκίμιο». 'Ο σὺντοοφος Μάο
Τσε- Τοὺννκ ἐνκαινίασε μιά έκστοατεία νιά τὴ μαοξιστικὴ -
λενινιστικὴ μόοοκοση, ίδιαίτεοα μιά έκστοατεία μιά τὴ βελ-
τίωση τοὺ τοόιτον σκέψης και του στὺλ δονλειάς, σὺμοκονα μέ
τίς άοχὲς τοὺ μαοξισμοὺ - λενινισμοὺ. 'Έ”τσι_, άοχισε μιά μεγάλη
σὺζἠτηση μέσα κι έξω άπό τά Κόμμα μιά τὴν δκοστὴοιξη τῆς
νιοολεταοιακὴς ίδεολονίας έναντίον τὴς μικοοαστικὴς ίδεολονίας
.ποὺ είχε σάν άιτοτέλεσμα νά ίσχὺοοιιοιηθεί ὴ θέση τὴς ιτοο-
λεταοιακης ίδεολονίας. νά άννψωβεί ὴ ιτολιτικὴ σννείδηση τῶν
στελεχών καί νά νίνει το Κόμμα στέοεο καί ένωμένο όσο ιιοτέ
άλλοτε.

'ΙΙ Εἰδικὴ Ἑπιτοοτιὴ γιά τὴν έκδοση τῆς
"Ε κ λ ο γ ἦ ς "Εργων του Μάο Ταὲ -
Τοὑνγκ, τῆς Κενιρικης ”Επιτροπῆς
του Ιἰουμμουνιστικου Κ ιιματος Κίνας.



ο

Νομίζω, ότι πρέπει να όελτιὡσουμε τὴ μέθοδο καὶ τό
σύστημα της μελέτης μέσα στό Κόμμα μας. Πι” αὐτό για
τοὺς παρακάτω λόγους:

Ι

Τὲι είκοσι χρόνια ζωῆς του Ιίομμουνιοτικου Κόμματος
Ιἰἰνας είναι είκοσι χρόνια μιας όλο καὶ πιό αῦξανόμενης
σὑνδεσης τῆς γενικῆς αλὴθειας του μαρξισμου - λενινι-
σμοῦ μὲ τὴ συγκεκριμένη πρακτικη τῆς κινέζικης ἐπανά-
στοισης. ”Αν ανατρέξουμε στην παΰόικηὴλικία του κόμ-
ματός μας, θα όοῦμε πόσο ὰόύνατη καὶ ἐπιιρανειακὴ ηταν
τότε η κατανόηση τῆς θειυρίαςτου μαρξισμοῦ - λενινισμου
και τῶν κροόλημόιτων τῆς κινέζικης έπανὰσταοης και πό-
σο πιό όαθιόι και πιο πλούσια είναι σὴμορα. Στα τελευ-
ταια έκατό χρόνια, οἱ καλλίτεροι γυιοὶ καὶ θυγατέρες του
κινέξικου λαου, ἑνὸς όαθιόι πονεμἐνου λαου, άναζητοῦσαν
την αληθεια, ποὺ θα έσωζε τό λαό τους, σέ μια πορεία
γεμάτη αίμα καὶ δακρυα, όπου πολλοὶ από τοὺς μαχητές
αὐτοὺς έπεφταν καὶ τὴι θέση τους τὴν έπαιρναν αμέσως
άλλοι. Αυτὴ ὴ πορεία ὴταν μια όπέροχη ὲποποιῖα. "Ομως
μόνο μετὰ τόν Πρῶτο Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ. την ”Οχτω-
όριανὴ "Επανασταση στὴ Ρωσία ανακαλύψαμε τό μαρξι-
σμό - λενινισμό, αότὴ τὴ μεγόιλη αληθεια, ποὺ εἶναι τό

κ



ΤΟ. ΠΑΟ 'ΤΣΕ - ΤΟΙΝΓΚ

πιο σίγουρο όπλο για την απελευθέρωση τοῦ λαου μας.
Τό όπλο αὐτό, τό Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας, τό υίο-
θέτησε, τό έκλαίκευσε καὶ/έμαθε να τό χρησιμοποιεί. ΩΠ
ένωση τῆς θεωρίας του μαρξισμοῦ - λενινισμοῦ μέ τη συγ-
κεκριμένη πρακτικη τῆς κινέζικης έπαναστασης αλλαξε
τη φυσιογνωμία της κινέζικης έπαναστασης. Τό Κόμμα
μας, στην περίοδο του πολέμου έναντίον τῆς "Ιαπωνίας έ-
ιραρμόζοντας τη γενικη αληθεια του μαρξισμου - λενινι-
σμου στη μελέτη της συγκεκριμένης πρακτικης του πολέ-
μου, στὴ μελέτη τῆς σημερινῆς Κίνας καί του σύγχρονου
κόσμου, έκανε ένα μεγαλο όημα πρός τα έμπρός. ίΕτσι
έριξε τίς πρῶτες όἀσεις για τη μελέτη της ἱστορίας της
Κίνας. "Ολα αότα είναι καλα σημαδια.

ΙΙ

Παρ” όλα αὐτὰ. έχουμε αδυναμίες καὶ μαλιστα πολὺ
μεγαλες. Κατα τη γνώμη μου. δεν θα μπορέσουμε να προ-
ωθησουμε τό έργο μας καὶ να προχωρήσουμε προς τα έμ-
πρός στό μεγαλο καθηκον της συνένωσης της θεωρίας του
μοιρξισμου - λενινισμου μέ τη συγκεκριμένη πρακτικὴ της
κινέζικης έπαναστασης αν δὲν απαλλαγουμε απο τίς αδυ-
ναμίες αῦτές.

Πρῶτο, ας αρχίσουμε από τα τρέχοντα ζητηματα. Πα-
ρα το γεγονός ότι είχαμε όρισμένες ἑπιτυχίες στη μελέτη
της σημερινῆς κατάστασης, έσωτερικης και διεθνοῦς, τό
όλικό ποὺ συγκεντρώσαμε είναι για ένα μεγαλο πολιτικό
κόμμα σαν τό δικό μας, ασήμαντο καί ·ῆ ἔρευνα ποὺ ανα-
λόιόαμε γίνεται χωρίς μέθοδο σε όλους τοὺς τομείς, είτε
είναι ό πολιτικός τομέας, είτε ό στρατιωτικός, ό οίκονο-
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μικός η ό τομέας του πολιτισμοῦ. Γενικα στα τελευταία
είκοσι χρόνια η δουλεια μας δέν ηταν συστηματικη καί
λεπτολόγα για να συγκεντρώσουμε τό σχετικό ὺλικό απ”
όλους τοὺς τομείς, ποὺ πιό πανω αναφέραμε, δεν δημιουρ-
γησαμε ατμόσφαιρα ποὺ να εὺνοει την έρευνα μελέτη
της αντικειμενικῆς πραγματικότητας. Πολλοί από τοὺς
συντρόφους τοῦ Κόμματός μας έχουν στη δουλεια τους έ-
να πολὺ ασχημο στὺλ δουλειας ποὺ έρχεται σέ ριζικη αν-
τίθεση μέ τό θεμελιακό πνεῦμα του μαρξισμοὺ - λενινι-
σμου° τοὺς αρέσει να «κυνηγουν πουλια μέ κλειστα ματια»
καὶ να «ψαρεύουν στα τυφλα»-›° αντιμετωπίζουν τα προ-
όλἡματα έπιπόλαια και χοντροκομμένα, κομπορρημονοὺν
καί ίκανοποιουνται μέ τό να παραθέτουν αποσπασματι-

ς γνώσεις. ”Ο Μαρξ, ό ”Ενγκελς, ό Λένιν και ό Σταλιν
μας διδασκουν να μελεταμε σοόαρα την αντικειμενικη κα-
τασταση καί να ξεκιναμε όχι από τίς ὺποκειμενικές εὺχὲς
καί έτίιθυμίες αλλα από τα αντικειμενικα γεγονότα όμως
πολλοί σύντροφοί μας ένεργουν έντελῶς αντίθετα.

Δεύτερο, ας περασουμε στη μελέτη της ίστορίας. Πα-
ρα τό γεγονός ότι όρισμένα μέλη μας καί μερικοί συμπα-
θουντες ασχολήθηκαν μ” αότην. τό έκαναν μὲ τρόπο όχι
μελετημένο καί έντελῶς ανοργανωτο. Πολλα μέλη έχουν
όλοκληρωτικηταγνοια της κινέζικης ἱστορίας, καὶ η αρ-
χαία ἱστορία καί ὴ πορεία της Κίνας στην τελευταία έ-
κατονταιτία είναι γι” αότοὺς ένα δασος ανεξερεύνητο.
Πολλοί από τοὺς μαρξιατές - λενινιστές μας διανοούμε-
νους αναφέρονται συνεχῶς στην "Αρχαία 'Ελλαδος αλλα
μὲ λύπη μου πρέπει να πίὺ. πιἶυς χανουν τη μνημη τους ό-
ταν πρόκειται για τοὺς δικούς μας προγόνους. Κατ" αότό
τόν τρόπο δέν δημιουργείται ατμόσφαιρα σοόαρῆς μελέ-

ναΓην·
Ἱ
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της καί τοῦ παρόντος καί του παρελθόντος.
"Ας αναφερθοϋμε τέλος, στη μελέτη της έπαναστατι-

κης πείρας τῶν αλλων χωρων καί της γενικης αληθειας
του μαρξισμοὺ - λενινισμου. Πολλοί σύντροφοι έμφανίζον-
ται να μελετοῦν τό μαρξισμό - λενινισμό απλῶς για να
απολαμόανουν τὴ χαρα τῆςγμελέτης καί όχι για να χρησι-
μοποιησουν τη μελέτη για τίς αναγκες τῆς πρακτικης της
έπαναστασης. Κατα συνέπεια, είτε διαόαζουν λίγο είτε
πολὺ, είναι ανίκανοι να αφομοιώσουν αὺτα ποὺ διαόαζουν.
Αὺτό ποὺ μποροῦν να κανουν είναι να αρπαζουν φρασεις
από τα έργα τῶν Μαρξ, ”Ενγκελς, Λένιν καί Σταλιν, αλ-
λα είναι ανίκανοι, ξεκινώντας από τίς θέσεις τους να χρη-
σιμοποιήσουν τη μέθοδο καί τη διδασκαλία τους στη με-
λίτη τίὺν συγκεκριμένων γεγονότων τόσο της ἱστορίας ό-
σο καί της σημτρινῆς Κίνας καί να αναλύουν μέ συγκε-
κριμένο τρόπο τα ιίδικα προόλἠματα της κινέζικης έπα-
ναοταοηςι Μια τέτοια σταση απέναντι στό μαρξισμό - λε-
νινισμό είναι ίξαιριτικα έπιζημια, ίδιαίτερα για τα με-
σαία καί ανώτερα στελέχη.

Τα τρία πραγματα στα όποια αναφέρθηκα ¬- ὴ πα-
ραμέληση της μελέτης τῶν τρεχόντων ζητηματων, ἡ πα-
ραμίλησλη της μελέτης της ἱστορίας καί η παραμέληση
της έφαρμογης τοῦ μαρξισμού - λενινισμοῦ -- αποτελουν
παραδείγματα ένός πολὺ κακου στὺλ δουλειας. 'Π έπέκτα-
ση αὺτου του στὺλ δουλειας θα ασκουσε όλέθρια έπίδρα
ση σὲ πολλοὺς από τοὺς συντρόφους μας.

Πραγματικα, ὺπαρχουν πολλοί σύντροφοι στίς γραμ-
μές μας ποὺ ακολουθοὺν αὺτό τό στὺλ δουλειας. "Αποφεύ-
γουν να έρευνουν συστηματικα καί λιπτομερειακα τὴ συγ-
κεκριμένη κατασταση στη χώρα τους καί έξω απ” τη χιό-
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ρα τους, στὴν έπαρχία τους ααί στὴν περιοχἡ τους, στὴν
περιφέρεια ποιοί στὴ ύαση τους' οιαθοδφηγουν στηριγμένοι
αποαλειστιαα σε έπιφανειααες γνώσεις αοιί σὲ προσωπιπὲς
ἕιαισθὴσεις. Ένα τέτοιο ύποσιειμενιαὸ στύλ δουλειας δὲ
χαρακτηρίζει πολλούς ἀπὸ τούς συντρὁφους μας;

Πολλοί σύντροφοι, αντί να ντρέπονται είναι ύπερὴφα-
νοι για τὴν αγνοια τους ὴ τὴν ανεπαραὴ γνώση της ίστο-
ρίας τους. Ἱἶί ἱστορία του Κομμουνιστικού Ιἶύμματος Κί-
νας ααί ὴ ἱστορία της Κίνας τών τελευταίων έαατὸ χρὀ-
νων μετα τον Πὁλεμο του “Οπίου έχει ξεχωριστὴ σημα-
σία, καί έν τούτοις πολλοί λίγοι τὴ γνωρίζουν ίοιανοποιη-
τινια. Σὲ ὅτι αφορα τὴ μελέτη τὴς οίαονομιαὴς, πολιτιαὴς,
στρατιωτιαιὴς νιαί πολιτιστιπὴς ίστορίας τὴς τελευταίας
ἑαατο·νταετίας, για να μιλὴσουμε ποιθαρα δὲν ύπὀιβχει πα-
νένας αναμεσα μας πού να ασχοληθηκε σοὕοιρα. 'Έτσι πολ-
λοί αγνοώντας τὴν δική τους πραγμοιτινιὀτητοι δὲν τούς
μένει παρα να ίτιανοποιουίνται μὲ φλυαρίες γύρω ἀπὸ τὴν
ἱστορία τὴς αρχαίας Έλλαδας ααί αλλων χωρών -- νιαί
ἶεξυπηρετουνται ακομα μὲ. γνώσεις, εντελώς οίπτρές, παρμέ-
νες απὸ τα σνιουπίδιοι τῶν ξένων ύιύλίων!

Στὴν τελευταία δεκαετία, πολλοί ανθρωποι πού σπού-
ἶαασαν ἔποισχαν απ” οιύτὴ τὴν αρρώστεια. Γυρίζοντας ἀπὸ
τὴν Βύρώπη, απὸ τὴν Ἄμεριαὴ ααί τὴν Ἱαπωνία, ίιἐν ὴξε-
-ραν παρα να αναμασσανε χωρίς ειριτιιιὸ πνεῦμα ίὁλοι αύτα
πού αουθριλοῦσαν απ” ἔξω, Τα γραμμὁφωνα αύτα ξεχνού-
σαν, οτι το ααθὴαον τους ὴταν να οιατοιλὀιύουν ααί να δη-
μιουργησουν νέα πραγματα. "Η αρρώστεια αύτὴ είσχώρησε
επίσης καί στὸ Ιίομμουνιστισιὁ Κόμμα.

Μελετοίμε το μαρξισμό, αλλα πολλοί αναμεσα μας, πού
”“ίδονται έπίσης σὲ μελέτες, χρησιμοποιούν μια μέθοδοθύιεα Ο·

Akis
Μολύβι
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,ποὺ όρίοπεταιι σέ ρνιἶιζιπιὴ ανιτείἶθεση με τό ιμεαρξισιμνόεο. Έιτισιιττ,
πνανραξόγίιιόιγζνιουιν τὴ θτεμελιιααὴ; έξ-ααολοςοτθιητιαα έθε-
ταν οί Μαρξ, Ἱἶνγγγιιεγλτςνοτ, Λένιν αιαί Σταλιν: τὴν ένιότιητα
θετωρίαις ααί Παραύιαζτύογντεαις να-ρχὴί εύτὴ,έπι-
ρὁησαν μιὰ, αλλη πού -είναι ίδιιαμετριιιπα ιιίίντ,ίλθ·ετ.η τὴν
ιπροηγγοὕμεννη, :, τον ισμιὸτὴς θιειωρίατς από πραζη
Στίς: σχολές, παί στίς όμαίόες μελέτηςι λστ,ελ,λεχιῖ1ν„ οί πα-
θηγητἑς φιελτοσοτφίας αατευθύννουν, τούς .σπνουδαστές
στὴ μιέλέτη τὴς,-λιοτγιαχιὴνςςτνὴς αινἑίζίιπηιτς γέπαινόιστασηςς, οί αα-
θηγητές τῶν οίπονεοίιμιιαιῖανί δέν ·τού.ςι πατ-ιευθύννουιν στὴ “μελέ-
τη τιῖινε .ίδιαίιτνερτωον χςαεραατηορινστιταῶνι τὴς πιννέζιαης οίπο-
ανιομίας, οί αταθιηγητιἑε τῆς, ιπολιτιιιὴς ἐπινστἡμηε. δὲν τούς
πατευθύνουν στὴ μελέτη τὴς ταατγιαὴἶςι τὴς τιινίέιζιπηςι έπα-
ινόίστιασιηος, οί ααθηγητίὲςν τὴς στρατηγιαὴς έίτιστὴμιηιςν δέν
τούς πατετυιύν-ούν μελέτη τῆς στροαετηγιαὴς παί. τίαπτιι-
πηλός, πού υίολθλετὴθηπει στίς είίεδιιιές, συνίθγὴπελς της Κίνας,
οιλπ. νιλπ. Κατα συνέπεια, οί ιἑσφοιλμένες ,ίδίως ίό-έες, δια.-
δίίόονται πανί ζημια πού γίνετοιι, μειγιοιλώννειι. Αύτό απού
έμαθε. ένας στα Γε-ναν, δὲν ξέτρει να τό ;έφαρμόσειι στὸ Φου-
αιένιν Έ. "Αν οί νιαθηγηιτὲες τῆς οίπονομίιας δέν μποροῦν
έίξἔηγὴσονυον τὴ σχέση πού ῦπόιρχει ανόίμεεσαν στό νόμισμα
της Μεξθοριααῆς Περιοχὴς νιαί στα ,έθνιαό νόμισμαι, είναι
φυεστιαὸ να .μποροῦν να τὸ αανουν οί ,σπουδαστές Αύ-

1. Τό Φουπέν· ύρίί·-σα-ειτ·ιαι_ περίπου σέ. 'ῖθ χλμ. νοτίως του- Γιε-
νοίν. _

2. Το νόμισμα, ιτγης Μιειυὲορτιαιιὴς Πἱεριιοχης το εηέιοιιεί-νε αυόε.ρ-ι
νητιαὴ 'Ἑ.ραπεί;α. τὴς -Ηεααριιαπ-ὴ-ώς. Περιοχίῆς Σενσῖί - Ιἰοιν.σ.ο.ύ, νε Νίν-
γασία, ααί- τό έθνιαιίε νόμισμα, τὸ εἐαείῦανε απὸ τό Ιθθύ οί τέσσε-
ρες όασιπὲς τραπεζες· πού ἑλίέγχοντοεν τό γ·ρα·φ.ει;σπ·ρ·ατιπό “εεε-
φαλαιο του Κοοόμ.ι·τ.αν·γνι τιαί. -τούςὲ αγγλο - αμεριπανούς ἰμπεςρια-

Akis
Μολύβι
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τὸ σαν συνέπε,ι·α, να δημιιουργηθεϊ μια δδυσιαριεστη
πνιενύιλνμαεῖιπίίὶ αατατσταση ατνιαί-Εεσα σὲ_πν1ολ,λ.ούὲ1 ϋαύίνιδιιιαστνὲἐι-
Αύτοί, δὲν ἑαδγηλλώνουν νιανένοι ἑνδιαφέρον απέναντι στα
,ςςυιςαζιιαα επροδύλὴματεα νιοιί δὲν απιοαίἰδ·ουνν ι-ιοιμια σημασία
στίς αατευνθύ-ν°σεις τού κόμματος, αλλα μένουν προσαιολλη-
μἑνοι μὲ ύλη τους τὴν ψυχὴ στα ύποτιθέμενα αμεταύλητα
ιδύτγματια πού ἔμοιθοιν απο τούς παθνηγητιέις τους. ί

Βέίύίαια, αύτα δὲν αποτελούν ενι·›ι` νπαταστασ# σταγ . Υ η γ η
Κόμμα μας, αλλα α·νοιφέροντα·ι μόνο στίς. χειρότερες πε-
ριιπτώρσειιςν, λίπωσδὴποοτειι, ύπαρχουν πολλα ίπαρεοιδεενίγμαιτα
τέτιου είδους στὸ Ιίόιμμα μας, πού προξένητσοιν μεγαλη ζη-
: λιγα ιιαί αδ έν ἐπιτ έπεται να τα αντιι.ι.ειτνω.π,.ιίὲίζοὲυι εε αδια-
φοιρνίεα.

Για να ἐξιειτανσουμνε πιὸ λεπτομερειαιια αύτα πού-
ς νΐιπτρνοηιγοιϋμιὲναν„, ῆγθνελα να συγκρίνω δύο ι νία

πους, ένέὶργενιας πού είναι διιιαμετριαα αντίθετοι.
Ητο9

Ιξίἰ

Πρώτο ὁ τρνόπος.

Στὴν περνίπιωση αύτἠν σταση πού υίοθετούν οί αν-
λθιριωιπιοιι είνιιαιι ύτι δὲν Ρτλιετιούνν γισυοτιηνματιιαια παί λεπτομε-
ρειοινια τὴν αντινιενιιιμειννιπὴ αατα„στςιονηΕ,αιλλα ἐμπιστεύονται
.στ-δν ἐν-θοίισιρισμό. τους νιί συγειε:χυ.μὲνη
εἰιιιόνα για τα ίύιαίτερνα χαριαατηἔριιειοτιιαα τὴς Κίνας. ἰίαν-
 

ελ °ΙΞ1-ολα ο ουγγραφἐαις ισ-σεταιτο ιπροεληγμα πού είχε
αναίαιιύψει τότε, σχετικα μέ τὴν· αν-τα'λλαγὴ τῶν ύύο αύτών νομι-
σματιον.

Ξ·
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θρωποι ποὺ υἱοθετοῦν αὺτὴ τὴ στάση άγνοοϋν τὴν ἱστορικὴ
συνέχεια, ένδιαιρέρονται μόνο γιὰ τὴν Ἄρχαιοι Ἑλλάδα,
ὰλλ” όχι γιὰ τὴν Κίνα--ν-ὰγνοουν ἐντελῶε τὴν ἱστορία τὴς
Κίναςζ ὴ χθεσινὴ και προχθεσινὴ Κίνα εἶναι γι” αὺτοὺα,
ένα δάσοε σκοτεινό. Ἡκεῖνοι ποὺ υἱοθετουν μιὰ τέτια στάση
μελετοῦν τὴ θεωρία τοῦ μαρξισμοῦ-λενινισμου μὲ ὰιρηρημέ-
νο τρόπο, καὶ χωρὶς, καθορισμένο σκοπό. Μελετοῦν τόν
Μὰρξ, τόν Ἰὺνγκελη, τόν Λένιν και τόν Στάλιν όχι γιὰ νὰ
θρουν θέσει; σὰν θάση γιὰ νὰ ξεκινήσουν, σὰν τρόπο ενέρ-
·γειοιι,·, σὰν μέθοδο γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν θεωρητικών και
ετακτικιῖιν προθλημάτιον τὴς κινέζικης έπανάστασηε, άλλά
τάποκλειστικὰ γιὰ τὴ θεωρία αὺτὴ καθ” ἑαὺτὴ. Ἄντὶ νὰ
χτυπάνε πρός ένα ὰντικειμενικό σκοπό, ρίχνουν τὰ θέλη
τους χωρὶς, νάχ-ουν μπροστά του» ένα στόχοἶί) Μάρξ,όι”Βν-
γκελς, ό Λένιν και ό Στάλιν μάς διδάσκουν ότι πρέπει νὰ
ξεκινάμε άπόιτὴν άντικειμενικὴ πραγματικότητα και νὰ
Βγάζουμε άπ” αὺτὴ τοὺς νόμους, ποὺ θὰ μας ὁδηγὴσοὺν
στὴ δράση ματ. Γι” αὺτὸ ειναι άπαραίτητο, όπως λέει κι”
δ Μὰρξ, νὰ ὰιρομοιὼνουμε μὲ επιμέλεια τό ὺῖιικὸ ποὺ έχει
σὺγκεντρωθει και νὰ τό ὺποδάλλουμε σὲ μιὰ ἐπιστημονικὴ
άνάλυση και σύνθεση 3. Πολλοἱ ὰνάμεσά μας ἐνεργουν ὰ-
κριδιῖ›.·;, μὲ ὰντίθετο τρόπο. ”Αλλοι, όταν προχωρουν σε μιὰ
ἐργασία έρευνας, δὲν έκδηλὼνοὺν κανένα ἑνδιαιρέρον γιὰ
τὴ μελέτη τὴ; σημερινῆι; Κίνας, της χθεσινὴτ τῆι; προ-
χθεσινῆε Κίνας, ὰλλὰ συγκεντρώνουν τὴν προσοχὴ τους σὲ
εάιρηρημὲνει; θεωρίες», ξεκομμένες, άπό τὴν πραγματικότη-
τα. ”Αλλοι, προχωρουν στὴν πρακτικὴ δῃοὺλειὰ χωρὶς νὰ

θ. Βλ. Μὰρξ, 'Έ' ό Κε ερ ά λ α ι ο, <<Πρόλογο‹,; στὴ δεό-·
τερη έκδοση», Λονδίνο ιθάθ, Τόμος. 1ος.
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ΡΜοἑνουν προσοχὴ στὶς άντικειμενικὲς συνθῆκες, έμπιστεύον-
ται πάντοτε στόν ένθουσιασμό τους και άντικαθιστουν
τις ὰντικειμενικὲς συνθῆκες μὲ τις προσωπικές τους έ-
πιθυμίες. Καὶ οἱ δύο αύτὲς κατηγορίες ἀνθρώπων ἐ-
νεργοῦν με έντελῶς ύποκειμενικό τρόπο και ὰγνοουν
τὴν άντικειμενικὴ πραγματικότητα. Κάνουν μιὰ εἰσὴγηση,
τό σχέδιό τους εἶναι πάντοτε τό ἴδιο, Α, Β, Γ, Δ ὴ πρῶτο,
δεύτερο, τρίτο, τέταρτο καὶ στὰ γραιρτά τους ας δομ-
δαρδιζουν με ένα σωρό ιρλυαρἱες. Δεν έπιζητουν νὰ άνακα-
λύψουν τὴν άλὴθεια μέσα άπό τὰ γεγονότα, άλλά ἐπιζη-
τοὺν μόνο νὰ έντυπωσιάσουν μέ περίτεχνες έκιρράσεις τοὺς
άνθρὼπους. Εἶναι ἐπιδεικτικοι χωρὶς οὺσία και ‹‹λεπτε-
πίλεπτοιο χωρὶς στερεότητα. Πεισματάρηδες καὶ αὺτάρε-
σκοι, αύτοὶ οἱ «αύτοκρατορικοὶ άπεσταλμένοιι-› περπατάνε.
πάνω - κάτω καὶ ιραντάζονται πως εἶναι οι πιό σοιροὶ διν-
θρωποι σὺ” όλο τόν κόσμο.

'Γέτιο εἶναι τό στὺλ δουλειάς ὰρκετῶν συντρόφων μας..
*Όποιος υἱοθετει τό στὺλ αύτό γιὰ τόν ἑαυτό του, κατα-
στρέφει τόν ἑαυτό του,όποιος τό χρησιμοποιει γιὰ νὰ δια-
παιδαγωγἡσει άλλους ὰνθρὼπους καταστρέφει τοὺς άλλους
και όποιος τό υἱοθετεῖ στὴν καθοδἠγηση τὴς ἐπανάστασης,
φέρνει συμιρορὲς στὴν έπανάσταση. Μέ δυό λόγια, αὺτὴ
ύποκειμενικὴ, ὴ ὰντιεπιστημονικὴ και ὰντιμαρξιστικο-
λενινιστικὴ μέθοδος, εἶναι ό χειρότερος ἐχθρός του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος, τὴς έργατικὴς τάξης, του λαου και
του έθνους, και εἶναι ἐκδἡλωση άντικομματικου πνεύμα-
τος. ”|όχουμε μπροστά μας έναν ἐπικίνδυνο ἐχθρό° πρέπει
νὰ τόν έκμηδενἱσουμε. Μόνον όταν θὰ έξαλειιρθεῖ ό ύπο-
κειμενισμός θὰ θριαμόεύοει ὰλὴθεια του μαρξισμού - λε-
νινι-ηιοὺ, θὰ δυνιιμιίιιιει τό κομματικό πνεύμα και θὰ νικἠ-

Έ:
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γ Αὺτοιὶ οι δ-στίςχο.ι δὲν περ ιγ-ρ±άιρ.ουν τοὺςι ὰ-ένα--ριιόπςοιυς
τούνς, ποὺ δέν -ὰέινιιεινργιοιυιν έπιιιστηεμτοινικό τρόπο, ποὺ
ἔδἑόδρουν παρὰ νὰ μαιθαἔννιοιυν τισιντάτα ιέγα;

ιν,

στὴν δεν ξαεἐιἴρουνν ”-ποτι-τοις
νὰ θ-εραπαευθιεῖ πραγματτνιτκδὰαι δια” ιααὐτὴ, άς
τοημειδι τιιοιιἶός ,στἰχιουςῖ αὐτοὺς ---· ποὺ
ἶζιε-ται θάρρος, --. τούς εκατόν τοῖχο
του δωιματἱου του. Ε” ·· ιλιενιιν-ιι-ο.μ·Ξ -εἶναι,
μη και σημανἱαντειι ποὺ καδταχτδι-αέ--ται
τιμο. καὶ όχι δόλιιανογ ατρόπογ. δ”Α·ςι εἴ-μναιστε



τρόπνε εἶναι ποὺ χτρεησιαμαοποιιιοιυιν σοι

 
τὴ συγκνεκριιιμένη Στὴν δουλειά τους δεν στη-
ρδ
Σετάλιιδν, έν-εργοονε συνδυάζοντας τὴν επαναστατικὴ εἐξηεερ-ση
μὲ τό ιπραικτιιαό πνευμα 4. Αὺτοὶ ποὺ -ενεργνουν τόν τρό-

πρεοσπαθουν γνωρίσουν όχι μόνο Άρχαἰα 'Ελλάδα
-ημόινο
και

ναάισταοδέι όχι μόνο σημερινὴ Ἑἰἰδνας ὰλλὰ έπί-

δέτσι., τὴ του ;μαρξι-σμου -
-ημοδ τόν άκαθ.οιρ·ι-καμένο σκοπό γσυνδέ-σει θεωρια με

θνεωιριἶα -τις θέσεις από τις .όποῖες θὰ ξεκιανὴσει τόν τρόπο
μέ πιιοιιο νὰ άν-τει-.μετωπι-οτε-ι τὰ πιροόλνὴματα
-της επανάστασης και μέλθοδο μὲ τὴν όποιηα
θα τὰ λύσει. "Έτσι κατευθύνει τό δέλος του ϊσια στό στόχο.
Ὁ κιανἐζζικη; όπαιν-ιάισ.τα,ση και τό .θέλεις ιό
μα-ρξνιον-όνς - ἶλονινισμόςι. "Εμ-εις οἱ Κινέζοι .κομμουνιστὲς

αότό τό έλοςἐπιθυιμουμε νὰ- τόν στόχο
της

νατολῆνς. ι Η ύ .
ό τρόπος νὰ άναζητουμε

ΣΤΔΔΙΝ: Ζητὴματα '_ Δ-ονι·ν.ιο'μοὺ... Μόσχα, Ιθθδι σ. ΠΟ, .
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άλὴθεια μέσα άπό τὰ γεγονότα. Γεγονότα είναι όλα τὰ
πράγματα ποὺ ύπάρχουν άντικειμενικά, άλὴθεια είναι ό
ἐσωτερικός τους δεσμός, δηλαδὴ οἱ νόμοι ποὺ τὰ κατευθύ-
νουν καὶ γιὰ νὰ τοὺς άνακαλύψει κανείς, αύτὰ πρέπει νὰ
μελετάει.Πρέπει νὰ ξεκινάμε άπό τὴν συγκεκριμένη κατά-
σταση ποὺ ὺπάρχει στὴ χωρα καὶ στό έξωτερικό, άπό τὴ
συγκεκριμένη κατάσταση τὴς έπαρχίας, τῆς περιοχὴς ὴ
τὴς περιφέρειας, νὰ όγάζουμε άπό τὴ μελέτη τὶς κατά-
στασης τοὺς νόμους ποὺ ύπάρχουν άντικειμενικὰ καὶ όχι
νόμους ποὺ δέν ὺπάρχουν παρὰ στὴ φαντασία μας, δηλαδὴ
νὰ άνακαλύπτουμε στὰ γεγονότα ποὺ ξετυλίγονται, τόν
εσωτερικό τους δεσμό καὶ νὰ όδηγούμαστε άπ” αὺτόν στὴ
δράση μας. Δεν πρέπει νὰ στηριζόμασἑτε στὴ φαντασία
μας, ὴ σε παροδικοὺς ένθουσιασμούς, στό νεκρό γράμμα
τῶν κειμένων, άλλὰ στὰ γεγονότα ποὺ ύπάρχουν ὰντικει-
μενικά, στὰ δεδομένα ποὺ μελετὴθηκαν λεπτομερειακὰ
καὶ νὰ καταλὴγουμε σε όρθὰ συμπεράσματα κάτω άπό τό
φῶς τῶν γενικιῖιν θέσεων του μαρξισμού - λενινισμοῦ. Τὰ
συμπεράσματα αότὰ δέν θὰ- είναι άπλὴ παράθεση φαινο-
μένων ποὺ θὰ τὰ παραθέτει κανεὶς μέ τὴ διάταξη ιι, ό, γ,
δ, κλπ. ὴ όομόαρδισμοὶ άπό φλυαρίες, άλλὰ ἐπιστημονι-
κὰ συμπεράσματα. Αύτό σημαίνει νὰ άναζητοῦμε τὴν ά-
λὴθεια άπό τὰ γεγονότα καὶ όχι νὰ έπιδειχνόμαστε γιὰ νὰ
κάνουμε έντύπωση στόν κόσμο. "Βίτσι έκφράζεται τό κομ-
ματικό πνευμα, αὺτό είναι τό μαρξιστικό - λενινιστικό στὺλ
δουλειάς, ποὺ ένὼνει τὴ θεωρία με τὴν πράξη. Αὺτό άπο-
τελεῖ τό ελάχιστο τῶν άπαιτὴσεων άπό ένα κομμουνιστἡ.
“Οποιος ένεργεῖ έτσι, κανείς δέν θὰ μπορέσει νόί τοῦ πεί
πως έχει ιιφουσκωμένα μυαλὰ» καὶ «γλῶσσα πιπεράτη»
«μὲ κούφιο κορμό».
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Σὲ συνέχεια όσων είπα προηγούμενα, θὰ ὴθελα .νὰ
προτείνω τὰ παρακάτω :

1. Νὰ θέσουμε μπροστὰ στό Κόμμα τό καθῆκον τὴς
συστηματικὴς καὶ λεπτομερειακὴς μελέτης τὴς κατάστα-
σης ποὺ ύπάρχει γύρω μας. Νὰ έρευνὴσουμε έπισταμένα,
νὰ μελετὴσουμε στηριγμένοι στὴ θεωρία καὶ στὴ μέθοδο
τού μαρξισμού - λενινισμού, τὴν κατάσταση ποὺ ύπάρχει
στόν έχθρό, στοὺς φίλους μας καὶ σὲ μάς τοὺς ίδιους άπό
οὶκονομικὴ, δημοσιονομικὴἱ, πολιτικὴ, στρατιωτικὴ, πο-
λιτιστικὴ άποψη καὶ άπό πλευράς κομματικὴς δραστηριό-
τητας καὶ πάνω στὴ δάση αύτὴ, νὰ όγάλουμε τὰ άναγκαῖα
καὶ κατάλληλα συμπεράσματα. Πρός τόν σκοπό αὺτό, πρέ-
πει νὰ κατευθύνουμε τὴν προσοχὴ τῶν συντρόφων στὴν έ-
ρευνα καὶ στὴ μελέτη τού σχετικού ὺλικού. "Οφείλουμε νὰ
δώσουμε στοὺς συντρόφους μας νὰ καταλάόουν πως τό όα-
σικό καθὴκον τῶν καθοδηγητικῶν όργάνων τού Κομμου-
νιστικού Κόμματος συνίσταται σἑ δύο σημαντικὰ πράγμα-
τα, δηλ. νὰ γνωρίζει τὶς συνθῆκες καὶ νὰ χειρίζεται όρθὰ
τό όπλο τῆς πολιτικῆς' αὺτό σημαίνει νὰ μαθαίνουν τόν
κόσμο γιὰ νὰ μπορούν νὰ τόν μεταόχηματίσουν. Ὁφείλου-
με νὰ δώσουμε στοὺς συντρόφους νὰ καταλάόουν ότι άν
δεν άποδυθούν σέ έρευνες καὶ δὲν μελετὴσουν δὲν πρέπει
νὰ μιλανε οί κενές φλυαρίες, ὴ σκέτη παράθεση έπιφανει-
ακῶν πραγμάτων στὴ σειρὰ κατὰ τὴν έννοια οι, ό, γ, δ κλπ.
είναι έντελιῖις άχρηστα πράγματα. ίὶλς πάρουμε γιὰ παρά-
δειγμα τὴ ζύμωση καὶ τὴν προπαγάνδα. "Αν έμεῖς δέν ξέ-
ρουμε πῶς έχουν όργανὼσει τὴν προπαγάνδα τους οί έχ-
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θροί μας, οἱ φίλοι μας, πῶς είναι όργανωμένη σὲ μᾶς, δεν
θόἱχουμε τη δυνατότητα να χαραξουμε όρθη πολιτιιιη για
τη διιιἡ μας δουλεια τῆς ζόμιοσης ααἱ προπαγόινόας.Για να
ιιαθοδηγἠσουμε όρθα έναν τομέα δουλειας πρέπει να γνω-
ρίσουμε παλα τη συγοιειιριμἑνη ιιατασταση αυτου του το-
μέα. 'Ένας θασιπός οιρῖοιος για την αλλαγη τοῦ στυλ δου-
λειας στό Κόμμα μας είναι να θέσουμε σέ έιραρμογη στό
Κόμμα σχέδια για μελέτη οιαἱ έρευνα.

2; Σὲ ό,τι αιρορόί τη μελέτη τῆς ἱστορίας της Κίνας
στα τελευταία ἐπατό χρόνια, πρέπει να συνὲλθουν οἱ αν-
θρωποι που ἔχουν τα προσόντα παἱ τίς ἱπανότητες παἱ να
την αναλαόουν από ποινου, να παθιορίσουν τον τρόπο της
ἐργασίας, να μοιρασουν τοὺς τομείς, θέτοντας τέλος στην
αταξία που υπαρχει στόν τομέα αυτό. Μόνο όταν θα ἔχου-
με μελετήσει ξεχωριστα την οίπονομιπἠ, πολιτιπἠ, στρα-
τιιυτιπη ιιαἱ πολιτιστισιη ἱστορία της Κίνας, θα μπορέσου-
με να μελετήσουμε τὴν ἱστορία της στό σύνολό της.

Β. Στα μαθήματα τῶν ελεύθερων ῶρῶν τῶν στελεχῶν
παί στὶς σχολὲς στελεχῶν, ·ῆ μελέτη πρέπει να έχει σαν
ιιἑντρο της τα σημερινα προθλἠματα της ιιινέξιιιης ἐπα-
νόιστασης παἱ να παθοδηγεῖται από τὶς θεμελιαοιὲς αρχές
τοϋ μαρξισμου - λενινισμου° πρέπει να ἐγπαταλειτρθει ἡ
μέθοδος τῆς στατιπῆς ιιαἱ ξειιομμένης από τα πραγματικα
γεγονότα μελέτης του μαρξισμοῦ - λενινισμηυ. Κατα τη
μελέτηγτου μαρξισμου - λενινισμου, τό εγχειρίδιο τ”Κ Ἱ-
στορία του Κομμουνιστιιιοῦ Κόμματος της Σοὅιετιιιῆς 'Έ-
νωσης (Μπολσεόίιιων) ιι, πρέπει να χρησιμοποιείται σαν τό
θασιοιό υλιπό. Το ἔργο αῦτό είναι ·ῆ καλλίτερη σύνθεση
ααἱ συνόψιση της πείρας του παγκόσμιου ποίμμουνιστιοιοῦ
αινἡματος της τελευταίας έιιατονταετίας, τό πρότυπο ἕνω-



.αν

Ή

ι


