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α)  Τὸ πέρασμα στὸν σοσιαλισμό: μία μακρόχρονη καὶ οὐσιαστικὴ διαμάχη 

 Τὸ θέμα  αὐτὸ ἀπησχόλησε τοὺς θεωρητικοὺς τοῦ μαρξισμοῦ ἤδη ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια. Ἡ 

σοσιαλιστικὴ ἰδέα ἐπῆρε τὴν σημερινή της μορφὴ στὶς πλέον ἀνεπτυγμένες βιομηχανικὲς χῶρες 

τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης τοῦ ΙΘ΄(19ου) αἰῶνος καὶ προϋπέθετε τὴν ὕπαρξη καπιταλισμοῦ. Ὁ Μὰρξ 

ἦτο παιδὶ τοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ ὅπως ὁ Βολταῖρος ἐθεώρει τὸν καπιταλισμὸ πρόοδο τῆς 

ἀνθρωπότητος πρὸς τὴν εὐημερία, ἀνώτερο συνεπῶς ἀπὸ τὸ προηγούμενο στάδιο τῆς 

φεουδαρχίας, ἡ δὲ φεουδαρχία ἀνώτερη τῆς δουλοκτημοσύνης. Τὸ σχῆμα τοῦ Μὰρξ ἦταν ἀνοδικὸ 

καὶ γιὰ νὰ φθάσῃ ἡ ἀνθρωπότης σὲ ἕνα ἀνώτερο στάδιο ἔπρεπε ὑποχρεωτικὰ νὰ περάσῃ ἀπὸ τὰ 

προηγούμενα. Τὸν θαυμασμό του γιὰ τὶς καπιταλιστικὲς ἐπιτεύξεις ὁ Μὰρξ τὸν ἐξέφρασε πολλὲς 

φορὲς στὰ συγγράμματά του. Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν λογικὴ ὁ Μὰρξ ἐπερίμενε ἡ σοσιαλιστικὴ 

ἐπανάσταση νὰ ἐκδηλωθῇ στὶς πλέον ἀνεπτυγμένες βιομηχανικές καπιταλιστικὲς χῶρες καὶ 

συγκεκριμένα στὴν Ἀγγλία. Τὴν Ῥωσία οὔτε κἄν τὴν ἐθεώρει ἱκανὴ νὰ ἐπιτύχῃ μία σοσιαλιστικὴ 

ἐπανάσταση ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἦτο τριτοκοσμική. 

 Αὐτὸς ὁ ἱστορικὸς ντετερμινισμὸς τοῦ ΙΗ΄ (18ου) αἰῶνος, ἐμπλουτισμένος ἀπὸ τὴν 

ἑλληνικὴ διαλεκτικὴ ποὺ εἶχε ἐπαναφέρει στὸ προσκήνιο ὁ Ἕγελος στὸν ΙΘ΄(19ο) αἰῶνα, ἦταν 

ἀρχικὰ ἄκαμπτος ὡς πρὸς τὴν ὑποχρεωτικὴ διαδοχὴ τῶν κοινωνικῶν σταδίων. Δὲν ἦτο δυνατὸν 

νὰ περάσῃ κανεὶς ἀπ' εὐθείας ἀπὸ ἕνα στάδιο στὸ μεθεπόμενο, ἀγνοῶντας τὸ ἑπόμενο. Τὸ 

πρόβλημα λοιπόν, γιὰ τὶς χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου ποὺ ἐπιθυμοῦσαν νὰ περάσουν στὸ 

σοσιαλισμὸ ἀπ'εὺθείας ἀπὸ τὸ φεουδαρχικὸ στάδιο στὸ ὁποῖο εὑρίσκοντο, ἦταν ἀξεπέραστο. 

Ἔπρεπε πρῶτα νὰ ἐξελιχθοῦν σὲ καπιταλιστικὰ γιὰ νὰ δημιουργήσουν βιομηχανικὸ κεφάλαιο, 

βασιζόμενο ὑποχρεωτικὰ στὴν ἐκμετάλλευση τοῦ ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ καὶ μόνον μετὰ νὰ 

περάσουν στὸν σοσιαλισμό. 

 Παρὰ ταῦτα, τὸ ἐγχείρημα τοῦ Μάρξ δὲν ἠδυνήθη νὰ ὁλοκληρωθῇ στὴν προηγμένη 

καπιταλιστικὴ βιομηχανοχρηματιστικὴ Δυτικὴ Εὐρώπη, ἐνῷ τὸ κύριο κοινωνικό του σύνθημα γιὰ 

ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο εὑρῆκε 

πρόσφορο ἔδαφος στὶς τριτοκοσμικὲς χῶρες. Αὐτὴ ἡ θεωρητικὴ ἀνωμαλία ὑπεχρέωσε τοὺς 

θεωρητικοὺς τοῦ μαρξισμοῦ στὶς τριτοκοσμικὲς χῶρες νὰ προσαρμόσουν τὴν θεωρία στὴν ἰδική 

τους πραγματικότητα. Ἀπὸ τὴν κατάσταση αὐτὴ ἤρχισε νὰ ἐξαπλώνεται ἡ ἄποψη τοῦ 

"κομμουνισμοῦ στὰ πλαίσια τῆς ἐθνικῆς πραγματικότητος"  Τὸ μεγαλύτερο βῆμα πρὸς αὐτὴν τὴν 

κατεύθυνση ἔκαμε ὁ Λένιν στὴν περιφρονημένη ἀπὸ τὸν Μὰρξ καθυστερημένη Ῥωσία. 

 Ὁ Λένιν, γιὰ νὰ ξεπεράσῃ τὴν θεωρητικὴ αὐτὴ δυσκολία γιὰ τὴν χώρα του, ἔγραψε ἕνα 

βιβλίο μὲ τίτλο, "Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ καπιταλισμοῦ στὴν Ῥωσία"(1896-1899), στὸ ὁποῖο ὑπεστήριζε 

ὅτι ἡ Ῥωσία ἦταν κεφαλαιοκρατικὴ χώρα παρ'ὅτι καθυστεροῦσε ἀκόμη πολὺ στὴν οἰκονομικὴ 
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της ἀνάπτυξη σὲ σύγκριση μὲ ἄλλες κεφαλαιοκρατικὲς χῶρες (Ἄπαντα, τόμος 3ος, ἔκδοση τοῦ 

1952). Αὐτὸ τὴν ἔκανε ὑποψηφία γιὰ νὰ περάσῃ στὸ ἑπόμενο στάδιο, τὸ στάδιο τοῦ σοσιαλισμοῦ. 

 Ἡ θέση τοῦ Λένιν ἦταν ὅτι ἡ ἀγροτικὴ τάξη ἦταν σὲ φάση ἐξαφανίσεως, διότι ὁ μὲν 

ἐργατοαγρότης προσεχώρει στὸ προλεταριάτο, ὁ δὲ ἐπιτυχὼν ἀγρότης προσεχώρει στὴν 

μικροαστικὴ τάξη. Ἔτσι ἡ φεουδαρχικὴ δομὴ περνοῦσε σὲ μία καπιταλιστικὴ ἀγροτικὴ οἰκονομία, 

προάγγελος τῆς ἀστικοποιήσεως. Προτοῦ περάσουμε στὴν σοσιαλιστικὴ ἐπανάσταση ἔπρεπε 

ὑποχρεωτικὰ νὰ οἰκοδομηθῇ ἕνας προηγμένος ἀστικὸς καπιταλισμὸς στὸν ὁποῖο θὰ συνέβαλαν 

οἱ ἴδιοι οἱ κομμουνιστές. Στὴν φάση τῆς ἐκβιομηχανήσεως ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ κομμουνιστικοῦ 

κόμματος ποὺ θὰ εὑρίσκετο στὴν ἐξουσία, ὑποχρεωτικὰ καὶ πάλι τὸ ΚΚ θὰ ἐχρησιμοποιοῦσε 

μεθόδους τοῦ ἀμερικανικοῦ καπιταλισμοῦ, μεθόδους "τεϋλορισμοῦ" (τοῦ Ἀμερικανοῦ μηχανικοῦ 

Τέϋλορ, 1856-1915), ἐκμεταλλεύσεως τῆς ἐργατικῆς τάξεως, μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι οἱ πυραμίδες δὲν 

ἀνεγήροντο χωρὶς τὸν ἰδρῶτα τοῦ αἰγυπτιακοῦ λαοῦ.  

 Τὸ σημαντικώτερο ὅμως πρόβλημα γιὰ τοὺς κομμουνιστὲς τῶν τριτοκοσμικῶν χωρῶν 

ἦταν πῶς νὰ συντομευθῇ ὅσο τὸ δυνατὸν τὸ καπιταλιστικὸ στάδιο γιὰ νὰ περάσουν τὸ 

γρηγορώτερο στὴν ἑπομένη σοσιαλιστικὴ φάση σὲ σημεῖο μάλιστα νὰ συγχωνευθοῦν οἱ δύο 

φάσεις σὲ μία. 

 Τὸ πρόβλημα στὴν Ῥωσία ἑστιάσθηκε στὸν θεσμὸ τῆς παραδοσιακῆς ἀγροτικῆς 

κοινότητος ποὺ ἐπωνομάζετο μὶρ ἤ ὄμπστσινα. Πολλοὶ ῥῶσοι διανοούμενοι τὴν ἐπαρουσίαζαν ὡς 

μία ἐκπληκτικὴ πραγματοποίηση τοῦ κομμουνιστικοῦ συστήματος. Πρῶτον, τὸ μὶρ, ἔλεγαν, 

καθιέρωνε καὶ διετήρει τὴν οἰκονομικὴ ἰσότητα μεταξὺ τῶν οἰκογενειῶν. Δεύτερον, ἐπέτρεπε 

στὴν Ῥωσία νὰ κάμῃ τὸ πήδημα ἀπὸ τὸν φεουδαρχισμὸ ἀπ'εὐθείας στὸν σοσιαλισμό, χωρὶς νὰ 

χρειασθῇ νὰ περάσῃ ἀπὸ τὸν καπιταλισμὸ μὲ ὅλες τὶς βιαιότητες ποὺ προκαλοῦνται γιὰ νὰ 

ἀνατραπῇ. 

 Ὅλος ὁ πολιτικὸς αὐτὸς ῥομαντισμὸς στὴν Ῥωσία ἐξειλίχθη λοιπὸν γύρω ἀπὸ τὴν 

ἐνθουσιώδη ὑποστήριξη τοῦ θεσμοῦ τοῦ μίρ. Οἱ λαϊκιστὲς ὑποστηρικτές του ἠθέλησαν νὰ ἔχουν 

τὴν γνώμη τοῦ Μάρξ. Ἔτσι ἡ τρομοκράτισσα λαϊκίστρια Βέρα Ζάσσουλιτς (1849-1919), ἔθεσε τὸ 

ἐρώτημα: "Μήπως ἡ ῥωσικὴ παράδοση ἀγροτικῆς κοινοτικῆς ἰδιοκτησίας [τὸ μίρ] ἐπιτρέπει τὸ 

πέρασμα ἀπ'εὐθείας στὸν σοσιαλισμό, χωρὶς τὸ ἐνδιάμεσο στάδιο τοῦ καπιταλισμοῦ;" Καὶ ὁ 

Μὰρξ ἀπήντησε, "ναί, αὐτὸ γίνεται" (Ἐπιστολὴ τοῦ Μὰρξ πρὸς τὴν Βέρα Ζάσσουλιτς, τῆς 8ης 

Μαρτίου 1881, δημοσιευμένη στὶς Œuvres de Karl Marx, Παρίσι, Gallimard-La Pleïade, τόμος Β΄, σ. 

1558). 

 Παρὰ τὴν στιγμιαία αὐτὴ ὑποχώρηση τοῦ Μάρξ, ὁ ἀγροτοκομμουνισμὸς ποτὲ δὲν 

ὑπεστηρίχθη ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη ἡγεσία τῶν τριτοκοσμικῶν  κομμουνιστικῶν κομμάτων, οὔτε 

στὴν Ῥωσία (κατὰ τῶν ἐσέρηδων), οὔτε στὴν Ἑλλάδα (κατὰ τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη), οὔτε στὴν Κίνα 

(κατὰ τῆς τελευταίας φάσεως τοῦ μαοϊσμοῦ, 1958-1976). Διότι ἡ θέση αὐτὴ ἐθεωρήθη ῥομαντική, 

μὴ ἐπιστημονική, θεληματιστική (βολονταριστική), βασισμένη στὴν ἀνυπομονησία μερίδος 

κομμουνιστῶν ἐπαναστατῶν νὰ ἐπιταχύνουν τὸν ῥοῦ τῆς Ἱστορίας, σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴν 

κινεζικὴ στάση τοῦ "wu wei", τῆς ὑπομονῆς, ὅπου ὁ καιρὸς δὲν μετρᾶ, διότι πρέπει νὰ μαζευθῇ τὸ 

φροῦτο μόνον ὅταν εἶναι ὥριμο. Σὲ τελευταία δὲ ἀνάλυση, χωρὶς συσσώρευση κεφαλαίου μέσῳ 

δημιουργίας ὑπεραξίας, παραμένοντας φτωχὴ καὶ ὑπανάπτυκτη, ἐν μέσῳ ἀγροτικοῦ ἰσοτισμοῦ, 

μία κομμουνιστικὴ χώρα δὲν δύναται οὐσιαστικὰ νὰ νίκησῃ τὸν ταξικὸ ἐχθρό. 

 

β) Τὸ φαινόμενο τοῦ μαοϊσμοῦ 

 Πρόκειται γιὰ μία αἵρεση τοῦ κομμουνισμοῦ ποὺ ἐξεδηλώθη σταδιακά, ἤδη ἀπὸ τὴν 

δεκαετία τοῦ 1920 καὶ ἔφθασε σὲ πλῆρες ῥομαντικὸ παραλήρημα μετὰ τὸ 1958. Ὑπέροχο βέβαια 

παραλήρημα, σὰν ποίημα τοῦ Πάμπλο Νερούντα, ἀλλὰ σαφῶς ἀναποτελεσματικό. 
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 Ἡ διαφωνία τοῦ μαοϊσμοῦ μὲ τὸν ἴδιο τὸν Μὰρξ εἶχε ἤδη διαπιστωθῆ στὸ θέμα τῆς 

μεγαλύτερης ἀγροτικῆς ἐπαναστάσεως ὅλων τῶν αἰώνων, αὐτῆς τῶν Τάϊπινγκ στὴν Κίνα ποὺ 

ἐξέσπασε τὸ 1851 καὶ διήρκησε μέχρι τὸ 1864. Ὁ Κὰρλ Μὰρξ, ὁ ὁποῖος παρηκολούθησε τὴν 

ἐπανάσταση στὴν ἐποχή του ὡς δημοσιογράφος, κατεδίκασε ὡς ἀντιδραστικὸ τὸ κίνημα τῶν 

Τάϊπινγκ σὲ πολλὰ ἄρθρα του. Συγκεκριμένα, γράφει ὁ Μὰρξ στὴν γερμανικὴ Die Presse, στὶς 7 

Ἰουλίου 1862: "Ἐκτὸς τῆς ἀλλαγῆς δυναστείας δὲν παρουσιάζουν τίποτα τὸ καινούργιο. Δὲν ἔχουν 

κανένα σύνθημα. Ἀντιπροσωπεύουν τὴν καταστροφὴ περισσότερο γιὰ τὶς λαϊκὲς τάξεις παρὰ 

γιὰ τοὺς παραδοσιακοὺς ἀντιπροσώπους τοῦ κατεστημένου. Ὁ στόχος τους φαίνεται νὰ εἶναι νὰ 

ἀντιπαραθέτουν στὴν συντηρητικὴ ἀκινησία μία καταστροφικὴ μανία ὑπὸ ἀπαράδεκτη καὶ 

χονδροειδῆ μορφὴ, μία καταστροφικὴ μανία χωρὶς κανένα ἀνανεωτικὸ σπέρμα... Οἱ Τάϊπινγκ 

εἶναι ἀναμφισβητήτως ὁ ἴδιος ὁ σατανᾶς". Ὁ Μὰρξ δηλαδὴ χαρακτηρίζει τὸν ξεσηκωμὸ τῶν 

κινέζω ἀγροτῶν ὡς αὐθόρμητη ἐξέγερση χωρὶς πρόγραμμα καὶ ὄχι ὡς κοινωνικὴ ἐπανάσταση, 

τοῦ ἰδίου ἐπιπέδου μὲ τὶς ἐξεγέρσεις τῶν ἀγροτῶν τῆς Γερμανίας τὸ 1525 καὶ αὐτὲς τῆς Ῥωσίας 

τοῦ ΙΘ΄(19ου) αἰῶνος. Ὁ Μὰρξ  πιστεύει ὅτι  ἡ ἀγροτιὰ γενικά, σὲ ὅλες τὶς χῶρες, στὸ ἱστορικὸ 

γίγνεσθαι, ἀδυνατεῖ νὰ ἐγκαθιδρύσῃ ἕναν τρόπο παραγωγῆς κατ'εἰκόνα της καὶ νὰ τὸν 

γενικεύσῃ σὲ ὅλην τὴν κοινωνία. Ἐν κατακλείδι, ὁ Μὰρξ, ὅπως καὶ γιὰ τὴν φεουδαρχικὴ Ῥωσία, 

ἔχει πλήρη περιφρόνηση γιὰ τὴν Κίνα, γιὰ τὸν Τρίτο Κόσμο, ἐνῷ θαυμάζει τὴν Δύση. Σὲ ἄλλο 

ἄρθρο του, ποὺ εἶχε δημοσιευθῆ στὶς 14 Ἰουνίου 1853, στὴν New York Daily Tribune, ὁ Μὰρξ 

χαρακτηρίζει τοὺς Κινέζους ὡς λαὸ βουτηγμένο "στὴν κληρονομική τους ἠλιθιότητα". Ὅσο γιὰ 

τὸν Ἔνγκελς, σὲ ἄρθρο του στὴν ἰδία New York Daily Tribune, τῆς 5 Ἰουνίου 1857, χαρακτηρίζει 

τὴν Κίνα ὡς "βάρβαρη μὲ ἀπαιτήσεις" ἀλλὰ ὅσο πρωτόγονη καὶ ἄν εἶναι ἡ ἐξέγερση τῶν 

Τάϊπινγκ, αὐτὴ δὲν παύει νὰ εἶναι ἕνας "λαϊκὸς πόλεμος". 

 Στοὺς ἀντίποδες τῆς ἀντιαγροτικῆς στάσεως τῶν Μὰρξ καὶ Ἔνγκελς, ὁ Μάο Τσέ-τοὺνγκ 

δὲν ἔπαυσε ποτὲ νὰ ἐξυμνῇ τοὺς Τάϊπινγκ, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἄλλωστε ἐνεπνεύσθη τὸν 

ἀγροτοκομμουνισμό του. Τὸ ἐπίσημο ὄργανο τοῦ κινεζικοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος, τὸ Ζέν-μιν 

Ζιμπάο, σὲ ἐορταστικὸ ἄρθρο του τῆς 11ης Ἰανουαρίου 1951, γιὰ τὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τῆς 

ἐνάρξεως τῆς ἐπαναστάσεως τῶν Ταϊπίνγκ, ἐχαρακτήριζε τὴν ἐξέγερση ὡς "μία ἔνδοξη σελίδα 

τῆς ἱστορίας τῆς Κίνας". Παρὰ ταῦτα ὁ Μάο ἐκείνη τὴν ἐποχὴ παρέμενε ἀκόμη βασικὰ 

μαρξιστὴς-λενινιστής, ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι αὐτὸ ποὺ πρωτίστως ἀνεγνώριζε ὡς θετικὸ στὴν 

ἐξέγερση ἦταν ὁ πατριωτικὸς ἀντιϊμπεριαλιστικὸς χαρακτήρας του ἐνῷ ὡς κοινωνικὸ κίνημα ὁ 

Μάο ἐδήλωνε πὼς δὲν ἠδύνατο παρὰ νὰ ἀποτύχῃ ἐπειδὴ "δὲν ὑπῆρχε ἀκόμη, ἐκείνη τὴν ἐποχή, 

παρουσία μίας σύχρονης ἐργατικῆς τάξεως. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ ἐπανάσταση τῶν Τάϊπινγκ ἦταν 

ἁπλῶς ἕνας ἀκραιφνὴς ἀγροτικὸς πόλεμος χωρὶς τὴν καθοδήγηση τῆς ἐργατικῆς τάξεως". 

Μάλιστα κατηγορεῖ γιὰ οὐτοπία τοὺς Τάϊπινγκ, δηλαδὴ γιὰ κάτι στὸ ὁποῖο ὑπέπεσε ἀργότερα καὶ 

ὁ ἴδιος: Τῶν Τάϊπινγκ "τὸ πνεῦμα τὸ οὐτοπικὸ, ἀγροτικὸ, τῆς σοσιαλιστικῆς των σκέψεως ὑπῆρξε 

στὴν πραγματικότητα ἀντιδραστικῆς ὑφῆς". 

 Ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας στὸ Πεκῖνο, τὴν 1η Ὀκτωβρίου τοῦ 1949, 

ἠκολούθησε μία μικρὴ περίοδος 8 ἐτῶν ὀρθοδόξου κομμουνισμοῦ, μὲ στόχο τὴν ὑποταγὴ τῆς 

ἀγροτικῆς τάξεως στὶς ἀνάγκες τοῦ ἐργατικοῦ προλεταριάτου. Ἧταν ἡ ἐποχὴ ἀγαστῆς 

συνεργασίας τοῦ Μάο μὲ τὸν Ντὲνγκ Σιάοπινγκ, τὸν μελλοντικό του ἀντίπαλο. Στὴν περίοδο 

1949-1953 συνεκροτήθη ἕνα κοινωνικὸ καθεστὼς ποὺ θὰ ἐπανέλθη μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μάο 

ὅταν αὐτὸς τὸ ἐγκατέλειψε πλήρως τὸ 1958. Τὸ ἐγκατέλειψε δὲ διότι τὸ 1953 ἀπεβίωσε ὁ Στάλιν 

καὶ τὸ 1956 ὁ ἀπίθανος καὶ μικροπρεπὴς Χρουστσώβ, ἀπὸ προσωπικά του ἀποθημένα κατὰ τοῦ 

Στάλιν, ἐβάλθη νὰ κατεδαφίσῃ τὸ τεράστιο σταλινικὸ ἔργο οἰκοδομήσεως τοῦ σοσιαλισμοῦ, κάτι 

ποὺ ἐφόβισε σφόδρα τὸν Μάο ὅτι ἠδύνατο νὰ συμβῇ καὶ στὴν Κίνα. 

 Ἡ   περίοδος  τοῦ  1949-1953  ἐπωνομάσθη  περίοδος   τῆς   Νέας  Δημοκρατίας,   ποὺ  ἦταν  
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τίτλος μελέτης τοῦ Μάο τοῦ 1940. Ἡ μεταβατικὴ αὐτὴ περίοδος διέφερε ἐν μέρει καὶ ἀπὸ τὴν    

σοβιετικὴ ΝΕΠ (Νέα Οἰκονομικὴ Πολιτική) τῆς πενταετίας τοῦ 1920 καὶ ἀπὸ τὸ σύστημα τῆς 

Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῶν χωρῶν τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης μετὰ τὸ 1945, διότι ἐβασίζετο στὴν 

διαπίστωση ὅτι ἡ Κίνα ἦταν τριτοκοσμικὴ χώρα καὶ εἶχε ὑποστῆ τὰ δεινὰ τῆς ἀποικιοκρατίας. 

Ἦταν δηλαδὴ προσαρμογὴ στὶς ἰδιαιτερότητες τῆς Κίνας. 

  Ἡ οἰκονομικὴ δομὴ τῆς Νέας Δημοκρατίας περιελάμβανε τρεῖς τομεῖς:  α) Τὴν κρατικὴ 

οἰκονομία ποῦ κατεῖχε τὶς βασικὲς βιομηχανίες, τὰ ὀρυχεῖα, τὶς δημόσιες ὑπηρεσίας κοινῆς 

ὠφελείας ὅπως τὶς μεταφορές. β) Τὴν ἀγροτικὴ οἰκονομία ποὺ περιελάμβανε τὶς ἀτομικὲς 

ἀγροτικὲς ἐκμεταλλεύσεις οἱ ὁποῖες κάποτε θὰ ἐξελλίσοντο σὲ ὁμαδικὲς. γ) Τὴν ἰδιωτικὴ 

οἰκονομία ἡ ὁποία θὰ παρέμενε γιὰ ἀπροσδιόριστο χρόνο στὰ χέρια τῶν μικρομεσαίων 

καπιταλιστῶν. Μὲ ἄλλα λόγια προτεραιότητα ἐδίδετο στὴν κρατικὴ οἰκονομία μὲ ἐπιβίωση τῶν 

μικρομεσαίων. 

 Ἡ πολιτικὴ δομὴ τῆς Νέας Δημοκρατίας ἦταν βασισμένη στὴν λεγομένη "συγκεντρωτικὴ 

δημοκρατία" καὶ στὴν συνεργασία τεσσάρων τάξεων, ὑπὸ τὴν διεύθυνση καὶ τὴν καθοδήγηση 

τοῦ προλεταριάτου καὶ τοῦ κόμματός του, τοῦ ΚΚΚ. Αὐτὸ τὸ μπλὸκ τεσσάρων τάξεων 

συνετελεῖτο ἀπὸ τοὺς ἐργάτες, τοὺς ἀγρότες, τοὺς μικροαστοὺς καὶ ἀπὸ τῆς λεγομένης ἐθνικῆς 

ἀστικῆς τάξεως ἡ ὁποία ἀπέκλειε τοὺς ξένους ἰμπεριαλιστὲς καὶ κινέζους μεσάζοντές τους, τοὺς 

ἀποκαλουμένους κομπραδόρους ὡς καὶ τοὺς μεγαλογαιοκτήμονες ποὺ ἔπρεπε ἀμέσως νὰ 

ἐξαφανισθοῦν. 

 Ἡ κουλτούρα τῆς Νέας Δημοκρατίας ἐδέχετο νὰ συνυπάρχουν  δυτικὰ στοιχεῖα, ὅπως π.χ. 

κλασικὴ μουσική καὶ δυτικὴ ὄπερα, δίπλα στὰ κυρία ἐθνικὰ καὶ ἀντιϊμπεριαλιαστικὰ στοιχεῖα 

ποὺ θὰ ὑπεστήριζαν τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ κινεζικοῦ ἔθνους. 

 Ὅπως καὶ γιὰ τὴν σοβιετικὴ ΝΕΠ ἡ διάρκεια τῆς μεταβατικῆς αὐτῆς περιόδου δὲν 

καθωρίζετο. Ὁ Λένιν εἶχε δηλώσει ἕνα χρόνο πρὸ τοῦ θανάτου του, στὶς 2 Μαρτίου 1923, ὅτι "δὲν 

εἴμεθα ἀρκετὰ πολιτισμένοι ἀκόμη γιὰ νὰ δυνηθοῦμε νὰ περάσουμε ἀπ' εὐθείας στὸν 

σοσιαλισμό, ἄν καὶ ἔχουμε τὶς πολιτικὲς προϋποθέσεις", δηλαδὴ τὴν μονοκρατία τοῦ 

κομμουνιστικοῦ κόμματος βασισμένη στὴν δικτατορία τοῦ προλεταριάτου. Μέχρι τὸν θάνατό του, 

ὁ Λένιν δὲν εἶχε προσδιωρίσει τὴν διάρκεια τῆς ΝΕΠ ἄν καὶ εἶχε δηλώσει ὅτι "δίδουμε στὸν 

καπιταλισμὸ μία περιορισμένη θέση γιὰ ἕνα περιορισμένο διάστημα", προσθέτοντας ὅμως ὅτι 

ἐννοοῦμε νὰ εἴμεθα σοβαροὶ καὶ νὰ μὴν ἐμπαίξουμε τοὺς καπιταλιστὲς καὶ πὼς ἡ μεταβατικὴ 

περίοδος θὰ "διηρκοῦσε γιὰ πολὺ χρόνο", δηλαδὴ μεταξὺ 10 καὶ 25 χρόνια. Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ 

Λένιν εἶχε καταλάβει ὅτι τὸ ΚΚ εἶχε πάρει τὴν ἐξουσία σὲ μία χώρα στὴν ὁποία ἡ ἀπαραίτητη 

προϋπόθεση καπιταλιστικῆς ἀναπτύξεως γιὰ τὸ πέρασμα στὸν σοσιαλισμὸ ἦταν ἀνεπαρκής. Τὸν 

Νοέμβριο τοῦ 1918 εἶχε δηλώσει σὲ ὁμιλία του γιὰ τὴν διεθνῆ κατάσταση στὸ 6ο συνέδριο τῶν 

Σοβιέτ, ὅτι "ἡ πλήρης νίκη τῆς σοσιαλιστικῆς ἐπαναστάσεως εἶναι ἀδιανόητη σὲ μία μόνον χώρα" 

καὶ ὅτι "ἐπιβάλλεται ἡ στενὴ συνεργασία μὲ τοὐλάχιστον μερικὰ ἀνεπτυγμένα κράτη μεταξὺ 

τῶν ὁποίων δὲν δυνάμεθα νὰ συμπεριλάβουμε τὴν Ῥωσία". Συνεπῶς ἡ λύση ἦταν καπιταλισμὸς 

ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ ΚΚ. Ὅπως καὶ γιὰ τὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ χριστιανισμοῦ ὁ Λένιν ἐπίστευε 

ὅτι τὸ τέλος τοῦ ὑπάρχοντος κατεστημένου, δηλαδὴ τοῦ καπιταλισμοῦ, ἦταν ἐπικείμενο καὶ 

ἔπρεπε νὰ δυναμωθῇ οἰκονομικὰ ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση καὶ νὰ κρατήσῃ ὑπὸ τὸν ἔλεγχό της τοὺς 

ἀγρότες, μέχρι τὴν ἐπικειμένη δυτικὴ πτώση, στοὺς ὁποίους ὅμως δὲν ἔδιδε μέλλον. 

 Ὁ νόμος ἱδρύσεως τῆς ΝΕΠ τῆς 21 Μαρτίου 1921 κατηργήθη ἀπὸ τὸν Στάλιν στὶς 6 

Ἰανουαρίου 1930. Ὁ τελευταῖος εἶχε ὑπολογίσει ὅτι μετὰ τὸ πέρας τῆς δεκαετίας αὐτῆς, ἡ κρίση 

τοῦ διεθνοῦς καπιταλισμοῦ ποὺ ἐπῆλθε τὸ 1929, ἐπέτρεπε στὸ ΚΚ νὰ προχωρήσῃ δυναμικὰ στὴν 

πλήρη ἀξιοποιήση τῆς πτώσεως τῆς Δύσεως καὶ στὴν βίαιη ἐπιβολὴ τοῦ σοσιαλισμοῦ δίδοντας 

τέλος στὴν ἀντιδραστικὴ θέση τῆς ἀγροτιᾶς καὶ οἰκοδομῶντας τὸν κομμουνισμὸ στὴν πλάτη της. 
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 Ἡ ἀντίθεση πολλῶν μαρξιστῶν τοῦ ΚΚ στὴν ΝΕΠ ὑπῆρξε σημαντική διότι ἐκατηγόρουν 

αὐτὴν τὴν πολιτικὴ ὡς προδοσία καὶ παράδοση ἀρχῶν στὰ συμφέροντα τῶν καπιταλιστῶν. Δὲν 

ἠδύναντο νὰ καταλάβουν πῶς ἦτο δυνατὸν νὰ ὑπάρχῃ καπιταλιστικὴ ἀνάπτυξη στὴν οἰκονομία 

ὑπὸ κομμουνιστικὴ διεύθυνση καὶ μονοκρατία τοῦ ΚΚ. 

 

γ) Ἡ μαοϊκὴ στροφὴ τοῦ 1958 πρὸς τὴν οὐτοπία 

 Ἀντίθετα μὲ τὸν Στάλιν τοῦ 1930, ὁ Μάο ἔβαλε τέλος στὴν πολιτικὴ τῆς Νέας 

Δημοκρατίας, ὄχι πατάσσοντας τοὺς ἀγρότες ἀλλὰ προωθῶντας τους στὸ κέντρο τῆς βιαίας 

σοσιαλιστικῆς ἐπαναστάσεως. Ὁ ἀγροτισμὸς τοῦ Μάο ποὺ ἦταν τὸ συστατικὸ τῆς σκέψεώς του 

ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1920 καὶ ποὺ τὸν ἔφερνε πιὸ κοντὰ στοὺς ῥώσους ναρόντνικους 

καὶ τοὺς ἐσέρους παρὰ στὸν Λένιν καὶ τὸν Στάλιν, εἶχε βιαίως ἐπανέλθη ὑπὸ τὴν κατακραυγὴ 

τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. 

 Ὁ άγροτισμὸς τοῦ Μάο ἐξεδηλώθη γιὰ πρώτη φορὰ ὡς ἔφηβος στὴν γενέτειρά του τοῦ 

χωριοῦ Σάοσαν, κοντὰ στὴν πρωτεύουσα Τσάνγκσα τῆς ἐπαρχίας τοῦ Χουνάν, διότι ἀντίθετα μὲ 

τοὺς Λένιν καὶ Στάλιν ὁ Μάο ἦταν ἀγροτικῆς προελεύσεως. Ὁ ἴδιος εἶπε ὅτι ὅταν ἦταν δέκα ἐτῶν 

ὁ πατέρας του εἶχε ἐξελιχθῆ σὲ  εὐκατάστατο ἀγρότη, συνεπῶς μικροαστό καὶ μάλιστα ἀργότερα 

εἶχε αὐξήσει τὸ εἰσόδημά του μὲ τὸ μικροεμπόριο, τέλος δὲ εἶχε καταλήξει νὰ γίνῃ πλούσιος 

ἀγρότης καὶ ἔμπορος σιτηρῶν. Ἡ μητέρα του ἦταν τελείως ἀγράμματη καὶ πιστὴ βουδδίστρια· 

μεγάλωσε δὲ τὸν Μάο ὡς βουδδιστή. Στὰ 14 χρόνια του τὸν ἐνύμφευσαν κατὰ τὴν ἀγροτικὴ 

παράδοση μὲ ἕνα κορίτσι ποὺ δὲν ἐγνώριζε. Ὅπως ὁ ἡγέτης τῶν Τάϊπινγκ, ὁ Μάο ἔγινε 

δημοδιδάσκαλος στὴν Τσάγκσα καὶ στὰ 27 του ἐνυμφεύθη γιὰ δεύτερη φορὰ μὲ τὴν κόρη τοῦ 

καθηγητοῦ του στὸ σχολεῖο τῆς Τσάνγκσα ποὺ ἀργότερα ἔγινε καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ 

Πεκίνου. Ἤδη τὸ 1920 ὁ Μάο ἦταν ἕνας μικροαστὸς ποὺ ὅπως οἱ ῥῶσοι ναρόντνικοι ἦταν ἕνα 

κρᾶμα δυτικοποιημένου καὶ συνάμα παραδοσιακοῦ ἀνδρός, ἔτοιμος νὰ ἀγωνισθῇ γιὰ τὴν 

ἀναγέννηση τῶν ἐθνικῶν κινεζικῶν ἀρχῶν. Ὁ Μάο ὅλη του τὴν ζωὴ ἔπλεε μέσα στὶς ἀγροτικές 

του ἀναμνήσεις. Ἐνῷ ὁ Ντὲνγκ Σιάοπινγκ μὲ τὸν Τσοὺ Ἐνλάϊ τὸ 1919 ἔφευγαν γιὰ τὴν Γαλλία γιὰ 

νὰ μάθουν τὶς δυτικὲς ἀξίες, ὁ Μάο ἠρνήθη νὰ τοὺς ἀκολουθήσῃ  γιὰ μὴ δυτικοποιηθῇ καὶ 

ἠκολούθησε τὸν ναροντνικισμὸ τοῦ ἀφεντικοῦ του, τοῦ Λὶ Τατσάο, διευθυντοῦ τῆς Βιβλιοθήκης 

τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Πεκίνου στὴν ὁποία εἶχε ἐργασθῆ ὡς βοηθὸς βιβλιοθηκονόμος τὸ 1918. 

 Ὅταν ἱδρύθη τὸ ΚΚ στὴν Σανγκάϊ τὴν 1η Ἰουλίου 1921, ὁ Μάο ἀντεπροσώπευσε τὴν 

ἐπαρχία του τοῦ Χουνάν, βασικὰ τὴν ἀγροτιά της καὶ εἰδικεύθηκε μέσα στὸ Κόμμα στὰ ἀγροτικὰ 

θέματα. Ἦταν πάντα, κατὰ κάποιον τρόπο ὁ "ἀγρότης" τοῦ Κόμματος. Εἶχε καταφέρει, ἤδη τὸ 

1927, νὰ ὀργανώσῃ στὴν ἐπαρχία του δύο ἑκατομμύρια ἀγρότες κατὰ τῶν τσιφλικάδων. Ὅταν τὸ 

ἴδιο ἔτος ὁ Τσιὰνγκ Κάï-σὲκ, μὲ πραξικόπημα ἐξεφορτώθη τοὺς κομμουνιστές, ὁ γενικὸς 

γραμματεὺς τοῦ ΚΚ ἐκατηγορήθη ὅτι ἔφταιγε διότι δὲν εἶχε ὀργανώσει τὴν ἀγροτιὰ στὴν ὁποία 

δὲν ἐπίστευε, ἀντίθετα μὲ τὸν Μάο. 

 Τότε εἶναι ποὺ ὁ Μάο ἤρχισε νὰ ὀργανώνῃ τοὺς ἀγρότες κατὰ τοῦ δικτάτορος Τσιὰνγκ 

Κάϊ-σὲκ μὲ σειρὰ ἐξεγέρσεων καὶ ἐμφύλιο πόλεμο καὶ τὴν ἵδρυση, τὴν 1η Αὐγούστου 1927, τοῦ 

Κόκκινου Στρατοῦ καὶ μίας σοβιετικῆς κινεζικῆς κυβερνήσεως ἀνταρτῶν. Ὡς κινέζος Ἄρης 

Βελουχιώτης, ὁ Μάο, μετετράπη σὲ στρατιωτικὸ ἡγέτη, συνεκρούσθη μόνιμα μὲ τὸ ὄρθόδοξο 

τμῆμα τοῦ ΚΚ ποὺ δὲν ἐπίστευε στὴν ἐπαναστατικότητα τῆς ἀγροτιᾶς καὶ τελικῶς, ἀντίθετα μὲ 

τὸν Ἄρη στὴν Ἑλλάδα, ἐπεβλήθη καὶ εἰσῆλθε τὴν 1η Ὀκτωβρίου 1949 στὸ Πεκῖνο, ἱδρύοντας τὴν 

Λαϊκὴ Δημοκρατία τῆς Κίνας. Ἡ ἐπιτυχία τοῦ Μάο, ὑποχρεωτικὰ μᾶς σπρώχνῃ νὰ 

ἀναλογισθοῦμε τί θὰ συνέβαινε στὴν Ἑλλάδα τὴν ἴδια ἐποχή, ἐὰν τὴν 1η Ὀκτωβρίου 1949, 

ἔμπαινε στὴν Ἀθήνα θριαμβευτὴς ὁ Ἄρης Βελουχιώτης ἱδρύοντας τὴν Λαϊκὴ Δημοκρατία τῆς 

Ἑλλάδος,  ξεπερνῶντας τὶς ἀντιδράσεις  τῶν  ὀρθοδόξων τοῦ  ΚΚΕ.  Ὁ  ἑλληνικὸς  ἀγροτισμὸς  θὰ  
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ἀπετύγχανε  ἆραγε  ὅπως ἀπέτυχε, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μάο, ὁ κινεζικὸς ἀγροτισμός;  

 Ἡ ἐπάνοδος τοῦ Μάο στὸν ἀγροτισμό, τὸ 1958, μὲ τὴν ἀπόφασή του νὰ κηρύξῃ τὸ μεγάλο 

ἅλμα πρὸς τὰ ἐμπρός, ἐσηματοδότησε καὶ τὴν ἀρχὴ ἐμφυλίου πολέμου μέσα στοὺς ἰδίους τοὺς 

κόλπους τοῦ κινεζικοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος. Παρόμοιο φαινόμενο παντοδυνάμου 

ἰδεολογικοῦ ὁλοκληρωτικοῦ κράτους νὰ σείεται στὴν κορυφὴ, ἐκ τῶν ἔσω ἀπὸ ἕναν ἀδυσώπητο 

ἐμφύλιο ἦταν φαινόμενο πρωτόγνωρο διότι στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση ὁ Χρουστσὼβ ἐπέτυχε νὰ 

κατεδαφίσῃ τὸν Στάλιν μόνον μετὰ τὸν θάνατο τοῦ τελευταίου, ἐνῷ ἡ κατεδάφιση τοῦ Μάο ποὺ 

ἐπεχειρήθη ἀπὸ τὸ 1961 ἕως τὸ 1966 ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους, ἔγινε ὅταν ὁ Μάο ἦταν ἀκόμη 

ζωντανός, κάτι ποὺ τὸν ὤθησε νὰ ὁμολογήσῃ ὅτι εἶχε παραστῆ, μὲ τὰ μάτια του ἀνοικτά, στὴν 

κηδεία του! Τὸ μόνο ἄλλο παράδειγμα, σχετικὰ ὁμοιάζον, εἶναι ὁ σημερινὸς ἐμφύλιος πόλεμος 

στὴν κορυφὴ τοῦ ἰδεολογικοῦ ὁλοκληρωτικοῦ τουρκικοῦ κράτους μεταξὺ τῶν κεμαλικῶν καὶ τῶν 

μετριοπαθῶν ἰσλαμιστῶν τοῦ Ἔρντογαν, μὲ ἀβέβαιο, πρὸς τὸν παρόν, ἀποτέλεσμα. 

 Ἡ σφοδρότητα τῆς ἀντιπαραθέσεως τῶν δύο "ἰδεολογικῶν γραμμῶν", ὅπως 

ἀπεκαλέσθησαν, ποὺ ἐξέσπασε τὸ 1959, καὶ μέσῳ τῆς πολιτιστικῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1966-1976, 

ἐτελείωσε μόνον μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μάο μὲ τὴν νίκη τῶν ὀρθοδόξων, ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ 

Ντὲνγκ Σιάοπινγκ, καὶ ποὺ ἕκαμε ἑκατομμύρια θύματα, ἐχαρακτηρίσθη  ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Μάο, 

ὡς ταξικὴ ἀντιπαράθεση μέσα στὸ ἴδιο τὸ κόμμα, μεταξὺ τοῦ προλεταριάτου (τῆς ἰδικῆς του 

γραμμῆς) καὶ τῶν ἀστῶν (δηλαδὴ τῶν ὀρθοδόξων κομμουνιστῶν). Πράγματι, δὲν ἐπρόκειτο γιὰ 

πόλεμο ἐξουσίας ἀλλὰ γιὰ ἰδεολογικὸ πόλεμο. Μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι ὁ μικροαστισμὸς ἦταν στὴν 

πλευρὰ τοῦ Μάο καὶ τὸ ἐργατικὸ προλεταριάτο στὴν πλευρὰ τοῦ Ντένγκ. Γιὰ νὰ 

ἀποστασιοποιήσῃ τὸ πρόσωπό του ἀπὸ τὴν διαμάχη αὐτή, ὁ Μάο ἐκήρρυξε μία σχεδὸν νέα 

θρησκεία ποὺ ἀπεκαλέσθη "ἡ σκέψη μαοτσετούνγκ" σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν μαρξισμό-λενινισμὸ τῶν 

ἀντιπάλων του.  

 

δ) Ἡ ἐπάνοδος τῶν μαρξιστῶν-λενινιστῶν μετὰ τὸ 1976 

 Ὁ Μάο εἶχε ἀποκαλέσει τὸν Ντὲνγκ "κινέζο Χρουστσώβ". Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Ντένγκ, 

ὅπως ὁ Χρουστσώβ, ὑπέφερε σφόδρα, ὁ πρῶτος ἀπὸ τὸν Μάο, ὁ δεύτερος ἀπὸ τὸν Στάλιν, ἀλλὰ ὁ 

Ντὲνγκ, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Χρουστσώβ, δὲν ἠθέλησε νὰ ἐκδικηθῇ τὸν δήμιό του. Δὲν ἠθέλησε νὰ 

πάρῃ ἐκδικητικὰ μέτρα ὅπως αὐτὰ τῶν χρουστσεβικῶν ποὺ ἤλλαξαν τὸ ὄνομα τῆς μαρτυρικῆς 

πόλεως τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ἀπὸ Στάλινγκραντ σὲ Βόλγκογκραντ! Ὑπῆρχε 

σαφῶς διαφορὰ διανοητικοῦ ἐπιπέδου μεταξὺ τῶν δύο θυμάτων. Ὁ Ντὲνγκ ἐκατάλαβε ὅτι 

ἀπομαοποίηση τῆς Λαϊκῆς Κίνας θὰ ἔβαζε σὲ κίνδυνο τὴν ὕπαρξη τοῦ ἰδίου τοῦ καθεστῶτος ποὺ 

εἶχε οἰκοδομήσει ὁ Μάο, συνεπῶς θὰ ἐκινδύνευε νὰ πέσῃ ὁλόκληρο τὸ οἰκοδόμημα 

παρασύροντας στὴν πτώση τὸν ἴδιο τὸν Ντὲνγκ καὶ τὴν παράταξή του. Αὐτὸ ἀκριβῶς συνέβη μὲ 

τὴν κατάρρευση τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως τὸ 1989, κύριος ὑπεύθυνος τῆς ὁποίας ὑπῆρξε ὁ 

Χρουστσὼβ καὶ ἡ ἀποσταλινοποίηση. Ἡ σοφία τοῦ Ντὲνγκ ἀπεδείχθη ὅταν ἀπεφάσισε νὰ 

κρατήσῃ ἀνέπαφο τὸ ἴνδαλμα τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Λαϊκῆς Κίνας, τὰ ἀγάλματά του, ἀκόμη καὶ τὴν 

εἰκόνα του σὲ ὅλα τὰ σημερινὰ κινεζικὰ χαρτονομίσματα τοῦ γιουάν. Ἔτσι ἡ προσπάθεια τοῦ 

δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ νὰ κατεδαφίσῃ τὸ ΚΚ τῆς Κίνας μέσῳ ἐσωτερικῶν ταραχῶν, ἀνθρωπίνων 

δικαιωμάτων, θρησκευτικῶν κινημάτων ὅπως ἡ Φάλουν Γκὸνγκ καὶ ἐξεγέρσεων μειονοτήτων 

στὸ Θιβὲτ καὶ τὸ Κινεζικὸ Τουρκεστάν (Σιντζιάνγκ), ἀπέτυχε παταγωδῶς. 

 Ὁ Ντὲνγκ ὑπῆρξε δεύτερος ἐπιτυχημένος Στάλιν. Πράγματι, ὁ ῥῶσος ἡγέτης εἶχε 

ἀποφασίσῃ νὰ κάμῃ μία θαρραλέα στροφή στὸν Μεσοπόλεμο, ὅταν ἀντελήφθη ὅτι ἡ παγκοσμία 

προλεταριακὴ ἐπανάσταση εἶχε ἀποτύχει, κάτι ποὺ ἤθελαν νὰ πραγματοποιήσουν ὄχι μόνον ὁ 

Τρότσκι, ἀλλὰ καὶ ὁ Λένιν καὶ ὅλοι οἱ κομμουνιστές. Ὁ Στάλιν εἶχε τὴν ὀξυδέρκεια νὰ ἀποφασίσῃ 

νὰ οἰκοδομήσῃ τὸν σοσιαλισμὸ σὲ "μία μόνον χώρα", οὐσιαστικὰ σὲ τεράστιο κομμάτι τῆς 
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Εὐρασίας ποὺ ἀντεπροσώπευε τὴν πρώην ῥωσικὴ αὐτοκρατορία ποὺ μετετράπη σὲ ΕΣΣΔ. καὶ νὰ 

τὴν ἐπεκτείνῃ σημαντικὰ μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ὁ Ντὲνγκ εἶχε τὴν ὀξυδέρκεια, 

χωρὶς νὰ θίξῃ τὸ πρόσωπο τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς σοσιαλιστικῆς Κίνας, τοῦ Μάο, νὰ οἰκοδομήσῃ στὴν 

πρώην τεραστία κινεζικὴ αὐτοκρατορία, ἕνα οἰκονομικὸ μεγαθήριο ἀπόλυτα ἠλεγμένο ἀπὸ τὸ 

κομμουνιστικὸ κόμμα, τὸ ὁποῖο μέσῳ μίας πρωτότυπης κινεζικῆς ΝΕΠ, τείνει σήμερα νὰ ἐπιτύχῃ 

διὰ τῆς οἰκονομικῆς ὁδοῦ αὐτὸ ποὺ παρ'ὀλίγον νὰ ἐπιτύχῃ ὁ Στάλιν μέσῳ τῆς πολιτικῆς ὁδοῦ: τὴν 

κατεδάφιση τῆς καπιταλιστικῆς Δύσεως. 

 

ε) Ἡ ντεγκικὴ πολιτικὴ κατεδαφίσεως τῆς καπιταλιστικῆς Δύσεως 

 Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία πὼς γιὰ κάθε κομμουνιστὴ ἀνὰ τὸν κόσμο, οἱασδήποτε 

ἀποχρώσεως, φθάνει νὰ μὴ ῥέπῃ πρὸς τὴν σοσιαλδημοκρατία, μοναδικὸς στόχος εἶναι ἡ 

κατεδάφιση τοῦ καπιταλισμοῦ, ἀνεπτυγμένου ἤ τριτοκοσμικοῦ, δυτικοῦ ἤ ἀνατολικοῦ, μὲ 

οἱονδήποτε τρόπο, εἰρηνικοῦ ἤ βιαίου. Αὐτὸ ὀνομάζεται ταξικὸς πόλεμος. Συνεπῶς πρέπει νὰ 

μελετηθῇ ἐκ τοῦ σύνεγγης τὸ κινεζικὸ μοντέλο, ἐὰν θέλουμε νὰ παραδεχθοῦμε ὡς βάσιμο τὸν 

ἰσχυρισμὸ τοῦ σημερινοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος στὸ Πεκῖνο ὅτι στόχος του εἶναι ἡ 

κατεδάφιση τοῦ καπιταλισμοῦ. 

 Τὴν ἀπάντηση δύσκολα θὰ μᾶς τὴν δώσῃ στὸ ἐσωτερικὸ ὁ κινεζικὸς πληθυσμός ἤ στὸ 

ἐξωτερικὸ τὸ διεθνὲς κομμουνιστικὸ κίνημα ποὺ σήμερα εἶναι ἀποδιοργανωμένο. Καὶ αὐτὸ διότι 

θέληση τοῦ ΚΚ τῆς Κίνας εἶναι νὰ μὴν τεθοῦν ἐπὶ τάπητος τὰ προβλήματα τακτικῆς καὶ 

στρατηγικῆς τοῦ κινεζικοῦ ἐγχειρήματος. Ὁ κινεζικὸς πληθυσμὸς ἱσχυρίζεται ὅτι ἀγνοεῖ τὶς 

πραγματικὲς προθέσεις τοῦ Κόμματος παρ'ὅλο ποὺ δηλώνει συνάμα ὅτι εἶναι μέλος ἤ ὑποψήφιος 

τοῦ ΚΚΚ. "Δὲν μᾶς ἐνημερώνουν" εἶναι ἡ ἀπάντηση σὲ σχετικὸ ἐρώτημα. Τὸ Κόμμα δὲν 

ὀργανώνει μαζικὲς διαδηλώσεις καὶ συναθροίσεις γιὰ νὰ προπαγανδίσῃ τὶς θέσεις του. Ἡ 

ἐπιλεχθεῖσα μέθοδος εἶναι συνεπῶς περισσότερο δικτατορία ("καθῆστε σπίτια σας καὶ ἀφῆστε 

τὴν πράξη σὲ ἐμᾶς γιὰ τὴν διατήρηση τῆς μονοκρατορίας τοῦ Κόμματος") παρὰ ὁλοκληρωτισμὸς 

(συμμετοχὴ στὴν κομμουνιστικὴ δράση καὶ προπαγάνδα ὁλοκλήρου τοῦ πληθυσμοῦ σὲ διαρκῆ 

ἐγρήγορση). 

 Στὸ ἐξωτερικό, τὸ ΚΚ Κίνας δὲν συσπειρώνει γύρω του, ὅπως στὴν ἐποχὴ τοῦ Μάο, 

κινήματα ποὺ νὰ ὑποστηρίζουν τὶς ἰδεολογικές του θέσεις. Τὸ μόνο ποὺ οἱ κινεζικὲς 

ἀντιπροσωπεῖες συζητοῦν στὸ ἐξωτερικὸ εἶναι μπίζνες μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καθυσυχάζουν 

πλήρως τὸν καπιταλιστικὸ κόσμο ποὺ ἐπὶ Μάο ἔτρεμε τὴν ἰδεολογική του προπαγάνδα καὶ νὰ 

ἀποθαρρύνουν τὴν νεολαία τοῦ κόσμου ἀπὸ οἱαδήποτε  ὑποστήριξη στὸ κινεζικὸ ἐγχείρημα. Ἡ 

κινεζικὴ τακτικὴ ἔχει στόχο νὰ ἀποκοιμίσῃ ἰδεολογικὰ τὴν Δύση καὶ νὰ ἐπικεντρώσῃ τὸν πόλεμο 

ἀποκλειστικὰ στὸν οἰκονομικὸ τομέα ὡς μέρος τῆς καπιταλιστικῆς ζούγκλας, ἐνῷ ὅλοι 

προαισθάνονται ὅτι ἡ οἰκονομικὴ αὐτὴ ἀντιπαράθεση Κίνας καὶ Ἀμερικῆς τείνει πρὸς τελικὴ 

στρατιωτικὴ ἀναμέτρηση. 

 

στ) Τὸ ντεγκικὸ οἰκονομικὸ πρότυπο κατεδαφίσεως τῆς καπιταλιστικῆς Δύσεως 

 Ἐδῶ φθάνουμε στὸ πλέον ἀμφιλεγόμενο τμῆμα  τῆς σημερινῆς κινεζικῆς 

πραγματικότητος. Εἶναι καταπληκτικὴ ἡ διαπίστωση ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν δυτικῶν 

ἐπιχειρηματιῶν δὲν φαίνεται νὰ ἀνησυχῇ καθόλου οὔτε γιὰ ἕνα κομμουνιστικὸ ἰδεολογικὸ 

κίνδυνο προερχόμενο ἀπὸ τὴν Κίνα, οὔτε κἄν γιὰ μία μελλοντικὴ πολεμικὴ ἀναμέτρηση. Ἡ 

πλειοψηφία τῶν δυτικῶν πολιτικῶν, σχολιαστῶν, τραπεζιτῶν καὶ ὀργανισμῶν παραμένουν στὸ 

ἐπίπεδο τοῦ οἰκονομικοῦ καπιταλιστικοῦ ἀνταγωνισμοῦ. 

 Οἱ σημερινὲς πόλεις τῆς Κίνας παρουσιάζουν εἰκόνες ἐκσυγχρονισμοῦ ποὺ καθιστοῦν τὴν 

Νέα Ὑόρκη σχεδὸν παρωχημένη μητρόπολη ἀπηρχαιομένου καπιταλισμοῦ. Παντοῦ τεραστίους 
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οὐρανοξύστες, συνωστισμὸς πολυτελῶν αὐτοκινήτων στοὺς δρόμους, ἑκατομμύρια κοπέλες 

ντυμένες μὲ τὸν πλέον προκλητικὸ τρόπο ἔχουν ἀντικαταστήσει τὰ παλιὰ σπίτια, τὶς στρατιὲς 

τῶν ποδηλάτων καὶ τὴν ὁμοιόρφη μπλὲ ἐνδυμασία (παντελόνι, σακάκι καὶ κασκέτο) γιὰ ἄνδρες 

καὶ γυναῖκες ποὺ ἔδιδε στὴν χώρα τοῦ Μάο εἰκόνα τεραστίας μυρμηγκοφωλιᾶς. Πουθενὰ δὲν 

ὑπάρχουν πλέον ἀναρτημένα πολιτικὰ συνθήματα καὶ εἰκόνες ἡγετῶν. Τὴν νύκτα τὰ πάντα 

φωταγωγοῦνται σὲ ἕνα ξέφρενο ὄργιο χρωμάτων. Τὰ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς εἶναι 

ὑπερσύγχρονα, τὸ μετρὸ στὶς πόλεις ξεπερνᾶ σὲ ἐκσυγχρονισμὸ τὸ μετρὸ τῶν Ἀθηνῶν ποὺ ὅμως 

ἐκτίσθη προσφάτως, τὰ διεθνῆ ἀεροδρόμια ὑπερπολυτελῆ, τὰ διαμερίσματα στὶς πολυκατοικίες 

ξεπερνοῦν σὲ χλιδὴ αὐτὰ τοῦ Μανχάτταν στὴν Νέα Ὑόρκη. Τίποτα δὲν θυμίζει σοσιαλιστικὴ 

χώρα ὅπως τὴν εἴχαμε συνηθίσει στὴν σοβιετικὴ ἐποχή. 

 Ἑκατοντάδες οἰκονομολόγοι ἔχουν ἀσχοληθῆ στὴν Δύση μὲ τὸ κινεζικὸ θαῦμα. Οὐδεὶς 

φαίνεται νὰ ὁμιλῇ πλέον γιὰ σοσιαλισμό. Ἀλλὰ ὁ Ντὲνγκ ἐξ ἀρχῆς εἶχε προειδοποιήσει: "Τί 

σημασία ἔχει ἐὰν ἡ γάτα εἶναι κόκκινη [κομμουνίστρια] ἤ μαύρη [ἀντιδραστική], ὅσον καιρὸ 

πιάνει ποντίκια", καὶ "ποῖος εἶπε ὅτι πρέπει νὰ εἶναι κανεὶς φτωχὸς ἐὰν θέλῃ νὰ εἶναι 

κομμουνιστής". 

 Ποῖο εἶναι λοιπὸν αὐτὸ τὸ περίφημο καὶ μοναδικὸ στὴν Ἱστορία ἐπιτυχημένο πρότυπο 

οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως καὶ ἡ οὐσία τοῦ προτύπου αὐτοῦ εἶναι καπιταλιστικὴ ἤ παραμένει 

παρὰ ταῦτα σοσιαλιστική; Τὸ καθεστὼς τὸ ἀποκαλεῖ ἐπισήμως "σοσιαλιστικὴ οἰκονομία 

ἐλευθέρας ἀγορᾶς". Πολλοὶ μὴ ἔχοντας ἐπαρκεῖς οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς γνώσεις διστάζουν 

νὰ ἐκφέρουν γνώμη. Ἐμεῖς θὰ τὸ ἐπιχειρήσουμε:  

 Κατ'ἀρχὰς πρέπει νὰ θέσουμε τὸ καίριο ἐρώτημα: σὲ ποιὸν ἀνήκει ἡ γῆ τῆς Κίνας; Στὶς 

πρώην οἰκουμενικὲς αὐτοκρατορίες τῆς Ὀθωμανίας καὶ τῆς Κίνας ἡ ὅλη γῆ ἀνῆκε στὸν μονάρχη 

ἐνῷ οἱ ὑπήκοοι εἶχαν ἁπλῶς τὴν ἐπικαρπεία. Ὅσο καὶ πολυτελῆ καὶ νὰ εἶναι βίλλα ποὺ ὁ 

πρωτευουσιάνος θὰ κτίση μὲ τὰ λεπτά του στὸ χωράφι ποὺ ἀνήκει στὴν ἀγρότισσα σύζυγό του, 

τὸ οἴκημα δὲν θὰ τοῦ ἀνήκῃ στὸ ἐλάχιστο ἐφ'ὅσον ἡ γῆ στὴν ὁποία ἔκτισε δὲν τοῦ ἀνήκει. Τὸ 

ἀπαραβίαστο τῆς ἰδιοκτησίας καταγραμμένο στὴν διακήρυξη τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου 

καὶ τοῦ πολίτου τῆς ἀστικῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1789, δὲν ὑπάρχει στὴν Κίνα. 

Ἀγοράζεις οἰκόπεδο ἀπὸ τὸ κράτος γιὰ νὰ κτίσῃς μὲ ἔξοδά σου τὸ σπίτι σου καὶ αὐτὸ παραμένει 

στὴν ἰδιοκτησία σου μόνον γιὰ 70 χρόνια. Μετὰ ἐπιστρέφει αὐτομάτως στὸ κράτος μὲ ὅλα τὰ 

κτίσματα ποὺ εὑρίσκονται ἐπ' αὐτοῦ ἐκτὸς καὶ ἄν θέλησῃ τὸ κράτος νὰ σοῦ ἀνανεώσῃ τὴν 

ἐπικαρπεία. (Νόμος τοῦ Μαρτίου 2007). 

 Σὲ οἱαδήποτε καπιταλιστικὴ χώρα ἡ οἰκονομικὴ ἐξουσία, ἡ ὁποία ἀνήκει στὸν 

κεφαλαιοκράτη ἐλέγχει τὴν πολιτικὴ ἐξουσία. Στὴν Κίνα ἡ πολιτικὴ ἐξουσία ἀνήκει ἐξ 

ὁλοκλήρου στὸ κομμουνιστικὸ κόμμα ποὺ ἐλέγχει πλήρως τὴν οἰκονομία. Ἡ ὕπαρξη πλουσίων 

καὶ πτωχῶν παραμένει σὲ μία σοσιαλιστικὴ κοινωνία. Ἀντιθέτως ὁ μαοϊκὸς ἰσοτισμὸς ἦταν 

αἵρεση τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ἡ δυτικὴ κατηγορία κατὰ τῆς Κίνας πλήρους καὶ ἀνεξελέγκτου 

διαφθορᾶς τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων τοῦ κινεζικοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος δὲν στέκει διότι 

καμμία οἰκονομία βασισμένη στὴν γενικευμένη διαφθορὰ δὲν δύναται νὰ ἀνθῇ γιὰ καιρὸ καὶ τὰ 

χρηματικὰ κεφάλαια τῆς διαφθορᾶς θὰ ἐγκατέλειπαν τὴν χώρα γιὰ νὰ ἐπενδυθοῦν στὶς 

καπιταλιστικὲς χῶρες τῆς Δύσεως. 

 Ἡ σοβιετικὴ οἰκονομία ἦταν ἀπομονωμένη ἀπὸ τὴν παγκοσμία καπιταλιστικὴ οἰκονομία. 

Ἡ Κίνα ἀντιθέτως εἶναι ἐνσωματωμένη σὲ αὐτήν, καὶ ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου 2002 εἶναι μέλος 

τῆς Παγκοσμίας Ὀργανώσεως Ἐμπορίου. Μέσῳ τοῦ κινεζικοῦ χρηματιστηρίου παίρνει μέρος 

στὴν παγκοσμιοποιημένη οἰκονομία. Δύναται συνεπῶς νὰ κτυπήσῃ τὸν καπιταλιστικὸ ἐχθρὸ ἐκ 

τῶν ἔσω, κάτι ποὺ δὲν ἠδύνατο νὰ κάμῃ ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση. Ἡ Κίνα ἔχει τοποθετήσει τὸν 

δούρειο ἵππο της στὴν μέση τῆς καπιταλιστικῆς ἀγορᾶς. Κολλᾷ στὸ πετσὶ τοῦ δυτικοῦ 
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καπιταλισμοῦ καὶ τὸν ἀκινητοποιεῖ ἐνῷ ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση καὶ ἡ Κίνα τοῦ Μάο γιὰ νὰ τὸν  

νικήσῃ ἐχρειάζοντο μετωπικὴ σύγκρουση μέχρι καὶ πυρηνικὸ πόλεμο. 

 Ἡ ντεγκικὴ τακτικὴ βασίζεται στὴν κινεζικὴ διαλεκτικὴ τῆς ὑπομονῆς καὶ τοῦ ὡρίμου 

φρούτου. Εἰσέρχεται χωρὶς βία στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ καρποῦ καὶ τὸ σαπίζει μέχρι ποὺ νὰ πέσῃ μόνο 

του ἀπὸ τὸ δένδρο. Τὴν ἴδια τακτικὴ χρησιμοποιεῖ καὶ στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ γιὰ νὰ ἐπαναφέρῃ 

στοὺς κόλπους της τὰ τμήματα τοῦ κινεζικοῦ ἐδάφους ποὺ εἶχαν ἀποσχισθῆ ὅπως τὸ Χὸνγκ 

Κόνγκ, τὸ Μακάο καὶ ἡ Ταϊουάν. Ἐπιστρέφουν οἰκειοθελῶς, χωρὶς βία, χωρὶς πόλεμο. Ἁπλῶς 

χρειάζεται χρόνος καὶ ὑπομονή. Μέχρι τὴν τελευταία στιγμὴ ἡ Κίνα θὰ ἀποφύγῃ τὴν μετωπικὴ 

σύγκρουση μὲ τὶς ΗΠΑ μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ τὶς νικήσῃ ἀμαχητὶ ἤ τὸ πολὺ πολὺ νὰ τὶς ἀποτελειώσῃ 

σὲ μία ἀστραπιαία κίνηση ὅταν θὰ γονατίσουν. 

 Τὸ ντενγκικὸ οἰκονομικὸ ἐπίτευγμα εἶναι ἀντίστοιχο τοῦ σταλινικοῦ ποὺ εἶχε ἐπιτύχει σὲ 

ἐλάχιστο χρονικὸ διάστημα νὰ ἀνεβάσῃ τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση στὴν δεύτερη θέση μετὰ τὶς ΗΠΑ. 

Σήμερα ἡ Κίνα εἶναι ἡ δεύτερη οἰκονομικὴ δύναμη στὸν κόσμο μετὰ τὶς ΗΠΑ, ἐνῷ πρὶν ἀπὸ 

ὀλίγα χρόνια ἐθεωρῆτο ἀκόμη τριτοκοσμικὴ καὶ ὁ Μάο  τὸ 1958 ἔβαζε ὡς στόχο νὰ φθάσῃ τὴν 

Μεγάλη Βρεταννία σὲ 15 χρόνια! Σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὸν ἀγροτισμὸ τοῦ Μάο ὁ ὁποῖος 

μετακινοῦσε τοὺς πληθυσμοὺς ἀπὸ τὶς πόλεις πρὸς τὰ χωριά, ὁ ντενγκισμός, ὡς ὀρθόδοξος 

μαρξισμὸς-λενινισμός, ἀδειάζει τὴν ὕπαιθρο πρὸς χάριν τῶν πόλεων. Ἄν καὶ ἀκόμη ἡ ἀγροτικὴ 

οἰκονομία ἀπασχολεῖ σχεδὸν τὸ μισὸ ἐργατικὸ δυναμικό, δὲν συνεισφέρει πλέον παρὰ μόνον τὸ 

10% τοῦ Ἀκαθαρίστου Ἐγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ). Ἀντιθέτως ἡ βιομηχανία ἀπασχολεῖ τὸ 27% 

τῆς παραγωγῆς καὶ παράγει τὸ 50% τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου. Ἐνάντια στὸ σταλινικὸ μοντέλο ποὺ 

ἐπεγκεντρώνετο ἀποκλειστικὰ στὴν βαρειὰ βιομηχανία, ἡ κινεζικὴ βιομηχανία παράγει τεραστία 

ποικιλία καταναλωτικῶν ἀγαθῶν -σχεδὸν τὰ πάντα- μὲ τὰ ὁποῖα κατακτᾶ τὶς παγκόσμιες 

ἀγορές, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχῃ μεγάλο ἐμπορικὸ πλεόνασμα προερχόμενο ἀπὸ τὶς βιομηχανικὲς 

ἐξαγωγὲς της καὶ νὰ ἀποταμιεύῃ ξένο συνάλλαγμα ποὺ ἀνήρχετο ἐπισήμως στὸ τέλος τοῦ 2009 

σὲ 2400 δισεκατομύρια ἀμερικανικὰ δολλάρια! Ἀποτέλεσμα: ἡ τεραστία χρηματοπιστωτικὴ 

δύναμις τῆς Κίνας. 

 Ὁ Ντὲνγκ, μετὰ τὸ 1976, εἶχε νὰ ἀντιμετωπήσῃ δύο κληρονομίες: ἡ πρώτη πρὸ τῆς 

ἱδρύσεως τῆς Λαϊκῆς Κίνας. Ἐπὶ χιλιάδες χρόνια ἡ βάση τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας ἔναντι τοῦ 

τεραστίου της πληθυσμοῦ ἦταν ἡ ἐξασφάλιση τροφῆς μέσῳ παραγωγῆς καὶ διακινήσεως τῶν 

πόρων τῆς ἀγροτικῆς οἰκονομίας κάτι ποὺ οἱ αὐτοκράτορες ἐπέτυχαν ἀρκετὰ καλά. Μετὰ τὴν 

δυτικὴ εἰσβολή, τὸ 1842, οἱ μανδαρῖνοι προσεπάθησαν νὰ ἐκβιομηχανήσουν τὴν χώρα, 

ἀντιγράφοντας ἀνεπιτυχῶς τὴν Ἰαπωνία. Ἡ φοβερὴ ὅμως διαφθορὰ ποὺ εἰσήγαγαν οἱ ξένοι 

κατέληξε μὲ τὸν Τσιὰνγκ Καϊ-σέκ, στὸν Κ΄(20ο) αἰῶνα ἡ Κίνα νὰ καταντήσῃ πιὸ πτωχὴ ἀπὸ ὅ,τι 

ἦταν στὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΘ΄(19ου) αἰῶνος, πρὸ τῆς δυτικῆς εἰσβολῆς. 

 Ἡ δεύτερη κληρονομία ἦταν ἡ Κίνα τοῦ Μάο ἀπὸ τὸ 1949 μέχρι τὸ 1976. Ἡ Λαϊκὴ Κίνα, 

ἀποκλεισμένη ἀπὸ τὸν κόσμο ἐξειλίχθη σὲ κατάσταση αὐταρκείας. Τὰ πάντα ἐδόθησαν  γιὰ τὴν 

εὐημερία τῶν ἀγροτῶν κατόπιν τῆς ἀπομακρύνσεως τῶν ξένων. Δηλαδὴ ἐπὶ τοῦ "αὐτοκράτορος" 

Μάο, ἡ Κίνα ἐπέστρεψε στὴν Αὐτοκρατορία, πρὸ τῆς ξένης κατακτήσεως τοῦ 1842. Ἡ διαφθορὰ 

ἐπατάχθη καὶ μεγάλα ἔργα ἔγιναν γιὰ τὴν ἐξάσφάλιση τῆς τροφῆς τῶν κατοίκων. Ἀλλὰ ὁ 

μαοϊκὸς ἰσοτισμός, ἡ ἄκρατη ἀντιθεσή του στὸ φαινόμενο τῶν πόλεων ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα 

οἱ κάτοικοι τῶν πόλεων νὰ ἐπιστρέψουν στὴν ὕπαιθρο (κάτι ποὺ προσεπάθησαν νὰ 

πραγματοποίσουν τὸ 1976, στὴν Καμπότζη καὶ οἱ μαοϊκοὶ τοῦ Πόλ Πότ), ὁ ἐσωκομματικὸς 

ἐμφύλιος πόλεμος μεταξὺ μαοϊκῶν καὶ ντενγκικῶν, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα δύο ἄκρως αἱματηρὲς 

ἐπαναστατικὲς πρωτοβουλίες τοῦ "αὐτοκράτορος": τὸ μεγάλο ἅλμα πρὸς τὰ ἐμπρὸς τοῦ 1958-1961 

καὶ ἡ πολιτιστικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1966-1976 ποὺ προκάλεσε δεκάδες ἑκατομμύρια θύματα. 
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 Ὁ Ντὲνγκ, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μάο, ἀπεφάσισε νὰ συνδυάσῃ  τὴν ἐθνικὴ πολιτικὴ 

ἀνεξαρτησίας τοῦ Μάο μὲ τὶς προσπάθειες ἐκβιομηχανήσεως τῶν μανδαρίνων κατὰ τὸ ἰαπωνικὸ 

πρότυπο, τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος. Καὶ ἐπέτυχε καὶ τὰ δύο, χωρὶς διαφθορὰ καὶ χωρὶς ἀνθρώπινες 

ἀπώλειες. Ξεπέρασε τὸν παραδοσιακὸ ἐχθρὸ τῆς Κίνας, τὴν Ἰαπωνία καὶ ὑπῆρξε ὁ ἐμπνευστὴς 

ἑνὸς νέου προτύπου κομμουνισμοῦ βασισμένου στὸν μαρξισμό, κατωρθώνοντας σὲ ἐλάχιστες 

δεκαετίες νὰ βγάλῃ τὴν χώρα ἀπὸ τὸν τριτοκοσμισμὸ καὶ νὰ πραγματοποιήσῃ τὸ ὅραμα τοῦ 

Μὰρξ μίας ἐν ἐξελίξει σοσιαλιστικῆς κοινωνίας στὴν αἰχμὴ τῆς τεχνολογίας καὶ τῶν δυτικῶν 

ἐπιτεύξεων τῆς ἐκβιομηχανίσεως. Τὸ ἐπέτυχε ὅμως εἰς βάρος τῶν ποιητῶν καὶ τῆς οὐτοπίας. Καὶ 

οἱ ῥομαντικοὶ πάντα θὰ προτιμήσουν τὸν Μάο εὶς βάρος τοῦ "νάνου" Ντένγκ. 

 

ζ) Ὁ θρίαμβος τῆς σοσιαλιστικῆς οἰκονομίας τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς 

 Ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1980, ἡ Κίνα μετουσιώθη σὲ "ἐργαστήριο τοῦ κόσμου",  παράγοντας 

προϊόντα καθημερινῆς ἀνάγκης (αὐτὰ ποὺ ἔχουν κατακλύσει τὶς ἀγορὲς ὅλου τοῦ πλανήτου) 

χρησιμοποιῶντας ἕνα ἐλεγχόμενο καὶ κάτω τῆς πραγματικῆς του ἀξίας νόμισμα, τὸ ἀμέτρητο 

ἐργατικὸ της δυναμικό, τὰ πολὺ χαμηλὰ ἡμεροκάματα, τὰ ὁποῖα ὅμως σὲ σχέση μὲ τὴν μαοϊκὴ 

ἐποχή, ηὐξήθησαν ἁλματωδῶς. Ἔτσι, ἐνῷ ἐπὶ Μάο ὁ μηνιαῖος μισθὸς ἦταν 50 γιουάν, σήμερα 

ἀνέρχεται σὲ 2.000 μὲ 2.500 γιουὰν κατὰ μέσο ὅρο (1 € # 8,50 γιουάν), καὶ ἐλάχιστο μηνιαῖο μισθὸ 

850 γιουάν (100 €), μὲ καταναλωτικὲς τιμὲς πολὺ πιὸ χαμηλὲς ἀπὸ τὶς δυτικές. 

 Συνάμα, γιὰ νὰ ἐγκαταλειφθῇ ἡ μαοϊκὴ πολιτικὴ ἀπομονώσεως ἀπὸ τὸν ἔξω κόσμο καὶ 

νὰ τραβήξουν ξένες ἐπενδύσεις ἀλλὰ περιορίζοντάς τις σὲ οἰκονομικὰ γκέτα, οἰ ντενγκικοὶ 

ἵδρυσαν μεταξὺ 1980 καὶ 1984 "εἰδικὲς οἰκονομικὲς ζῶνες" ἐλεύθερης ἀγορᾶς, περιοχὲς ποὺ 

θυμίζουν τὶς πρώην ἀποικιακὲς ζῶνες ποὺ οἱ Κινέζοι εἶχαν ὑποχρεωθῆ νὰ παραχωρήσουν στοὺς 

Δυτικούς, ὅπως τὸ Χόνγκ Κόνγκ στοὺς Ἄγγλους ἤ τὸ Μακάο στοὺ Πορτογάλους. Ἡ διαφορὰ εἶναι 

ὅτι αὐτὲς οἱ "εἰδικὲς οἰκονομικὲς ζῶνες" ἱδρύθησαν μὲ πρωτοβουλία καὶ ἔλεγχο τῆς κινεζικῆς 

κυβερνήσεως. Οἱ ξένες ἐπιχειρήσεις ποὺ ἐγκαθίστανται ἐκεῖ μὲ μειωμένους φόρους, 

ὑποχρεοῦνται στὴν περίπτωση ποὺ μετακομίσουν ἀλλοῦ νὰ ἀφήσουν ἐπὶ τόπου τὸν τεχνολογικὸ 

ἐξοπλισμό τους. 

 Τὸ 2008, ὁ πρόεδρος τῆς χώρας Χοὺ Ζιντάο καὶ γενικὸς γραμματεὺς τοῦ ΚΚΚ προήδρευσε 

τῶν ἑορτασμῶν γιὰ τὰ 30 χρόνια τῶν ντενγκικῶν μεταρρυθμίσεων (ὁ Ντὲνγκ εἶχε ἀποβιώσει τὸ 

1997). Στὴν ὁμιλία τοῦ ὑπεγράμμισε ὅτι "ὁ μέσος ὅρος ἐτησίας ἀναπτύξεως ὑπῆρξε τὸ 9,8%, 

δηλαδὴ τρεῖς φορὲς παραπάνω ἀπὸ τὸν παγκόσμιο μέσο ὅρο. Ἡ κινεζικὴ οἰκονομία ἔγινε ἡ 

τετάρτη στὸν κόσμο, ἀντιπροσωπεύοντας τὸ 6% τοῦ Παγκοσμίου Ἀκαθαρίστου Προϊόντος τὸ 2008, 

ἀντί τοῦ 1,8% τὸ 1978". Σήμερα εἶναι δεύτερη καὶ ἐπειδὴ ἐλέγχεται πλήρως ἀπὸ τὸ ΚΚΚ δὲν 

ἐγνώρισε παρὰ ἐλάχιστα μόνον τὴν παγκοσμία κρίση τοῦ 2008-2009, ὅπως καὶ ἡ ΕΣΣΔ δὲν 

ἐγνώρισε τὴν κρίση τοῦ 1929, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Κίνα, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση, 

εἶναι σήμερα πλήρως ἀνοικτὴ στὸν ἔξω κόσμο. Μὲ τὴν ἔνταξή της στὴν Παγκοσμία Ὀργάνωση 

Ἐμπορίου τὸ 2002, εἰσήχθη στὴν οἰκογένεια τῶν καπιταλιστικῶν χωρῶν ἐλευθέρου ἐμπορίου 

προσφέροντάς τους γιὰ τὴν παραγωγὴ τῶν προϊόντων τους τὸ ἐργατικὸ δυναμικὸ τῆς 

μεγαλύτερης ἐξόδου ἀγροτῶν πρὸς τὶς πόλεις ποὺ ἐγνώρισε ποτὲ ἡ Ἱστορία, σὲ πλήρη ἀντίθεση 

μὲ τὴν προτεραία πολιτικὴ τοῦ Μάο, ἀλλὰ συμφώνως μὲ τὴν ἀντιαγροτικὴ πολιτικὴ τοῦ Στάλιν. 

Οἱ ἐξεγέρσεις ἀγροτῶν στὴν σημερικὴ Κίνα εἶναι μία πραγματικότης ὅπως πραγματικότης ἦταν 

καὶ οἱ ἀγροτικὲς ἐξεγέρσεις στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση στὴν δεκαετία τοῦ 1930. Πρέπει νὰ γίνῃ 

ἀντιληπτὸ ὅτι ὁ ὀρθόδοξος κομμουνισμὸς ὑπῆρξε πάντα σφόδρα ἀντιαγροτικὸς καὶ ὑπὲρ τῆς 

ἀστικοποιήσεως, φυσικὸ πλαίσιο τῆς ἐργατικῆς τάξεως. Μὲ 10% ἐτησίως μέσο ὅρο ἀναπτύξεως 

τὸν χρόνο ἀπὸ τὸ 1978 καὶ  μόνον 1% ἐτησίως αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ, ὑπάρχει διπλασιασμὸς τοῦ 
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μέσου ὅρου ἐπιπέδου ζωῆς κάθε 8 μὲ 9 χρόνια! Ἡ Κίνα ἐγνώρισε τὰ τελευταῖα χρόνια τὴν πλέον 

σημαντικὴ καὶ τὴν πλέον γρήγορη πτώση τῆς φτώχειας στὴν παγκόσμια Ἱστορία. 

 

η) Ἡ Τάϊουαν πέφτει στὸ στόμα τῆς Κίνας σὰν ὥριμος καρπὸς χωρὶς πόλεμο 

 Ἐὰν συγκρίνουμε τὴν ἀπόλυτη ἀποτυχία τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τὸ 1878, νὰ προσαρτήσῃ τὴν 

Κύπρο καὶ ἰδίως τὸ σχετικὸ φιάσκο μετὰ τὸ 1955, ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ἀπόλυτη ἐπιτυχία τῆς 

Κίνας νὰ ἐπαναφέρῃ στοὺς κόλπους της τὸ νησὶ τῆς Τάϊουαν. 

 Τὸ 1949, ὅταν ἡ κυβέρνηση τοῦ Τσιὰνγκ Κάϊ-σὲκ κατέφυγε στὴν νῆσο καὶ ὁλόκληρη ἡ 

Δύση ἀνεγνώριζε ὡς κινεζικὸ κράτος μόνον τὴν Τάϊουαν, πολλοὶ ἐφαντάσθησαν ὅτι ἡ νῆσος 

αὐτὴ ἦταν ὁριστικὰ χαμένη γιὰ τὴν ἠπειρωτικὴ Κίνα. Τὸ 1958, ἐπὶ Μάο, πολλὲς φορὲς ἠπειρωτικὴ 

Κίνα καὶ Τάϊουαν ἔφθασαν στὰ πρόθυρα πολέμου καὶ κατόπιν αὐτοῦ, ἐπὶ χρόνια τὸ Πεκῖνο 

ἀπειλοῦσε πὼς θὰ ἐπενέβαινε δυναμικὰ στὸ νησί, ἐνῷ οἱ ΗΠΑ καὶ ἡ Ἰαπωνία προκλητικὰ 

ἐτάσσοντο στὸ πλευρὸ τῆς Ταϊπέϊ. Ἀκόμη καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ παγκόσμια κοινὴ γνώμη 

ἐπερίμενε, μὲ τὴν κατακόρυφη ἄνοδο τῆς ἰσχύος τῆς Λαϊκῆς Κίνας, ὅτι αὐτὴ θὰ ἐπενέβαινε μὲ 

μία αἰφνιδία ἐπίθεση ἀπελευθερώσεως τῆς νήσου. Σήμερα, εἶναι πλέον σίγουρο ὅτι πόλεμος γιὰ 

τὴν Ταϊουὰν ἀποκλείεται νὰ γίνῃ, μὲ πρωτοβουλία τοὐλάχιστον τοῦ Πεκίνου. 

 Οἱ ἀποκαλούμενες ἐπισήμως "σχέσεις τῶν δύο πλευρῶν τῶν Στενῶν" ποὺ χωρίζουν τὴν 

ἠπειρωτικὴ Κίνα ἀπὸ τὴν νῆσο (Cross-Strait Relations) ἔχουν σήμερα φθάσει σὲ σημεῖο ἀδελφικῶν 

σχέσεων. Ἡ καπιταλιστικὴ Τάϊουαν ἀντιμέτωπη μὲ τὸ φαινόμενο τῆς ἐνσωματώσεως τοῦ Χὸνγκ 

Κὸνγκ (1997) καὶ τοῦ Μακάο (1999) ποὺ ὅμως ἐξησφάλισαν τὴν αὐτονομία τους ὡς  "εἰδικὲς 

διοικητικὲς ζῶνες" γιὰ 50 χρόνια μὲ τὸ ἀποκαλούμενο σύστημα τῆς "μίας χώρας, δύο συστήματα", 

δὲν ἀποκλείεται νὰ δεχθῇ τελικὰ νὰ ὑπαχθῇ στὸ ἴδιο σύστημα καὶ νὰ γίνη ἡ τρίτη εἰδικὴ 

διοικητικὴ ζώνη πόσο μᾶλλον ποὺ σήμερα ἡ ἠπειρωτικὴ Κίνα φαντάζει στοὺς ἐπιχειρηματίες τῆς 

Δύσεως ὡς οὐσιαστικὰ μία καπιταλιστικὴ χώρα. 

 Οἱ συνομιλίες μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν ξεκίνησαν τὸ 2008 στὴν βάση τῆς ἀρχῆς ποὺ ὥρισε ὁ 

πρόεδρος τῆς Τάϊουαν Μὰ Γὶνγκ-τζέου τῶν "εἰδικῶν σχέσεων", τὶς ὁποῖες ἡρμήνευσε ὡς ἑξῆς: καὶ 

οἱ δύο πλευρὲς συμφωνοῦν ὅτι μία εἶναι ἡ Κίνα. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι πρόκειται γιὰ σχέσεις μεταξὺ 

τῶν λαῶν τὴς περιοχῆς τῆς νήσου καὶ τὴς περιοχῆς τῆς ἠπείρου, δηλαδὴ μεταξὺ δύο περιοχῶν 

μίας καὶ μόνης χώρας. Μὲ ἄλλα λόγια ἐὰν οἱ ΗΠΑ σταματοῦσουν νὰ χρησιμοποιοῦν τὶς 

πολιτικὲς διαφορὲς τῶν δύο πρωτευουσῶν, ὁπλίζοντας τὴν Τάϊπεϊ κατὰ τοῦ Πεκίνου γιὰ νὰ 

πιέσουν τὴν Λαϊκὴ Κίνα, οἱ διαφορὲς θὰ εἶχαν ἤδη λυθῆ. Καὶ ὅμως, στὶς 30 Ἰανουαρίου 2010, ἡ 

κυβέρνηση τοῦ προέδρου Ὀμπάμα ἀνήγγειλε ὅτι ἐσκόπευε νὰ πωλήσῃ στὴν Τάϊουαν 6,4 

δισεκατομμύρια δολλάρια ἀντιεροπορικῶν ὅπλων καὶ ἑλικοπτέρων μὲ ἀποτέλεσμα τὸ Πεκῖνο νὰ 

διαμαρτυρηθῇ γιὰ τὶς φιλοπολεμικὲς προκλήσεις τῶν ΗΠΑ. 

 Σήμερα ὑπάρχει μεταξὺ τῆς νήσου καὶ τῆς ἠπειρωτικῆς πλευρᾶς ἀποκατάσταση 

ἀεροπορικῶν συγκοινωνιῶν (ἑβδομαδιαῖες πτήσεις ἐπιβατῶν καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές), 

ἀνταλλαγὴ τουριστῶν, φοιτητῶν, ἐπαγγελματικῶν καὶ ἐπιστημονικῶν ἀντιπροσωπειῶν χωρὶς 

χρήση διαβατηρίου παρὰ μόνον ταυτότητος. Ἐπίσης, κινεζικὲς ἐπιχειρήσεις ἐπενδύουν καὶ ἀπὸ 

τὶς δύο πλευρές. Τὰ δύο κυβερνῶντα κόμματα, τὸ ΚΚ τῆς Λαϊκῆς Κίνας καὶ τὸ Κουομιντὰνγκ τῆς 

Τάϊουαν συναντῶνται τακτικά κάτι ποὺ ἀνησυχεῖ τοὺς Ἀμερικανούς ἐνῷ τὸ 70% τῶν 

Ταϊουανέζων ἐπικροτεῖ τὸν διάλογο. Εἰδικὰ ἡ ἐπαρχία τῆς Καντώνης ποὺ εἶναι ἡ γενέτειρα καὶ ὁ 

χῶρος ὅπου ἔδρασε ὁ δημιουργὸς τὴν Κινεζικῆς Δημοκρατίας τοῦ 1912, ὁ Σοὺν Γιὰτ-σέν, ὁ  

ἀνεγνωρισμένος πολιτικὸς κοινὸς πατέρας τῶν δύο πλευρῶν καὶ εἰδικὰ τὸ Πανεπιστήμιο Σοὺν 

Γιὰτ-σὲν πρωτοποροῦν στὴν συναδέλφωση. Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010, τὸ τμῆμα Ἱστορίας τοῦ ἐν 

λόγῳ πανεπιστημίου μὲ εἶχε ἐπισήμως καλέσει νὰ δώσω μία σειρὰ μαθημάτων γιὰ νὰ ἐξάρω τὴν 
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παγκοσμία σημασία τῶν δύο πολιτισμῶν τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Κίνας. Ὁ γενικὸς πρόξενος τῆς 

Ἑλλάδος στὴν Καντώνη συμμετεῖχε στὶς ἐκδηλώσεις αὐτές. 

 Ὁ ὑπαρκτὸς σοσιαλισμὸς, μετὰ τὴν πτώση τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως τὸ 1989, δὲν ἔχει 

ἐξαλειφθῆ παρὰ τὶς θριαμβολογίες τῆς Δύσεως. Καὶ ἐδῶ δὲν ἀναφερόμεθα σὲ μικρὲς χῶρες σὰν 

τὴν Κούβα ἀλλὰ στὸν τεράστιο κολοσσό, τὴν οἰκογένεια τῶν σοσιαλιστικῶν λαῶν τῆς Κίνας ποὺ 

ὡς δούρειος ἵππος εὑρίσκεται ἤδη στὴν καρδιὰ τῆς καπιταλιστικῆς Δύσεως, περιμένοντας τὴν 

κατάλληλη στιγμὴ γιὰ νὰ τὴν ἀνατρέψη. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

   

 

  


