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Αγαπητοί σύντροφοι καί συντρόφισσες,
Πέρασαν πέντε ολόκληρα χρόνια από τότε πού
συνήλθε τό 6ο Συνέδριο τοΰ Κόμματος καί καθόρι
σε τις κατευθύνσεις τής οικονομικής καί κοινωνικής
ανάπτυξης τής χώρας γι’ αυτή τήν περίοδο. Τά με
γάλα καθήκοντα πού άνέλαβε τό Κόμμα μας τά εκ
πλήρωσε μέ επιτυχία. Σήμερα τό Κόμμα μας έρχεται
στό 7ο Συνέδριό του έτοιμο καί άποφασισμένο νά
άναλάβει καινούργια καί πιό σοβαρά καθήκοντα, γιά
νά όδηγεϊ πάντα μπρός πρός τή νίκη τήν ύπόθεση τού σοσιαλισμού καί τού κομμουνισμού στήν
Αλβανία.
Ό λαός καί τό Κόμμα έρχονται σέ τούτο τό
Συνέδριο όλο ζωτικότητα καί δυναμισμό, περήφανοι
γιά τίς επιτυχίες πού πραγματοποίησαν καί μέ άκλόνητη πεποίθηση στό μέλλον. Ή ζωή άπέδειξε
ξανά ότι ή μαρξιστική—λενινιστική γραμμή τού Κόμ
ματος είναι πλέρια όρθή, ότι ό δρόμος στόν όποιο
τό Κόμμα καθοδηγεί τό λαό μας είναι ό σίγουρος
δρόμος τής οικοδόμησης τοΰ σοσιαλισμού, είναι ό
δρόμος τής ποραπέρα ένίσχυσης τής λευτεριάς καί
τής άνεξαρτησίας τής πατρίδας.
Ή εσωτερική μας κατάσταση είναι ύγιής καί
ακλόνητη σέ όλα τά πεδία καί σέ όλα τά μέτωπα.
'Η μαρξιστική—λενιστική γραμμή τού Κόμματος, οί
μεγαλειώδικες επιτεύξεις πού πραγματοποιήθηκαν, ή
διεξαγωγή σέ σωστό δρόμο τής ταξικής πάλης, οδή
γησαν στήν παραπέρα ενίσχυση τής ήθικο—πολιτι
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κής ενότητας τοΰ λαοΰ καί των ακατάλυτων δε
σμών του μέ τό Κόμμα, στη δημιουργία μιας ζωη
ρής επαναστατικής άτμόσφαιρας.
Ή εργατική τάξη, ή συνεταιρισμένη αγροτιά
καί ή λαϊκή διανόηση, μέ τήν καθοδήγηση τοΰ Κόμ
ματος, έκπλήρωσαν στή γενικότητα μέ επιτυχία
τά βασικά καθήκοντα τής άνάπτυξης τής οικονο
μίας καί τοΰ πολιτισμοΰ πού καθόρισε τό 6ο Συνέ
δριο. Στή διάρκεια τοΰ προηγούμενου πεντάχρονου
άναπτύχθηκαν οΐ παραγωγικές δυνάμεις σέ κάθε
κλάδο τής οικονομίας, ένισχύθηκε ή ύλικο—τεχνική
βάση τοΰ σοσιαλισμοΰ καί τελειοποιήθηκαν παραπέ
ρα οί σοσιαλιστικές σχέσεις στήν παραγωγή.
'Η πράξη επιβεβαίωσε ότι τό πρόγραμμα τοΰ
Κόμματος γιά τήν οικοδόμηση μιας σύνθετης βιομη
χανίας, βαριάς καί έλαφράς, γιά τή διεύρυνσή της
μέ νέους τομείς τής σύγχρονης παραγωγής ήταν
πρόγραμμα πλέρια πραγματοποιήσιμο. Μέ ικανο
ποίηση διαπιστώνομε τώρα ότι ή ταχύρυθμη εκβιο
μηχάνιση πλησιάζει καθεμέρα περισσότερο τόν κα
θορισμένο άπό τό Κόμμα στόχο, τή μετατροπή τής
Αλβανίας άπό άγροτική—βιομηχανική σέ βιομηχα
νική—άγροτική χώρα. Μέ τά χρυσά χέρια, μέ τήν
επίμονη θέληση καί τήν οξύνοια των εργατών, τό
μεγάλο μεταλλουργικό έργοστασιακό συγκρότημα
τοΰ Έλμπασάν, άρχισε νά χύνει τό πρώτο άτσάλι στήν ιστορία τής Αλβανίας. Τό εργοστάσιο ε
πεξεργασίας πετρελαίων στό Μπάλς σύντομα άρχίζει δουλιά καί τό πετρέλαιο τής πλούσιας γής μας
Θά μετατραπεϊ σέ προϊόντα πού είναι πολύ άναγκαΐα στήν οικονομία τής χώρας. Ό υδροηλεκτρι
κός σταθμός τής Φίερζα στόν ποταμό Ντρίν, μαζί
μέ πολλά άλλα εργα, βαδίζει πρός τήν άποπεράτωση. Μέ τά νέα εργοστάσια, πού μπήκαν καί μπαί
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νουν σέ λειτουργία, πραγματοποιείται μέ επιτυ
χία καί ή άλλη μεγάλη επιδίωξη τοΰ Κόμματος γιά
τήν όσο πιό ορθολογική εκμετάλλευση, επεξεργασία
καί παραπέρα αξιοποίηση των πρώτων υλών μας.
Όλοι είμαστε μάρτυρες εκείνης τής ριζικής στρο
φής πού γίνεται τώρα στή γεωργία μας. Απαντώ
ντας στην έκκληση τοΰ Κόμματος, μέ τό φλογερό
πατριωτισμό τους, τήν άκούραστη δουλιά καί τήν
ακλόνητη πεποίθηση στίς δυνάμεις τους, ή συνεται
ρισμένη αγροτιά καί οϊ εργαζόμενοι των κρατικών
γεωργικών επιχειρήσεων γιά πρώτη φορά φέτος παρήγαγαν όλο τό ψωμί πού έχει άνάγκη ή χώρα. Σάν
άποτέλεσμα τής ιδιαίτερης φροντίδας τοΰ Κόμματος
δυνάμωσε ή μηχανοποίηση τής γεωργίας καί εξα
σφαλίστηκε μιά γρήγορη άνοδος όλων τών γεωργι
κών καί κτηνοτροφικών προϊόντων. Σύμφωνα μέ τήν
παραγγελία πού έδοσε τό 6ο Συνέδριο, ιδρύθηκαν
οί συνεταιρισμοί άνώτερου τύπου, βελτιώθηκε παρα
πέρα ή οργάνωση καί διεύθυνση τών γεωργικών
νοικοκυριών. Τά μέτρα πού πάρθηκαν οδήγησαν στόν
παραπέρα περιορισμό τής διοφοράς άνάμεσα στό
χωριό καί τήν πόλη. Oί κάμποι καί τά βουνά μας
κοχλάζουν τώρα άπό μιά μεγάλη μεταμορφωτική
δουλιά, γιά νά γίνουν πιό εύφορα, γιά νά γίνει ή
πατρίδα μας πιό πλούσια, πιό ώραία, πιό ισχυρή.
Σημαντικές νίκες πραγματοποιήθηκαν καί στό
βάθαιμα τής σοσιαλιστικής επανάστασης στό πε
δίο τής ιδεολογίας καί τής κουλτούρας, σ’ όλη τήν
κομματική δουλιά γιά τήν επαναστατική διαπαιδα
γώγηση τών μαζών. 'Η γραμμή τοΰ Κόμματος γιά
τήν ανάπτυξη τής παιδείας μέ βάση τή σύνδεση
τοΰ μαθήματος μέ τή ζωή, τήν προετοιμασία μιας
νέας γενιάς σφυρηλατημένης μέ τήν προλεταριακή
ιδεολογία, εξοπλισμένης μέ γνώσεις καί μόρφωση,
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ικανής γιά δουλιά καί άμυνα, εφαρμόζεται μέ συνέ
πεια καί δίνει πάντοτε καλύτερα άποτελέσματα.
Σέ άνώτερο επίπεδο άνέβηκε ή σοσιαλιστική μας
κουλτούρα, πού άναπτύσσεται σύμφωνα μέ τά δι
δάγματα τού Κόμματος, σάν κουλτούρα μέ υψηλό
επαναστατικό περιεχόμενο καί μέ ξεκάθαρη λαϊκή
εθνική φυσιογνωμία. Ζωντανή έκφραση αύτής τής
πραγματικότητας είναι εκείνη ή μαζική πολιτιστική
καί καλλιτεχνική δημιουργία πού, ιδιαίτερα τά τε
λευταία χρόνια, πήρε μεγάλη όρμή καί τραγουδεϊ μέ
πάθος τήν εύτυχισμένη σοσιαλιστική ζωή, τή μαρ
ξιστική—λενινιστική δικαιοσύνη καί σύνεση τού Κόμ
ματος, τόν ήρωισμό τού λαού μας.
Μέ τήν ιδιαίτερη φροντίδα καί τήν άμεση κα
θοδήγηση τοΰ Κόμματος δυνάμωσε περισσότερο ή
άμυνα τής πατρίδας. Ό εργατικός καί στρατιώτης
λαός μας δουλεύει μέ όλες τίς δυνάμεις γιά νά κά
μει τήν Αλβανία άκατάβλητο σοσιαλιστικό φρού
ριο, έξασκεϊται καί έπαγρυπνεϊ γιά νά είναι πάντα
έτοιμος νά ύπερασπιστεΐ τήν έπανάσταση καί τίς
νίκες του άπό κάθε άπειλή τών έχθρών.
Τό 6ο Συνέδριο έθεσε καθήκον στό Κόμμα, στήν
εργατική τάξη καί σ’ όλες τίς έργαζόμενες μάζες νά
δυναμώσουν παραπέρα τή διχτατορία τοΰ προλε
ταριάτου, σά βασικό όρο καί έγγύηση γιά τήν
πραγματοποίηση τών μεγαλειώδικων καθηκόντων
πού τίθονταν μπροστά στό Κόμμα καί τό λαό. Τώ
ρα πρέπει νά όμολογήσομε ότι τά μέτρα πού πή
ρε καί έφάρμοσε τό Κόμμα, δυνάμωσαν παραπέρα τό
κράτος μας, διεύρυναν καί τελειοποίησαν τήν προ
λεταριακή δημοκρατία μας, άνέβασαν τό βαθμό τής
άμεσης συμμετοχής τών έργαζόμενων στή διακυ
βέρνηση τής χώρας.
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Ή άνοδος τών ικανοτήτων τής εργατικής τά
ξης καί τής επίγνωσης τοϋ ήγετικοϋ ρόλου που
τής άνήκει στή σοσιαλιστική κοινωνία, ή καθιέ
ρωση τοϋ εργατικού καί άγροτικοΰ ελέγχου, ή πά
λη τοϋ Κόμματος γιά τό ξερίζωμα τών γραφειοκρα
τικών, τεχνοκρατικών καί φιλελεύθερων διαστρε
βλώσεων καί τάσεων, πλούτυναν παραπέρα τήν
πείρα τής διχτατορίας τοϋ προλεταριάτου στήν
πάλη γιά τή διαφύλαξη καί τήν παγίωση τοΰ σο
σιαλιστικού μας καθεστώτος. Συνέβαλαν πολύ γιά
νά φράξουν τό δρόμο στόν κίνδυνο τοΰ άστικο—ρεβιζιονιστικοΰ εκφυλισμού καί τής επιστροφής στόν
καπιταλισμό. Αύτό είναι μιά μεγάλη νίκη τοΰ Κόμ
ματος, τής εργατικής τάξης καί όλου τοΰ λαού.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα τής εσωτερικής μας
κατάστασης είναι ή άδιάσπαστη ενότητα τοΰ λαοΰ,
ή συσπείρωσή του γύρω άπό τή γραμμή τού Κόμ
ματος. Λαμπρή έκφραση αύτής τής ενότητας, πού
στηρίζεται στή στενή συμμαχία τής εργατικής τά
ξης μέ τή συνεταιρισμένη άγροτιά, είναι ή άποφασιστικότητα καί ή κινητοποίηση τών εργαζόμενων
μαζών μας γιά τήν πραγματοποίηση τών καθηκό
ντων τής σοσιαλιστικής οικοδόμησης καί τήν ύπεράσπιση τής λευτεριάς καί τής άνεξαρτησίας τής
πατρίδας, είναι τό ξέσπασμα τών δημιουργικών ε
νεργειών τής εργατικής τάξης, τής συνεταιρισμένης
άγροτιάς καί τής λαϊκής διανόησης σ’ όλους τούς το
μείς. Φανερή άπόδειξη αύτής τής ενότητας είναι καί
τό υψηλό πνεΰμα άδερφικής άλληλεγγύης καί τής
εΐλικρινοΰς άμοιβαίας βοήθειας, πού ύπάρχει άνάμεσα στούς εργαζομένους μας, άνάμεσα στήν εργα
τική τάξη καί τήν άγροτιά, άνάμεσα σ’ όλα τά
στρώματα τοΰ λαοΰ. Τό σύνθημα τοΰ Κόμματος
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«όλοι γιά εναν καί ενας γιά όλους» εγινε νέος κα
νόνας τής σοσιαλιστικής ήθικής.
Ή άτμόσφαιρα καί τό επαναστατικό πνεύμα πού
κυριαρχεί στή χώρα μας είναι σέ πλέρια άντίθεση
μ’ εκείνο πού συμβαίνει γύρω μας. Τούτη τήν πε
ρίοδο σοβαρών κρίσεων πού μαστίζουν τόν καπιτα
λιστικό—ρεβιζιονιστικό κόσμο, ή δύναμη καί ή άνθεκτηκότητα τής σοσιαλιστικής Αλβανίας, ή πολιτι
κή καί οικονομική μας σταθερότητα, είναι άπόδειξη
τής υπεροχής τοΰ σοσιαλισμοΰ, τής σύνεσης τής
μαρξιστικής—λενινιστικής γραμμής τοΰ Κόμματος,
τής ορθότητας τής αρχής τής στήριξης στις δυνά
μεις σου. Τό γεγονός ότι ή μικρή σοσιαλιστική Αλ
βανία, περικυκλωμένη άπό αύτή τή μεγάλη θάλασ
σα πολιτικών, οικονομικών, χρηματιστικών κλπ.
θυελλών, εΐναι σέ θέση ν’ άντιμετωπίσει τίς δυσκο
λίες καί νά βαδίσει μπροστά άσταμάτητα, γεμίζει
τίς καρδιές όλων μας μέ δικαιολογημένη περιφάνεια.
Μά ταυτόχρονα ή κατάσταση στήν όποια ζοΰμε
καί εργαζόμαστε άπαιτεΐ ώστε, ετσι όπως μέχρι σή
μερα, τίς δυνάμεις καί τίς ένέργειές μας, τίς γνώ
σεις καί τό δημιουργικό πνεΰμα, νά τά εξαντλήσομε
γιά νά πραγματοποιήσομε ώς τό τέλος όλα τά κα
θήκοντα, ώστε τό σοσιαλιστικό μας σκάφος νά πλέει
άσταμάτητα πρός σίγουρες άκτές.
Ή εσωτερική κατάσταση τής χώρας μας δυνά
μωσε καί παγιώθηκε μέσω μιας όξυμένης ταξικής πά
λης, τήν όποία τό Κόμμα καί ό λαός μας διεξήγαγαν άποφασιστικά σέ όλα τά μέτωπα, ενάντια στήν
ολόπλευρη πίεση τοΰ εχθρικού ιμπεριαλιστικό—ρεβιζιονιστικοΰ περίγυρου, ενάντια στήν ιδεολογική ε
πίθεσή του, πού προσκρούει καθημερινά μέ άγριότητα στή χώρα μας, καθώς καί ενάντια στήν έπικίνδυνη εχθρική δράση μέσα στή χώρα καί στίς
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ιδίες τίς γραμμές τοΰ Κόμματος. Μπροστά στήν άτσάλινη συνοχή τοΰ Κόμματος καί τοΰ λαοΰ εγιναν
στάχτη καί κουρνιαχτός οι επιθέσεις καί οί συνω
μοσίες τών εξωτερικών καί εσωτερικών εχθρών ε
νάντια στό Κόμμα καί τό σοσιαλιστικό μας καθε
στώς, ενάντια στή λευτεριά καί τήν άνεξαρτησία
τής Πατρίδας.
Οί κομμουνιστές καί όλος ό λαός μας είναι σέ
γνώση ότι τά τελευταία χρόνια τό Κόμμα άνακάλυψε καί σύντριψε τήν άντικομματική, προδοτική
καί συνωμοτική δουλιά τών Φαντίλ Πατσράμι καί
Τόντι Λιουμπόνια τών Μπεκίρ Μπαλούκου, Πετρίτ
Ντοΰμε καί Χίτο Τσιάκο τών Άμπντύλ Κελέζι, Κώτσιο Θεοδόσι καί Κίτσιο Νγκέλια, οί όποιοι σέ συ
νεργασία καί μέ τούς εξωτερικούς εχθρούς, άποσκοπούσαν ν’ άνοίξουν τίς θύρες στό ρεβιζιονισμό, νά
συντρίψουν τή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου καί
νά εξαλείψουν τήν άνεξαρτησία τής Πατρίδας.
Μά ή δράση καί οί συνωμοσίες αύτών τών επι
κίνδυνων εχθρών άπότυχαν πλέρια. Μπροστά στήν
επαγρύπνηση καί τήν έπανοστατική πάλη τοΰ Κόμ
ματος καί τής ηγεσίας του, μπροστά στή μαρξιστι
κή—λενινιστική ενότητα τών γραμμών τοΰ Κόμμα
τος, μπροστά στήν άκατάβλητη δύναμη τής διχτατορίας μας τοΰ προλεταριάτου, τά άντικομματικά
καί συνωμοτικά στοιχεία ξεσκεπάστηκαν. Τό Κόμ
μα καί ή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου τά επληξε μέ σιδερένια γροθιά καί τά πέταξε στό καλάθι
τών άχρήστων, έκεϊ πού έχουν τή θέση όλοι οί
προδότες τής επανάστασης.
Άπ’ αύτή τήν πάλη τό Κόμμα, ξεκoθαρισμένο
άπό τά βάτα καί τά δηλητηριώδη χορτάρια, βγή
κε πιό δυνατό καί πιό μονολιθικό, ή διχτατορία
τοΰ προλεταριάτου καί οί θέσεις τοΰ σοσισλισμοΰ
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εδραιώθηκαν ακόμη περισσότερο. Όλος ό λαός υ
ποστήριξε ισχυρά τό Κόμμα καί τή μαρξιστική—λενινιστική γραμμή του, σύσφιξε ακόμη πιό ίσχυρά
τίς γραμμές του γύρω στό Κόμμα καί τή λαϊκή ε
ξουσία. Τό Κόμμα πήρε όλα τά μέτρα γιά νά εξα
λείψει ολοκληρωτικά τίς βλαβερές συνέπειες τής ε
χθρικής καί υπονομευτικής δράσης, γιά νά ξεριζώ
σει εκείνες τίς ελλείψεις καί άδυναμίες άπό τίς ό
ποιες έπωφελήθηκαν οί εχθροί. Ανώτερο επανα
στατικό πνεΰμα άγκάλιασε όλη τή χώρα. 'Η εργα
τική τάξη, ή συνεταιρισμένη άγροτιά, ή λαϊκή δια
νόηση, ή νεολαία καί οί γυναίκες άνασκουμπώθηκαν στή δουλιά μέ νέα όρμή καί ενθουσιασμό γιά
τήν εφαρμογή τών καθηκόντων τής σοσιαλιστικής
οικοδόμησης καί τής ύπεράσπισης τής πατρίδας, γιά
νά κατεβοΰν στό 7ο Συνέδριο τοΰ Κόμματος μέ νέες
καί μεγαλύτερες επιτυχίες. Αύτή είναι ζωντανή άπόδειξη ότι στό Κόμμα καί τό λαό μας οί έσωτερικοί καί εξωτερικοί εχθροί δέ θά βροΰν ποτέ ρωγ
μές, ότι δέ θά ξεφύγει άπό τήν υψηλή επαγρύπνη
ση τών κομμουνιστών καί τών έργαζόμενων μαζών,
καμιά κακοποιά δράση όποιουδήποτε, ότι ή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου στήν Αλβανία είναι ισχυ
ρή καί έτοιμη νά πλήξει καί νά συντρίψει κάθε έχθρό.
Είναι καθήκον μας ώστε τήν ύγιή εσωτερική κα
τάσταση πού υπάρχει στή χώρα μας, ή όποια δημιουργήθηκε μέ τή δουλιά τοΰ Κόμματος καί κάτω
άπό τήν καθοδήγησή του, μέ τίς γεμάτες αύταπάρνηση
προσπάθειες ολόκληρου τοΰ λαοΰ, νά τή δυναμώσομε περισσότερο, ετσι πού ή Πατρίδα μας νά προο
δεύσει καί νά άνθίσει, ό σοσιαλισμός νά προχωρεί
πάντα νικηφόρος, ή ζωή τοΰ λαοΰ νά γίνεται κάθε
μέρα πιό όμορφη καί πιό καλή.
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Τό 7ο Συνέδριο συνέρχεται τίς μέρες τοϋ άξιοσημείωτου ιωβηλαίου, τών 35—χρoνων τής ί
δρυσης του ενδόξου Κόμματός μας Εργασίας. Αυ
τή ή μεγάλη ημερομηνία, πού γεννήθηκε ή έλπίδα τής σωτηρίας καί ή εγγύηση τής νίκης τοΰ λαοΰ
μας, είναι γιά όλους μιά χαρούμενη γιορτή, μέρα
πού μάς θυμίζει τόν ηρωικό δρόμο πού διανύσαμε
καί μάς ώθεϊ καί μάς κινητοποιεί γιά καινούργιες
μάχες καί νίκες. 'Η ίδρυση τοϋ Κόμματος τών άλβανών κομμουνιστών σημείωσε γιά τό λαό μας τήν
αποφασιστική καμπή στή μακραίωνη ιστορία του,
εθεσε τά άτσάλινα θεμέλια πάνω στά όποια οΐκοδομειται ή νέα σοσιαλιστική Άλβανία.
Τά τριάντα πέντε χρόνια τής επαναστατικής
δράσης τοΰ Κόμματος είναι τριάντα πέντε χρόνια
ήρωικών προσπαθειών καί μαχών έπικεφαλής τής ερ
γατικής τάξης καί τοΰ άλβανικοΰ λαοΰ γιά τήν α
πελευθέρωση τής πατρίδας καί τή νίκη τής Επα
νάστασης, γιά τήν άνόρθωση τής Αλβανίας άπό τή
φτώχια καί τά ερείπια καί τήν οικοδόμηση τούτης
τής τόσο πλούσιας σέ περιεχόμενο ζωής, τόσο δί
καιης καί ευτυχισμένης πού χαιρόμαστε σήμερα. Αύτή είναι μιά περίοδος νικηφόρων άγώνων ενάντια
στούς πολλούς εχθρούς, εσωτερικούς καί εξωτερικούς,
ενάντια στούς άμερικάνους ιμπεριαλιστές καί τούς
σύγχρονους ρεβιζιονιστές, μέ έπικεφαλής τούς σοβιε
τικούς ρεβιζιονιστές, είναι ή περίοδος τών άγώνων
γιά τήν υπεράσπιση τοΰ δικαιώματος μας νά ζήσομε πάντα λεύτεροι καί άνεξάρτητοι, γιά τήν ύπεράσπιση τοΰ δρόμου τοΰ πραγματικοΰ σοσιαλισμοΰ
καί τοΰ κομμουνισμοΰ. Ή ισχυρή διεθνής θέση, τό
υψηλό γόητρο τής σοσιαλιστικής Αλβανία στόν
κόσμο, ή ύποστήριξη κι ή άλληλεγγύη τών επανα
στατικών λαών καί τών πολλών φίλων της, είναι
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αποτέλεσμα τής σωστής γραμμής τοΰ Κόμματος στήν
εξωτερική πολιτική, τής συνετής πάλης αρχών πού
τό Κόμμα καί ό λαός μας διεξήγαγαν αδιάκοπα ενά
ντια στόν ιμπεριαλισμό καί τό ρεβιζιονισμό. Μπο
ρούμε νά πούμε μέ πλέρια πεποίθηση ότι οί άλβανοί κομμουνιστές έχτέλεσαν πάντα μέ τιμή τό κα
θήκον πρός τήν εργατική τάξη καί τό λαό τους,
έτσι όπως εκπλήρωσαν πάντοτε ώς τό τέλος καί τό
διεθνιστικό τους καθήκον πρός τό διεθνή κομμουνι
σμό καί τούς λαούς.
Τό Κόμμα μας μπόρεσε νά πραγματοποιήσει
αύτές τίς περιφανείς νίκες, γιατί παρέμεινε πάντα
πιστό στά συμφέροντα τής εργατικής τάξης καί
τού λαού του, γιατί παρέμεινε πιστό στά άθάνατα
διδάγματα τών Μάρξ, Ένγκελς, Λένιν καί Στάλιν, για
τί δέ χώρισε πο τέ τά λόγια άπό τά έργα. Σέ κάθε στιγ
μή καί σέ κάθε στάδιο τό Κόμμα διατήρησε τίς πιό
στενές σχέσεις μέ τίς μάζες, στάθηκε στίς πρώτες
γραμμές τής πάλης καί μέ τή σωστή γραμμή του
συσπείρωσε γύρω του καί καθοδήγησε μέ σίγουρο
χέρι όλο τό λαό μας.
Οί επιτυχίες πού πραγματοποιήθηκαν σ’ αύτά
τά χρόνια, πούό λαός μας τά άποκαλεΐ χρόνια τού
Κόμματος, αύτές οί μεγάλες μάχες πού κερδίσαμε,
μάς κάνουν νά ίδοΰμε τό μέλλον μέ αισιοδοξία. Ε
χομε επίγνωση ότι τώρα πολλές δυσκολίες ξεπεράστηκαν, πολλοί στόχοι πραγματοποιήθηκαν, μά
μάς άναμένουν δουλιές άκόμη πιό μεγάλες, γιά τίς
όποιες θά συζητήσει καί θ’ άποφασίσει τό 7ο Συνέ
δριό μας, μάς άναμένουν μάχες πού πρέπει νά τίς
διεξάγομε άποφασιστικά καί νά τίς κερδίσομε.

I
ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ — ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΝΙΚΗ
ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Σύντροφοι καί συντρόφισσες,
Στούς αντιπροσώπους στό 7ο Συνέδριο ανήκει
ή τιμή καί τό καθήκον μεγάλης εύθύνης νά έκφράσουν τή γνώμη ολόκληρου τοΰ Κόμματος γιά τό
νέο Θεμελιακό Νόμο τής σοσιαλιστικής Αλβανίας,
γιά τό νέο Σύνταγμα τού Κράτους μας.
Τό 6ο Συνέδριο τοΰ Κόμματος έθεσε τό καθή
κον τής κατάρτισης τοΰ νέου Συντάγματος καί παράγγειλε νά είναι συνέχιση τοΰ Συντάγματος πού
ύπάρχει, νά εκφράζει τή συνέχεια τής επανάστα
σης στήν Αλβανία, τήν άδιάκοπη πάλη γιά τήν
εξασφάλιση τής λευτεριάς καί τής άνεξαρτησίας τής
πατρίδας καί τής οικοδόμησης τοΰ σοσιαλισμοΰ.
Άπό τήν άλλη πλευρά τό νέο Σύνταγμα πρέπει νά
πάρει ύπόψη τήν τωρινή πραγματικότητά μας, τό
στάδιο στό όποιο βρίσκεται ή άνάπτυξη τής επα
νάστασης. Στό νέο Σύνταγμα πρέπει νά επισφρα
γιστούν οΐ μεγάλοι επαναστατικοί μετασχηματι
σμοί πού συντελέστηκαν καί οί νίκες πού επιτεύχθη
καν, νά καθρεφτιστεί ή γενική γραμμή τοΰ Κόμμα
τος γιά τήν πλέρια οικοδόμηση τοΰ σοσιαλισμού
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καί γιά τήν παραπέρα άνάπτυξη τοΰ κράτους μας
τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου. Τό πολιό Σύν
ταγμα ήταν Σύνταγμα τής οικοδόμησης τών βά
σεων τού σοσιαλισμοΰ, ενώ τό νέο Σύνταγμα θά
είναι Σύνταγμα τής πλέριας οικοδόμησης τής σο
σιαλιστικής κοινωνίας.
Τό Σύνταγμα πού ύπάρχει χρησίμευσε πολύ
γιά τήν επίτευξη όλων τών ώς τώρα μεγαλειώδικων πραγματοποιήσεων. Μά τώρα πιά εκπλήρωσε
τήν αποστολή του. Περιέχει άρκετούς νομικούς καί
πολιτικούς κανόνες πού στένεψαν πάρα πολύ καί
δέν άνταποκρίνονται στήν άνάπτυξη καί τό βάθαιμα τής επανάστασης σέ πλατύ μέτωπο. Αύτό συν
δέεται μέ τό στάδιο καί τίς ιστορικές συνθήκες πού
υίοθετήθηκε τό πρώτο Σύνταγμα.
Τότε μπροστά στό Κόμμα καί τή χώρα τίθονταν μεγάλα καί περίπλοκα προβλήματα πού επρεπε νά λυθούν μέ τόλμη, μά καί μέ μεγάλη σύνεση,
προβλήματα μέ επείγοντα χαρακτήρα, μά πού καί
οί περίοδες δέν επρεπε νά καοΰν. Επρεπε νά παγιωθεΐ καί τελειοποιηθεί ή λαϊκή εξουσία, πού βγή
κε άπό τόν Έθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα. Έπρεπε νά σπάσουν καί συντρίβουν ή λυσσαλέα άντίσταση τών έκμεταλλευτριών τάξεων πού άνατράπηκαν καί ο! προσπάθειές τους νά επαναφέρουν τό
παρελθόν. Έπρεπε νά εξαλειφτούν οί παλιές οικο
νομικές σχέσεις καί νά άντικατασταθοΰν μέ νέες
σοσιoλιστικές σχέσεις. Έπρεπε νά τεθεί κάτω άπό
ελεγχο, νά περιοριστεί καί άποτραπεΐ τό κύμα αύθορμητισμοΰ τής μικρής παραγωγής εμπορευμάτων
καί νά προσελκυστοΰν στό δρόμο τοΰ σοσιαλισμοΰ
τά μικροαστικά στρώματα τοΰ χωριοΰ καί τής πό
λης καί σέ πρώτη γραμμή ή έργαζόμενη άγροτιά.
Έπρεπε νά ξεπεραστει ή αιώνια καθυστέρηση πού
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κληρονομήθηκε άπό τό παρελθόν καί νά εξασφαλι
στεί ή ελεύθερη καί άνεξάρτητη άνάπτυξη τής χώ
ρας στό δρόμο τοΰ σοσιαλισμού. Επρεπε νά δυνα
μώνει άδιάκοπα ή άμυνα τής πατρίδας γιά τήν άντιμετώπιση κάθε πιθανής επιδρομής άπ’ εξω. Καί,
παράλληλα μέ όλα αύτά, επρεπε νά πραγματοποιη
θεί μιά βαθιά άνατροπή στόν ψυχικό κόσμο τών
άνθρώπων μέ βάση τήν προλεταριακή κοσμοαντί
ληψη καί ήθική.
Τό πρώτο Σύνταγμα τής Λαϊκής Δημοκρατίας
τής Αλβανίας, πού τό Κόμμα εδοσε στό λαό καί
τή χώρα, χρησίμευσε γιά τήν επίλυση όλων αύτών
τών προβλημάτων καί μεγάλων ιστορικών καθη
κόντων. Εγινε βάση καί πρόγραμμα γιά όλους ε
κείνους τούς κολοσσιαίους επαναστατικούς μετα
σχηματισμούς, πού συνεβηκαν σ’ αύτές τίς τρεις
δεκαετίες τής ελεύθερης ζωής μας, γιά τήν εκβιο
μηχάνιση τής χώρας, γιά τό σοσιαλιστικό μετα
σχηματισμό τού χωριού, γιά τή διεξαγωγή τής ι
δεολογικής, πολιτιστικής καί εκπαιδευτικής επανά
στασης, γιά τή χειραφέτηση καί τήν πρόοδο όλης
τής κοινωνίας.
Είναι όλες αύτές οί νίκες, όλοι αύτοί οί μετα
σχηματισμοί καί έπιτεύξεις, καθώς καί οί προοπτι
κές πού άνοίγονται στή χώρα μας, πού έκαμαν άπαραίτητη την άλλαγή τού Συντάγματος πού άποφάσισε τό 6ο Συνέδριο.
Ή Κεντρική Επιτροπή τοΰ Κόμματος διεξήγαγε στή διάρκεια αύτών τών ετών πολύπλευρη δουλιά γιά τή διεξαγωγή τών άναγκαίων μελετών καί
γιά τήν προετοιμασία τοΰ νέου Συντάγματος. Ή
8η Όλομέλεια τής Κεντρικής Επιτροπής άφιερώθηκε ειδικά σ’ αύτό τό πρόβλημα. Εξέτασε τό σχέ
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διο, τό όποιο τό Γενάρη τούτης της χρονιάς τό
κοινοποίησε ή Λαϊκή Βουλή καί τό έδοσε γιά συ
ζήτηση στό λαό.
Σ’ αύτή τή μεγάλη πολιτική καί ιδεολογική ε
πιχείρηση οί πλατιές εργαζόμενες μάζες έκφρασαν
λεύτερα τή γνώμη τους γιά τό νέο Θεμελιακό Νό
μο τοΰ κράτους μας τής διχτατορίας τοΰ προλε
ταριάτου. Στις συγκεντρώσεις πήραν μέρος περί
που 1.500.000 άνθρωποι, πραχτικά όλος ό ενήλικος
πληθυσμός τής χώρας καί συζήτησαν περίπου
300.000 άτομα.
Ή ομόφωνη έγκριση τοϋ σχεδίου Συντάγματος
ήταν στήν ούσία έγκριση τής γενικής μαρξιστικής
—λενινιστικής γραμμής τοΰ Κόμματος, τοϋ επανα
στατικού δρόμου πού άκολούθησε. Εκατοντάδες συ
σκέψεις πού έγιναν στά κέντρα δουλιάς καί στούς
γεωργικούς συνεταιρισμούς, στά σχολεία καί τά
στρατιωτικά τμήματα, στά πολιτιστικά καί διοικη
τικά ιδρύματα, καθώς καί χιλιάδες καί χιλιάδες γράμ
ματα καί τηλεγραφήματα πού στάλθηκαν στήν
Κεντρική Επιτροπή σέ ύποστήριξη τοΰ νέου Συν
τάγματος, μαρτυροΰν γιά τήν άτσάλινη ενότητα
όλου τοΰ λαοΰ μας γύρω άπό τό Κόμμα καί τή
γραμμή του, μαρτυροΰν γιά τήν επαναστατική τους
αισιοδοξία, τήν εμπιστοσύνη στό σοσιαλιστικό μέλ
λον.
Ή μεγάλη λαϊκή συζήτηση, πού τή χαρακτή
ρισε έλεύθερη καί καρποφόρα άνάλυση, ζωηρή καί
έποικοδομητική άνταλλαγή γνωμών, ήταν ξεκάθαρη
έκφραση τής δρώσας σοσιαλιστικής δημοκρατίας καί
τής πραγματικής λαϊκής κυριαρχίας. Εδειξε στήν
πράξη ότι στή σοσιαλιστική Αλβανία άφέντης είναι
ό λαός, ότι τίποτε δέ γίνεται παρά τή θέλησή του.
«Γιά τό φτωχό άνθρωπο ή λέξη νόμος,—είπε ένας ά-
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πλός αγρότης κατά τή συζήτηση τοΰ σχεδίου Συν
τάγματος,—κάποτε άντηχοΰσε τρομερά. Ήταν άπειλή πείνας, άπειλή φυλάκισης, άπειλή θανάτου.
Σήμερα ό λαός κάνει ό ίδιος τούς νόμους καί τούς.
κάνει γιά τό καλό του».
Τά πλατιά στρώματα τών εργαζόμενων έκαμαν
πολλές ώφέλιμες παρατηρήσεις καί προτάσεις καί εδοσαν πολύτιμη συμβολή γιά τή συμπλήρωση καί.
τή βελτίωση τοΰ σχεδίου πού υποβλήθηκε, γιά τό
άνέβασμά του στό ύψος τών άπαιτήσεων τοΰ Θεμε
λιακού Νόμου τοΰ σοσιαλιστικού μας κράτους.
Τό σχέδιο Συντάγματος, πού σύντομα θά υπο
βληθεί στή Λαϊκή Βουλή γιά τελική έγκριση, είναι
νομικό ντοκουμέντο μέ ιδιαίτερη βαρύτητα. Είναι
ντοκουμέντο μέ μεγάλη θεωρητική καί πραχτική,
πολιτική καί ιδεολογική άξία, στό όποιο θά στηρι
χτεί ή κοινωνική, οικονομική καί πολιτιστική μας
άνάπτυξη στό στάδιο τής πλέριας οικοδόμησης τής
σοσιαλιστικής κοινωνίας.
Τό νέο Σύνταγμα διέπεται ολοκληρωτικά άπό
τήν ιδεολογία καί τίς βασικές αρχές τοΰ μαρξισμού
—λενινισμού, ενσαρκώνει τά διδάγματα καί τήν ε
παναστατική πείρα τοΰ Κόμματός μας Εργασίας
καί φέρει τή σφραγίδα τής δημιουργικής σκέψης
τών πλατιών μαζών τοΰ λαοΰ μας. Διακηρύσσει καί
υιοθετεί τίς βασικές άρχές τοΰ έπιστημονικοΰ σοσια
λισμού, άρχές άπαραίτητες γιά μιά πραγματική σο
σιαλιστική κοινωνία, όπου εχει έγκαθιδρυθεί ή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου, όπου ή έργατική τά
ξη, μέ τό κόμμα της επικεφαλής, άσκεί πραγματικά
τόν ηγετικό ρόλο.
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Ό νέος Θεμελιακός μας Νόμος ξαναεπικυρώνει
εκείνες τίς σωστές μαρξιστικές—λενινιστικές αρχές
πού άποτελοΰσαν τή βάση τοΰ πρώτου Συντάγμα
τος τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Αλβανίας. Μά τό
νέο Σύνταγμα σημειώνει καί τήν παραπέρα ποιοτική
του άνάπτυξη, σύμφωνα μέ τό τωρινό στάδιο τής
επανάστασης, στό όποϊο βρίσκεται ή χώρα μας.
Επικυρώνοντας τίς νίκες πού επιτεύχθηκαν καί
τίς τάσεις άνάπτυξης τής χώρας στό δρόμο τοΰ
σοσιαλισμού, τό νέο Σύνταγμα χρησιμεύει καί σάν
πρόγραμμα πάλης καί δουλιάς γιά τό μέλλον. Σκο
πός του είναι ν’ άνοίξει όσο πιό πλατύ δρόμο στήν
άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων καί τών
σχέσεων στήν παραγωγή τής άληθινής σοσιαλι
στικής κοινωνίας, ν’ άνοίξει δρόμο στή χειραφέτηση
καί τήν επαναστατική διαπαιδαγώγηση τοΰ νέου
μας άνθρώπου, νά περιφρουρήσει καί νά δυναμώσει
άκόμη καλύτερα τό σοσιαλιστικό καθεστώς καί τή
διχτατορία τοΰ προλεταριάτου, νά δημιουργήσει
στή χώρα όσο πιό καλές συνθήκες γιά νά βαδίσει
πρός τόν κομμουνισμό.
Αύτό τό σοβαρό ντοκουμέντο, συνθέτοντας τή
γραμμή καί τήν πείρα τοΰ Κόμματός μας στό πε
δίο τής διεξαγωγής τής σοσιαλιστικής επανάστα
σης, επικυρώνει καί τίς νομικές, πολιτικές, ιδεολο
γικές καί οικονομικές διατάξεις γιά νά φραχτεί ό
δρόμος στό ρεβιζιονισμό καί στήν παλινόρθωση τοΰ
καπιταλισμοΰ. Σ’ αύτή τήν κατεύθυνση τό Σύνταγ
μά μας άποτελεϊ χρήσιμη δημιουργική συμβολή τοΰ
Κόμματος Εργασίας τής Αλβανίας στή θεωρία καί
τήν πράξη τοΰ επιστημονικού σοσιαλισμοΰ.
Τό νέο Σύνταγμα δέν κρύβει τόν ταξικό χα
ρακτήρα του. Διακηρύσσει καί επικυρώνει τή φύ
ση τοΰ κράτους μας σά διχτατορία τοΰ προλετα-
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ριάτου στήν εξουσία, διακηρύσσει καί έπικυρώνει
τόν άμοίραστο καί ήγετικό ρόλο τού Κόμματος
στό κράτος καί σ’ δλη τήν κοινωνία, διακηρύσσει
καί έπικυρώνει τήν ταξική πάλη σάν κύρια κινη
τήρια δύναμη δλης τής κοινωνίας μας.
Ό σοσιαλισμός, έλεγε ό Μάρξ,
«... εϊναι ή ταξική διχτατορία τοΰ προλετα
ριάτου, σάν άπαραίτητη βαθμίδα γιά τό πέρα
σμα στήν εξάλειψη τών ταξικών διακρίσεων
γενικά, στήν εξάλειψη όλων τών παραγωγικών
σχέσεων πάνω στίς όποιες στηρίζονται αύτές οί
διακρίσεις, στήν εξάλειψη όλων τών κοινωνικών
σχέσεων πού άνταποκρίνονται σ’ αύτές τίς πα
ραγωγικές σχέσεις, στήν άνατροπή όλων τών
ιδεών πού προκύπτουν άπ’ αύτές τίς κοινωνικές
σχέσεις». 1
Στήν επαναστατική πείρα τής χώρας μας έπιβεβαιώθηκε τετραγωνικά ή ορθότητα αύτών τών
μεγαλοφυών διδαγμάτων τοΰ Μάρξ. Ή διχτατορία
τοΰ προλεταριάτου άποτελεϊ τό ισχυρό καί άποφασιστικό όπλο γιά τήν προώθηση, ώς τήν πλέρια καί
τελική νίκη, τής σοσιαλιστικής επανάστασης. Διαμέ
σου τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου πραγματο
ποιείται τό ζωτικό καθήκον τής επανάστασης, ή ο
λόπλευρη άνάπτυξη τής σοσιαλιστικής οικονομίας καί
κουλτούρας, ή οργάνωση καί ή καθοδήγηση τής οι
κοδόμησης τοΰ σοσιαλισμοΰ καί τής άταξικής κομ
μουνιστικής κοινωνίας. Όχι λιγότερο σημαντικό ρό
λο διαδραματίζει στήν πάλη γιά νά έξαλειφτοΰν ά1.

Κ. Μάρξ, Φ. Ένγκελς.
σελ. 226, αλβανική έκδοση.

«Διαλεχτά

Έργα»,

τόμος

1,
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πό τή σοσιαλιστική κοινωνική ζωή όλα τά ίχνη τής
παλιάς κοινωνίας, γιά νά ξεριζωθεί άπό τή συνείδηση
τών εργαζόμενων καθετί τό ξένο πού τούς τραβάει
πρός τά πίσω, γιά νά πραγματοποιηθεί ή κομμου
νιστική διαπαιδαγώγησή τους, γιά νά συσπειρωθούν
γύρω άπό τήν πρωτοπόρα δύναμη, τήν εργατική
τάξη καί τό Κόμμα της, όλοι οϊ εργαζόμενοι στό
δρόμο τού σοσιαλισμού καί τοΰ κομμουνισμοΰ.
'Η πείρα τής επανάστασης καί τής οικοδόμη
σης τοΰ σοσιαλισμοΰ στήν Αλβανία επιβεβαιώνει
ότι ή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου χρειάζεται
στήν εργατική τάξη γιά νά καταπνίξει τήν άντίσταση τών παλιών καί νέων ταξικών εχθρών
καί τίς άπόπειρές τους γιά παλινόρθωση, τής χρειά
ζεται γιά τήν άντιμετώπιση τοΰ εξωτερικού κιν
δύνου, πού προέρχεται τόσο άπό τίς επιθετικές
βλέψεις τοΰ ίμπεριαλισμοΰ καί τοΰ σοσιαλιμπεριαλισμοΰ νά καταπνίξουν καί συντρίψουν τό σοσιαλιστι
κό καθεστώς μέ φωτιά καί σίδερο, μέ άποκλεισμούς
καί πείνα, καθώς καί άπό τήν ιδεολογική επίθεση
τοΰ καπιταλιστικό—ρεβιζιονιστικοΰ κόσμου, πού ε
ξαπολύει καθημερινά πρός εμάς τά κύματα τοΰ εκ
φυλισμού καί τής άντεπανάστασης.
Ή περιφρούρηση καί τό άδιάκοπο δυνάμωμα
τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου σ’ όλη τή με
ταβατική περίοδο άπό τό σοσιαλισμό στόν κομ
μουνισμό ύπαγορεύεται καί άπό τήν άρνητική πεί
ρα τής Σοβιετικής Ενωσης καί μερικών άλλων χω
ρών, όπου ή εγκατάλειψη τών άρχών τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου γέννησε τό ρεβιζιονισμό,
τό πιό επικίνδυνο όπλο τής άντεπανάστασης, πού
οδήγησε στή συντριβή τοΰ σοσιαλιστικοΰ καθε
στώτος, στήν παλινόρθωση τής καπιταλιστικής
σκλαβιάς, σέ σοσιαλφασισμό.
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Οί εχθροί τοΰ σοσιαλισμού, εσωτερικοί καί
εξωτερικοί, κατεύθυναν καί κατευθύνουν τά κύρια
πλήγματά τους ενάντια στή διχτατορία τοΰ προ
λεταριάτου. Τώρα, γιά όλους τούς ρεβιζιονιστές άποστάτες καί τούς λοκέδες τής άστικής τάξης, εγινε τής μόδας νά έπιτίθονται άγρια στη διχτατορία τού προλεταριάτου καί νά κάνουν άχαλίνωτη
δημαγωγία γιά τήν άποκατάσταση δήθεν τής άπωλεσμένης δημοκρατίας. Σκοπός τους είναι νά
πλήξουν τήν ούσία τού μαρξισμού—λενινισμού καί
τής επανάστασης καί νά συντρίψουν τό βασικό
όργανο τού προλεταριάτου γιά τήν οικοδόμηση
τής νέας σοσιαλιστικής ζωής. Γι’ αύτό ή στάση
πρός τή διχτατορία τού προλεταριάτου ήταν καί
μένει τό ορόσημο πού χωρίζει τούς μαρξιστές—λενινιστές καί τούς πραγματικούς προλετάριους επα
ναστάτες άπό τούς οπορτουνιστές όλων τών άποχρώσεων καί τούς άποστάτες τής εργατικής τάξης.
Στή χώρα μας ή διχτατορία τού προλεταριά
του ήταν πάντοτε ισχυρή καί άκατάβλητη, γιατί
τό Κόμμα εφάρμοσε πιστά τά διδάγματα τού μαρ
ξισμού—λενινισμού, διεξήγαγε σωστά τήν ταξική
πάλη καί διατήρησε πάντα όξυμένη τήν επαναστα
τική επαγρύπνηση. Δυνάμωσε καί τελειοποίησε κά
θε μέρα καί περισσότερο τό προλεταριακό κράτος
καί τήν άμυνα τής χώρας, καταπολέμησε επίμονα
όλες τίς ξένες εκδηλώσεις πού οδηγούν στόν ειρη
νικό εκφυλισμό τού σοσιαλιστικού κοινωνικού καί
κρατικού καθεστώτος.
Καθρεφτίζοντας καί συνθέτοντας τήν πλούσια ε
παναστατική πείρα τής χώρας μας, καθώς καί τή
διεθνή πείρα, άπορίπτοντας τίς άντιμαρξιστικές θεω
ρητικολογίες τών ρεβιζιονιστών γιά τάχα ξεπέρα
σμα τής διχτατορίας τού προλεταριάτου, ή γιά
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«παλλαϊκό κράτος», στό σχέδιο τοΰ νέου Συντάγμα
τος επιβεβαιώνεται ξεκάθαρα καί ρητά ότι «ή Λαϊ
κή Σοσιαλιστική Δημοκρατία τής Αλβανίας είναι
κράτος τής διχτατορίας τοϋ προλεταριάτου, πού
εκφράζει καί ύπερασπίζει τά συμφέροντα όλων τών
εργαζομένων».
Τό σχέδιο Συντάγματος είναι ζωντανός καθρέ
φτης τής δημοκρατίας καί τοϋ πραγματικού σο
σιαλιστικού ούμανισμοΰ. Είναι επιβεβαίωση τών
διδαγμάτων τοΰ μαρξισμού—λενινισμού ότι ή διχτατορία τού προλεταριάτου είναι αξεχώριστη ά
πό τήν πιό πλατιά, πιό βαθιά καί πιό πλέρια δη
μοκρατία γιά τούς έργαζόμενους. Ή εξασφάλιση
μιας πλατιάς σοσιαλιστικής δημοκρατίας άποτελεϊ
βασικό όρο γιά τήν ίδια τή διαφύλαξη καί τό δυνάμωμα τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου, ετσι ό
πως ή τελευταία άποτελεϊ άπαραίτητο καί άποφασιστικό όρο γιά τήν ύπαρξη μιάς πραγματικής δημοκρατίας γιά τούς έργαζόμενους.
'Η σοσιαλιστική μας δημοκρατία εξασφάλισε
στούς έργαζόμενους τό μεγάλο δικαίωμα νά λένε τό
λόγο τους στήν έπίλυση τών κοινωνικών καί κρα
τικών προβλημάτων, νά άσκοΰν ελεγχο σ’ όποιονδήποτε καί στό καθετί, νά παίρνουν μέρος άποτελεσματικά, σέ πλατιά κλίμακα, οργανωμένα καί μέ
τίς πιό ποικίλες μορφές στή διακυβέρνηση τής χώ
ρας. Αύτή τή συμμετοχή καί τό συνεχές βάθαιμά
της τό Κόμμα τά θεωρεί σά βασική κατεύθυνση άνάπτυξης τής σοσιαλιστικής δημοκρατίας, σά μεγά
λη κινητήρια δύναμη γιά νά προωθηθεί ή σοσιαλι
στική οικοδόμηση καί σάν εναν άπό τούς σπουδαιό
τερους παράγοντες γιά τήν περιφρούρηση τοΰ κρά
τους καί τής κοινωνίας μας άπό τόν κίνδυνο τοΰ ά-
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στικο—ρεβιζιονιστικοΰ έκφυλισμοΰ. Αυτή ή γραμμή
τοΰ Κόμματος επικυρώνεται πλέρια στό νέο Σύν
ταγμα.
Τό πνεϋμα τής σοσιαλιστικής δημοκρατίας, πού
χαρακτηρίζει όλη τήν κοινωνική ζωή, διαπερνάει ά
πό τήν άρχή ώς τό τέλος όλη τή δομή τοΰ σοσια
λιστικού μας κράτους, άπό τά λαϊκά συμβούλια τής
βάσης ώς τή Λαϊκή Βουλή. Τό σχέδιο Συντάγματος
προσδιορίζει ξεκάθαρα ότι ή εξουσία είναι μιά καί
άδιαίρετη καί άσκεΐται πλέρια άπό τά όργανα καί
τούς άντιπροσώπους πού εκλέγονται άμεσα άπό τό
λαό. Όλα τά άλλα κρατικά όργανα άναπτύσσουν
τή δράση τους κάτω άπό τή διεύθυνση καί τόν έ
λεγχο τών άντιπροσωπευτικών οργάνων, είναι ύπεύθυνα καί λογοδοτούν σ' αύτά. Στό σχέδιο Συν
τάγματος τονίζεται ότι όχι μόνο οί εκλεγμένοι, μά
καί οί διορισμένοι ύπάλληλοι τοΰ κράτους μας είναι
ύποχρεωμένοι νά λογοδοτούν στις μάζες καί νά ύποτάσσονται στόν άμεσο ελεγχό τους. Μ’ αύτό τόν
τρόπο τίθεται σέ συνταγματικές βάσεις καί ή πάλη
ενάντια στόν κίνδυνο άπόσπασης τών άντιπροσωπευτικών οργάνων άπό τό λαό, ή πάλη ενάντια
στό γραφειοκρατισμό καί τίς τάσεις νά τίθονται τά
εκτελεστικά όργανα καί ή διαχείριση πάνω άπό τά
άντιπροσωπευτικά όργανα τής έξουσίας.
Η δομή καί ή λειτουργία όλου τοΰ σοσιαλιστι
κού κρατικοΰ καί κοινωνικού μηχανισμού σέ μάς έκτελεΐται σύμφωνα μέ τήν άρχή τού δημοκρατικού
συγκεντρωτισμού, τήν ούσία τού όποιου άποτελεϊ
ή συγκεντρωτική καθοδήγηση όλης τής ζωής τής
χώρας άπό τήν εργατική τάξη, διαμέσου τοΰ Κόμ
ματός της καί τοΰ προλεταριακοΰ κράτους, ό συν
δυασμός τής συγκεντρωτικής διεύθυνσης μέ τή δη
μιουργική πρωτοβουλία τών τοπικών οργάνων καί
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τών εργαζόμενων μαζών. Ενσαρκώνοντας πλέρια αυ
τή τή μεγάλη μαρξιστική—λενινιστική άρχή, τό σχέ
διο Συντάγματος άντιπαρατίθεται σ’ όλες τίς άντιμαρξιστικές άντιλήψεις καί πράξεις τών ρεβιζιονιστών, τόσο στις φιλελεύθερο—άναρχικές, πού άρνοΰνται τόν προλεταριακό συγκεντρωτισμό, όσο καί
στίς συγκεντρωτικo—γραφειοκρατικές, πού παραμε
ρίζουν τίς εργαζόμενες μάζες άπό τή συμμετοχή
στή διακυβέρνηση τής χώρας.
Στή σοσιαλιστική Αλβανία εξασφαλίστηκαν
στούς εργαζόμενους μέ νόμο καί είναι εγγυημένα
στήν πράξη τό δικαίωμα εργασίας, τό δικαίωμα δω
ρεάν εκπαίδευσης καί ιατρικής περίθαλψης, τά μέσα
διαβίωσης στά γηρατειά, ή ελευθερία λόγου, τύ
που καί οργάνωσης, εξασφαλίστηκε σ’ αυτούς ή
πλέρια ισότητα μπροστά στό νόμο, άποκλείοντας
κάθε περιορισμό ή προνόμιο στά δικαιώματα καί τά
καθήκοντα λόγο φύλου, φυλής, έθνικότητας, παι
δείας, θέσης ή ύλικής κατάστασης κλπ. Ενα άπό
τά μεγάλα έπιτεύγματα στό ιστορικό εργο τοΰ Κόμ
ματος καί τής λαϊκής έξουσίας είναι ή χειραφέτηση
τής Αλβανίδας καί ή πλέρια ισοτιμία της μέ τόν ά
ντρα, στή δουλιά καί στήν άμοιβή, σ’ όλα τά πε
δία τής ζωής μας. Ολες αύτές οί κολοσσιαίες πο
λιτικές καί κοινωνικές νίκες πού πραγματοποίησαν
τό Κόμμα καί ό λαός μας, κατέχουν σημαντική θέση
στό νέο Σύνταγμα.
Ή πραγματικότητά μας, ή σοσιαλιστική μας
δημοκρατία, άπορίπτουν όλες τίς συκοφαντίες τών
άστών καί τών ρεβιζιονιστών ϊδεολόγων, οί όποιοι
κατηγοροΰν τό σοσιαλιστικό καθεστώς γιά ελλειψη δημοκρατίας. 'Η έλευθερία καί ή δημοκρατία σέ
μάς είναι μόνο γιά τίς πλατιές εργαζόμενες μάζες
καί δέν είναι καί ούτε μπορεΐ νά είναι δημοκρατία
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καί ελευθερία γιά τούς εχθρούς τής εργατικής τά
ξης καί τού λαού, γιά κείνους πού θέλουν νά υπο
νομεύσουν τήν προλεταριακή εξουσία καί τό σοσια
λιστικό κοινωνικό καθεστώς, όπως θά άρεγε στήν
άστική τάξη καί στούς ρεβιζιονιστές προδότες. Τό
Κόμμα καί ή διχτατορία μας τού προλεταριάτου, σέ
πλέρια συνταύτιση μέ τά διδάγματα τού μαρξισμού
—λενινισμού, ούτε έπέτρεψαν καί ούτε θά επιτρέ
ψουν ποτέ αύτό τό είδος δημοκρατίας. 'Η σοσιαλι
στική μας δημοκρατία είναι πραγματική δημοκρατία
γιά τό λαό, γιά τίς εργαζόμενες μάζες καί μόνο γι’
αύτές.
Κατά τή λαϊκή συζήτηση τοΰ σχεδίου Συντάγ
ματος όλος ό λαός χαιρέτισε μ’ ενθουσιασμό τό θέσιμο στά θεμέλια τοΰ Συντάγματος τής βασικής άρχής ότι «τό Κόμμα Εργασίας τής Αλβανίας, πρωτοπορεία τής εργατικής τάξης, είναι ή μόνη ηγε
τική πολιτική δύναμη τού κράτους καί τής κοι
νωνίας».
Τό Κόμμα μας τήρησε μέ μεγάλη άφοσίωση καί
μέ άκλόνητη συνέπεια τή μεγάλη άρχή ότι ή έξασφάλιση τοΰ ήγετικοΰ ρόλου τοΰ μαρξιστικού—λενινιστικού Κόμματος άποτελεϊ τόν άποφασιστικό όρο
γιά τή διεξαγωγή τής επανάστασης, γιά τήν ε
γκαθίδρυση τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου
καί γιά τήν οικοδόμηση τοΰ σοσιαλισμοΰ. Είχε πά
ντα επίγνωση ότι ή καθοδήγηση τοΰ Κόμματος α
ντιπροσωπεύει τή συμπυκνωμένη καί πιό ύψηλή έκ
φραση τοΰ ήγετικοΰ ρόλου τής εργατικής τάξης καί
τόν ύπ’ άριθμό ενα ύποκειμενικό παράγοντα γιά τήν
εφαρμογή τού έπαναστατικοΰ του προγράμματος.
Τό γεγονός ότι αύτή ή άρχή τέθηκε στά θε
μέλια τού Συντάγματος, είναι μιά άκόμη μαρτυρία
ότι τό Κόμμα μας, όπως πάντα, είναι άποφασισμέ-

26

ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ

νο νά εφαρμόζει καί νά υπερασπίζει σέ κάθε ζήτη
μα καί σ’ όλα τά πεδία τά άθάνατα διδάγματα τών
Μάρξ, Ένγκελς, Λένιν καί Στάλιν. Ό ήγετικός ρό
λος τοΰ Κόμματος στήν κοινωνία καί στό κράτος
μας άποτελεϊ όχι μόνο βασική άπαίτηση τοΰ μαρ
ξισμού—λενινισμοΰ, μά άντιπροσωπεύει καί μιά ιστο
ρική πραγματικότητα.
Μέ τό Κόμμα έπικεφαλής ό λαός μας διεξήγαγε
τόν Έθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα καί άπόχτησε
τή λευτεριά καί τήν άνεξαρτησία, άνάτρεψε τά πα
λιά καθεστώτα καί έγκαθίδρυσε τή λαϊκή εξουσία.
Μέ τό Κόμμα έπικεφαλής εγιναν μεγάλοι επαναστα
τικοί μετασχηματισμοί. Κάτω άπό τήν καθοδήγη
ση τοΰ Κόμματος ό λαός μας ύπεράσπισε τή χώρα
άπό τίς λυσσαλέες έπιθέσεις τών εξωτερικών καί ε
σωτερικών εχθρών, εξασφάλισε καί εδραίωσε τήν
πολιτική καί οικονομική άνεξαρτησία. Μέ τό Κόμ
μα έπικεφαλής έγινε τούτη ή Αλβανία πού χαιρό
μαστε σήμερα καί πού πρέπει νά τήν κάνομε πάντα
καί άδιάκοπα πιό ισχυρή καί πιό άνθηρή.
Μά, όπως μάς διδάσκει ό μαρξισμός—λενινισμός
καί όπως μάς επεισε καί ή ιστορική μας πείρα, ό
ήγετικός ρόλος τοΰ Κόμματος δέν είναι άναγκαϊος
μόνο γιά μιά ορισμένη περίοδο. Είναι άπαραίτητος
σ’ ολόκληρη τήν περίοδο τής πλέριας οικοδόμησης
τής σοσιαλιστικής κοινωνίας, ώς τόν κομμουνισμό.
Οσο περισσότερο προχωρεί καί βαθαίνει ή επα
νάσταση, τόσο περισσότερο πρέπει νά δυναμώνει
καί νά τελειοποιείται ό ηγετικός ρόλος τοΰ Κόμ
ματος σέ κάθε σφαίρα τής ζωής καί τής κρατικής
καί κοινωνικής δραστηριότητας. Μεγάλοι κίνδυνοι
άπειλοΰν καί σοβαρές ήττες άναμένουν τήν έπανάσταση καί τό σοσιαλισμό άν έπιτραπεϊ ή εξασθένι
ση ή ό παραμερισμός αύτοΰ τοΰ ρόλου.
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Οί ρεβιζιονιστικές θεωρίες πού ισχυρίζονται ότι
ό ηγετικός ρόλος τοΰ Κόμματος στή μεταβατική
περίοδο παίρνει τέλος, ή μετατρέπεται μόνο σέ διαπαιδαγωγητική λειτουργία, άποσκοποΰν νά άφήσουν τήν εργατική τάξη καί τό λαό χωρίς καθοδή
γηση, ώστε νά άνατραπεϊ ή διχτατορία τοΰ προ
λεταριάτου καί ό σοσιαλισμός καί νά θριαμβεύσει ή
άντεπανάσταση.
θέτοντας στά θεμέλια τοΰ Συντάγματος τήν
άρχή τοΰ ήγετικοΰ ρόλου τοΰ Κόμματος, ύπερασπίζομε τό μαρξισμό—λενινισμό άπ’ αύτές τίς λυσσα
λέες επιθέσεις, ύπερασπίζομε καί προωθοΰμε τήν ύπόθεση τοΰ πραγματικού σοσιαλισμού στήν Αλ
βανία.
Μιά άλλη ιστορική πραγματικότητα άντιπροσωπεύει τό γεγονός ότι τώρα πιά στή χώρα μας ό
μαρξισμός—λενινισμός εγ.νε κυρίαρχη ιδεολογία. Ο
λη ή πολιτική, οικονομική, κοινωνική, εκπαιδευτική
καί πολιτιστική ζωή μας καθοδηγείται άπό τίς άρ
χές τής ιδεολογίας τής εργατικής τάξης καί διέπεται άπό τούς κανόνες τής προλεταριακής ήθικής.
Σά συνέπεια τής μεγάλης δουλιάς τού Κόμματος, τής
ιδεολογικής καί πολιτιστικής επανάστασης, οί πλα
τιές λαϊκές μάζες έγκολπώθηκαν τήν επαναστατι
κή θεωρία τοΰ προλεταριάτου, πού δίνει τόν τόνο
καί καθορίζει τήν κατεύθυνση τής άνάπτυξης όλης
τής πνευματικής ζωής τής κοινωνίας. Ό μαρξισμός
—λενινισμός μετατράπηκε σέ μεγάλη κινητήρια δύ
ναμη, πού μάς φωτίζει τό δρόμο πρός τό σοσιαλι
σμό καί τόν κομμουνισμό.
Ή μαρξιστική—λενινιστική ιδεολογία, ή γραμμή
τοΰ Κόμματος κάνουν τούς άνθρώπους νά κατα
νοούν καλύτερα τό παρόν καί νάχουν άκόμη μεγα
λύτερη εμπιστοσύνη στό μέλλον. 'Η ζωή σ’ αύτά
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τά τριάντα πέντε χρόνια επεισε άκλόνητα τό λαό
μας ότι μόνο πάνω στή βάση τής επαναστατικής
κοσμοαντίληψης τής εργατικής τάξης είναι δυνατό
νά έγκαθιδρυθεΐ, διατηρηθεί καί νά δυναμώνει ή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου, νά οίκοδομηθεΐ μ’
επιτυχία ό σοσιαλισμός κοί νά βαδίσομε μέ σιγουριά
πρός τήν κομμουνιστική άτoξική κοινωνία.
Αύτή ή πείρα καί αυτές οί νίκες έκαμαν ώστε ή
υπεράσπιση καί ή συνεπής εφαρμογή τοϋ μαρξισμού
—λενινισμού νά είναι άπασχόληση όλων τών εργα
ζομένων, νά θεωρείται απ' όλους ζωτική υπόθεση
γιά τίς τύχες τοϋ σοσιαλισμού. Γι’ αύτό, ό καθο
ρισμός στό Σύνταγμα ότι στό σοσιαλιστικό μας
κράτος «κυρίαρχη ιδεολογία εϊναι ό μαρξισμός—λενινισμός», ότι «σύμφωνα μέ τίς άρχες του ανα
πτύσσεται όλο τό κοινωνικό σοσιαλιστικό καθεστώς», είναι μεγάλη ιστορική νίκη τοΰ σοσιαλι
σμού στήν Αλβανία.
Μιά άπό τίς μεγάλες άρχές τού μαρξισμοΰ—λε
νινισμού καί ενα άπό τά κυριότερα πορίσματα τής
επαναστατικής πείρας τοϋ Κόμματός μας είναι τό
άποραίτητο τής διεξαγωγής τής ταξικής πάλης καί
στήν περίοδο τής πλέριας οικοδόμησης τής σοσια
λιστικής κοινωνίας, ώς τόν κομμουνισμό.
Οί σύγχρονοι ρεβιζιονιστές, μ’ έπικεφαλής τούς
σοβιετικούς ρεβιζιονιστές, ισχυρίζονται ότι μέ τήν
εξάλειψη τών έκμεταλλευτριών τάξεων παίρνει τέ
λος καί ή ίδια ή ταξική πάλη. Αυτό είναι άπάτη
πού άποσκοπεϊ νά άφοπλίσει καί νά άποκοιμίσει τήν
εργατική τάξη, ν’ άνοίξει τό δρόμο στήν παλινόρθω
ση τοΰ καπιταλισμοΰ. Αύτό έπιβεβαιώθηκε πολύ
καλά στή Σοβιετική Ενωση καί σέ άλλες πρώην σο
σιαλιστικές χώρες, όπου ήρθαν στήν εξουσία οί νέοι
άστοί καπιταλιστές.
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Ή πείρα τής χώρας μας άπορίπτει αύτές τίς
κίβδηλες καί συνθηκόλογες θεωρίες σχετικά μέ τo
σβήσιμο τής πάλης τών τάξεων στό σοσιαλισμό.
Όλη ή ιστορία τής οικοδόμησης τού σοσιαλισμού
στήν Αλβανία είναι ιστορία μιας άδιάλλαχτης πά
λης άνάμεσα στήν επανάσταση καί τήν άντεπανάσταση, άνάμεσα στούς δυό δρόμους άνάπτυξης, μέ
τούς εξωτερικούς καί εσωτερικούς εχθρούς, καθώς καί
στούς κόλπους τοΰ λαοΰ καί τοΰ ίδιου τοΰ Κόμμα
τος. Αύτή ή πάλη διεξήχτηκε άδιάκοπα καί πάντα
σκληρή, άλλάζοντας, σύμφωνα μέ τίς περιστάσεις
καί τίς φάσεις άνάπτυξης, μόνο τίς μορφές καί τίς
μέθοδές της. Καί ύστερα άπό τήν εξάλειψη τών έκμεταλλευτριών τάξεων σάν τάξη, οΐ εσωτερικοί καί
εξωτερικοί εχθροί ούτε στιγμή δέν κατάθεσαν τά ό
πλα καί δέ διέκοψαν τήν πάλη ενάντια στό σοσια
λισμό. Γι’ αύτό τό Κόμμα καί ό λαός μας διεξήγαγαν τήν πάλη τών τάξεων σ’ όλα τά πεδία μέ αύστηρή συνέπεια καί σέ σωστό μαρξιστικό—λενινιστικό δρόμο, σάν αποφασιστικό παράγοντα γιά τήν ε
ξασφάλιση τής τελικής νίκης τοΰ σοσιαλιστικού δρό
μου πάνω στόν καπιταλιστικό δρόμο.
Σύμφωνα μέ τά διδάγματα τού μαρξισμοΰ—λε
νινισμού καί μ’ αύτή τήν πλούσια επαναστατική
πείρα, στό σχέδιο Συντάγματος λέγεται άνοιχτά
ότι τό σοσιαλιστικό μας κράτος, σ’ όλη τή δράση
του, εμμένει στή μεγάλη μαρξιστική—λενινιστική
άρχή τής ταξικής πάλης, ή όποία άποτελεΐ τή με
γάλη κινητήρια δύναμη γιά τήν προώθηση τής
σοσιαλιστικής επανάστασης.
Στήν κατάρτιση τοΰ νέου Συντάγματος ή Κε
ντρική Επιτροπή φρόντισε ώστε σ’ αύτό νά καθρε
φτιστεί πλέρια καί νά διατυπωθεί ολοκάθαρα ή γραμ
μή τοΰ Κόμματος σχετικά μέ τά μεγάλα ζητήματα
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τής εθνικής κυριαρχίας, τής ύπεράσπισης τής λευ
τεριάς καί τής άνεξαρτησίας τής χώρας. Στίς συν
θήκες πού ή χώρα μας βρίσκεται κυκλωμένη άπό
τούς ιμπεριαλιστές καί τούς ρεβιζιονιστές, όταν ενά
ντιά της άσκεΐται μιά ολόπλευρη πολιτική, ιδεολο
γική, οικονομική καί στρατιωτική πίεση, όταν στόν
κόσμο διαδίδονται καί έπιβάλλονται μέ τή βία σωβινιστικές θεωρίες καί πράξεις τοϋ περιορισμού τής
κυριαρχίας καί τής άρπαγής τής άνεξαρτησίας τών
λαών, αύτά τά προβλήματα άποχτοΰν μεγάλη ση
μασία όχι μόνο θεωρητική καί νομική μά καί πραχτική καί πολιτική.
Ξεκινώντας άπό τόν ιερό σκοπό τής άδιάκοπης
περιφρούρησης καί ενίσχυσης τής λευτεριάς, τής ά
νεξαρτησίας, τής άμυνας τής Πατρίδας καί τών νι
κών τής έπανάστασης, τό σχέδιο Συντάγματος καθιερώνει ότι κανένας άλλος εκτός άπό τά αντι
προσωπευτικά όργανα τής έξουσίας δέ μπορεΐ νά
ασκήσει έξ ονόματος τής Δημοκρατίας μας τήν
κυριαρχία τοΰ λαοΰ καί κάθε ιδιότητά του, ότι
τό έδαφος τής Πατρίδας είναι άναπαλλοτρίωτο
καί τά σύνορά της απαραβίαστα. Συνταγματι
κά άπαγορεύεται ή εγκατάσταση μέ όποιαδήποτε
μορφή ξένων στρατιωτικών βάσεων καί δυνάμεων
στό έδαφος τής σοσιαλιστικής Αλβανίας. Επίσης,
σέ κανένα δέν άναγνωρίζεται τό δικαίωμα νά ύπογράψει ή νά δεχτεί τή συνθηκολόγηση ή τήν κα
τοχή τής χώρας.
Αύτές οί ζωτικής σημασίας επαναστατικές άρχές έκφράζουν καθαρά καί ρητά τό κυρίαρχο δι
καίωμα καί τήν άποφασιστικότητα τού άλβανικοΰ
λαοΰ νά ύπερασπίσει μέχρι τέλους τή ζωή του, τις
νίκες πού κατάχτησε, τή λεύτερη καί άνεξάρτητη
σοσιαλιστική Πατρίδα του. Ταυτόχρονα, αϋτές οί
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άρχές πού καθιερώθηκαν στό Σύνταγμα, καί ιδιαί
τερα ή άρχή τής μή παραδοχής ξένων βάσεων καί
στρατευμάτων, άποτελούν επίσημη υπόσχεση ότι
τό έδαφος τής σοσιαλιστικής Αλβανίας δέ θά χρη
σιμοποιηθεί ποτέ σά βάση γιά τήν εξαπόλυση επι
δρομών ενάντια σέ άλλες χώρες.
Μεγάλη σημασία γιά τήν περιφρούρηση τής άνεξαρτησίας τής χώρας καί τού σοσιαλιστικού κα
θεστώτος εχει καί ή επικύρωση στό σχέδιο Συν
τάγματος ότι άπαγορεύεται ή παροχή εκχωρή
σεων, ή δημιουργία ξένων ή κοινών εταιρειών καί
άλλων οικονομικών καί χρηματιστικών ιδρυμάτων
μέ τά μονοπώλια καί τά καπιταλιστικά κράτη, άστικά ή ρεβιζιονιστικά, καθώς καί ή λήψη πιστώ
σεων άπ’ αύτά. Αύτό είναι εξαιρετικά άρχικό ζήτη
μα. Καμιά χώρα. μικρή ή μεγάλη, δέ μπορεΐ νά οι
κοδομήσει τό σοσιαλισμό παίρνοντας πιστώσεις καί
βοήθειες άπό τήν άστική τάξη καί άπό τούς ρεβιζιονιστές, συγχωνεύοντας τήν οικονομία της στά
γρανάζια τού συστήματος τής παγκόσμιας καπιτα
λιστικής οικονομίας. Μιά τέτια σύνδεση τής οικο
νομίας τής σοσιαλιστικής χώρας μέ τήν οικονομία
τών άστικών ή ρεβιζιονιστικών χωρών άνοίγει τίς
θύρες στή δράση τών οικονομικών νόμων τού καπι
ταλισμού καί στόν εκφυλισμό τού σοσιαλιστικού κα
θεστώτος. Αύτός είναι ό δρόμος τής προδοσίας καί
τής παλινόρθωσης τού καπιταλισμού, πού άκολούθησαν καί άκολουθούν οί ρεβιζιονιστικές κλίκες.
Ή ύπεράσπιση τής λευτεριάς καί τής εθνικής
άνεξαρτησίας θεωρείται πάντοτε άπό τό λαό μας
σάν καθήκον πάνω άπ’ όλα τά καθήκοντα. Γι’ αύ
τό τό Κόμμα καί ή λαϊκή εξουσία πήραν μιά σειρά
πολύ σοβαρά μέτρα μέ πολιτικό, ιδεολογικό, στρα
τιωτικό κλιτ χαρακτήρα, τά όποια διατυπώθηκαν
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καί στό σχέδιο Συντάγματος, γιά τήν οργάνωση
μιας σίγουρης καί ακατάβλητης άμυνας, ικανής νά
έγγυηθεί τίς σοσιαλιστικές καταχτήσεις καί νά άντιμετωπίσει κάθε επίθεση τών εχθρών, άπ’ όπου
κι άν προέρθει. Στό Σύνταγμα καθιερώθηκε ή με
γάλη μαρξιστική—λενινιστική αρχή ότι ή υπερά
σπιση τής Πατρίδας καί οί νίκες τοϋ σοσιαλισμού
εξασφαλίζονται άπό τόν ένοπλο λαό, οργανωμένο
στίς ένοπλες δυνάμεις.
Ή εγγύηση τής εθνικής κυριαρχίας, τής πολι
τικής καί οικονομικής ανεξαρτησίας, ή έξασφάλιση
τής άμυνας τής χώρας είναι πλέρια δυνατές, γιατί
στήν Αλβανία στήν έξουσία βρίσκεται ό λαός, για
τί ή πλέρια κυριαρχία άνήκει στόν εργαζόμενο λαό
καί άσκεϊτοι μόνο απ' αύτόν, γιατί σέ μάς κυριαρ
χεί ή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου, πού καθοδη
γείται άπό τό Κόμμα Έργασίος.
Αύτές οί βασικές άρχές, πού καθιερώθηκαν στό
σχέδιο Συντάγματος, καθρεφτίζουν τήν επαναστα
τική μαρξιστική—λενινιστική πολιτική καί γραμμή
τοΰ Κόμματος καί, ταυτόχρονα, άνταποκρίνονται
στούς φλογερούς πόθους τοΰ άλβανικοΰ λαοΰ, ό ό
ποιος άγωνίστηκε εκατοντάδες χρόνια καί έχυσε
ποτάμια αίμα γιά τή λευτεριά, τήν άνεξαρτησία
καί τά κυριαρχικά του δικαιώματα. Αυτός είναι ό
λόγος πού όλος ό λαός εγκρινε ομόφωνα αύτές τίς
μεγάλες άρχές τοΰ Συντάγματος καί εκφρασε τήν
ετοιμότητα νά υπερασπίσει σάν ένας άνθρωπος μέ
κάθε θυσία καί σέ κάθε περίσταση τήν εθνική κυ
ριαρχία, κάθε σπιθαμή τής σοσιαλιστικής Πατρίδας.
Ή πείρα τής χώρας μας δείχνει ότι ή περι
φρούρηση τής οικονομικής καί πολιτικής άνεξαρτησίας καί ή υπεράσπιση τής εθνικής κυριαρχίας συν
δέεται στενά μέ τή συνεπή έφαρμογή τής άρχής
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τής στήριξης στίς δυνάμεις σου. Σχετικά μ’ αύτό τό
μεγάλο ζήτημα στό σχέδιο Συντάγματος άναφέρεται
ότι σ' όλη τήν οικοδόμηση τοΰ σοσιαλισμού ή Λαϊκή Σοσιαλιστική Δημοκρατία τής Αλβανίας έμμένει στήν άρχή τής στήριξης στίς δυνάμεις σου.
Οπως ή λευτεριά καί ή άνεξαρτησία μιας χώ
ρας δέ δωρίζονται καί ή επανάσταση καί ό σοσια
λισμός δέν είσάγονται. Είναι άποτέλεσμα τού άποφασιστικοΰ επαναστατικού άγώνα τών πλατιών ερ
γαζόμενων μαζών κάθε χώρας, μέ επικεφαλής τήν
εργατική τάξη καί μέ τήν κοθοδήγηση τού μαρξι
στικού—λενινιστικού Κόμματος. Ή άρχή τής στήρι
ξης στίς δυνάμεις σου δέν άποκλείει τή διεθνιστική
βοήθεια τού προλεταριάτου, τών επαναστατών καί
τών σοσιαλιστικών χωρών. Ομως ό εξωτερικός πα
ράγοντας, ή άλληλεγγύη καί ή διεθνιστική βοήθεια,
παρά τή μεγάλη σημασία πού έχει, είναι βοηθητι
κό καί συμπληρωματικό στοιχείο, μά όχι άποφασιστικός παράγοντας.
Τό Κόμμα μας, τόσο στόν Εθνικοαπελευθερωτικό Άγώνα, όσο καί στήν οικοδόμηση καί τήν ύπεράσπιση τού σοσιαλισμού, εφάρμοσε άποφασιστικά τή μαρξιστική—λενινιστική άρχή τής στήριξης στίς
δυνάμεις σου. Ακριβώς γι’ αύτό τό λόγο ή χώρα
μας άντιμετώπισε μ’ επιτυχία τούς ναζιφασίστες
καταχτητές, καθώς καί όλες τίς πιέσεις καί άποκλεισμούς τώυ ιμπεριαλιστών καί ρεβιζιονιστών, δη
μιούργησε ισχυρή καί άνεξάρτητη οικονομία, προε
τοίμασε ισχυρή καί σίγουρη άμυνα, κουλτούρα καί
τέχνη μέ ύγιές σοσιαλιστικό περιεχόμενο. Ακολου
θώντας
άτολάντευτα
τή
μαρξιστική—λενινιστική,
γραμμή τής στήριξης στίς δυνάμεις σου, ή Αλβανία
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θά δρέψει νέες άκόμα μεγαλύτερες νίκες στήν πλέρια οικοδόμηση τής σοσιαλιστικής κοινωνίας.
Τό σχέδιο Συντάγματος έπικυρώνει, επίσης, μιά
σειρά άλλες σημαντικές άρχές καί κανόνες, πού στέ
κουν στά θεμέλια τής οικοδόμησης καί τής λειτουρ
γίας όλης τής οικονομικής καί κοινωνικής, πολιτικής
καί πνευματικής ζωής, όπως είναι οί άρχές καί οΐ κα
νόνες πού ρυθμίζουν τίς σχέσεις τής ΐδιοχτησίας καί
τής διανομής, τή σχεδιοποιημένη άνάπτυξη τής οικο
νομίας, τή σοσιαλιστική νομοθεσία, τίς σχέσεις άνάμε
σα στά στελέχη καί τίς μάζες, άνάμεσα στό κράτος καί
τήν κοινωνία, καθώς καί τίς άρχές καί κανόνες πού κα
θορίζουν τά δικαιώματα καί τά καθήκοντα τών πολι
τών κλπ. Ιδιαίτερη σημασία εχει καί ή καθιέρωση
στό Σύνταγμα τών θεμελιακών άρχών άπό τίς όποιες
καθοδηγείται ή εξωτερική πολιτική τού κράτους μας.
Τό νέο Σύνταγμα απεικονίζει τήν πραγματική
σοσιαλιστική κοινωνία που οίκοδομεϊται σύμφωνα
μέ τά διδάγματα τών Μάρξ, Ένγκελς, Λένιν καί
Στάλιν, πού ενσαρκώνονται καί επιβεβαιώνονται
στήν επαναστατική πραχτική τής χώρας μας. Γι’ αύ
τό, άποκσλώντας τή Δημοκρατία μας Λαϊκή Σοσιαλι
στική Δημοκρατία, τό νέο Σύνταγμα εκφράζει πιό πλέ
ρια καί πιό ξεκάθαρα τό ταξικό περιεχόμενο καί τή ση
μερινή σοσιαλιστική πραγματικότητα τής Αλβανίας.
'Η έγκριση τού νέου Θεμελιακού Νόμου τού σο
σιαλιστικού μας κράτους άπό τή Λαϊκή Βουλή, θά
δόσει νέα καί ισχυρή ώθηση σ’ όλη τή δουλιά καί
τόν άγώνα του λαού μας γιά τήν οίκοδόμηση καί
τήν ύπεράσπιση τού σοσιαλισμού. Τό νέο Σύνταγ
μα θά κάμει πιό ισχυρή καί πιό άκατάβλητη τή διχτατορία τού προλεταριάτου στήν Αλβανία, θ’ άνοίξει πιό πλατιούς ορίζοντες γιά τήν πρόοδο καί
τήν άνθιση τής Πατρίδας μας.

II
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Κάτω άπό τήν καθοδήγηση τού Κόμματος καί
έμπνεόμενες άπό τή σωστή μαρξιστική—λενινιστική
γραμμή του, ή εργατική μας τάξη, ή συνεταιρισμέ
νη άγροτιά καί ή λαϊκή διανόηση κινητοποιήθηκαν
μέ όλες τίς δυνάμεις καί στή γενικότητα εκπλήρω
σαν μέ επιτυχία τά καθήκοντα πού καθόρισε τό 6ο
Συνέδριο γιά τήν άνάπτυξη τής οικονομίας καί τής
κουλτούρας.
Εφαρμόζοντας τήν οδηγία τού Κόμματος γιά
τήν άναλογική καί άρμονική άνάπτυξη τής οικονο
μίας, στό πέμπτο πεντάχρονο εξασφαλίστηκε παρα
πέρα άνοδος καί ισχυροποίηση όλων τών κλάδων
της. Τό 1975 σέ σύγκριση μέ τό 1970, ή κοινωνική
παραγωγή αύξήθηκε κατά 37 τά εκατό, ενώ τό ε
θνικό εισόδημα κατά 38 τά εκατό, μέ μέσο ρυθμό
τρεϊς φορές μεγαλύτερο άπό τήν αύξηση τού πλη
θυσμού.
Στή διάρκεια αύτής τής περιόδου, βαδίζοντας
στό δρόμο τής σοσιαλιστικής εκβιομηχάνισης, αύ
ξήθηκε άκόμα περισσότερο ό ρόλος τής βιομηχανίας
σάν ήγετικός κλάδος στή γενική οικονομική άνά
πτυξη. Ή βιομηχανική παραγωγή πιάνει τώρα πε-
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ρίπον τά 65 τά εκατό τής συνολικής βιομηχανικής
καί γεωργικής παραγωγής. Σέ σύγκριση μέ τό
1970, τό 1975 ή βιομηχανική παραγωγή αυξήθη
κε κατά 52 τά έκατό, μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 8,7 τά
έκατό.
Σ’ αύτά τά πέντε χρόνια έργαστήκαμε μέ επα
ναστατική όρμή γιά τήν εφαρμογή τής σωστής
πολιτικής τού Κόμματος γιά τήν ταχεία άνάπτυξη
καί τόν εκσυγχρονισμό τής σοσιαλιστικής γεωργίας
σά βασικό κλάδο τής οικονομίας. Ή γεωργική πα
ραγωγή αύξήθηκε κατά 33 τά έκατό, μέ μέσο ετή
σιο ρυθμό 5,9 τά έκατό.
Σ' αύτό τό πεντάχρονο πραγματοποιήθηκε ύ
ψος έπενδύσεων κατά 50 τά έκατό μεγαλύτερο σέ
σύγκριση μέ τό προηγούμενο πεντάχρονο. Εγιναν
εργασίες σέ 310 σημαντικά οικονομικά καί κοινωνι
κά έργα, τά μισά άπό τά όποια τέθηκαν σέ λειτουρ
γία.
Πάνω στή βάση τής γενικής αύξησης τής πα
ραγωγής έξασφαλίστηκε ή παραπέρα άνοδος τής υ
λικής εύημερίας καί τού μορφωτικού επιπέδου τοΰ
λαοΰ. Τά πραγματικά έσοδα κατά κεφαλή αυ
ξήθηκαν κατά 14.5 τά έκατό, όσο ήταν τό καθήκον
πού καθόρισε τό 6ο Συνέδριο. Αύξήθηκε ή άγοραστική δύναμη τών μαζών καί βελτιώθηκε συνεχώς
ό άνεφοδιασμός τους. Τά ογδόντα πέντε τά έκατό
τών άναγκών τοΰ λαοΰ σέ βιομηχανικά καί γεωρ
γικά έμπορεύματα πλατιάς χρήσης άντιμετωπίστηκαν άπό τήν εγχώρια παραγωγή. Κατά τό προη
γούμενο πεντάχρονο στήν πόλη καί τό χωριό χτί
στηκαν 62 χιλιάδες διαμερίσματα πολυκατοικιών
καί σπίτια. Η παιδεία καί ή κουλτούρα τών μα
ζών άνέβηκαν σέ ψηλότερη βαθμίδα. Τά πέντε τε
λευταία χρόνια άποφοίτησαν άνώτατες σχολές πά-
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υω άπό 12.500 άτομα καί τά μεσαία σχολεία 72.000.
Ή άνοδος τής ευημερίας καί του μορφωτικού έπιπέδου, ή διεύρυνση καί βελτίωση τής υγειονομικής
υπηρεσίας έκαμαν ώστε νά αύξηθεΐ ό μέσος όρος ζω
ής καί ό πληθυσμός νά αύξηθεΐ μέ ύψηλούς ρυ
θμούς.
Αύτή ή ολόπλευρη ύλική καί πολιτιστική άνά
πτυξη συνοδεύτηκε μέ σημαντικά μέτρα γιά τήν
ενίσχυση τής σοσιαλιστικής ίδιοχτησίας, γιά τήν
τελειοποίηση μέ έπαναστατικό δρόμο τών σχέσεων
διανομής καί ανταλλαγής.
Τά
αποτελέσματα
πού
πραγματοποιήθηκαν
στήν έκπλήρωση τών καθηκόντων πού έθεσε τό
6ο Συνέδριο τοΰ Κόμματος γιά τήν άνάπτυξη τής
οικονομίας καί τοΰ πολιτισμοΰ μιλούν ξεκάθαρα γιά
τήν ορθότητα τής μαρξιστικής—λενινιστικής γραμ
μής τοΰ Κόμματος, γιά τήν υπεροχή τοΰ σοσιαλι
στικού μας συστήματος, γιά τήν υψηλή συνείδηση
καί τίς δημιουργικές ικανότητες τοΰ λαοΰ μας.
Εκτιμώντας σωστά τά μεγάλα άποτελέσματα
πού πραγματοποιήθηκαν, δέ μποροΰμε νά μή άναφέρομε ότι στήν πάλη γιά τήν πραγματοποίηση
τοΰ πεντάχρονου σχεδίου, έκτός άπό μερικές άντικειμενικές δυσκολίες, είχαμε καί σειρά άπό έλλείψεις
καί άδυναμίες στή διεύθυνση καί οργάνωση τής
δουλιάς, γραφειοκρατικές καί φιλελεύθερες στάσεις
καί ενέργειες, τεχνοκρατικές καί διανοουμενίστικες
άπόψεις, πού έγιναν άφορμή νά δημιουργηθοΰν σέ
μερικούς τομείς αισθητά ελλείμματα. Τά καθήκοντα
τοΰ σχεδίου δέν πραγματοποιήθηκαν πλέρια στήν
έξόρυξη πετρελαίων, μεταλλεύματος χρωμίου, χαλκοΰ καί πετροκάρβουνου, στην παραγωγή σιτηρών
καί βιομηχανικών φυτών. Ή οικοδόμηση μερικών
βιομηχανικών έργων δέν τελείωσε στίς καθορισμέ
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νες προθεσμίες. Σ’ αύτές τίς μή πραγματοποιήσεις
έπέδρασε άμεσα καί ή σαμποταριστική δουλιά τών
εχθρικών ομάδων πού ξεσκέπασε καί καταδίκασε τό
Κόμμα.
Ομως ούτε ή άγρια ιμπεριαλιστικό—ρεβιζιονιστική περικύκλωση, ούτε ό ολόπλευρος άποκλεισμός
τους, ούτε ή πίεση τής οίκονομικο—χρηματιστικής
κρίσης τού καπιταλιστικό—ρεβιζιονιστικοΰ κόσμου
καί ούτε ή δράση τών εχθρών μπόρεσαν νά άνακόψουν τή θριαμβευτική πορεία τής σοσιαλιστικής
Αλβανίας.
Οΐ μεγάλες νίκες πού επιτεύχθηκαν στήν ύλική
καί πνευματική άνάπτυξη τής κοινωνίας μας δη
μιούργησαν ισχυρή βάση πού άνοίγει μεγάλες προο
πτικές γιά νά βαδίσομε μέ άσταμάτητη όρμή πρός
τά μπρός.
Ή Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, ξεκινών
τας άπό τή γενική μαρξιστική—λενινιστική γραμμή
γιά τήν οικοδόμηση τοΰ σοσιαλισμού, προετοίμασε
τό σχέδιο οδηγιών γιά τό νέο πεντάχρονο σχέδιο
άνάπτυξης τής οικονομίας καί τής κουλτούρας γιά
τήν περίοδο 1976—1980, πού τό ύποβάλλει γιά εξέ
ταση στό Συνέδριο.
Αύτό τό σχέδιο οδηγιών συζητήθηκε άπό τίς
εργαζόμενες μάζες, πού εκφρασαν γνώμες, άνακάλυψαν καινούργιες εφεδρείες καί δυνατότητες, έκα
μαν πολύ ωφέλιμες προτάσεις γιά τήν άνοδο τών
δειχτών τού σχεδίου καί γιά τόν καθορισμό τών
δρόμων πού εξασφαλίζουν τήν έχτέλεση καί ύπερεχτέλεση τών καθηκόντων.
Τό εκτο πεντάχρονο σχέδιο είναι έπιστρατευτικό καί ρεαλιστικό, στηρίζεται στίς δυνάμεις μας,
στίς πνευματικές καί σωματικές ενέργειες καί ικα
νότητες τοΰ λαοΰ, στίς δυνατότητες καί εφεδρείες
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τής οικονομίας, στήν εσωτερική σοσιαλιστική συσ
σώρευση. Τά ώς τώρα επιτεύγματα, ή ύλικο—τε
χνική βάση πού δημιουργήθηκε, ή μεγάλη πείρα πού
άποχτήθηκε, ό ενθουσιασμός, ή ετοιμότητα καί ό
φλογερός πατριωτισμός τού λαοΰ μας άποτελοΰν σί
γουρη εγγύηση ότι θά πραγματοποιηθεί με επιτυχία.
Σύμφωνα μέ τούς προσανατολισμούς πού εδοσε τό Κόμμα, στό σχέδιο οδηγιών γιά τήν άνάπτυ
ξη τής οικονομίας καί τής κουλτούρας γιά τήν πε
ρίοδο 1976—1980, τίθεται τό βασικό καθήκον:
«Ή συνέχιση μέ γρήγορους ρυθμούς τής σοσιαλιστικής οικοδόμησης τής χώρας, γιά τή μετα
τροπή τής σοσιαλιστικής Αλβανίας σέ βιομηχανική-άγροτική χώρα μέ προοδευμένη βιομηχανία
καί γεωργία, σύμφωνα μέ τήν άρχή τής στήριξης
στις δυνάμεις σου, γιά τό παραπέρα καί ολόπλευ
ρο δυνάμωμα τής οικονομικής άνεξαρτησίας τής
χώρας ή παραπέρα τελειοποίηση τών σοσιαλιστι
κών σχέσεων στήν παραγωγή καί τοΰ έποικοδομήματος τό δυνάμωμα τής διχτατορίας τοΰ προ
λεταριάτου καί ή άνοδος τής άμυντικής ίκανότητας τής Πατρίδας ή παραπέρα άνοδος τοΰ ύλικοΰ
καί πολιτιστικού έπιπέδου τών εργαζόμενων μα
ζών, μέ τόν παραπέρα περιορισμό τών διαφορών
άνάμεσα στήν πόλη καί τό χωριό. Αύτό νά πραγ
ματοποιηθεί μέ βάση τή συνεπή διεξαγωγή τής
πάλης τών τάξεων καί τήν κινητοποίηση όλων
τών δυνάμεων καί ένεργειών τοΰ λαοΰ, κάτω άπό’
τήν καθοδήγηση τού Κόμματος»
Γιά τήν εκπλήρωση αύτοΰ τοΰ βασικού καθή
κοντος, στό 6o πεντάχρονο σχέδιο προβλέπετοι ή
παραπέρα καί ολόπλευρη άνάπτηξη τής σοσιαλιστι
κής βιομηχανίας, δίνοντας προτεραιότητα, όπως καί
προηγούμενα, στήν άνάπτυξη τής βαριάς βιομηχα
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νίας, πού είναι ή πρωτοπορεία όλου τοΰ προτσές
τής σοσιαλιστικής εκβιομηχάνισης τής χώρας. Μέ
τήν έναρξη τής λειτουργίας τών νέων έργων, μέ υ
ψηλό επίπεδο συγκέντρωσης τής παραγωγής καί
τοΰ τεχνικού εξοπλισμού, ή βιομηχανία θά πάρει
νέες ποιοτικές διαστάσεις καί χαρακτηριστικά.
'Η συνολική βιομηχανική παραγωγή θά αυξη
θεί κατά 41—44 τά έκατό, άπό τήν όποία ή παρα
γωγή τών μέσων παραγωγής περίπου 60 τά έκα
τό. Ή συνολική άξία τής βιομηχανικής παραγωγής
στό έκτο πεντάχρονο θά είναι μεγαλύτερη άπό τήν
άξία πού πραγματοποιήθηκε στά τέσσερα πεντά
χρονα σχέδια, άπό τό 1951 ώς τό 1970.
Οί οδηγίες τού Κόμματος γιά τήν εντατικοποί
ηση καί έκσυγχρονισμό τής γεωργίας, γιά τήν ορ
μητική άνοδο τής γεωργικής καί κτηνοτροφικής πα
ραγωγής βρήκαν τήν πλέρια άντανάκλασή τους
στά καθήκοντα πού τέθηκαν σ’ αύτό τόν κλάδο ζω
τικής σημασίας. 'Η συνολική γεωργική παραγωγή
τό 1980, σέ σύγκριση μέ τό 1975, προβλέπεται νά
αύξηθεΐ κατα 38—41 τά έκατό καί γιά τά πέντε χρό
νια θά είναι περίπου ίση μέ τήν παραγωγή πού
πραγματοποιήθηκε στό πρώτο, δεύτερο καί τρίτο
πεντάχρονα μαζί.
Τό ύψος τών έπενδύσεων προβλέπεται νά είναι
κατά 35—38 τά έκατό μεγαλύτερο σέ σύγκριση μέ
τό προηγούμενο πεντάχρονο. Είναι περίπου ίσο μέ
τό συνολικό ύψος τών έπενδύσεων πού έγιναν στά
20 χρόνια μαζί, άπό τό 1951 ώς τό 1970.
Τό εθνικό εισόδημα προβλέπεται νά αύξηθεΐ 38
—40 τά έκατό. Ό άνεφοδιασμός τού λαού μέ επισι
τιστικά καί βιομηχανικά προϊόντα θά βελτιωθεί πα
ραπέρα. 'Η κυκλοφορία έμπορευμάτων λιανικής πούλησης θά αύξηθεΐ κατά 22—25 τά έκατό, ένώ τά
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πραγματικά έσοδα κατά κεφαλή 11—14 τά εκατό.
Σημαντικά βήματα θά γίνουν στήν παιδεία, μόρφω
ση, υγιεινή καί επιστήμη. Στά 1980 θά φοιτούν στά
σχολεία όλων τών κατηγοριών περίπου 730 χιλιά
δες μαθητές καί φοιτητές καί θά άποφοιτήσουν τίς
άνώτατες σχολές 18 χιλιάδες φοιτητές, ένώ τίς με
σαίες 91 χιλιάδες μαθητές.
Αύτές οί λαμπρές προοπτικές πού άνοίγει στή
χώρα τό νέο πεντάχρονο σχέδιο, εμπνέουν όλους
τούς έργαζόμενους, τόύς ένισχύουν τήν πεποίθηση,
τούς παρακινούν καί τούς δίνουν νέες δυνάμεις γιά
νά άναλάβουν καί νά έκτελέσουν καθήκοντα πάντοτε
μεγαλύτερα πρός τό καλό τού λαού καί τής Πατρί
δας, γιά τήν πρόοδο τής σοσιαλιστικής Αλβανίας.
Αύτοί είναι μερικοί άπό τούς βασικούς στόχους
τοΰ έκτου πεντάχρονου σχεδίου. Πιό λεπτομερειακά
θά μιλήσει ό σύντροφος Μεχμέτ Σιέχου, πού θά δόσει τήν έκθεση τής Κεντρικής Επιτροπής σχετικά
μέ τό σχέδιο οδηγιών γιά τήν άνάπτυξη τής οικο
νομίας καί τής κουλτούρας στήν περίοδο 1976—1980.
Έδώ θά σταθοΰμε σέ μερικά βασικά έπίκαιρα ζητή
ματα τής οικονομικής πολιτικής τοΰ Κόμματος.

1 —Η ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
—ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΥΝΑΜΩΜΑ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Στό πρόγραμμά του γιά τήν άνάπτυξη καί τό
δυνάμωμα τής σοσιαλιστικής οικονομίας τό Κόμμα
άπό τήν άρχή καί πάντα άκολούθησε σωστή μαρ
ξιστική—λενινιστική γραμμή, δίνοντας τήν κύρια θέ
ση στήν οικοδόμηση καί τήν διεύρυνση τής βιομη
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χανίας, στό δυνάμωμα καί τόν εκσυγχρονισμό της.
Αποτέλεσμα τής τολμηρής έφορμογής αυτής τής
σωστής πολιτικής τοϋ Κόμματος γιά τή σοσιαλι
στική εκβιομηχάνιση τής χώρας είναι οί νίκες πού
επιτεύχθηκαν σ’ όλα τά πεδίο, στή βιομηχανία,
στά ορυχεία, στις οικοδομήσεις, στίς συγκοινωνίες
κλπ. Τό 1975, σέ σύγκριση μέ τό 1960, πού άρχισε
ό άγριος άποκλεισμός τών σοβιετικών ρεβιζιονιστών,
ή συνολική βιομηχανική παραγωγή αύξήθηκε 3,9
φορές, άπ' τήν όποία ή παραγωγή τής βιομηχανίας
πετρελαίου καί χρωμίου 3,1 φορές, τής βιομηχανίας
χαλκού 21 φορές, τής ήλεχτρικής βιομηχανίας 7,1
φορές, τής χημικής βιομηχανίας 24,8 φορές καί τής
μηχανικής βιομηχανίας 14,4 φορές.
Οταν βλέπεις τά άποτελέσματα πού σημειώ
θηκαν καί τίς προοπτικές πού υπάρχουν γιά τήν
παραπέρα άνάπτυξη τής χώρας μας, καταλαβαίνεις
πόσο σωστή καί διορατική ήταν ή πάλη πού έκα
με τό Κόμμα ενάντια στίς «ύποδείξεις» καί τίς πιέ
σεις τών γιουγκοσλάβων καί τών σοβιετικών ρεβιζιονιστών καί τίς ηττοπαθείς άπόψεις τών εσω
τερικών εχθρών, οί όποιοι έπεδίωκαν νά άπομακρύνουν τή χώρα μας άπό τό σωστό δρόμο πού
είχε καθορίσει γιά τή σοσιαλιστική εκβιομηχάνιση.
Προσπάθησαν όσο μπόρεσαν νά σαμποτάρουν τήν
άνάπτυξη τής βιομηχανίας, άποκρύβοντας τά γεωλο
γικά δοσμένα, γιά νά άποδείξουν τάχα ότι λείπουν
στή χώρα μας οί πρώτες ύλες, ότι δέν άξίζει νά
γίνουν επενδύσεις στήν μεταλλευτική βιομηχανία,
ότι θά ήταν καλύτερα νά ξοδίύονταν αύτά τά κον
δύλια γιά λιοτήρι καί πορτοκάλια.
Γιά τήν ανάπτυξη τών διαφόρων κλάδων τής
βιομηχανίας καί γενικά τής λαϊκής οικονομίας, τό
Κόμμα στηρίχτηκε σέ πρώτη γραμμή στόν όρυ-
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χτό πλούτο τής χώρας καί στήν αξιοποίησή του.
Ή μεταλλευτική βιομηχανία, πού κατέχει τήν κυριότερη θέση στή βαριά βιομηχανία, εξασφαλίζει στήν
οικονομία τίς πολύτιμες καί άναντικατάστατες πρώ
τες ύλες, πού άποτελούν τό ψωμί τής βιομηχανίας
καί τήν κύρια πηγή εξαγωγών.
Στή χώρα μας γίνετοι πλατιά εκμετάλλευση
τέτιου πλούτου μεγάλης άξίας, όπως είναι τά όρυχτά χρωμίου καί σιδηρονικελίου, χαλκού καί πυ
ριτίου, πετρελαίου, φυσικού άερίου καί πετροκάρ
βουνου. Μέχρι σήμερα άνακαλύφτηκαν πολλά εϊδη
μεταλλευμάτων. Τά δοσμένα μιλούν ότι δέ λείπουν
στό υπέδαφος μας ούτε ο! βωξίτες καί φωσφορίτες,
ούτε οΐ πολυμεταλλίτες καί άλλα όρυχτά.
Καί στό νέο πεντάχρονο σχέδιο ή γρήγορη
καί σέ άσφαλή δρόμο άνάπτυξη τής βιομηχανίας
συνδέεται άμεσα μέ τήν διεύρυνση τής μεταλλευτικής
βιομηχανίας, έξορυχτικής καί επεξεργασίας, ή όποια
θά εξακολουθήσει νά έχει ύψηλότερους ρυθμούς α
νάπτυξης σέ σύγκριση μέ κάθε άλλο κλάδο τής
βιομηχανίας.
Προσανατολισμός τού Κόμματος είναι νά εκμε
ταλλευτούμε πιό ορθολογικά στό έκτο πεντάχρονο
τά γνωστά κοιτάσματα, όπου νά συγκεντρωθούν
καί οΐ κυριότερες δυνάμεις καί μέσα, νά τεθούν σέ
οικονομική κυκλοφορία νέα κοιτάσματα καί νά άνεβεΐ ή άξία τών μεταλλευμάτων μας μέ τόν έμπλουτισμό καί τήν επεξεργασία στόν τόπο.
Γιά τό παραπέρα δυνάμωμα τής οικονομίας, γιά
τήν εξασφάλιση μιάς όσο πιό ισχυρής βάσης πρώ
των καί ενεργειακών ύλών γιά τή βιομηχανία, ι
διαίτερος ρόλος άνήκει στή γεωλογία, ή όποια πρέ
πει νά έχει τό προβάδισμα στήν άνάπτυξη τής βιο
μηχανίας καί νά τής άνοίξει νέους δρόμους. 'Η έπιβρά-
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δυνση στίς αναζητήσεις καί στήν ανακάλυψη μεταλ
λευμάτων εχει άρνητικές συνέπειες γιά τήν οικονομία.
Τά προβλήματα τής γεωλογίας είναι προβλή
ματα πού πρέπει νά άπασχολούν πλατιά τίς κομ
ματικές οργανώσεις, τά κρατικά καί τά οικονομικά
όργανα καί νά μή θεωρούνται ποτέ ζητήματα πού
άφοροΰν μόνο τούς ειδικούς. Οί κομματικές οργανώ
σεις πρέπει νά δείξουν ιδιαίτερη φροντίδα γιά τήν
ίδεοπολιτική καί επαγγελματική διαπαιδαγώγηση
τών εργαζόμενων τής γεωλογίας, νά ύποκινοΰν σ’
αύτούς τήν επιθυμία καί τή θέληση νά μελετούν καί
νά αφομοιώνουν τήν επιστήμη καί τήν τεχνική καί
νά τή θέτουν όλο καί καλύτερα σ’ εφαρμογή, σέ ό
φελος τής οικονομίας καί τής πατρίδας.
Ή γεωλογία είναι επιστήμη μέ αύστηρή πει
θαρχία, πού άπαιτεϊ ελεγμένη άκρίβεια σέ κάθε ε
νέργεια καί σέ κάθε στιγμή. 'Η γεωλογική μας ύπηρεσία ύπόφερε ακριβώς άπό ελλειψη αύστηρής έπι
στημονικής πειθαρχίας καί άπό ελλειψη βαθιών έπιχειρηματολογημένων μελετών. Οπως σέ κάθε έπιστήμη, στή γεωλογία πιό πολύ, δέ μπορεϊς νά βα
δίσεις ούτε μέ συμπερασμό, ούτε μέ έμπειρικές μέθοδες. Γι’ αύτό άπαιτεϊται άπό τούς γεωλόγους νά
στηρίζονται στή δουλιά τους όσο πιό γερά καί πά
ντοτε σέ βαθιές καί πολύπλευρες μελέτες, νά κάνουν
άκριβεϊς γενικεύσεις τών πραγματικών δοσμένων, γιά
νά πετύχουν ώφέλιμες άνακαλύψεις μέ όσο τό δυνα
τό λιγότερες δαπάνες.
Ό λαός καί ή πατρίδα ζητούν άπό τούς γεωλό
γους, άπό τούς ειδικούς τών ερευνών, άπ’ όλους τούς
έργαζόμενους τής γεωλογίας νά μελετούν επιστημο
νικά τόν πλούτο τού ύπεδάφους μας, νά άνακαλύψουν πλατιά τό όρυκτολογικό του περιεχόμενο, γιά
νά αύξηθοϋν τά γνωστά γεωλογικά άποθέματα. Γι’
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αύτό τό σκοπό οί γεωλόγοι νά σκαρφαλώσουν μέ
θάρρος, σπιθαμή πρός σπιθαμή, στά βουνά καί
στούς κάμπους, πλάι—πλάι μέ τούς λαϊκούς ανι
χνευτές, καί νά έχτιμήσουν μέ τή μεγαλύτερη σο
βαρότητα κάθε ϊχνος, κάθε δοσμένο καί κάθε α
νακάλυψη.
Γιά νά δυναμώσουν παραπέρα οί παραγωγικές
δυνάμεις τής χώρας, νά δημιουργηθεϊ μιά πιό άποτελεσματική διάρθρωση τής βιομηχανίας καί τών
άλλων κλάδων, γιά νά ενισχυθεϊ άκομη περισσότερο
ή οικονομική μας άνεξαρτησία, τό Κόμμα άφιερώνει
πολύ μεγάλη προσοχή στή γρήγορη άνάπτυξη τής
βιομηχανίας έξόρυξης καί επεξεργασίας.
Μά ή ύπάρχουσα βιομηχανία επεξεργασίας και
εκείνη πού θά οίκοδομηθει, άπαιτούν συνεχώς με
γάλες ποσότητες μεταλλευμάτων χρωμίου, χαλκού,
σιδηρονικελίου καί άλλα μεταλλεύματα. Αύτά τά τό
σο πολύτιμα γιά τή χώρα μας μεταλλεύματα, πού
είναι έλλειμματικά στήν εξωτερική άγορά, εξασφαλί
ζουν έπίσης τά κυριότερα έσοδα τού κράτους μας
σέ συνάλλαγμα. Στό πεντάχρονο σχέδιο προβλέπεται ή έξόρυξη χρωμίου νά αύξηθεΐ 47%, χαλκού
55% καί σιδηρονικελίου περίου 3,3 φορές. Ή εκπλή
ρωση αύτών τών μεγάλων καθηκόντων άπαιτεΐ ό
σο πιό άποτελεσματική εκμετάλλευση τών ορυχεί
ων, στηριγμένη σέ βαθιές επιστημονικές γνώσεις, αύστηρή τεχνική πειθαρχία καί υψηλή σοσιαλιστική
συνείδηση. Τά ύπάρχοντα κοιτάσματα όρυχτών
άποτελούν μεγάλο θησαυρό, γι’ αύτό έδώ δέν επι
τρέπονται ούτε μή ορθολογικές καί μή μελετημένες
μέθοδες στήν εκμετάλλευση αύτού τού πλούτου, ού
τε κυνήγι τής συνολικής ποσότητας, τά όποια, στό
παρελθόν, εφεραν όχι λίγες ζημιές. Μεγάλα καθή
κοντα μπαίνουν γιά τήν άνοδο τού επιπέδου τής
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μηχανοποίησης της έξόρυξης καί τής μεταφοράς τών
εκατομμυρίων τόννων μεταλλευμάτων άπό τά βάθη
τοΰ υπεδάφους, χρησιμοποιώντας πλέρια τούς μη
χανισμούς καί τίς μηχανές πού υπάρχουν καί εκεί
να πού θά παραχτούν στή χώρα. Μά ή διεύρυνση
καί βελτίωση τών μεταφορών στό μέλλον καί ή
κατασκευή νέων σιδηροδρόμων νά προσανατολι
στούν σέ πρώτη γραμμή πρός τά ορυχεία.
Τό Κόμμα θεώρησε πάντοτε τήν άνάπτυξη τής
βιομηχανίας πετρελαίου, φυσικοΰ άερίου καί πετρο
κάρβουνου σά ζήτημα ιδιαίτερης πολιτικής καί οι
κονομικής βαρύτητας, πού συνδέεται στενά μέ τήν
όλη άνάπτυξη τής χώρας καί μέ τό δυνάμωμα τής
άνεξαρτησίας καί τής άμυνάς της. Ή άσταμάτητη
άνάπτυξη τής βιομηχανίας, τής γεωργίας, τών με
ταφορών καί τών άλλων κλάδων τής οικονομίας,
ή ισχυροποίηση καί ό εκσυγχρονισμός τής άμυντικής. ικανότητας τής χώρας αύξαίνουν συνεχώς τίς
άνάγκες γιά πετροκάρβουνο, γιά υγρά καύσιμα, μη
χανέλαια καί γιά φυσικό άέριο.
Ακριβώς επειδή τό πετρέλαιο, τό φυσικό άέριο
καί τό πετροκάρβουνο είναι τόσο ζωτικά γιά τήν
οικονομία καί τήν άμυνα, οΐ εξωτερικοί καί εσωτε
ρικοί εχθροί προσπάθησαν πάντοτε νά εμποδίσουν
καί σαμποτάρουν μέ όλους τούς τρόπους καί μέσα
τή γρήγορη άνάπτυξή τους. Αύτό έκαμαν καί οΐ
εχθροί τού Κόμματος καί τοΰ λαοΰ Άμπντύλ Κελέζι
καί Κ. Θεοδόσι. Μέ ραφινάτες μέθοδες άποπροσανατόλισαν καί κατεύθυναν σέ στραβό άντοικονομικό καί άντεπιστημονικό δρόμο τήν άναζήτηση πετρελαίου καί φυσικοΰ άερίου. Κάνοντας γεω
τρήσεις όπως—όπως καί χωρίς άποτελέσματα, σα
μποτάρισαν τήν άνακάλυψη νέων κοιτασμάτων. Γιά
νά συγκαλύψουν τά ίχνη τής σαμποταριστικής τους
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δράσης στήν έξόρυξη πετρελαίου, υποκίνησαν βάρ
βαρες μέθοδες εκμετάλλευσης στά υπάρχοντα κοι
τάσματα, επιδιώκοντας ν’ άφήσουν τήν πατρίδα καί
τό λαό χωρίς πετρέλαιο.
Οί ζημιές πού προξένησαν οί εχθροί δημιούρ
γησαν μερικές πρόσκαιρες δυσκολίες, μά οί εργάτες
πετρελαίου, καθοδηγούμενοι άπό τό Κόμμα, παλαίβουν επίμονα νά υπερπηδήσουν τίς συνέπειες τής
σαμποταριστικής δουλιάς καί νά δόσουν στήν πα
τρίδα περισσότερο πετρέλαιο καί φυσικό άέριο. Δου
λεύουν μέ όρμή καί αισιοδοξία γιά τήν έπέχταση
τών κοιτασμάτων πού ύπάρχουν καί τήν άνακάλυψη νέων πετρελαιοφόρων καί άεριοφόρων πεδίων.
Στίς συνθήκες τής παγκόσμιας ενεργειακής κρί
σης καί τή στιγμή πού οί άνάγκες τής χώρας γιά
πετρέλαιο καί φυσικό άέριο αύξαίνουν συνεχώς, άπό
τούς εργαζόμενους πετρελαίων ζητείται νά εργα
στούν πιό εντατικά καί μέ επιστημονική πειθαρχία,
ώστε ή καλή συντήρηση κοί ή εκμετάλλευση τών
πετρελαιοφόρων καί άεριοφόρων πεδίων νά στηρίζε
ται σέ κσλομελετημένα σχέδια, χρησιμοποιώντας
πλατιά τίς μέθοδες εκείνες πού άνεβάζουν τούς δεί
χτες τής εκμετάλλευσης καί παρατείνουν τή ζωή τών
πηγών. Όπως προσανατόλιζε πάντα τό Κόμμα, εί
ναι αναγκαίο νά συγκεντρωθούν οί έρευνες γιά
πετρέλαια στίς γνωστές καί μέ προοπτική περιοχές γιά νά εξασφαλιστεί ή ανακάλυψη νέων πε
τρελαιοφόρων καί άεριοφόρων πεδίων, γιά νά γίνουν ξεκάθαρες οί προοπτικές καί γιά τά ερχό
μενα πεντάχρονα. Τά πετρέλαια καί τό φυσικό άέ
ριο είναι άπό τά μεγαλύτερα πλούτη γιά τή χώρα
μας. 'Η γενιά μας έχει καθήκον νά σκεφτεϊ καί γιά
τίς έρχόμενες γενιές.
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Γιά τό πετροκάρβουνο ή οδηγία τοΰ Κόμματος
ήταν καί μένει νά τό μεταχειριστούμε πλατιά πα
ντού όπου μπορεί νά χρησιμοποιηθεί αύτή ή κούσιμη ύλη. Ή θερμογόνα δύναμη τού πετροκάρβου
νού μας ικανοποιεί τίς άναγκοΐες άπαιτήσεις γιά
τούς περισσότερους κλάδους τής οικονομίας. Γι’ αύ
τό δέν πρέπει νά υποτιμιέται μέ κανένα τρόπο, ό
πως έκαμαν οΐ έχθροί, οί όποιοι περιόρισαν σκόπι
μα τήν έξόρυξή του, άντικαθιστώντας το μέ πετρέ
λαια. Στό πεντάχρονο σχέδιο προβλέπεται νά δι
πλασιαστεί ή έξόρυξη πετροκάρβουνου. Γιά νά πετυχηθεΐ αύτός ό ύψηλός στόχος είναι άπαραίτητο
νά τεθούν τό γρηγορότερο σ’ εκμετάλλευση τά νέα
ορυχεία, νά συντηρούνται καλά καί νά αύξηθεΐ ή
έξόρυξη πετροκάρβουνου άπό τά ορυχεία πού ύ
πάρχουν, νά μή έπιτραπεϊ σέ κομιά περίπτωση νά
αύτοκαίγεται τό πετροκάρβουνο στούς τόπους συσ
σώρευσης.
Τό Κόμμα άφιέρωσε πολύ μεγάλη φροντίδα στή
διεύρυνση καί τήν ισχυροποίηση τής ήλεχτρικής
βιομηχανίας, ή όποία εχει τό προβάδισμα στήν εκ
βιομηχάνιση τής χώρας κοί στή γενική άιάπτυξη τής λαϊκής οικονομίας. Μέ τήν έναρξη τής λει
τουργίας τοΰ μεγάλου ύδροηλεχτρικοΰ σταθμού τής
Φίερζα καί μέ τά νέα δυναμικά πού θά προστεθούν
στή διάρκεια τού πεντάχρονου, ό μέσος ετήσιος
ρυθμός τής άνόδου τής παραγωγής ήλεχτρικής ενέρ
γειας στά χρόνια 1976—1980 θά είναι 2,4 φορές ύψηλότερος σέ σύγκριση μέ τό μέσο έτήσιο ρυθμό
τής αύξησης τής κοινωνικής παραγωγής. 'Η ούξηση μέ ύψηλούς ρυθμούς τής παραγωγής σ’ αύτό
τόν κλάδο νά συνοδεύεται μέ αύστηρό καθεστώς
οικονομίας τής ίδιας τής ήλεχτρικής ενέργειας καί
τών καυσίμων πού παράγουν. Βάση γιά τήν αύξη
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ση τής παραγωγής ήλεχτρικής ενέργειας, όπως μέ
χρι τώρα, μένουν οί ϋδροηλεχτρικοί σταθμοί. Ευώ
θερμοηλεχτρικοί σταθμοί νά οΐκοδομηθούν κυρίως
μέ πετροκάρβουνο καί φυσικό άέριο.
'Η σωστή πολιτική του Κόμματος γιά τήν άξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου καί τήν ισχυ
ροποίηση τής γερής καί σίγουρης βάσης τής σο
σιαλιστικής έκβιομηχάνησης τής χώρας βρήκε πλέ
ρια εφαρμογή στήν άνέγερση μιας πλατιάς βιομη
χανίας επεξεργασίας. Ενα άπό τά κύρια χαρακτη
ριστικά αύτου τού πεντάχρονου είναι ότι στήν ύπάρχουσα
βιομηχανία
επεξεργασίας
προστίθενται
νέοι κλάδοι, όπως είναι ή μαύρη μεταλλουργία μέ
πλέριο κύκλο, ή βιομηχανία σιδηροχρωμίου, ή πυρομεταλλουργία, ή έλασματοποίηση τού χαλκού.
Επίσης θά τεθούν σ’ εκμετάλλευση νέα εργοστά
σια τής χημικής βιομηχανίας, καθώς καί άρκετά ερ
γοστάσια καί φάμπρικες εμπλουτισμού μεταλλευμά
των καί καυσίμων. Αύτά δημιουργούν τή δυνατό
τητα νά γίνεται στή χώρα ή έπεξεργασία περισ
σότερων όρυχτών καί μή όρυχτών πρώτων υλών,
δημιουργούν τήν άναγκαία βάση γιά νά άναπτυχθούν παραπέρα οΐ υπάρχοντες κλάδοι τής βιομη
χανίας καί γιά νά οίκοδομηθούν στό μέλλον νέοι
κλάδοι της. Ετσι ισχυροποιείται άκόμα περισσό
τερο ή οικονομία, αύξαίνουν οί δυνατότητες έξαγωγών καί μεγαλώνει ή άξία τών επεξεργασμένων
προϊόντων. 'Η οικονομία τίθεται καλύτερα στήν
ύπηρεσία τής ενίσχυσης τής άμυντικής ικανότητας
τής χώρας.
Μ’ αύτή τήν άνάπτυξη πού παίρνει ή βιομη
χανία επεξεργασίας, στά 1980 θά φτάσομε ώστε
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πάνω από τά 65% τοΰ ύψους τών εξαγωγών, ν'
αποτελούνται άπό έμπορεύματα επεξεργασμένα στή
χώρα έναντι 46% πού έπιαναν τό 1960. Αύτός εί
ναι ένας εύγλωττος δείχτης τής σωστής πολιτικής
πού ακολούθησε τό Κόμμα. Βαδίζοντας σ’ αύτό τό
δρόμο, τίθεται τό καθήκον ώστε στό μέλλον νά
φτάσομε νά επεξεργαζόμαστε στή χώρα όλα τά
μεταλλεύματα καί νά τραβήξομε χέρι άπό τήν ε
ξαγωγή ακατέργαστων μεταλλευμάτων.
Σε' τούτο τό πεντάχρονο ή βιομηχανία μας
δυναμώνει πολύ. Θ’ άρχίσει σέ πλατιά κλίμακα τήν
παραγωγή τό μεταλλουργικό έργοστασιακό συγ
κρότημα στό Έλμπασάν, τό όποιο, λειώνοντας τό
μετάλλευμά μας, θά δόσει στήν πατρίδα, εκτός άπό
χυτοσίδηρο καί άτσάλια άνώτερης ποιότητας, καί
νικέλιο καί κοβάλτιο, πού έχουν πολύ μεγάλη άξία
καί στήν παγκόσμια άγορά.
Τό Κόμμα άπό τό 4ο Συνέδριό του άποφάσισε τήν
ανέγερση τοΰ μεταλλουργικού έργοστασιακού συ
γκροτήματος. Μά ή ρεβιζιονιστική σοβιετική ήγεσία
σαμποτάρισε άπό τότε τήν πραγματοποίηση αύτοΰ
τοΰ σχεδίου. Άρνήθηκε νά δόσει πιστώσεις στή χώ
ρα μαςγι’ αύτό τό έργο, γιατί άκολουθοΰσε νεοαποικιοκρατική πολιτική, ήθελε ώστε ή χώρα μας νά έξαρτάται οικονομικά άπ’ αύτούς, νά παρεμποδιστεί ή
οικοδόμηση τοΰ σοσιαλισμοΰ στήν Αλβανία. Μά μέ
τή διεθνιστική βοήθεια τών κινέζων συντρόφων, τοΰ
Κομμουνιστικού Κόμματος καί τής κινέζικης Κυβέρ
νησης, ό λαός μας οΐκοδομεί μ' επιτυχία αύτό τό
μεγάλο έργο, όπως άποπερατώνει μέ τήν κινέζικη
άδερφική βοήθεια καί άρκετά άλλα έργα. Τό Κόμμα
καί ό λαός μας έκφράζουν τή βαθιά εύγνωμοσύνη
πρός τό Κόμμα καί τόν κινέζικο λαό γιά τήν ύποστήριξη καί τήν πολύτιμη βοήθειά τους.
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Ή μαύρη μεταλλουργία είναι νέα βιομηχανία
γιά μάς, εξοπλισμένη μέ περίπλοκη καί σύγχρονη
τεχνική καί τεχνολογία. Γι’ ούτό τό Κόμμα εϊναι
αναγκαίο νά πάρει καλά στά χέρια του τήν ιδεο
λογικοπολιτική καί επαγγελματική διαπαιδαγώγη
ση τών νέων μεταλλουργών, αρχίζοντας άπό τόν
πιό άπλό εργάτη καί τεχνικό ώς τούς μηχανικούς
καί τούς ιθύνοντες, μέ σκοπό νά άφομοιώσουν τήν
προοδευμένη τεχνολογία καί τή δύσκολη καί λεπτή
τέχνη τού μεταλλουργού, νά δόσουν στή χώρα ό
σο πιό πολύ άτσάλι καί άλλα μέταλλα άνώτερης
ποιότητας
Ένα άλλο μεγάλο έργο πού θά τεθεί σύντομα
σ’ εκμετάλλευση είναι τό εργοστάσιο διύλισης στό
Μπάλς, όπου τό πετρέλαιο θά ύποβάλλεται σέ
σύγχρονο προτσές επεξεργασίας. Μέ τήν έναρξη τής
λειτουργίας αύτού τού εργοστασίου θά παράγονται ύγρά καύσιμα καί μηχανέλαια άνώτερης ποιό
τητας, μέ τά όποια θά ικανοποιούνται καλύτερα οί
άιάγκες τής βιομηχανίας, τής γεωργίας καί τών
μεταφορών, θά ελαττωθεί ή εισαγωγή μερικών ει
δών ύγρών καυσίμων καί ή εξαγωγή άκάθαρτου
πετρελαίου.
Τό αίσθημα οικονομίας, ή χρησιμοποίηση μέ
νοικοκυροσύνη τών πρώτων ύλών, Ιδιαίτερα τών
πετρελαίων, τού φυσικού άερίου, τού πετροκάρβου
νου καί τής ήλεχτρικής ένέργειας, νά ριζωθεί βαθιά
στή συνείδηση όλων τών εργαζομένων μας. Αύτή ή
οικονομία πρέπει νά γίνεται παντού: στίς έρευνες,
στίς γεωτρήσεις, στήν έκμετάλλευση, παντού όπου
χρησιμοποιούνται, γιατί αύτές οί ύλες άντιπροσωπεύουν μεγάλο καί άναντικατάστατο πλούτο γιά
τό λοό καί τήν οικονομία μας. Οΐ περιττές καί μή
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αναγκαίες δαπάνες βλάπτουν τήν οικοδόμηση τοΰ
σοσιαλισμού.
Στή βάση τής εκμετάλλευσης καί τής επεξερ
γασίας στή χώρα τών πρώτων υλών, όπως τών
πετρελαίων, τοΰ φυσικοΰ άερίου καί τών φωσφοριτών, παραπέρα άνάπτυξη θά πάρει ή χημική βιομη
χανία, προπαντός γιά τήν αύξηση τών λιπασμά
των, τόσο άναγκαίων γιά τήν αύξηση τής γεωρ
γικής καί κτηνοτροφικής παραγωγής.
Ή βιομηχανία οικοδομικών ύλικών θά αυξήσει
επίσης τήν παραγωγή της, προπαντός τοΰ τσιμέ
ντου, γιά τήν πλέρια άντιμετώπιση τών άναγκών
τών οικοδομήσεων καί τής οικονομίας, καθώς καί
γιά εξαγωγή.
Ή παραγωγή στή χώρα χυτοσίδηρου καί άτσαλιών δημιουργεί τούς όρους καί άνοίγει νέες
προοπτικές γιά τήν άνάπτυξη τής μηχανικής βιο
μηχανίας. Τώρα, έχοντας καί μιά ισχυρή καί προοδευμενη μηχανική βάση, υπάρχουν ολες οί δυνα
τότητες νά περάσει σέ εΰρυτερη καί πιό οργανω
μένη κλίμακα στήν παραγωγή ιδιαίτερων καί πλέ
ριων μηχανημάτων γιά τά ορυχεία, γιά τή γεωρ
γία καί τους άλλους κλάδους τής οικονομίας, γιά
τήν άνέγερση μέ τίς δυνάμεις μας ολόκληρων ερ
γοστασίων καί παραγωγικών γραμμών. Στά 1980,
σέ σύγκριση μέ τό 1975, ή παραγωγή τής μηχανι
κής βιομηχανίας θά αύξηθεΐ 40—43%. Γιά νά πραγ
ματοποιηθούν αύτοί οί στόχοι, είναι άναγκαϊο νά
άνεβεΐ τό επίπεδο ειδίκευσης τών εργαζόμενων αύτοΰ τοΰ κλάδου, νά βροΰν πληρέστερη λύση τά
προβλήματα τής συγκέντρωσης, τής ειδίκευσης καί
τής σύμπραξης καί νά εκμεταλλευόμαστε πλέρια τίς
παραγωγικές ικανότητες.
Τό Κόμμα, παράλληλα μέ τή σύνθετη καί μέ
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προτεραιότητα άνάπτυξη τής βαριάς βιομηχανίας,
πάντοτε εκτίμησε καί τήν ταχύρυθμη άνάπτυξη τής
βιομηχανίας
παραγωγής
εμπορευμάτων
πλατιάς
χρήσης, πού συνδέεται άμεσα μέ τή συνεχή βελ
τίωση τών βιοτικών συνθηκών τοΰ λαοΰ. Γι’ αύτό
τό σκοπό ή ελαφρά καί ή επισιτιστική βιομηχα
νία, καί στό 6ο πεντάχρονο σχέδιο, προβλέπεται
νά αναπτυχθεί καί ένισχυθεϊ παραπέρα, νά αυξή
σει τήν παραγωγή τροφίμων, ειδών ίματισμού καί
ύπόδησης, οικιακών σκευών χλπ. Σ’ αύτό τόν κλά
δο νά παίρνεται πάντα ύπόψη ή παραγγελία τοϋ
Κόμματος γιά τήν όλο καί πιό καλή Ικανοποίηση
τών άναγκών τού λαοΰ σέ όγκο, άσορτιμέντα,
ποιότητα καί μέ λογικές τιμές.
Ή άνάπτυξη τής βιομηχανίας δίνει σ’ όλους
τούς κλάδους τής οικονομίας νέες όλο καί μεγαλύ
τερες δυνατότητες γιά τή γρήγορη άνάπτυξή τους,
δημιουργεί νέες ύλικές καί χρηματιστικες πηγές.
Σάν ήγετική δύναμη όλης τής οικονομίας, ή βιομη
χανία θά δόσει ισχυρή ώθηση ιδιαίτερα στήν άνά
πτυξη τής γεωργίας, έφοδιάζοντάς τη μέ περισσό
τερα χημικά λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα καί
άνταλλαχτικά.
Τό Κόμμα έχει άκράδαντη πεποίθηση ότι ή ήρωική εργατική τάξη καί όλοι οί εργαζόμενοι τής
βιομηχανίας θά καταβάλλουν όλες τίς δυνάμεις καί
τίς γνώσεις τους γιά τήν πραγματοποίηση καί τήν
ύπερεκτέλεση τών σοβαρών καθηκόντων τοΰ 6ου
πεντάχρονου σχεδίου, προσφέροντας έτσι άλλη μιά
πολύτιμη συμβολή γιά ιήν άνάπτυξη καί τή γενι
κή πρόοδο τής λαϊκής οικονομίας, γιά τή μετατρο
πή τής Αλβανίας σέ βιομηχανική—άγροτική χώρα
μέ άναπτυγμένη βιομηχανία καί προοδευμένη γεωρ
γία.
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2.—ΝΑ ΑΝΕΒΕΙ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τό Κόμμα μας Εργασίας, φωτιζόμενο άπό τό
μαρξισμό—λενινισμό, είχε καί έχει πάντα ύπόψη ό
τι ή οικοδόμηση τού σοσιαλισμού, παράλληλα μέ
τήν άναπτυγμένη βιομηχανία, άπαιτεΐ προοδευμένη καί σύγχρονη γεωργία. 'Η γεωργία άποτελεϊ
τή βάση τής οικονομίας, άπό τήν όποια έξαρτάται καί καθορίζεται σέ μεγάλο βαθμό καί ή εκπλή
ρωση τών καθηκόντων στούς άλλους κλάδους, ή
άνοδος τής γενικής εύημερίας τού λαού καί ή ενί
σχυση τής άμυντικής ικανότητας τής πατρίδας.
Στή γεωργία μας διεξήχθηκε μιά πραγματική
επανάσταση σέ όλες τίς κατευθύνσεις. Δημιουργήθηκε ισχυρή υλικό—τεχνική βάση, πού εξυπηρετεί
όλο καί περισσότερο τήν εντατικοποίηση τής γεωρ
γίας. Τά γεωργικά καί κτηνοτροφικά προϊόντα
αύξήθηκαν άπό χρόνο σέ χρόνο μέ ύψηλό ρυθμό,
ικανοποιώντας όλα καί καλύτερα τίς άνάγκες τού
λαού καί τής οικονομίας. Μόνο στή διάρκεια τού
περασμένου πεντάχρονου ή παραγωγή σιτηρών
αύξήθηκε 35 τά έκατό, άπό τήν όποία ή παραγωγή σταριού δυό φορές, βαμπακιοΰ 48 τά έκατό, ζα
χαρότευτλων 76 τά έκατό, γάλατος 47 τά έκατό
κλπ. Τό σοσιαλιστικό μας χωριό άλλαξε ριζικά τήν
όψη του, ενώ τό βιοτικό επίπεδο καί ή εύημερία
τής άγροτιάς δέ μπορεϊ νά συγκριθεΐ μέ τό παρελ
θόν. Όλες αύτές οί επιτυχίες μαρτυρούν τήν ορ
θότητα τής γραμμής τού Κόμματος, τού δρόμου
πού καθόρισε τό Κόμμα γιά τό σοσιαλιστικό μετα
σχηματισμό τού χωριού. 'Η κολεχτιβοποίηση τής
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γεωργίας, πού έγινε οστό καιρό καί βήμα πρός βή
μα, καθώς καί τό άδιάκοπο δυνάμωμα τής κοινής
ΐδιοχτησίας, δείχνουν τήν άνωτερότητα καί τή
ζωτικότητα τοΰ σοσιαλιστικού συνεταιριστικού κα
θεστώτος καί σήμερα, όπου παντού στόν κόσμο,
όχι μόνο στίς καθυστερημένες χώρες, μά καί στίς
λεγόμενες προοδευμενες, είναι αισθητή μεγάλη έλ
λειψη γεωργικών προϊόντων. Πολλές άπ’ αύτες
τίς χώρες, συμπεριλαβαίνοντας καί τή ρεβιζιονιστική Σοβιετική Ενωση, άπλώνουν τό χέρι στόν άμερικάνικο ιμπεριαλισμό γιά ψωμί. Οί ρεβιζιονιστικές χώρες περνούν σοβαρή κρίση στή γεωργία, άκριβώς γιατί έχουν έγκαταλείψει τό χωριό, άντιπαρατάχθηκαν
στήν κολεχτιβοποίηση, άφήνοντας
λεύτερο πεδίο στόν καπιταλιστικό τρόπο παραγω
γής στό χωριό.
Ή ορμητική άνάπτυξη τής γεωργίας άποτελεϊ
ένα άπό τά βασικά ζητήματα γιά τό Κόμμα καί
όλη τή χώρα. Οί άνάγκες γιά γεωργικά καί κτηνοτροφικά προϊόντα αύξαίνουν όλο καί πιό πολύ, τό
σο γιά τόν εφοδιασμό τού λαού όσο καί τής έλαφράς επισιτιστικής βιομηχανίας. Τά γεωργικά προϊ
όντα χρειάζονται γιά νά αύξηθούν περισσότερο οί
εξαγωγές καί νά άφαιρεθούν άπό τίς εισαγωγές ε
κείνες οί πρώτες γεωργικές ύλες καί επισιτιστικά
προϊόντα πού συνεχίζομε άκόμα νά είσάγομε. Στίς
συνθήκες τής περικύκλωσης, τού ιμπεριαλιστικό—ρεβιζιονιστικού άποκλεισμού καί τής παγκόσμιας οι
κονομικής κρίσης γίνεται άκόμα πιό άπαραίτητο
ώστε ή χώρα νά είναι άνεξάρτητη άπό τίς ξένες
άγορές.
Ό λαός μας, οί άνθρωποί μας στό χωριό καί
τήν πόλη, πρέπει νά έχουν συνείδηση γι’ αύτή τήν
κατάσταση καθώς καί γιά τήν εξαιρετική σημασία
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πού παίρνει τώρα ή γεωργία. 'Η πάλη γιά τήν ο
λόπλευρη καί γρήγορη άνάπτυξή της είναι πάλη
γιά σοσιαλισμό καί άνεξαρτησία, είναι πάλη γιά τή
μή υποδούλωση καί τή μή φτώχευση τής χώρας. Γι’
αύτούς τούς λόγους τό Κόμμα έριξε άπό καιρό τό
σύνθημα «ή γεωργία — υπόθεση όλου τοΰ λαοΰ».
Είναι καθήκον τών οργάνων καί τών οργανώσεων
τοΰ Κόμματος, καθώς καί τών κρατικών καί οικονο
μικών οργάνων, νά άναπτύξουν ολόπλευρη δουλιά,
ετσι πού αύτή ή οδηγία νά κατανοηθεΐ σωστά καί
νά εφαρμοστεί άπ’ όλους ώς τό τέλος, καί νά ριζώ
σει ή βαθιά πεποίθηση ότι ή' χώρα μας εχει όλες τίς
δυνατότητες ν’ αύξήσει σέ μεγάλες διαστάσεις τά
γεωργικά καί κτηνοτροφικά προϊόντα.
Ό κύριος στόχος τοΰ Κόμματος στή γεωργία
σέ τούτο τό πεντάχρονο είναι ή πλέρια εξασφάλι
ση τού ψωμιού στόν τόπο. Σχεδιοποιήθηκε ώστε
άπό τούτη τή χρονιά καί σέ κάθε χρόνο τού πε
ντάχρονου νά ικανοποιηθούν όλες οί άνάγκες τής
χώρας σέ σιτηρά, ν’ αύξηθοΰν τά κρατικά άποθέματα καί νά δημιουργηθοΰν βαθμιαία τέτια άποθέματα καί στά γεωργικά νοικοκυριά, νά εξασφαλιστεί
καλύτερα ή βάση διατροφής τής κτηνοτροφίας. 'Η
παραγωγή σιτηρών στά 1980 προβλέπεται νά εί
ναι 56—60 τά εκατό μεγαλύτερη σέ σύγκριση μέ τό
1975 καί τής πατάτας 48—50 τά έκατό.
Ή εξασφάλιση τού ψωμιού στόν τόπο άποτελεϊ καθήκον μέ μεγάλη οικονομική, πολιτική καί
στρατηγική σημασία. Ή παραγωγή σιτηρών στόν
τόπο εξασφαλίζει τό ψωμί τοΰ λαοΰ καί δίνει ισχυ
ρή ώθηση σ’ όλη τήν οικονομία, τσιμεντάρει άκόμα
περισσότερο τά θεμέλια τής άνεξαρτησίας τής σο
σιαλιστικής μας πατρίδας, άποτελεΐ εγγύηση γιά
τήν άντιμετώπιση κάθε κατάστασης, σέ καλούς καί
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δύσκολους καιρούς, κάνει οριστικά τή χώρα άνεξάρτητη άπό τήν εισαγωγή σιτηρών, άποδεσμεύει με
γάλα ποσά συναλλάγματος, τά όποΐα θά είναι δυ
νατό νά χρησιμοποιηθούν γιά άλλους σκοπούς.
Ό πρώτος χρόνος τού πεντάχρονου έκλεισε μέ
μιά μεγάλη νίκη. Ή συνεταιρισμένη άγροτιά καί
οί άλλοι εργαζόμενοι τής γεωργίας πραγματοποίη
σαν μ’ επιτυχία τό σχέδιο παραγωγής σιτηρών,
εξασφαλίζοντας γιά πρώτη φορά όλο τό ψωμί στόν
τόπο. Ή παραγωγή σιτηρών τούτη τή χρονιά, σέ
σύγκριση μέ τό 1975, πού ήταν χρόνος παραγω
γής ρεκόρ, είναι περίπου 30 τά εκατό μεγαλύτερη.
Τέτια άποτελέσματα μπορεΐ νά πετύχει μιά γεωρ
γία πού άναπτύσσεται πάνω σέ ύγιεΐς σοσιαλιστι
κές βάσεις, μιά πατριωτική άγροτιά καί ενας ήρωικός λαός, πού άκολουθοΰν καί έφαρμόζουν πιστά
τή γραμμή καί τά διδάγματα τού μαρξιστικού—λενινιστικοΰ Κόμματός τους.
'Η ορμητική άνοδος τής παραγωγής σιτηρών
είναι άποτέλεσμα τών ολόπλευρων προσπαθειών τών
εργαζόμενων τής γεωργίας γιά τήν εφαρμογή σέ άνώτερο επίπεδο καί ποιότητα τής καλλιέργειας καί
τής συστηματοποίησης τής γης, είναι άποτέλεσμα
τής χρησιμοποίησης διαλεχτών σπόρων καί τής προ
σεχτικότερης έκτέλεσης τών ύπηρεσιών. Ολα αύτά
επιβεβαιώνουν άκόμα μιά φορά εκείνο πού τόνιζε
συνέχεια τό Κόμμα, ότι δέν είναι ό καιρός, δέν εί
ναι οί άτμοσφαιρικοί παράγοντες, μά σέ πρώτη γραμ
μή είναι ή επίμονη δουλιά τών άνθρώπων αύτή
πού καθορίζει ύψηλά επιτεύγματα στή γεωργία.
Αύτή ή καλή άρχή γιά τήν πραγματοποίηση
τού καθήκοντος τής εξασφάλισης τού ψωμιού στόν
τόπο πρέπει νά στερεωθεί καί προωθηθεί άπό χρό
νο σέ χρόνο. Οί οργανώσεις τοϋ Κόμματος, τά όρ
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γανα τής έξουσίας καί τής οικονομίας νά γενικεύσουν καί διαδόσουν τήν πείρα πού άπόχτησαν, νά
ύποκινήσουν καί ύποστηρίξουν τίς δημιουργικές
πρωτοβουλίες καί νά πάρουν τά άναγκαϊα οργα
νωτικά μέτρα γιά νά χρησιμοποιήσουν όσο πιό άποτελεσματικά τήν ΰλικο—τεχνική βάση, ώστε όχι
μόνο νά πραγματοποιηθούν, μά καί νά ξεπεραστοΰν
τά καθήκοντα πού καθορίστηκαν.
Ή προτεραιότητα πού έδοσε καί δίνει τό Κόμ
μα στά σιτηρά, όχι μόνο δέν αποκλείει, μά άντίθετα απαιτεί οπωσδήποτε τήν ολόπλευρη καί άρμονική ανάπτυξη τής γεωργικής παραγωγής σέ
εΰρυ μέτωπο. 'Η οικονομία καί ό λαός έχουν άνάγκη άπό όλα τά είδη τών γεωργικών καί κτηνοτροφικών προϊόντων. Εχουν άνάγκη καί γιά βαμπάκι, ζαχαρότευτλα καί καπνά, όπως ζητούν καί
τίς έλιές καί τό λιοτήρι. Αύτά τά προϊόντα χρειά
ζονται όχι μόνο γιά τροφή τού πληθυσμού, μά καί
γιά τή βιομηχανία καί μερικά άπ’ αύτά καί γιά ε
ξαγωγή. Σήμερα στόν κόσμο τά βαμπακερά ύφάσματα εγιναν πολυτέλεια, ένώ οί τιμές τής ζάχαρης καί
τών λιπών στήν παγκόσμια άγορά είναι πολύ ύψηλές.
Ιδιαίτερη προσοχή άπαιτεϊ καί ή αύξηση τής
παραγωγής όπωρικών καί κηπευτικών, γιατί ή
αύξηση τής κατανάλωσής τους βελτιώνει τή διάρ
θρωση τής τροφής τών ανθρώπων καί κάνει οι
κονομία στό ψωμί. Τά κηπευτικά καί τά όπωρικά
είναι επίσης άξιόλογη πηγή γ ά τήν εξασφάλιση ε
σόδων σέ συνάλλαγμα. Ή χώρα μας εχει όλες τίς
συνθήκες γιά άφθονία όπωρικών καί κηπευτικών καί
σέ κάθε έποχή τοΰ έτους. Υπάρχουν άκόμα πολλοί
λόφοι άνεκμετάλλευτοι, πού μπορεϊ καί πρέπει νά
μετατραπούν σέ οπωρώνες, άμπέλια καί ελαιώνες.
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Γιά τά βιομηχανικά φυτά, τίς ελιές, τήν όπωροκαλλιέργεια καί τά κηπευτικά στό πεντάχρονο
σχέδιο προβλέφτηκαν μεγάλα καθήκοντα, γι’ αυτό
δέν επιτρέπεται καμιά υποτίμησή τους όπως συμ
βαίνει σέ μερικές έπαρχίες καί γεωργικά νοικοκυριά.
'Η κτηνοτροφία είναι κλάδος μεγάλης σημασίας
τής άγροτικής οικονομίας. Άποτελεϊ άνεκτίμητο
πλούτο γιά τή χώρα, άναντικατάστατη πηγή γιά
τήν παραγωγή κρέατος, γάλατος, μαλλιού καί δερ
μάτων, σημαντικό παράγοντα γιά τήν άνοδο τής
ευημερίας τοϋ λαοΰ. Δέ μπορεϊ νά υπάρξει εντα
τική
γεωργία
χωρίς
προοδευμένη
κτηνοτροφία.
Γι’ αυτό καί ή προσοχή τών κομματικών οργάνων
καί οργανώσεων βάσης, τών κρατικών οργάνων
καί τών οργάνων τής οικονομίας γιά τήν ανάπτυ
ξή της πρέπει νά είναι πάντοτε μεγάλη.
Οπως μέχρι τώρα, ιδιαίτερη προσοχή άπαιτεϊ
ή άνάπτυξη τής άγελαδοτροφίας, ή άριθμητική αύ
ξηση καί ή βελτίωση τής ράτσας τής άγελάδας,
προπαντός στίς πεδινές περιοχές τής χώρας. Αύτό
θά δημιουργήσει τή δυνατότητα νά ικανοποιηθούν
καί οΐ άνάγκες σέ βόδια δουλιάς, ιδιαίτερα γιά τίς
ορεινές περιοχές, όπου έξ αιτίας τής ύποτίμησης
πού ύπάρχει, ό άριθμός τους εϊναι άνεπαρκής. 01
εύνοϊκές φυσικές συνθήκες κάνουν δυνατή τήν αύξη
ση μέ πιό γρήγορους ρυθμούς, προπαντός στίς ο
ρεινές περιοχές, τών γιδοπροβάτων γιά τή διατροφή
τών οποίων ό λαός μας έχει παλιά παράδοση. Στίς
λοφώδικες καί ορεινές περιοχές, όπου υπάρχουν με
γάλες έχτάσεις βοσκότοπων, πού δέν έκτιμούνται
καί δέν άξιοποιούνται πάντοτε σωστά, νά οργανω
θούν νέα κοπάδια μέ γιδοπρόβατα καθώς καί νέες
γεωργικές επιχειρήσεις ή τομείς μέ κύρια κατεύθυν
ση τήν κτηνοτροφία.
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Αύτά τά μεγάλα καθήκοντα πού τίθονται γιά
τήν αύξηση καί τή βελτίωση τής κτηνοτροφίας, δέ
μπορούν νά βρούν λύση χωρίς τήν ενίσχυση τής
ζωοτροφικής βάσης, γιατί αύτά συνδέονται οργανι
κά άνάμεσα τους. Ό δρόμος τής έξασφάλισης ζωο
τροφών δέν είναι ή παραπέρα αύξηση τής καλ
λιεργούμενης επιφάνειας τους μέ τή δέσμευση τών
πιό γόνιμων έδαφών, άλλά ή εντατικοποίηση καί
ή άνοδος τών άποδοτικοτήτων.
Γιά τή διατροφή τού λαού, παράλληλα μέ τήν
παραγωγή κρέατος, μεγάλη σημασία εχει καί ή ιχ
θυοτροφία καί ή άλιεία. Είναι άπαραίτητο νά γί
νει ριζική στροφή γιά τήν εκπλήρωση τών καθηκό
ντων πού καθόρισαν τό Κόμμα καί τό κράτος γι’
αύτό τόν τομέα.
Τά καθήκοντα πού προβάλλουν στή γεωργία
δέν είναι εύκολα νά πραγματοποιηθούν. Ομως ή
συζήτηση τοΰ σχεδίου οδηγιών άπό τούς εργαζό
μενους τής γεωργίας, καθώς καί τά άποτελέσματα
τούτης τής χρονιάς εδειξαν ότι τώρα δημιουργήθηκαν ρεαλιστικές συνθήκες καί δυνατότητες γιά τήν
εκπλήρωση καί τό ξεπέρασμα αύτών τών καθηκό
ντων, γιά νά γίνει ενα παραπέρα μεγάλο βήμα στήν
άνοδο τών άποδοτικοτήτων όλων τών γεωργικών
καλλιεργειών καί τών κτηνοτροφικών προϊόντων. 'Η
προώθηση τών στόχων τού σχεδίου γιά τήν πραγ
ματοποίηση στά φυτά τών άγρών άπό τά πρώτα
χρόνια τοΰ πεντάχρονου, τών προβλεπόμενων άποδοτικοτήτων γιά τό 1980, ή πεποίθηση καί ή άποφασιστικότητα γιά νά τά εφαρμόσουν στήν πράξη,
εϊναι ξεκάθαρη άπόδειξη τής ορθότητας τής γραμ
μής τοΰ Κόμματος, ή όποια, όταν οί μάζες τήν άφομοιώνουν, μετατρέπεται σέ μεγάλη κινητήρια δύ
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ναμη γιά τήν έπαναστατικοποίηση τής παραγωγής
καί γιά τήν αύξησή της μέ ύψηλότερους ρυθμούς.
Ή όρμή καί ό έπαναστατικός ένθουσιασμός
τών μαζών απαιτούν ισχυρή οργανωτική καί τε
χνική βάση. Απαιτούν ώστε τό Κόμμα νά εργα
στεί επίμονα γιά νά διατηρεί πάντα ψηλά αύτή
τήν όρμητικότητα πού ξέσπασε στό χωριό μας, γιά
νά ένισχυθεϊ παραπέρα ή συνείδηση τής εργασίας
στίς μάζες, γιά νά άνεβεί ή εύθύνη τών κρατικών
οργάνων καί τών όργάνων τής οικονομίας. Ιδιαί
τερο ρόλο έχουν οί ειδικοί τής γεωργίας, οί οποίοι
πρέπει νά κάνουν επιστημονική γενίκευση τής πρω
τοπόρας πείρας, νά διαδόσουν τίς άγροτεχνικές γνώ
σεις στίς μάζες τών συνεταιριστών καί νά έφαρμόσουν τήν επιστήμη ολοένα καί καλύτερα στή γεωρ
γία.
Μεγάλα καθήκοντα τίθονται στό 'Υπουργείο
Γεωργίας καί στά υφιστάμενα όργανά του, νά βρί
σκονται επικεφαλής τής δουλιάς γιά τήν πρόοδο
τής γεωργίας. Τό Κόμμα κριτίκαρε καί καταδίκα
σε τούς πρώην ιθύνοντες τού Υπουργείου Γεωρ
γίας, οί όποιοι, μή έχοντας εμπιστοσύνη στήν ορ
θότητα τής γραμμής τού Κόμματος καί πίστη στίς
δυνατότητες τής πραγματοποίησης τών καθηκό
ντων πού καθόρισε τό 6ο Συνέδριο, παραιτούμενοι
άπό τίς βασικές άρχές τής ενιαίας καί συγκεντρω
τικής διεύθυνσης τών γεωργικών επιχειρήσεων καί
συνεταιρισμών καί θέτοντας τόν έαυτό τους στό
ρόλο τοΰ συμβουλευτικού μηχανισμοΰ, έβλαψαν βα
ριά καί εμπόδισαν τήν εκπλήρωση τοΰ προηγούμε
νου πεντάχρονου σχεδίου στή γεωργία. Τώρα ή
κατάσταση στό Υπουργείο Γεωργίας βελτιώθηκε
καί έξυγιάνθηκε.
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Τό Κόμμα τόνιζε πάντα ότι γιά τήν αύξηση
τής γεωργικής καί κτηνοτροφικής παραγωγής πρω
ταρχική σημασία εχει ή επιστημονική καλλιέργεια
τού εδάφους. Γιά τή βελτίωση τοΰ εδάφους, γιά τήν
άποστράγγιση καί τήν άρδευσή του εγιναν κολοσ
σιαίες επενδύσεις. Εγιναν επίσης μελέτες γιά έδαφολογικά ζητήματα, γιά τούς δρόμους τής άνόδου
τής γονιμότητας, γιά τό συνδυασμό τής άμειψισποράς μέ τό σύστημα τής καλλιέργειας καί τής λίπαν
σης, γιά τήν προστασία τών εδαφών άπό τή διά
βρωση καί γιά τή συστηματοποίησή τους. Όμως
σ’ αύτή τήν κατεύθυνση ύπάρχουν άκόμα άρκετά
προβλήματα πού ζητοΰν λύση. Βασικό είναι νά
άφιερωθεί μεγαλύτερη φροντίδα γιά τή γή, ν’ αυ
ξηθεί, νά φυλαχτεί καί πλουτύνει ή καλλιεργή
σιμη επιφάνεια. Διευρύνοντας τήν προσωρινή ύπόγεια άποστράγγιση, νά περάσομε σέ μιά άνώτερη φάση, στή μόνιμη ύπόγεια άποστράγγιση. Γιά
νά μεταμορφώσεις τό έδαφος, γιά νά πάρεις ολοένα
καί περισσότερα προϊόντα, πρέπει νά διεισδύσεις
στούς νόμους τής γεωργικής επιστήμης καί νά τούς
εφαρμόσεις μέ αύστηρή πειθαρχία. Οί μελέτες πού
εγιναν γιά τή βελτίωση καί τήν αύξηση τής γονι
μότητας τής γης νά βαθύνουν καί νά τεθοΰν στή
βάση όλων τών προτσές τών γεωργικών εργασιών.
'Η κατανόηση τής σοβαρότητας αύτών τών προ
βλημάτων άπό μέρους τών οργανώσεων τοΰ Κόμμα
τος καί τών κρατικών οργάνων καί προπαντός ή
πραχτική επίλυσή τους, θά δημιουργήσουν τίς άναγκαϊες συνθήκες ώστε τά καθήκοντα πού θέτει τό
Κόμμα σέ τοΰτο τό Συνέδριο γιά τήν αύξηση τής
γεωργικής καί κτηνοτροφικής παραγωγής, νά πραγ
ματοποιηθούν μ’ επιτυχία.
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Μέ βάση τούς προσανατολισμούς τού Κόμμα
τος, στό πεντάχρονο σχέδιο ή αύξηση τής γεωρ
γικής καί κτηνοτροφικής παραγωγής θά επιτευχθεί
μέ τήν άνοδο τών άποδοτικοτήτων καί τήν ξεχέρσωση νέων εδαφών. Προβλέπεται νά ξεχερσωθούν
50 χιλιάδες έχτάρια νέα έδάφη, κυρίως σέ λοφώδικες
καί ορεινές περιοχές. 'Η μεγαλύτερη όμως αύξηση
τής παραγωγής, πάνω άπό 80 τά έκατό, θά ερθει
άπό τήν άνοδο τών άποδοτικοτήτων. Ή εκπλήρω
ση αύτών τών καθηκόντων θέτει άκόμα πιό έπιταχτικά τήν άνάγκη τής συμμετοχής στή δουλιά ό
λων τών συνεταιριστών καί στή διάρκεια όλης τής
χρονιάς, τήν πιό τϊλατιά εφαρμογή τής επιστήμης
καί τή γενίκευση τής πρωτοπόρας πείρας, τό συν
δυασμό τών επιστημονικών γνώσεων μέ τήν επανα
στατική πραχτική τών μαζών.
'Η Αλβανία είναι μιά μικρή χώρα, μέ επικλινές
ορεινό έδαφος καί μέ περιορισμένη επιφάνεια γής
στήν πεδινή ζώνη. Γι’ αύτό ή γραμμή τοΰ Κόμ
ματος ήταν καί είναι ώστε ή γεωργία ν’ αναπτυ
χθεί μέ υψηλούς ρυθμούς καί στίς λοφώδικες καί
ορεινές περιοχές.
Στά ορεινά μέρη, φυσικά, υπάρχουν μερικές ιδιο
μορφίες, καί έδώ όμως οί δυνατότητες καί οί εφε
δρείες γιά τήν αύξηση τής παραγωγής καί τή βελ
τίωση τών συνθηκών διαβίωσης είναι μεγάλες. Ή
Κεντρική Επιτροπή τοΰ Κόμματος καί ή Κυβέρνη
ση, γιά νά βοηθήσουν τήν άνάπτυξη τών λοφώδικων καί ορεινών περιοχών, πήραν μιά σειρά σημα
ντικά μέτρα, όπως είναι τά μέτρα γιά τήν αύξηση
τών παραγωγικών έπενδύσεων, γιά τήν άνοδο τών
τιμών άγοράς άπό μέρους τού κράτους μερικών
γεωργικών καί κτηνοτροφικών προϊόντων καί τήν
ελάττωση τής τιμής πούλησης τών άζωτούχων λι
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πασμάτων γιά τήυ άμοιβή άπό μέρους τοΰ κράτους
τής δουλιάς πού γίνεται γιά τήν ξεχέρσωση νέων
εδαφών, τήν κατασκευή άρδευτικών έργων καί τό
φύτεμα όπωροφόρων δέντρων κλπ. Τά μέτρα πού
πήρε καί θά πάρει τό Κόμμα γιά τήν άνάπτυξη τών
ορεινών περιοχών, δέν τά είδε καί δέν τά βλέπει πο
τέ μέ τό μάτι τού κέρδους, όπως κάνουν οί καπιτα
λιστές καί οί ρεβιζιονιστές. Μέ τήν πολιτική του τό
Κόμμα επιδίωκε καί επιδιώκει ώστε ή άγροτιά αυ
τών τών περιοχών νά ζεϊ όσο πιό καλά, ώστε οί
ορεινές περιοχές νά είναι πάντα κατοικημένες, όπως
καί οί πεδινές. Σήμερα σ’ αύτές τις περιοχές κατοι
κεί σχεδόν ό μισός άγροτικός πληθυσμός τής χώρας
καί βρίσκονται περίπου τά 45 τά έκατό τής καλ
λιεργήσιμης επιφάνειας. Αύτό εχει μεγάλη σημα
σία τόσο γιά τήν οικοδόμηση τού σοσιαλισμοΰ όσο
καί γιά τήν άμυνα τής χώρας.
ι Η άγροτιά τών ορεινών περιοχών, καθοδηγού
μενη άπό τή σωστή γραμμή τού Κόμματος καί έ
χοντας τήν ισχυρή ύποστήριξη τού σοσιαλιστικού
κράτους, μέ τή δουλιά καί τόν ιδρώτα της εκαμε
σημαντικά βήματα πρός τά μπρός. Τά άποτελέσματα πού επιτεύχθηκαν σέ μερικούς ορεινούς συνεται
ρισμούς καί επαρχίες είναι άρκετά ενθαρρυντικά. Στό
συνεταιρισμό τοΰ Κατσινάρ στήν επαρχία τής Μιρντίτα, τοΰ Σιόσιαϊ στήν επαρχία τοΰ Μάτ, τής Βεντρέσα στήν επαρχία τοΰ Σκραπάρ καί σέ άρκετούς
άλλους σάν αύτούς, τώρα παίρνουν 25—30 κουϊντάλια στάρι καί πάνω άπό 40—50 κουϊντάλια καλα
μπόκι τό έχτάρι. Οί επαρχίες τοΰ Σκραπάρ, τοΰ Τεπελενιοΰ, τής Πρεμετής καί τής Κολώνια, πού κά
ποτε δέν εξασφάλιζαν τό ψωμί ούτε γιά μισό χρό
νο. τώρα, παρόλο πού έχουν μεγαλύτερο πληθυ
σμό, ίκανοποιοΰν πλέρια τίς άνάγκες τους καί πα-

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΑ

65

ραδίνουν περισσεύματα στό κράτος. Σ' αύτές τίς ε
παρχίες οΐ γεωργικοί συνεταιρισμοί μοιράζουν γιά
κάθε εργατοημέρα περίπου τόσα λέκ όσα καί οΐ πεδινες επαρχίες. Αύτή είναι ή πιό πειστική επιβεβαίω
ση τής ορθότητας τής οδηγίας τοΰ Κόμματος «Νά
σκαρφσλώσομε στούς λόφους καί τά βουνά καί νά
τά κάνομε γόνιμα σάν τούς κάμπους».
Εθνικός πλούτος μέ μεγάλη άξία είναι τά δά
ση. Παντού, ιδιαίτερα στίς ορεινές περιοχές, ύπάρχουν κατάλληλες συνθήκες γιά τήν παραπέρα άνά
πτυξη αύτοΰ τοΰ σημαντικού τομέα τής οικονομίας.
Εχοντας ύπόψη τό μεγάλο ρόλο τών δασών γιά τήν
εξασφάλιση τής ξυλείας, γιά τήν προστασία τοΰ εδά
φους καί τή βελτίωση τοΰ κλίματος πρέπει ν’ άφιερώσομε μεγαλύτερη προσοχή στήν προστασία καί αύ
ξησή τους, όχι μόνο γιά τή λύση τών άμεσων άναγκών, μά νάσκεφτούμε καί γιά τίς μελλοντικές γενιές.
Στά πλαίσια τής άνάπτυξης τής γεωργίας ση
μαντική θέση κατέχουν οΐ γεωργικές επιχειρήσεις,
οΐ όποιες άντιπροσωπεύουν τήν άνώτερη μορφή τοΰ
σοσιαλιστικού συστήματος τής γεωργίας. Ομως τά
άποτελέσματα άρκετών γεωργικών επιχειρήσεων εί
ναι άκόμα κάτω άπό τό επίπεδο τών δυνατοτήτων
πού τούς δημιουργήθηκαν, μάλιστα μερικές παίρ
νουν πιό χαμηλές άποδοτικότητες σέ σύγκριση μέ
τούς γεωργικούς συνεταιρισμούς πού έχουν παρό
μοιες συνθήκες. Αύτό συμβαίνει γιατί τά ιθύνοντα
όργανα τής γεωργίας στήν έπαρχία καί στό κέντρο
δέν έδοσαν τήν άπαιτούμενη βοήθεια καί φροντίδα σ’
αύτές καί γιατί οί ήγεσίες αύτών τών επιχειρήσεων
δέν έργάστηκαν καί δέν πάλαιψαν μέ τόλμη γιά νά τραβήξουν πρός τά μπρός, νά πάρουν άπό τά άλλα γεωρ
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γικά νοικοκυριά καί νά εφαρμόσουν καθετί τό θετικό.
Τό Κόμμα ζητεί νά τεθεί τέρμα σ’ αυτή τήν κα
τάσταση. Τό πιό έπιταχτικό καθήκον τών κομ
ματικών οργανώσεων, τών οργάνων τής εξουσίας
καί όλων τών εργαζόμενων τών γεωργικών έπιχειρήσεων είναι νά θέσουν τίς γεωργικές έπιχειρήσεις, σέ όσο πιό σύντομο χρονικό διάστημα, στήν
πρωτοπορεία, νά τίς κάνουν παράδειγμα γιά ύψηλές άποδοτικότητες, πραγματικά κέντρα έφαρμογής τών νέων τής επιστήμης καί σχολεία διάδο
σης τής πρωτοπόρας πείρας.
Στό δρόμο τής άδιάκοπης άνάπτυξης τοϋ συνε
ταιριστικού καθεστώτος ή Κεντρική Επιτροπή τοΰ
Κόμματος πήρε μέτρα γιά τήν εφαρμογή τών προ
σανατολισμών τοΰ 6ου Συνεδρίου γιά τή μετατρο
πή, μέ τήν ελεύθερη θέληση τών συνεταιριστών, τών
ισχυρών οικονομικά συνεταιρισμών τής πεδινής πε
ριοχής, σέ συνεταιρισμούς άνώτερου τύπου. Σήμερα
αύτοί οΐ συνεταιρισμοί κατέχουν τό 23% τών άγρών καί παράγουν τό 25% τών σιτηρών, 40% τοΰ
λιοτηριοΰ καί πάνω άπό τό μισό τοΰ ρυζιού καί τοΰ
βαμπακιοΰ πού παράγει ό συνεταιριστικός τομέας.
Παρά τό σύντομο χρονικό διάστημα πού πέρασε άπό τήν ίδρυσή τους, οΐ γεωργικοί συνεταιρισμοί
άνώτερου τύπου εδειξαν μιά σειρά άνωτερότητες. Ε
πιτεύχθηκε ενα επίπεδο σχετικά ύψηλό στίς άποδοτι
κότητες τών γεωργικών καί κτηνοτροφικών προϊό
ντων, επιταχύνθηκαν οΐ ρυθμοί αύξησης τής παραγω
γής καί άπό χρόνο σέ χρόνο δυναμώνει ή σταθερότητά
της. Οί συνεταιρισμοί άνώτερου τύπου πραγματο
ποίησαν πιό καλά τά καθήκοντα τοΰ σχεδίου σέ σύ
γκριση μέ τούς άλλους πεδινούς συνεταιρισμούς. Τό
κράτος βοήθησε αύτούς τούς συνεταιρισμούς μέ επεν
δύσεις καί τούς ύποστήριξε ισχυρά μέ ύλικά καί τε
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χνικά μέσα. Εφαρμόστηκαν νέα μέτρα γιά τό δυνάμωμα τής διεύθυνσής τους, γιά τήν ενίσχυση μέ πα
ραγωγικά μέσα καί γιά τή συγκέντρωση τών γεωρ
γικών καί κτηνοτροφικών προϊόντων, γιά τήν τε
λειοποίηση τής διανομής καί τής χρησιμοποίησης
τών εσόδων καί γιά τό πέρασμα τής άμοιβής τών
μελών μέ εγγυημένες καί συνδεμένες μέ τήν παρα
γωγή αποδοχές.
Τά προβλήματα τής οίκονομικο—οργανωτικής ένίσχυσης, τής τελειοποίησης τής σχεδιοποίησης, τών
οικονομικών καί τής λογιστικής καί τής χρησιμοποίη
σης μέ ύψηλή άποτελεσματικότητα τής ΰλικο—τε
χνικής βάσης καί τών πηγών εργασίας εϊναι προβλή
ματα γιά όλους τούς γεωργικούς συνεταιρισμούς πού
πρέπει νά επισύρουν περισσότερο τήν προσο
χή καί τή φροντίδα τών οργάνων τοΰ Κόμματος,
τοΰ κράτους καί τής οικονομίας. 'Η αύξηση τής
φροντίδας γιά τίς γεωργικές επιχειρήσεις καί γιά
τούς συνεταιρισμούς άνώτερου τύπου, δέν πρέπει μέ
κανένα τρόπο νά οδηγήσει στή μείωση τής φρο
ντίδας καί τών προσπαθειών γιά τούς άλλους γεωρ
γικούς συνεταιρισμούς τών πεδινών καί ορεινών πε
ριοχών.
Στά πλαίσια τής επίλυσης τών οίκονομικο—ορ
γανωτικών προβλημάτων, μιά πιό μελετημένη δουλιά απαιτεί ή όσο πιό σωστή κατανομή τών γεωργικών καλλιεργειών, τής κτηνοτροφίας καί τής
όπωροκαλλιέργειας άνάμεσα στίς έπαρχίες, πε
ριοχές, καί γεωργικά νοικοκυριά, τό βάθαιμα τής
συγκέντρωσης καί τής ειδίκευσης τής γεωργικής
παραγωγής. 'Η πείρα πού άπόχτησαν τά πιό προοδευμένα γεωργικά νοικοκυριά τής χώρας νά μελε
τηθεί καλά καί νά γενικευτεί γιά μιά καλύτερη τα
ξινόμηση τών γεωργικών καλλιεργειών, στά γένι-
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κά πλαίσια τής δομής τοΰ συστήματος τής άμειψισποράς, σύμφωνα μέ τίς συγκεκριμένες συνθήκες κά
θε νοικοκυριού καί επαρχίας ξεχωριστά, γιά νά δημιουργηθοΰν ετσι οσο πιό σωστές σχέσεις άνάμεσα
στούς βασικούς κλάδους καί στούς άλλους παραγω
γικούς κλάδους, μέ σκοπό τήν εξασφάλιση οπωσδή
ποτε τής πραγματοποίησης τοΰ σχεδίου σέ όλα τά
είδη τών γεωργικών προϊόντων.
Ή πραγματοποίηση τοΰ 6ου πεντάχρονου σχε
δίου θά άνεβάσει τή γεωργία καί τό χωριό μας σέ
ύψηλότερο καί προοδευμένο επίπεδο, θά δυναμώσει
πιό πέρα τήν οικονομία καί θά βελτιώσει τή δια
βίωση τοΰ λαοΰ. Τό Κόμμα εκφράζει τή βαθιά πε
ποίθηση ότι ή συνεταιρισμένη άγροτιά, οί εργαζό
μενοι τής γεωργίας, όλος ό λαός μας, εφαρμόζοντας
τούς προσανατολισμούς καί τή μαρξιστική—λενινιστική γραμμή τοΰ Κόμματος, θά δουλέψουν μέ ενθου
σιασμό, μέ επαναστατική όρμή καί κινητοποίηση
γιά νά εξασφαλίσουν σταθερότητα καί παντοτεινή ά
νοδο τών γεωργικών καί κτηνοτροφικών προϊόντων.
3.—ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΥΨΗΛΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Ή ορμητική άνάπτυξη τών παραγωγικών δυ
νάμεων, ή ισχυροποίηση τής ύλικο—τεχνικής βάσης
τοΰ σοσιαλισμοΰ, τό δυνάμωμα τής άμυντικής ικα
νότητας τής πατρίδας, άπαίτησαν καί άπαιτοΰν
τήν εκτέλεση μεγάλων κεφαλαιώδικων επενδύσεων
καί τή χρησιμοποίησή τους μέ ύψηλή άποτελεσματικότητα.
Στό προηγούμενο πεντάχρονο τό ύψος τών ε
πενδύσεων αύξήθηκε συνολικά 50% καί τών οίκοδο-
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μήσεων. 49% σέ σύγκριση μέ τό τέταρτο πεντάχρο
νο. Σ’ αύτή τήν περίοδο στή βιομηχανία προστέ
θηκαν νέα ορυχεία καί εργοστάσια, στή γεωργία
γεωβελτιωμένοι κάμποι καί άρδευτικά εργα, στίς
συγκοινωνίες νέοι δρόμοι καί σιδηροδρομικές γραμ
μές. Οίκοδομήθηκαν ύδραγωγεία, σχολεία, νοσοκο
μεία, κατοικίες γιά τό λαό καί πολλά κοινωνικο—
πολιτιστικά εργα. Αύτές οί επενδύσεις δυνάμωσαν
περισσότερο τή λαϊκή οικονομία, ομόρφυναν τή σο
σιαλιστική μας πατρίδα καί βελτίωσαν τή διαβίω
ση τοΰ λαοΰ.
Παρ’ όλα αύτά, τό συνολικό ύψος τών προβλεπόμενων έπενδύσεων στό πέμπτο πεντάχρονο σχέ
διο δέν πραγματοποιήθηκε πλέρια. Σέ μερικά ση
μαντικά βιομηχανικά καί γεωργικά εργα δέν έκπληρώθηκαν στόν καθορισμένο χρόνο τά καθήκοντα πού
καθόρισε τό έκτο Συνέδριο τοΰ Κόμματος. Ή Κε
ντρική Επιτροπή τοΰ Κόμματος καί τό Υπουργικό
Συμβούλιο εδοσαν έντολή στό Υπουργείο Οικοδο
μήσεων καί στούς επενδυτές νά δόσουν τέλος στήν
κατανομή χωρίς κριτήριο τών βασικών δυνάμεων
καί μέσων οικοδόμησης, στήν παράταση τής προ
θεσμίας στήν οικοδόμηση τών έργων καί στό ξε
πέρασμα τών κονδυλίων καί τής ύλικής βάσης. Κό
στισε καί κοστίζει πολύ στή λαϊκή οικονομία ή
πραχτική τής έναρξής τών οικοδομήσεων χωρίς
πλέριες μελέτες, χωρίς άκριβή σχέδια καί προϋπο
λογισμούς, πού διαπιστώθηκαν σέ πολλές περιπτώ
σεις στό προηγούμενο πεντάχρονο. Αύτό άνοιξε
δρόμο στήν παραβίαση τής πειθαρχίας τού σχε
δίου καί στή σπάταλη χρησιμοποίηση τών κονδυ
λίων. Οί επενδυτές καί οί οικοδόμοι έβγαλαν πολύ
τιμα διδάγματα άπό τίς ελλείψεις καί τά λάθη πού
διαπιστώθηκαν.
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'Η πολιτική τοϋ Κόμματος επιδίωκε πάντα νά
χρησιμοποιούνται οί έπενδύσεις, σέ πρώτη γραμ
μή, γιά τήν ανάπτυξη τών κλάδων τής υλικής πα
ραγωγής, δίνοντας προτεραιότητα στη βιομηχανία
καί στή γεωργία. Σύμφωνα μ’ αύτό τόν προσανα
τολισμό στό νέο πεντάχρονο προβλέφτηκε μεγάλο
ύψος κεφαλαιώδικων επενδύσεων. Τό συνολικό ύψος
τών κρατικών επενδύσεων, σέ σύγκριση μέ τό πέμπτο
πεντάχρονο, προβλέπεται νά αύξηθεΐ κατά 43% καί ό
όγκος οικοδομήσεων—συναρμολογήσεων κατά 48%.
'Η άντιμετώπιση αύτών τών μεγάλων επενδύσεων
μαρτυρεί τή διαρκώς αύξανόμενη οίκονομικο—χρηματιστική δύναμη καί τήν αύξηση τών δυνατοτή
των στό πεδίο τής συσσώρευσης.
Στή διάρκεια τούτου τοΰ πεντάχρονου θά άποπερατωθοΰν άρκετά μεγάλα έργα πού άρχισαν
στό προηγούμενο πεντάχρονο. Έχτός άπ’ αύτά θ’
άρχίσουν οί εργασίες γιά τήν οίκοδόμηση τοϋ ύδροηλεχτρικοΰ σταθμοΰ τοΰ Κόμαν στόν ποταμό
Ντρίν, τοΰ θερμοηλεχτρικοΰ σταθμοϋ στό Φίερι, τών
νέων εργοστασίων ούριας καί σόδας, τών ορυχείων
καί εργοστασίων έμπλουτισμοΰ τών μεταλλευμάτων,
τών μηχανουργείων, τών εργοστασίων έλαφράς καί
επισιτιστικής βιομηχανίας, τής σιδηροδρομικής γραμ
μής Φίερι—Αύλώνα, τών νέων αύτοκινητόδρομων,
άρκετών γεωβελτιωτικών καί άρδευτικών έργων κλπ.
'Η πραγματοποίηση τοΰ μεγάλου προγράμμα
τος τών έπενδύσεων άπαιτεΐ ώστε οΐ κομματικές
οργανώσεις νά παλαίψουν γιά μιά αύστηρή πειθαρ
χία. γιά μιά οργανωμένη διεύθυνση καί δουλιά άπ’
όλα τά κρατικά καί οικονομικά όργανα. Γιά κάθε
έργο, πρίν συμπεριληφτεϊ στό σχέδιο, νά γίνουν άκριβεϊς μελέτες, σχέδια καί προυπολογισμοί πού
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νά βασίζονται πάνω σέ προοδευτικές τεχνικο—οίκονομικές νόρμες. Ιδιαίτερη σημασία έχει ώστε οί
εργασίες νά διεξάγονται πάντα μέ ποιότητα, χωρίς
περιττά, στίς άπαιτούμενες προθεσμίες, μέ τά προβλεπόμενα κονδύλια καί κάνοντας οικονομία σ’ αύτά.
Γιά τήν πραγματοποίηση τής στροφής πού άπαιτεί τό Κόμμα στό πεδίο τών βασικών έπενδύ
σεων καί οικοδομήσεων, μεγάλα καί ύπεύθυνα καθή
κοντα έχουν όλα τά ύπουργεία πού κάνουν τίς ε
πενδύσεις καθώς καί τό Υπουργείο τών Οικοδομή
σεων, ή Επιτροπή Κρατικού Σχεδίου καί τό Υπουρ
γείο τών Οικονομικών, τά όποια πρέπει νά ενδιαφερθοΰν περισσότερο καί νά δυναμώσουν τόν έλεγ
χο σ’ όλο τό προτσές τής δουλιάς, άπό τή φάση
τής μελέτης καί σχεδιοποίησης ώς τήν άποπεράτωση καί παραλαβή τών έργων. Κάθε ύποτίμηση
αύτών τών καθηκόντων εχει σοβαρές συνέπειες ό
χι μόνο οικονομικές, μά καί πολιτικές καί κοινωνικές
γιά τό παρόν καί τό μέλλον τής οικοδόμησης τού
σοσιαλισμού στή χώρα μας.
Σημαντικά καθήκοντα προβάλλουν στούς σχε
διαστές, άρχιτέχτονες, προϋπολογιστες, οικονομο
λόγους, τεχνολόγους καί έφαρμοστές νά σχεδιάσουν
καί οικοδομήσουν οικονομικά καί κοινωνικά εργα πού
νά λύνουν όσο πιό σωστά τή λειτουργική πλευρά
καί νά παλαίψουν άποφασιστικά γιά τήν όσο πιό
άπλή, όμορφη καί λιγότερο δαπανηρή πραγματο
ποίησή τους.
Τό Κόμμα εχει εμπιστοσύνη ότι οί οικοδόμον
μας έχουν όλες τίς δυνάμεις καί δυνατότητες νά εκ
πληρώσουν μέ έπιτυχία τά μεγαλειώδικα καθήκο
ντα, πού τίθονται σ’ αύτούς, δουλεύοντας σύμφω
να μέ τό σύνθημα τού Κόμματος «Νά οικοδομούμε
πιό γρήγορα, πιό καλά καί πιό φτηνά».
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Γιά νά άνταποκριθοΰμε όσο καλύτερα στήν ά
νάπτυξη όλων τών κλάδων τής οικονομίας καί τής
κοινωνικής δραστηριότητας τής χώρας, προβλέπεται
τό δυνάμωμα τών μεταφορών καί ή βελτίωση τής
διάρθρωσής τους. Τό 1980, σέ σύγκριση μέ τό 1975,
τό συνολικό ύψος στίς μεταφορές τών εμπορευμά
των θά αύξηθεΐ κατά 32%.
Τό Κόμμα καί τό κράτος έχουν πάρει όλα τά
μέτρα γιά τή διεύρυνση τοΰ σιδηροδρομικού διχτύου, τό όποιο έπεχτάθηκε καί έπεχτείνεται στίς
κυριότερες κατευθύνσεις κυκλοφορίας τών εμπορευ
μάτων καί τών επιβατών. Προοπτική αύτοΰ τοΰ
διχτύου είναι νά καταλάβει τήν κυριότερη θέση σ’
όλα τά είδη τών μεταφορών. Εχοντας ϋπόψη ότι ή
κυριότερη αύξηση τοΰ ύψους τής κυκλοφορίας εμπο
ρευμάτων στό εκτο πεντάχρονο θά άντιμετωπιστεΐ
άπό τίς σιδηροδρομικές μεταφορές, τίθεται τό κα
θήκον νά δυναμώσει καί νά τελειοποιηθεί ή οργά
νωση τής δουλιάς σέ αύτό τόν τομέα, νά ένταθεϊ
ή αξιοποίηση τών σιδηροδρομικών γραμμών, νά
βΰρυνθεΐ ό βαθμός τής μηχανοποίησης τών φορτοεκφορτώσεων καί νά αυξηθούν οί διακλαδώσεις
παντού δπου υπάρχει ή δυνατότητα.
Μεγαλύτερη προσοχή νά άφιερωθεΐ στίς εσω
τερικές καί εξωτερικές θαλάσσιες μεταφορές γιά τήν
αντιμετώπιση τοΰ αύξανόμενου όγκου της κυκλο
φορίας εμπορευμάτων καί γιά τήν όσο τό δυνατό
μεγαλύτερη μείωση τών συναλλαγματικών δαπα
νών τοΰ κράτους. Γιά τήν αύξηση τού δυναμικού
τών λιμανιών προβλέπεται ή έχτέλεση έργων γιά
τή διεύρυνση καί τήν ενίσχυση τοΰ λιμανιού τοΰ
Δυραχίου καί τοΰ Σενγκίν καί ή μελέτη καί σχε
δίαση γιά τήν κατασκευή τοΰ νέου λιμανιοΰ τής
Αύλώνας.
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Περισσότερη δουλιά χρειάζεται γιά τήν αύξηση
τής ορθολογικής εκμετάλλευσης τοΰ δυναμικοΰ τών
αύτοκινητιστικών μεταφορών, καταπολεμώντας τήν
άντοικονομική πραχτική χρησιμοποίησης τών αύτοκινήτων έκεϊ πού μπορεϊ νά χρησιμοποιηθούν οί
σιδηροδρομικές καί θαλάσσιες μεταφορές.
Τά όργανα καί οί οργανώσεις τού Κόμματος εί
ναι άναγκαϊο νά άφιερώσουν ιδιαίτερη προσοχή
στήν ϊδεοπολιτική διαπαιδαγώγηση τών εργαζόμε
νων τών οικοδομήσεων καί τών μεταφορών, έχο
ντας ύπόψη τό χαρακτήρα τής δουλιας τους, νά
διαδόσουν τήν πρωτοπόρα πείρα σ’ αύτούς τούς το
μείς καί νά παλαίψουν ώστε νά εφαρμοστούν αύστηρά οί άπαιτήσεις τής τεχνικής καί τής επιστή
μης.

4.— ΝΑ ΑΝΕΒΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ ΠΑΡΑΠΕΡΑ
Η ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
'Η φροντίδα γιά τή συνεχή βελτίωση τών συν
θηκών διαβίωσης καί τοΰ πολιτιστικού επιπέδου ό
λου τοΰ λαοΰ ήταν καί μένει στό κέντρο τής προ
σοχής όλης τής δράσης τοΰ Κόμματος. Εφαρμόζο
ντας μέ συνέπεια τίς οδηγίες τοΰ 6ου Συνεδρίου,
κατά τό προηγούμενο πεντάχρονο ή γενική εύημερία τού λαού άνέβηκε βαθμιαία καί σταθερά. Τά
πραγματικά έσοδα κατά κεφαλή κατοίκου στήν πό
λη αύξήθηκαν 8,7% καί στό χωριό 20,5%. 'Η άγορά
μας ήταν καί είναι σταθεροποιημένη. Οί τιμές τών
επισιτιστικών καί βιομηχανικών έμπορευμάτων σέ
καμιά περίπτωση δέν άνέβηκαν, μάλιστα σέ μερικά
ειδη έλαττώθηκαν.
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Καί σέ τούτο τό πεντάχρονο ή ευημερία τού
λαού θά βελτιωθεί βήμα πρός βήμα. Τό Κόμμα ερ
γάστηκε καί εργάζεται γιά νά είναι όλο καί πιό
εύήμερη ή ζωή τού λαού μας, στό χωριό καί στήν
πόλη. Ή εύημερία, τό εύτυχισμένο καί αισιόδοξο
μέλλον εξασφαλίζονται άπό όλη τή δυναμική άνάπτυ
ξη τής σοσιαλιστικής μας κοινωνίας. Στή βάση τους
στέκει ή έλεύθερη δουλιά τών άπαλλαγμένων άπό
κάθε καταπίεση καί εκμετάλλευση έργαζομένων μας.
Ή εύημερία εκφράζεται καί καθρεφτίζεται σέ όλες
τίς άπόψεις τής ζωής τού λαού, είναι εύημερία υ
λική καί πνευματική, γιά όλους. 'Η σοσιαλιστική
Αλβανία είναι ή πρώτη χώρα στόν κόσμο πού κα
τάργησε τούς φόρους, παρέχει δωρεάν παιδεία καί
ύγειονομική περίθαλψη σ’ όλο τόν πληθυσμό τής
πόλης καί τοΰ χωριού.
Στά πέντε προσεχή χρόνια ό λαός θά εφοδια
στεί καλύτερα μέ επισιτιστικά καί βιομηχανικά προϊ
όντα, τό επίπεδο τών πολιτιστικών καί κοινωνικών
δραστηριοτήτων θά άνεβεΐ ύψηλότερα, οί ύπηρεσίες
καί τά ύγειονομικά ιδρύματα θά διευρυνθούν καί θά
πάνε πιό κοντά στό λαό.
Ή βελτίωση τών συνθηκών στέγασης τοΰ λα
οΰ άποτελεϊ πρόβλημα μεγάλης σημασίας γιά τό
Κόμμα καί τό κράτος. Σ’ αύτό τό πεδίο καί στό
μέλλον θά χρειαστούν μεγάλες προσπάθειες, προπα
ντός στό χωριό. Έχτός άπό τή βελτίωση τών συν
θηκών κατοικίας τών συνεταιριστών, έκεϊ θά πάνε
νά έργαστοΰν καί νά ζήσουν γιά πάντα πολλοί
νέοι καί νέες άπό τήν πόλη. Γι’ αυτό τό σκοπό
προβλέπεται νά οίκοδομηθοΰν περίπου 65.000 δια
μερίσματα πολυκατοικιών καί κατοικίες, άπό τά ό
ποια περίπου 42 χιλιάδες στούς συνεταιρισμούς καί
στίς γεωργικές επιχειρήσεις.
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'Η εφαρμογή τής πολιτικής τοΰ Κόμματος γιά
τήν άνοδο τοΰ βιοτικού επιπέδου τών εργαζόμενων
μαζών καθρεφτίζεται συμπυκνωμένα στήν αύξηση
τών πραγματικών εσόδων κατά κεφαλή, πού στά
1980, σέ σύγκριση μέ τό 1975, θά είναι 11—14% υψη
λότερα, μέ προτεραιότητα αύξησής τους στό χω
ριό.
Στά όργανα καί στούς εργαζόμενους τοΰ ε
μπορίου τίθεται τό καθήκον νά βελτιώσουν ριζικά
τήν εξυπηρέτηση τού λαού καί νά εξασφαλίσουν
όλο καί καλύτερα τόν άνεφοδιασμό του. 'Η Κεντρι
κή Επιτροπή καί ή Κυβέρνηση πήραν μέτρα γιά
τήν εξάλειψη τής εχθρικής σαμποταριστικής δουλιάς
τού Κίτσιο Νγκέλια στό Υπουργείο Εμπορίου. Τώ
ρα γίνεται πλατιά δουλιά γιά τό δυνάμωμα τής
διεύθυνσης τού εμπορίου σύμφωνα μέ τά διδάγμα
τα καί τίς οδηγίες τού Κόμματος.
Τά ιθύνοντα όργανα τής παραγωγής καί τής
διανομής είναι αναγκαίο νά κάνουν πλέριες καί
σύνθετες μελέτες γιά νά συνταυτίσουν όσο πιό κα
λά τήν παραγωγή μέ τήν κατανάλωση, νά διασαφίσουν τά προβλήματα πού προβάλλει ή αύξη
ση τού πληθυσμού, ή αύξηση τών άπαιτήσεων
καί τής αγοραστικής δύναμής του καί ή κατανο
μή τών παραγωγικών κονδυλίων. Αύτά τά όργανα,
προπαντός τά όργανα τού εμπορίου, πρέπει νά γί
νουν ισχυρό οδόφραγμα ενάντια στή δημιουργία ε
μπορευμάτων στόκ, πού προκαλούν μεγάλες οΐκονομικο—χρηματιστικές άνωμαλίες καί ζημίες.
'Η φροντίδα γιά τή συνεχή βελτίωση τών υ
λικών καί βιοτικών συνθηκών τών μαζών έπιβάλλει τήν άνάγκη τής ποιοτικής άνόδου τής δουλιάς
άπό όλους τούς εργαζόμενους τής σφαίρας τών ε
ξυπηρετήσεων. Ό λαός νά εξυπηρετείται πολιτι
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σμένα καί γρήγορα καί νά δημιουργηθούν συνθή
κες ώστε οΐ άνθρωποι νά μή χάνουν καιρό κατά
τήν εξυπηρέτηση καί τίς επισκευές. Τά όργανα τής
βιομηχανίας καί τοϋ εμπορίου νά φροντίζουν καί
νά βοηθούν περισσότερο στήν επίλυση τών προ
βλημάτων πού συνδέονται μέ τή διευκόλυνση τής
δουλιάς τής γυναίκας στήν οικογένεια. Γιά τήν προ
στασία τής ύγείας τοΰ λαοΰ νά δυναμώσουν καί νά
διευρυνθοΰν τά ύγειονομικά καί προφυλαχτικά μέ
τρα, ιδιαίτερα στό χωριό καί στίς άπόμακρες πε
ριοχές, αύξαίνοντας περισσότερο τή φροντίδα γιά
τήν προστασία τής ύγείας τής μητέρες καί τοΰ
παιδιοΰ.
Τό Κόμμα θεώρησε καί θεωρεί τήν άπασχόληση μέ ώφέλιμη κοινωνική εργασία όλου τοΰ ΐκανοΰ
γιά δουλιά πληθυσμοΰ σάν έναν άπό τούς κυριότερους δρόμους γιά τή συστηματική άνοδο τοΰ βιο
τικού επιπέδου. Μεγάλη νίκη είναι ή μαζική συμ
μετοχή τών γυναικών σέ όλα τά μέτωπα τής σο
σιαλιστικής οικοδόμησης. Σήμερα οΐ γυναίκες άποτελοΰν 46% τοΰ συνολικού άριθμοΰ τών έργαζομένων τής χώρας.
Στό νέο πεντάχρονο θ’ άπασχοληθοΰν σέ κρα
τικές δουλιές 95 χιλιάδες νέα εργατικά χέρια,
ένώ στούς γεωργικούς συνεταιρισμούς 130 χιχιλιάδες. Ό σοσιαλισμός εξασφαλίζει δουλιά σέ ό
λους. Πλατιά μέτωπα δουλιάς άνοίγουν στά ορυ
χεία, στή μεταλλουργία, στήν άνέγερση ύδροηλεχτρικών σταθμών καί άλλων σημαντικών έργων.
Ενα άλλο πολύ πλατύ καί μεγάλο μέτωπο δουλιάς
είναι ή γεωργία. Γι’ αύτό οί νέες εργατικές δυνάμεις νά κατευθυνθούν έκεί πού δημιουργούνται τά
μέτωπα δουλιάς καί πού οί άνάγκες είναι μεγαλύ
τερες. Αύτό ζητάει νά άναπτύξει τό Κόμμα μιά πλα
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τιά διαπαιδαγωγητική καί πειστική δουλιά προπα
ντός στίς πόλεις καί νά παλαίψει ενάντια στίς α
ντιλήψεις καί εκδηλώσεις πού ύποτιμοΰν τή δουλιά
στή γεωργία, στά ορυχεία, στά δάση καί στήν οι
κοδόμηση.
'Η άπασχόληση μέ δουλιά τού ενεργού πληθυ
σμού είναι σημαντικός δείχτης πού μιλάει ξεκάθαρα
γιά τή μεγάλη δύναμη τού οίκονομικο—κοινωνικού
μας καθεστώτος, τό όποιο, μέ τούς ύψηλούς ρυ
θμούς άνάπτυξης, εξάλειψε μιά γιά πάντα τήν άνεργία καί τή μετανάστευση, αύτές τίς βαριές πλη
γές τού παρελθόντος, πού έκαναν άθλια τή ζωή καί
άποσπούσαν άπό τούς κόλπους τής οικογένειας τούς
άγαπημένους άνθρώπους γιά νά άφήσουν τά κόκκαλά τους σέ ξένα χώματα. 'Η άνεργία καί ή με
τανάστευση στόν καπιταλιστικό—ρεβιζιονιστικό κό
σμο σήμερα έγιναν χρόνιες άρώστιες. Προξενούν
στούς άπλοΰς άνθρώπους τό φόβο τής άβεβαιότητας γιά τό παρόν καί τό μέλλον, τήν πτώση τού
βιοτικού επιπέδου.
'Η επαναστατική μας πραχτική άποδείχνει τήν
ορθότητα τού δρόμου πού άκολούθησε τό Κόμμα
γιά τήν άνοδο τής εύημερίας τού λαού καί μέσω
τής αύξησης τής κοινωνικής κατανάλωσης μέ γρη
γορότερους ρυθμούς άπό τήν αύξηση τών κονδυλίων τών άμεσων άποδοχών. Σά συνέπεια τής ε
φαρμογής αύτής τής πολιτικής τά κονδύλια τής κοι
νωνικής κατανάλωσης συνολικά στά 1975 ήταν 2,1
φορές μεγαλύτερα σέ σύγκριση μέ τό 1965. Αύτό έ
καμε μπορετή τήν όλο καί καλύτερη εκπλήρωση
τών κοινών άναγκών τών έργαζόμενων στό πεδίο
τής παιδείας, τής κουλτούρας, τής ύγιεινής καί σέ
μιά σειρά άλλες κοινωνικο—πολιτιστικές ύπηρεσίες.
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Σύμφωνα μέ τούς προσανατολισμούς τοΰ 6ου
Συνεδρίου τοΰ Κόμματος πάρθηκαν σοβαρά μέτρα
γιά τή βελτίωση τοΰ συστήματος τών άποδοχών.
Μέ τήν απόφαση τής Κεντρικής Επιτροπής τοΰ
Κόμματος καί τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου τοΰ Α
πρίλη τοΰ 1976 οί ύψηλοί μισθοί πάνω άτό 900 λέκ
ελαττώθηκαν, αύξήθηκαν οί άποδοχές τών έργατών
στίς γεωργικές επιχειρήσεις καί πάρθηκαν νέα μέ
τρα σέ όφελος τού χωριοΰ. Ή εφαρμογή αύτών
τών μέτρων συνοδεύτηκε μέ καλύτερο έφοδιασμό τής
αγοράς μέ εμπορεύματα πλατιάς χρήσης σέ καλύ
τερα είδη καί ποιότητα καί μέ σταθερές τιμές.
Περιορίστηκε παραπέρα ή διαφορά στίς άποδοχές άνάμεσα σέ διάφορες ομάδες καί κατηγορίες ερ
γαζόμενων, καθώς καί στά έσοδα άνάμεσα στό χω
ριό καί τήν πόλη. Ό συσχετισμός άνάμεσα στή μέ
ση άποδοχή τών έργατών καί στίς υψηλές άποδοχές τών ύπαλλήλων τώρα είναι 1 πρός 2, άπό
πρός 2,5 πού ήταν. Αύτή εϊναι μιά σωστή, επανα
στατική γραμμή πού τό Κόμμα μας τήν εφαρμόζει
μέ συνέπεια.
Ενα άπό τά προβλήματα πού άπασχόλησε συ
νεχώς τό Κόμμα ήταν καί εΐναι ό περιορισμός τών
διαφορών άνάμεσα στήν πόλη καί τό χωριό. Σ’ αύ
τό τό ζήτημα τό Κόμμα καθοδηγείται άπό τήν άρχή ότι ό σοσιαλισμός δέν οίκοδομεϊται μόνο στήν
πόλη καί ούτε μόνο γιά τήν εργατική τάξη, άλλά
οΐκοδομεΐται καί στό χωριό, καί γιά τήν άγροτιά.
Οί διαφορές στά πραγματικά έσοδα κατά κε
φαλή άνάμεσα στό χωριό καί τήν πόλη, πού προκλήθηκαν άπό τίς άντικειμενικές συνθήκες τής μεγά
λης οικονομικής καί κοινωνικής καθυστέρησης πού
κληρονόμησε τό χωριό μας άπό τό παρελθόν, άποτελοΰν άντίθεση, πού ξεπερνιέται βήμα πρός βήμα.
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Τά εκπαιδευτικά, πολιτιστικά καί υγειονομικά ιδρύ
ματα έχουν εξαπλωθεί καί στά πιό άπόμακρα χω
ριά. Υστερα άπό τή μεγάλη νίκη τού έξηλεχτρισμού όλης τής χώρας, άποπερατώθηκε καί ή τηλε
φωνική σύνδεση όλων τών χωριών καί γίνεται δουλιά ώστε παντού νά πάει ό αύτοκινητόδρομος. Στό
χωριό καθιερώθηκαν οί συντάξεις καί γιά τούς συ
νεταιριστές καί λύθηκαν μιά σειρά άλλα προβλήμα
τα μέ κοινωνικό χαραχτήρα. Μέ τήν άπόφαση τού
Άπρίλη τού 1976 τό κράτος άνέλαβε νά άντιμετωπίσει στό χωριό, όπως καί στήν πόλη, τίς δαπά
νες γιά τά κοινωνικο-πολιτιστικά μέτρα. Τό ποσο
στό τών συντάξεων τών συνεταιριστών άνέβηκε
καί εξισώθηκε μέ τό ποσοστό τών έργαζόμενων τής
πόλης. Επίσης αύξήθηκε καί τό κατώτερο όριο
συντάξεών τους. Στίς συνεταιρίστριες παρέχεται άμοιβή γιά τήν άδεια τοκετού συγκεντρωτικά.
Γιά τόν παραπέρα περιορισμό τών διαφορών ά
νάμεσα στό χωριό καί τήν πόλη ή πολιτική τοΰ
Κόμματος άπέβλεπε καί άποβλέπει ώστε τά έσοδα
τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμού νά αύξηθούν γρηγορό
τερα άπό τά έσοδα τοΰ άστικοΰ πληθυσμού. Στό
προσεχές πεντάχρονο οί ρυθμοί τής αύξησης τών
πραγματικών έσόδων κατά κεφαλή στό χωριό θά
είναι πάνω άπό 3 φορές μεγαλύτερα σέ σύγκριση
μέ τήν πόλη.
Ή έφαρμογή όλων αύτών τών μέτρων σέ όφελος
τού χωριοΰ, χωρίς νά θιχτεί τό βιοτικό επίπεδο τών
κατοίκων τών πόλεων, δυνάμωσε καί θά δυναμώσει
άκόμα περισσότερο τή συμμαχία τής έργατικής τά
ξης μέ τή συνεταιρισμένη άγροτιά καί τή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου στή χώρα μας.
Τό Κόμμα άποσκοπεϊ νά κάνει τή ζωή τοΰ λα
οΰ όσο πιό εύτυχισμένη, νά εξασφαλίσει τή γενική
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άνοδο τής ευημερίας. Μά σημασία έχει νά κατανοή
σουν ολοι οτι, γιά τήν επίτευξη αύτών τών στό
χων, ό κύριος παράγοντας ήταν καί μένει ή ολό
πλευρη κινητοποίηση τών εργαζόμενων τής πόλης
καί τού χωριού γιά τήν αύξηση τής σοσιαλιστικής
παραγωγής, γιά τήν αύξηση τής άποδοτικότητας
στή δουλιά, καθοδηγούμενοι άπό τήν επαναστατι
κή μας άρχή ότι, πρίν άπαιτήσομε άπό τήν κοινω
νία, νά τής δόσομε όσο πιό πολλά.

5.—ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΟΜΕ ΠΙΟ ΨΗΛΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τό Κόμμα άφιερωσε ιδιαίτερη φροντίδα στήν
άνύψωση τού επιστημονικού επιπέδου διεύθυνσης
καί σχεδιοποίησης τής οικονομίας καί στήν τελειο
ποίησή τους διαμέσου τής εφαρμογής τής άρχής.
τοΰ δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, τής ενιαίας
διεύθυνσης καί τής γραμμής τών μαζών.
Ή διεύθυνση τής οικονομίας βελτιώνονταν συ
νεχώς καί άνέβηκε σέ υψηλότερο επίπεδο, δυνάμω
σαν παραπέρα ή πειθαρχία, ό έλεγχος καί ή συναί
σθηση εύθύνης στή δουλιά άπό τή βάση ώς τό κέ
ντρο καί μεγάλωσε ό ρόλος τών μαζών. Σ’ αύτό
έπέδρασαν Θετικά τά μέτρα πού πήρε τό Κόμμα γιά
τήν αύξηση τού ρόλου τών οργάνων τής εξουσίας
καί τής οικονομίας στή βάση, γιά τήν άπλοποίηση
τών μηχανισμών καί γιά τήν πιό πλατιά προσέλ
κυση τών εργαζόμενων στή διεύθυνση τής οικονο
μίας.
Τό Κόμμα έργάστηκε καί πάλαιψε επίμονα γιά
νά έννοηθεΐ καλά καί άπ όλους όχι, όπως σέ κά
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θε άλλο τομέα, καί στήν οικονομία, ή διεύθυνση
εχει βαθύ πολιτικό καί ιδεολογικό χαρακτήρα.
Διαφορετικά παίρνει μονόπλευρο χαρακτήρα καί κιν
δυνεύει άπό τόν οίκονομισμό καί τόν τεχιοκρατισμό. Ή πλέρια καί σωστή εφαρμογή τής μαρξιστι
κής—λενινιστικής οικονομικής πολιτικής τοΰ Κόμμα
τος, τών προσανατολισμών καί τών οδηγιών του,
ήταν καί μένει βασική υπόθεση σ' όλο τό προτσές:
τής διεύθυνσης τής οικονομίας.
Στήν πάλη γιά τήν τελειοποίηση τής οργάνω
σης καί τής διεύθυνσης τής οικονομίας, άποφασιστικός παράγοντας ήταν καί μένει ή συνεχής αύξηση
τού καθοδηγητικοΰ ρόλου τοΰ Κόμματος σ’ όλη τή
δραστηριότητα τών επιχειρήσεων, τών γεωργικών
συνεταιρισμών, τών οργάνων τής εξουσίας καί τής:
οικονομίας. Παλαίβοντας γιά τό δυνάμωμα τοΰ καθοδηγητικοϋ ρόλου τοΰ Κόμματος στήν οικονομία,
οί κομματικές οργανώσεις νά άποτρέψουν τίς εκδη
λώσεις πού παρατηρούνται σέ μερικές περιπτώσεις,
όταν ντουμπλάρουν τά κρατικά καί τά οικονομικά
όργανα.
Τό Κόμμα θεωρούσε καί θεωρεί τήν πλατιά συμ
μετοχή τών εργαζόμενων στή διεύθυνση τής οικο
νομίας σά βασικό ζήτημα άρχής τοΰ δημοκρατικού
συγκεντρωτισμοΰ. Κριτίκαρε καί καταδίκασε σάν ξένές τίς τεχνοκρατικές καί διανοουμενίστικες άντιλήψεις πού θεωρούν τίς μάζες άπλά σάν εργατική δύ
ναμη, καθώς καί τίς εκδηλώσεις φορμαλισμού στό
άκουσμα καί στήν προσέλκυση τής γνώμης τους.
Ή εργατική μας τάξη, διαπαιδαγωγούμενη καί κα
θοδηγούμενη άπό τό Κόμμα, παίζει άναντικατάστατο ρόλο στήν οργάνωση καί τή διεύθυνση τής πα
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ραγωγής καί όλης τής πολιτικής, οικονομικής καί
κοινωνικής ζωής τής χώρας. Οί μηχανισμοί τής δια
χείρισης καί τής οικονομίας βρίσκονται στήν υπη
ρεσία τής εργατικής τάξης καί τών άλλων εργαζό
μενων μαζών καί, σάν τέτιοι, πρέπει νά υποτάσσο
νται ολοκληρωτικά στά συμφέροντα, τή θέληση, τήν
πειθαρχία καί τόν έλεγχό τους.
Σήμερα, όταν ή κοινωνική παραγωγή παίρνει
πλατιές διαστάσεις, όταν τά οίκονομικο—κοινωνικά
προβλήματα γίνονται πιό περίπλοκα, είναι απαραί
τητο ιδιαίτερα τά υπουργεία καί τά κεντρικά
ιδρύματα νά τελειοποιήσουν τήν επιστημονική
διεύθυνση καί οργάνωση τής οικονομίας, νά έπαναστατικοποιήσουν παραπέρα τή μέθοδο καί τό στύλ
τής δουλιάς τους, νά φέρουν πλέρια ευθύνη γιά τήν
πραγματοποίηση τών καθηκόντων τού σχεδίου καί
γιά τήν εφαρμογή στήν πράξη τών οδηγιών καί
τών προσανατολισμών τοΰ Κόμματος. Νά δυναμώ
σουν τόν έλεγχο καί τή βοήθεια πρός τά όργανα
τής βάσης, νά γνωρίσουν άπό κοντά τήν κατάστα
ση, νά δόσουν έγκαιρα λύση στά αιτήματα πού
εγείρει ή βάση καί νά άναλάβουν επιστημονικές
μελέτες γιά τήν άνάπτυξη τών κλάδων καί τών το
μέων τους.
Τό Κόμμα φρόντισε συνεχώς γιά τήν άνύψωση
τού έπιστημονικοΰ έπιπέδου τής σχεδιοποίησης, ώ
στε στό οίκονομικο—κοινωνικό σχέδιο νά βρίσκουν
όσο πιό πλέρια συγκεκριμενοποίηση ή οικονομική
πολιτική, οί προσανατολισμοί καί οί οδηγίες του
γιά τήν άδιάκοπη άνάπτυξη τών παραγωγικών δυ
νάμεων καί γιά τήν τελειοποίηση, σέ επαναστατι
κό δρόμο, τών σοσιαλιστικών σχέσεων στήν παραγωγή.
Τό σύστημά μας σχεδιοποίησης ήταν καί είναι
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σωστό. Βελτιώθηκε συνεχώς, παγιώθηκαν ή βάση
καί τό υγιές επαναστατικό πνεύμα, ό ταξικός χαρα
κτήρας του. Ό εχθρός Άμπντύλ Κελέζι αποπειρα
θηκε μέ όλους τούς τρόπους νά διαστρεβλώσει τίς
άρχές τής σοσιαλιστικής μας σχεδιοποίησης, γιά νά
τήν άπογυμνώσει άπό τό σοσιαλιστικό της περιε
χόμενο καί νά μπάσει τήν οικονομία στό δρόμο τής
ρεβιζιονιστικής αύτοδιαχείρισης. Αύτή ή εχθρική καί
άντιμαρξιστική δράση χτυπήθηκε σκληρά καί ισχυρά
άπό τό Κόμμα καί δέν έπετράπηκε νά βρει πεδίο
δράσης.
'Η κατάρτιση ενός μελετημένου σχεδίου κα
ταρτισμένου σέ πιό γερές επιστημονικές βάσεις έχει
άποφασιστική σημασία γιά τήν οικοδόμηση μ’ έπιτυχία τοΰ σοσιαλισμοΰ. 'Η παραπέρα τελειοποίη
ση τοΰ έπιστημονικοΰ χαρακτήρα του συνδέεται
στενά μέ τήν πλατιά δραστηριοποίηση τών μαζών
στό προτσές τής σχεδιοποίησης, μέ τήν πλέρια άπεικόνιση στά κρατικά σχέδια τής δημιουργικής
σκέψης καί τών χρήσιμων προτάσεων τών εργα
ζομένων. Ή πρωτοπόρα πείρα νά εφαρμόζεται
σάν υποχρεωτικός δείχτης γιά τή σχεδιοποίηση
τής παραγωγής, τής έργασίας, τών υλικών καί τού
κόστους σ’ ολους τούς τομείς τής οικονομίας. Αύτός είναι καί ό δρόμος γιά τήν καταπολέμηση τών
εκδηλώσεων ύποκειμενισμού καί βουλησιαρχίας, ρου
τίνας καί στενού πραχτικισμού στή σχεδιοποίηση.
'Η κατάρτιση ενός έπιστημονικοΰ σχεδίου πού νά
βασίζετοι στή γραμμή τού Κόμματος καί στούς
οικονομικούς νόμους τοΰ σοσιαλισμοΰ βοηθεΐ ώστε
τά οικονομικά καί κοινωνικά προτσές νά βαδίζουν σέ
σωστό δρόμο, ή οικονομία νά δυναμώνει άδιάκοπα.
Σοβαρά καθήκοντα γιά τήν τελειοποίηση τής
σχεδιοποίησης καί τήν άνυψωση τοΰ έπιστημονι-
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κοϋ επιπέδου της προβάλλουν ιδιαίτερα στήν Επι
τροπή Κρατικού Σχεδίου, στό Υπουργείο Οικονο
μικών καί σ’ όλα τά ιθύνοντα όργανα τής οικονο
μίας. Τά όργανα σχεδιοποίησης πρέπει νά γνωρί
ζουν βαθύτερα τήν οικονομική πολιτική τού Κόμμα
τος, τίς άπαιτήσεις τών οικονομικών νόμων τού σο
σιαλισμού, τή σφριγηλή ζωή καί επαναστατική πεί
ρα τών μαζών. Νά παρακολουθούν καλύτερα τά
προτσές τής διευρυμένης σοσιαλιστικής άναπαραγωγής καί νά τά καθρεφτίζουν αύτά μέ όσο πιό αρμο
νικό τρόπο στό ενιαίο καί γενικό σχέδιο τής οικονο
μικής καί κοινωνικής άνάπτυξης καθώς καί στό γε
νικό άπολογισμό τής λαϊκής οικονομίας.
Ή άνοδος τοΰ έπιπέδου διεύθυνσης τής οικο
νομίας συνδέεται στενά μέ τήν άσκηση αύστηροΰ
ελέγχου άπ’ όλα τά όργανα καί σέ κάθε κρίκο τής
οικονομίας. Αύτός ό έλεγχος, πού πρέπει νά άνεβεϊ
σέ ύψηλότερο επίπεδο, εξασφαλίζει τή σωστή ε
φαρμογή τής οικονομικής πολιτικής καί τών άποφάσεων τού Κόμματος καί τών νόμων τού κράτους.
'Η Κεντρική Επιτροπή τού Κόμματος καί τό
Υπουργικό Συμβούλιο έπέσυραν μερικές φορές τήν
προσοχή τοΰ Υπουργείου Οικονομικών καί τής Γε
νικής Διεύθυνσης τής Τράπεζας γιά νά εφαρμόσουν
παντού έλεγχο καί αύστηρή οικονομική πειθαρχία.
Μά δέν έκτέλεσαν όπως πρέπει αύτή τή σοβαρή
λειτουργία. Μέ τά μέτρα πού πάρθηκαν, παραμερί
ζονται οί έπιζήμιες γραφειοκρατικές καί φιλελευθεριστικές άντιλήψεις καί πραχτική πού διαπιστώθη
καν σ’ αύτούς τούς τομείς.
Τό Κόμμα τόνισε ότι τά οικονομικά καί λογι
στικά όργανα σ’ όλους τούς κρίκους τής οικονομίας
νά μή μένουν ποτέ σάν άπλοι καταγραφεϊς, ύπολογιστές καί διανομείς τών νομισματικών κονδυλίων, μά
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νά δροΰν ενεργά σ’ όλες τίς φάσεις τής κατάρτισης
τοΰ σχεδίου καί τής πραγματοποίησής του. Τά
οικονομικά καί τραπεζιτικά όργανα, ένισχύοντας τό
δυναμικό έλεγχο διαμέσου τοΰ λέκ, νά γίνουν ό
δόφραγμα γιά τήν πρόληψη κάθε ένέργειας πού
έρχεται σέ αντίθεση μέ τήν πειθαρχία τοΰ σχε
δίου καί τών οικονομικών.
Τό κρατικό σχέδιο περιλαβαίνει ολόκληρο σύ
μπλεγμα άπό οικονομικούς καί χρηματιστικούς δεί
χτες. Γι’ αύτό καί ή πάλη καί οί προσπάθειες τών
κομματικών οργανώσεων, τών κρατικών οργάνων
καί όλων τών εργαζόμενων πρέπει νά συγκεντρω
θούν στήν πραγματοποίηση τοΰ σχεδίου όχι μό
νο ολικά, μά απαραίτητα σ’ όλους τούς δείχτες,
σέ ποσότητα, σέ άσορτιμέντα καί ποιότητα, σέ άποδοτικότητα καί κόστος. Τό Κόμμα πρέπει νά διαπαιδαγωγήσει τίς μάζες ώστε νά καταλάβουν βα
θιά ότι αύτοί οί δείχτες τού σχεδίου συνδέονται
στενά καί είναι σέ οργανική ενότητα μεταξύ τους.
6.— ΝΑ ΕΝΝΟΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΩΣΤΑ
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΟΥ
Ή πλέρια οικοδόμηση τής σοσιαλιστικής κοινω
νίας συνδέεται στενά μέ τήν κατανόηση καί τήν ε
φαρμογή σέ κάθε βήμα καί πεδίο τής ζωής τής άρχής τής στήριξης στίς δυνάμεις σου. Αύτή ή μεγάλη
μαρξιστική—λενινιστική άρχή, μέ βαθύ επαναστατι
κό περιεχόμενο, είναι όχι μόνο νομοτέλεια τής οικο
δόμησης τού σοσιαλισμού, μά καί έπιταχτική άναγκαιότητα στίς συνθήκες τής χώρας μας γιά τήν
άντιμετώπιση μ’έπιτυχία τών άποκλεισμών καί τής
εχθρικής περικύκλωσης.
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Ή στήριξη στίς δυνάμεις σου είναι άρχή, άπό
τήν όποία τό Κόμμα καί ό λαός μας καθοδηγούνταν
πάντοτε, άπό τόν καιρό του Έθνικοαπελευθερωτικοΰ Αγώνα, άπό τότε πού πολεμούσαμε μέ τό
σύνθημα «Ή λευτεριά δέ δωρίζεται, μά καταχτιέται
άπό τόν ίδιο τό λαό». Καί στήν πάλη γιά τήν οι
κοδόμηση τοΰ σοσιαλισμού καί τήν ύπεράσπιση τής
πατρίδας τό Κόμμα άκολουθεΐ καί εφαρμόζει μέ συ
νέπεια αύτή τήν άρχή. Ή λευτεριά πού άποχτήθηκε, όλες οί επιτυχίες πού καταχτήθηκαν, ή άνεξάρτητη σοσιαλιστική ζωή μας είναι απόδειξη στήν
πράξη τού λενινιστικοΰ συμπεράσματος ότι ή στή
ριξη στίς δυνάμεις σου, ό εσωτερικός παράγοντας,
είναι άποφασιστικός παράγοντας τόσο στόν άγώνα
γιά τή νίκη τής επανάστασης καί γιά τήν κατά
χτηση τής εξουσίας, όσο καί στήν πάλη γιά τήν
οικοδόμηση τοΰ σοσιαλισμού καί τήν ύπεράσπιση
τής πατρίδας.
Τό Κόμμα μας ύπεράσπισε καί ύπερασπίζει τήν
άποψη ότι ή στήριξη στίς δυνάμεις σου δέν είναι
πρόσκαιρη καί συγκυριακή πολιτική, μά άντικειμενική άναγκαιότητα γιά κάθε χώρα, μεγάλη ή μικρή,
προοδευμένη ή καθυστερημένη, άρχή εφαρμόσιμη τό
σο στούς άπελευθερωτικούς άγώνες καί τήν προ
λεταριακή έπανάσταση, όσο καί στήν οικοδόμηση
τού σοσιαλισμοΰ καί τήν ύπεράσπιση τής πατρί
δας. Μέ τήν εφαρμογή αύτής τής άρχής φράζονται
όλοι οί δρόμοι στήν εισροή πιστώσεων τών άστικών καί. ρεβιζιονιστικών τραπεζών καί κρατών, μέ
τίς οποίες οί ιμπεριαλιστές καί οί σοσιαλιμπεριαλιστές υποδουλώνουν χώρες καί λαούς, άπομυζοϋν τό
αίμα καί τόν ιδρώτα τους. Οί λεγομενες βοήθειες
τών ιμπεριαλιστών καί σοσιαλιμπεριαλιστών πρός
τίς άναπτυσσόμενες χώρες άποτελοΰν μεγάλη άπά-
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τη καί επιδιώκουν τήν εκμετάλλευση τής οικονομίας
αύτών τών χωρών καί τήν υπαγόρευση τής ιμπε
ριαλιστικής πολιτικής.
Ή άστικο—ρεβιζιονιστική προπαγάνδα προσπα
θεί νά διαδόσει καί νά καλλιεργήσει στούς λαούς,
προπαντός στίς άναπτυσσόμενες χώρες, τό αίσθημα
τής ύπόκλισης καί τής ύποταγής άπέναντι στίς
μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Οί σοβιετικοί ρεβιζιονιστές, προπαντός, διαστρεβλώνουν τήν επανα
στατική ούσία τής άρχής τής στήριξης στίς δυ
νάμεις σου καί θεωρούν αύτή τήν άρχή «γλίστρη
μα στίς θέσεις στενού εθνικισμού», «άπομάκρυνση
άπό τίς θέσεις τού προλεταριακού διεθνισμού», «πα
ραίτηση άπό τήν άμοιβαία βοήθεια άνάμεσα στίς
σοσιαλιστικές χώρες». Μ’ αύτές τίς άντιμαρξιστικές
θέσεις ζητούν νά δικαιολογήσουν τήν πολιτική τους
τής ιμπεριαλιστικής έπέχτασης καί τήν πραχτική
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης τών άλλων χωρών.
Επιδιώκουν νά έξασθενίσουν τήν πεποίθηση τών
λαών στή δυνατότητα τής οικοδόμησης μιας άνεξάρτητης ζωής καί γενικά τής ύπαρξής τους σάν
ελεύθερα έθνη.
Δουλεύοντας γιά τήν οίκοδόμηση τού σοσια
λισμού σύμφωνα μέ τήν άρχή τής στήριξης στίς
δυνάμεις σου, τό Κόμμα μας δέ σκέφτηκε ποτέ γιά
τή δημιουργία μιας οικονομίας αύτάρκειας, κλεισμέ
νης στόν εαυτό της. Ταυτόχρονα, παλαίβοντας ε
νάντια σέ κάθε αίσθημα μειονεχτικότητας καί ύπόκλισης μπροστά στό ξένο, δέν άρνήθηκε τήν ώφελιμότητα τής παγκόσμιας προοδευτικής σκέψης, τά
επιτεύγματα τής επιστήμης καί τής τεχνικής τών
άλλων χωρών. Έχτίμησε καί έχτιμάει πάντοτε τήν
επαναστατική πείρα όλων τών λαών, καθετί πού ύ-
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πηρετεί τήν υπόθεση τής χειραφέτησης καί τής
προόδου τής ανθρωπότητας.
Ή στήριξη στίς δυνάμεις σου όχι μόνο δέν άποκλείει τή συνεργασία καί τήν άμοιβαία βοήθεια
άνάμεσα στίς επαναστατικές καί σοσιαλιστικές δυ
νάμεις, μά καί τήν προϋποθέτει. 'Η βοήθεια πού ή
νικηφόρα επανάσταση δίνει στίς χώρες καί τούς λα
ούς πού άγωνίζονται γιά τήν εθνική καί κοινωνική
άπελευθέρωση, ή άμοιβαία βοήθεια άνάμεσα στίς
χώρες πού οικοδομούν τό σοσιαλισμό, είναι διεθνιστικό καθήκον. Αύτή ή βοήθεια είναι άπαλλαγμένη
άπό κάθε είδους ιδιοτέλεια καί διαπνεεται άπό τά
ύψηλά συμφέροντα τοϋ μαρξισμού—λενινισμού. Είναι
πρός τό συμφέρον όχι μόνο τής χώρας πού τήν
παίρνει, μά καί εκείνης πού τή δίνει, γιατί ή νίκη
τού σοσιαλισμού σέ κάθε χώρα εξυπηρετεί τή νίκη
τής επανάστασης καί στίς άλλες χώρες, τή νίκη
της πάνω στόν καπιταλισμό καί τό ρεβιζιονισμό.
Ό δρόμος στόν όποιο βάδισε ή χώρα μας, ένίσχυσε καί ενισχύει κάθε μέρα καί περισσότερο τήν
πεποίθηση καί τήν εμπιστοσύνη τού λαού στήν
ορθότητα τής γραμμής πού άκολούθησε τό Κόμμα,
στίς μεγάλες δυνατότητες πού ύπάρχουν γιά τήν
προώθηση τής πλεριας οικοδόμησης τής σοσιαλι
στικής κοινωνίας, μέ τή στήριξη στίς ύλικές καί τίς
εμψυχες πηγές μας.
'Η άρχή τής στήριξης στίς δυνάμεις σου άπαιτεϊ, πρώτα άπ’ όλα, νά στηριζόμαστε γερά στίς
πνευματικές καί σωματικές δημιουργικές δυνάμεις
τού λαού πού καθοδηγείται άπό τό Κόμμα. Ό σο
σιαλισμός είναι εργο τών μαζών, γι’ αύτό καθετί
πού παράγεται καί δημιουργεϊται είναι καρπός τής
δουλιάς, τοΰ ιδρώτα καί τοΰ νοΰ τοΰ λαοΰ.
Ή κατανόηση τής άρχής τής στήριξης στίς δυ
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νάμεις σου είναι πλέρια όταν κάθε κολεχτίβα καί
άτομο εκπληρώνει καί ΰπερεκτελεΐ τά καθήκοντα
πού τού άνατέθηκαν, χωρίς νά ζητεί άπό τό κρά
τος καί τήν κοινωνία συμπληρωματικά μέσα. Αύτό
βάζει τό καθήκον, σέ πρώτη γραμμή, νά γίνεται
πάλη παντού μέ άποφασιστικότητα γιά τήν αύξη
ση τής άποδοτικότητας τής δουλιάς, γιά τήν αύξη
ση τής παραγωγής καί τήν ελάττωση τών δαπα
νών, γιά τή διαφύλαξη, τήν αύξηση καί τήν εκμε
τάλλευση μέ ύψηλή άποτελεσματικότητα τών μη
χανημάτων καί τών εξοπλισμών, γιά τήν άνοδο τών
τεχνικό—έπαγκελματικών ικανοτήτων τών εργαζό
μενων καί τό βάθαιμα τής τεχνικό—επιστημονικής
επανάστασης.
Ή άρχή τής στήριξης στίς δυνάμεις σου κατανοεΐται σωστά όταν εφαρμόζεται σέ κάθε πεδίο
τής κοινωνικής δραστηριότητας, σέ έθνική καί ε
παρχιακή κλίμακα, όταν έχτείνεται σέ κάθε κρίκο
καί κύτταρο τής ζωής μας, σέ κάθε έπιχείρηση καί
συνεταιρισμό, σέ κάθε ίδρυμα καί στρατιωτικό τμή
μα, όταν παντού δουλεύουν καί ζοΰν σά σέ πο
λιορκία.

III
ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΝΟΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟ ΚΟΜΜΑ, ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕ
ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΤΟΝ ΗΓΕΤΙΚΟ ΤΟΥ ΡΟΛΟ
Σφυρηλάτης δλων τών νικών πού κατάχτησε
ό άλβανικός λαός στόν άγώνα γιά τήν εθνική άπελευθέρωση, στή λαϊκή έπανάσταση καί στή σοσια
λιστική οικοδόμηση τής χώρας, είναι τό Κόμμα Ερ
γασίας τής Αλβανίας.
35 χρόνια συνέχεια τό μαρξιστικό—λενινιστικό μας Κόμμα καθοδηγεί τόν άλβανικό λαό μέ θάρ
ρος καί σύνεση στό δρόμο τής επανάστασης καί τού
σοσιαλισμού. Ξεπερνώντας άναρίθμητες δυσκολίες
καί εμπόδια, άντιμετωπίζοντας άγριους εχθρούς, ε
ξωτερικούς καί εσωτερικούς, οδήγησε τή χώρα μας
άπό νίκη σέ νίκη.
Ή μεγάλη δουλιά καί οΐ ολόπλευρες προσπά
θειες γιά τήν εκτέλεση τών καθηκόντων τοΰ 6ου
Συνεδρίου δυνάμωσαν καί έπαναστατικοποίησαν πα
ραπέρα τό Κόμμα, άτσάλωσαν τήν ιδεολογική καί
οργανωτική ενότητα τών γραμμών του, άνέβασαν
σέ άνώτερη βαθμίδα τόν ηγετικό του ρόλο σ’ όλη
τή ζωή τής χώρας. Ή πάλη γιά τήν εφαρμογή στήν
πράξη τών άποφάσεων καί τών προγραμματικών
του καθηκόντων σ’ όλες τίς κατευθύνσεις, γιά τήν
επαναστατική εφαρμογή τών άρχών καί τών κα-
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νόνων τοΰ Κόμματος, ή πάλη ενάντια στούς ταξι
κούς εχθρούς, ενάντια στήν ολόπλευρη ιμπεριαλι
στικό—ρεβιζιονιστική πίεση, έκαμαν τό Κόμμα πιό
μαχητικό, πιό ώριμο καί πιό διορατικό.
Τά καθήκοντα τοΰ 6ου πεντάχρονου σχεδίου,
γενικά τά μεγάλα καθήκοντα πού προβάλλουν στή
χώρα στό σημερινό στάδιο άνάπτυξής της κάνουν άναγκαία τήν παραπέρα ενίσχυση τοΰ Κόμματος, τήν
άνοδο τοΰ ήγετικοΰ του ρόλου σέ υψηλότερο επίπε
δο. Ενα κόμμα εξοπλισμένο μέ τή μαρξιστική—λενινιστική ιδεολογία καί μέ τήν ϊδια τήν πείρα του,
μέ ενότητα σκέψης καί δράσης καί συνδεμένο στενά
μέ τίς μάζες, άποτελεΐ τή βασική προϋπόθεση γιά
τήν κινητοποίηση τοΰ λαοΰ γύρω άπό τή γραμμή
του καί γιά τήν πραγματοποίηση τοΰ έπαναστατικοΰ του προγράμματος. Τό Κόμμα είναι εκείνη ή
συνειδητή δύναμη πού δίνει τό πολιτικό καί ιδεο
λογικό περιεχόμενο στήν καθημερινή πάλη τών μα
ζών, καθορίζει τούς σκοπούς, εξηγεί τούς στόχους
καί δείχνει τούς δρόμους γιά τήν επίτευξή τους.

1.— Η ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Σ’ ΟΛΗ
ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ — ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΡΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΣΙΛΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
'Η θεωρία καί ή πραχτική τοΰ σοσιαλισμοΰ, ή
ζωή καί ή επαναστατική δράση τοΰ Κόμματός μας
άπέδειξαν καί άποδείχνουν πλέρια ότι ή διατήρηση
καί τό άδιάκοπο δυνάμωμα τοΰ ήγετικοΰ ρόλου τοΰ
Κόμματος είναι άποφασιστικό γιά τίς τύχες τοΰ
λαοΰ καί τής επανάστασης. Μόνο κάτω άπό τήν
καθοδήγηση τοΰ Κόμματος μπορεϊ νά δυναμώσει
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καί νά παγιωθεϊ ή λαϊκή εξουσία, νά περιφρουρηθεΐ
ή χώρα, νά άναπτυχθεΐ ή σοσιαλιστική οικονομία,
νά προοδεύσει ή κουλτούρα, νά διαπαιδαγωγηθεΐ ό
νέος άνθρωπος, νά εξασφαλιστεί ή άσταμάτητη πο
ρεία πρός τόν κομμουνισμό. Δέν εϊναι τυχαίο πού
όλοι οΐ εχθροί, εσωτερικοί καί εξωτερικοί, πάντοτε,
κατεύθυναν τήν αιχμή τής πάλης τους πρώτα άπ’
όλα ενάντια στό Κόμμα καί τόν ήγητικό του ρόλο.
Αύτό τό μαρτυρεί καί ή δουλιά τών εχθρικών ομά
δων πού άνακαλύφτηκαν καί καταδικάστηκαν τά
τελευταία χρόνια άπό τό Κόμμα, οί όποιες, παντού
όπου έδρασαν, άποπειράθηκαν, σέ πρώτη γραμμή,
νά έξασθενίσουν τίς κομματικές οργανώσεις, νά τίς
εκτοπίσουν άπό τόν ήγετικό τους ρόλο.
Στήν προηγούμενη πεντάχρονη περίοδο ό ήγε
τικός ρόλος τού Κόμματος μεγάλωσε καί δυνάμωσε
άπό κάθε άποψη, σ’ όλα τά πεδία καί τίς κατευ
θύνσεις, στή βάση καί στό εποικοδόμημα.
Αύτή ή πραγματικότητα ενσαρκώθηκε σ’ όλες
τίς προόδους καί τίς επιτυχίες πού καταχτήθηκαν,
στή μεγάλη έπαναστατική όρμή στή δουλιά καί
στήν πάλη πού συμπεριέλαβε τίς λαϊκές μάζες, γιά
τήν εφαρμογή τής γραμμής τοΰ Κόμματος, τών κα
θηκόντων τής σοσιαλιστικής οικοδόμησης καί τής
άμυνας τής Πατρίδας.
Τό δυνάμωμα τής κομματικής καθοδήγησης
στήν κρατική εξουσία έδοσε σ’ αύτή τήν εξουσία
μεγαλύτερες διευθυντικές καί εκτελεστικές ικανότη
τες, τήν ξεσκόνισε άπό τό φιλελευθερισμό καί τό
γραφειοκρατισμό, τήν έφερε πιό κοντά στίς μάζες,
τήν εθεσε πιό καλά κάτω άπό τόν έλεγχό τους.
Ή άνοδος τοΰ ήγετικοΰ ρόλου τοΰ Κόμματος
στήν οικονομία δυνάμωσε παραπέρα τή σοσιαλιστι
κή βάση, έκαμε άκόμα πιό ξεκάθαρες τίς προαπτι-
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κές άνάπτυξής της μέ γρήγορους ρυθμούς, αύξησε
τήν πεποίθηση καί τήν κινητοποίηση τών μαζών
στήν εκπλήρωση τών καθηκόντων τοΰ σχεδίου, α
νέβασε τό επιστημονικό επίπεδο διεύθυνσης τής οι
κονομίας πάνω σέ μαρξιστικές—λενινιστικές βάσεις,
προλαβαίνοντας τόν κίνδυνο άστικο—ρεβιζιονιστικών
διαστρεβλώσεων.
Στήν κουλτούρα καί τήν παιδεία, στή λογοτε
χνία καί τίς τέχνες ή ύγιής καθοδήγηση τού Κόμ
ματος έδοσε βαθύτερη επαναστατική ταξική άνά
πτυξη, κατεύθυνση καί περιεχόμενο, μεγαλύτερη
διαπαιδαγωγητική καί έπιστρατευτική δύναμη, τίς
σύνδεσε περισσότερο μέ τό λαό, μέ τήν εργατική
τάξη καί μέ τή συνεταιρισμένη άγροτιά, μέ τά με
γάλα καθήκοντα τής σοσιαλιστικής μας επανάστα
σης.
Τό δυνάμωμα τής κομματικής καθοδήγησης άνέβασε σέ άνώτερη βαθμίδα καί τήν άμυντική ίσχή
τής Πατρίδας, τελειοποιώντας άπό κάθε άποψη τήν
εφαρμογή τοΰ μαρξιστικοΰ—λενινιστικοΰ διδάγματος
τοΰ εξοπλισμού καί τής προπαρασκευής γιά άμυνα
όλου τοΰ λαοΰ, ένισχύοντας τό λαϊκό χαρακτήρα
τών ενόπλων δυνάμεων.
'Η άνοδος τοΰ ήγετικοΰ ρόλου τοΰ Κόμματος
καθρεφτίζεται στήν παραπέρα τελειοποίηση τής με
γάλης δουλιάς πού διεξάγει τό Κόμμα γιά τήν τα
ξική ΐδεοπολιτική διαπαιδαγώγηση τών μαζών, γιά
τήν άνύψωση τού επιπέδου τής συνείδησής τους ό
σο πιό κοντά στό επίπεδο τής συνείδησής του, κα
θώς καί γιά τήν οργάνωση καί τήν κινητοποίηση
τών μαζών σέ πάλη γιά τήν εκτέλεση τών προ
γραμματικών του καθηκόντων.
Ό ήγετικός ρόλος τοΰ Κόμματος δέν εξασφαλί
ζεται καί δέν επικυρώνεται άπό μόνος του, μόνο ά-
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πό τό γεγονός ότι τό Κόμμα βρίσκεται στήν έξουσία. Ή άνοδος καί τό δυνάμωμα του ήγετικού ρό
λου τοϋ Κόμματος εξασφαλίζεται διαμέσου τής έπίμονης πολιτικής, ιδεολογικής, οργανωτικής πάλης
γιά τήν εφαρμογή τής γενικής γραμμής του, τών
άποφάσεων καί τών οδηγιών, τών άρχών καί τών
κανόνων του. Αυτός ό ρόλος δυναμώνει διαμέσου
τής σκληρής ταξικής πάλης ενάντια σέ κάθε παρα
βίαση καί διαστρέβλωσή τους, ενάντια στήν άστική καί τή ρεβιζιονιστική ιδεολογία, ενάντια στούς
εξωτερικούς καί τούς εσωτερικούς εχθρούς, καθώς
καί ενάντια στούς εχθρούς στούς κόλπους του. Αύτός ό ρόλος δυναμώνει καί παγιώνεται στήν καθη
μερινή πάλη έπικεφαλής τών μαζών γιά τή σοσια
λιστική οικοδόμηση τής χώρας.
Ή καθοδήγηση τοϋ Κόμματος είναι μιά καί
αδιαίρετη. Πραγματοποιείται μόνο όταν έφαρμόζεται μ’ επιτυχία ή μαρξιστική—λενινιστική ιδεο
λογία καί πολιτική, οί άποφάσεις καί οί οδηγίες
του σ’ όλα τά πεδία καί σ’ όλες τίς κατευθύνσεις,
στήν εξουσία καί στήν οικονομία, στήν κουλτούρα
καί στό στρατό, όταν όλοι οί κρατικοί θεσμοί, οί
κοινωνικές οργανώσεις, όλα τά στελέχη καί οί ερ
γαζόμενοι καθοδηγούνται σ’ όλη τή δράση τους
άπ’ αύτή τήν ιδεολογία καί πολιτική, άπ’ αύτές
τίς οδηγίες καί άποφάσεις.
Ή οΐχμή τής πάλης γιά τό δυνάμωμα καί τήν
τελειοποίηση τού ήγετικού ρόλου τού Κόμματος
κατευθύνθηκε ιδιαίτερα ένάντια στούς δύο μεγάλους
κινδύνους πού μπορεϊ νά άποναρκώσουν καί μετά
νά εκμηδενίσουν εντελώς αύτό τό ρόλο, ενάντια
στό φιλελευθερισμό καί τό γραφειοκρατισμό μέ τά
γονίδια τους, τόν τεχνοκρατισμό καί τό διανοουμενισμό.
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Τό Κόμμα καταπολέμησε μέ επαναστατικές τα
ξικές μέθοδες τίς εκδηλώσεις αύτών τών άσθενειών,
παντού όπου εμφανίστηκαν, άνακάλυψε καί χτύπη
σε αδίσταχτα τά λάθη καί τίς διαστρεβλώσεις, κά
θε ενέργεια καί στάση πού θίγει τή σωστή γραμμή
καί τούς κανόνες του.
Καταπολεμήθηκε σά φιλελευθεριστική εκδήλωση
ή στάση εκείνων τών οργανώσεων βάσης καί ήγετικών οργάνων τού Κόμματος πού κάνουν παραχω
ρήσεις καί δέν παλαίβουν μέχρι τέλους γιά τήν ε
κτέλεση τών οδηγιών. Ό φιλελευθερισμός εκδηλώ
νεται καί στίς περιπτώσεις εκείνες πού δέ ζητείται
επίμονα ή εκπλήρωση τών άποφάσεων πού παίρνονται, πού παραμελεΐται ό έλεγχος τής εκτέλεσης
αύτών τών άποφάσεων, πού τό ϊδιο πρόβλημα εξε
τάζεται μερικές φορές, παίρνονται γι’ αύτό άλλεπάλ
ληλες άποφάσεις, μά μένει άλυτο καί τά καθήκοντα
δέν πραγματοποιούνται. Τό ϊδιο καταπολεμήθηκαν
καί οΐ εκδηλώσεις έκεϊνες όταν δέν παίρνονται κα
θόλου άποφάσεις, δέν καθορίζονται καθόλου καθή
κοντα ή διατυπώνονται μέ γενικές φράσεις καί δέ
μπορεϊ νά ελεγχθεί ή συγκεκριμένη εκτέλεσή τους.
Ό ηγετικός ρόλος τού Κόμματος σ’ όλους τούς
κρίκους του δυνάμωσε συνεχώς σέ πάλη ενάντια σέ
κάθε γραφειοκρατική καί τεχνοκρατική επίδραση
τών κρατικών, οικονομικών, στρατιωτικών μηχανι
σμών πάνω στίς οργανώσεις βάσης. Μιά τέτια έπίδραση ήταν αισθητή ισχυρά σέ μερικές οργανώσεις
βάσης κεντρικών ιδρυμάτων, όπως στήν Επιτροπή
Κρατικού Σχεδίου, στό Υπουργείο Βιομηχανίας καί
Όρυχείων, στό Υπουργείο Εμπορίου, στό Υπουρ
γείο Γεωργίας, στίς έπιχειρήσεις πετρελαίου, στό
στρατό καί σέ μερικά εκπαιδευτικά καί πολιτιστικά
ιδρύματα. Αύτή ή επίδραση οδήγησε στήν έξασθέ-
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νιση τοΰ ρόλου αυτών τών οργανώσεων, σέ τάσεις
νά τίθεται ή τεχνική πάνω άπό τήν πολιτική, ό
ρόλος του ειδικού πάνω άπό τό ρόλο τού Κόμματος.
Έδώ εκδηλώθηκαν καί μή μαρξιστικές νοοτροπίες ό
τι καθοδηγούν καί διευθύνουν τά στελέχη καί όχι
τό Κόμμα μέ τά όργανα καί τίς οργανώσεις του.
Δέν έχουν άνοσία άπό τίς γραφειοκρατικές επι
δράσεις ούτε οί κομματικοί μηχανισμοί, οί όποιοι,
όπως οί κρατικοί καί οί οικονομικοί μηχανισμοί,
μπορει νά προσβληθούν άπό τό γραφειοκρατισμό
καί νά γίνουν φορείς του. Καί ό εργαζόμενος τού
Κόμματος μπορεϊ νά μετατραπεϊ σέ γραφειοκράτη
καί τεχνοκράτη, άν ξεκοπεϊ άπό τίς άρχες καί θέτει
σέ πρώτη μοίρα τήν τεχνική, τή δουλιά μέ έγγρα
φα, τή γραφειακή ρουτίνα. Αύτό δέν είναι κάτι τό
άγνωστο. Τό μπολσεβίκικο κόμμα τό έπνιξαν οί
κακόφημοι «άπαραττσίκ». Αύτοί μαζύ μέ τά άλλα
γραφειοκρατικοποιημένα στελέχη τού κρατικού μη
χανισμού, πού είχαν άπομακρυνθεΐ άπό τό δρόμο
τής εργατικής τάξης, άπό τά διδάγματα τοΰ Λένιν καί τοΰ Στάλιν, εγιναν τό κυριότερο στήριγμα
τοΰ Χρουστσιόφ, τοΰ Μπρένζιεφ καί τών άλλων
σφετεριστών, οί οποίοι έκαμαν τήν άντεπανάσταση, άρπάζοντας άπό τά χέρια τής εργατικής τάξης
καί τοΰ Κόμματός της τήν καθοδήγηση.
Παρά τά συντριφτικά χτυπήματα πού δόθηκαν
στίς εκδηλώσεις φιλελευθερισμού καί γραφειοκρατισμού, πού βλάπτουν τόν ήγετικό ρόλο τοΰ Κόμ
ματος, αύτές οί έκδηλώσεις μπορεϊ νά σηκώσουν
κεφάλι σέ κάθε στιγμή άν ή πάλη εναντίον τους
δέ διεξάγεται άδιάκοπα σ’ όλους τούς κρίκους τοΰ
κόμματος, άν δέν κατανοεΐται βαθιά καί δέν έφαρμόζεται σέ κάθε οργάνωση βάσης καί σέ κάθε ήγε
τικό κομματικό όργανο, πάντοτε καί σέ κάθε περί-
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στάση, ή άρχή σύμφωνα μέ τήν όποία στό Κόμμα
κανένας δέ μπορεϊ νά ύπαγορεύσει τή θέληση καί
τίς επιθυμίες του. Έκεΐ καθετί άποφασίζεται μόνο
μέ βάση τήν ιδεολογία καί τήν προλεταριακή πο
λιτική τοΰ Κόμματος, τούς κανόνες του.
Ενας άπό τούς κύριους παράγοντες πού έδοσε τή δυνατότητα στό Κόμμα μβς νά έξασφαλίσει σ’ όλη του τή ζωή τόν καθοδηγητικό του
ρόλο, τήν ήγβμονία τής εργατικής τάξης κατά τρό
πο τόσο πλεριο, τόσο μονολιθικό καί άποτελεσματικό, είναι ή ατσάλινη ιδεολογική καί οργα
νωτική του ενότητα. Αύτή ή ενότητα ήταν τό ι
σχυρότερο όπλο στά χέρια τοΰ Κόμματος γιά νά
άντιμετωπίσει τά πλήγματα τών εχθρών άπ’ εξω
καί άπό μέσα, γιά νά ύπερνικήσει κάθε δυσκολία καί
γιά νά εκπληρώσει μέ τιμή τά καθήκοντά του στήν
επανάσταση καί στή σοσιαλιστική οικοδόμηση.
Μπροστά σ’ αύτή τήν ενότητα συντρίφτηκαν
καί οΐ εχθρικές ομάδες πού άνακαλύφτηκαν στήν πε
ρίοδο άνάμεσα στό 6ο καί τό 7ο Συνέδριο. 'Η έκμηδένιση τής εχθρικής δράσης αύτών τών ομάδων
εκαμε άκόμα πιό μονολιθική, άκόμα πιό μαχητική
τήν ιδεολογική καί οργανωτική ενότητα τού Κόμ
ματος.
Πολλές φορές στήν ιστορία του τό Κόμμα συγκρούστηκε μ’ εχθρούς καί προδότες πού είχαν
μπει στίς γραμμές του. Ολοι αύτοί οί προδότες,
μαζύ μέ εξωτερικούς εχθρούς, έξύφαναν σχέδια καί
συνωμοσίες ένάντια στό Κόμμα καί τή χώρα μας, μά
δέ μπόρεσαν νά τά πραγματοποιήσουν, γιατί τούς
άνακάλυψαν καί ξεσκέπασαν ή Κεντρική Επιτροπή
καί όλο τό Κόμμα, πετάχτηκαν εξω άπό τό Κόμμα,
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τούς χτύπησαν καί τούς καταδίκασαν τό Κόμμα καί
όλος ό λαός καί, όταν χρειάστηκε, καί οί νόμοι τής
διχτατορίας τού προλεταριάτου. Τό Κόμμα μας δέν
έπέτρεψε καί δε θά επιτρέψει ποτέ νά ύπάρχουν
φράξιες στούς κόλπους του, είχε καί έχει μιά καί
μόνη γραμμή, μαρξιστική—λενινιστική γραμμή, τήν
όποία υπεράσπισε πιστά καί εφάρμοσε άποφασιστικά.
Οπως άποδείχτηκε άπό τήν άρνητική πείρα
τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος τής Γιουγκοσλαβίας,
τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος τής Σοβιετικής Ενω
σης καί μιας σειράς άλλων κομμουνιστικών καί ερ
γατικών κομμάτων, πού πρόδοσαν τήν ύπόθεση τοΰ
μαρξισμοΰ—λενινισμού, ό άστικός εκφυλισμός τοΰ
κόμματος τής εργατικής τάξης συνδέεται άμεσα καί
μέ τήν παραίτηση άπό τίς άρχές καί τούς κανόνες
τού προλεταριακοΰ κόμματος ή μέ τή μετατροπή
τους σέ νεκρές φόρμουλες.
Γι’ αύτό, γιά νά διαφυλαχτεϊ καί δυναμώσει ή
ενότητα, γιά νά πραγματοποιηθεί ή άναμφισβήτητ η
καθοδήγηση τής έργατικής τάξης, άποφασιστική βα
ρύτητα έχει ή εφαρμογή μέ άφοσίωση καί μέ επα
ναστατικό τρόπο τής γραμμής τοΰ Κόμματος, τών
λενινιστικών άρχών καί κανόνων στή δράση κάθε
ήγετικοΰ οργάνου, κάθε οργάνωσης βάσης καί κάθε
κομμουνιστή. Μόνο έτσι δέν άφήνεται έδαφος ν’ άνθίσουν οί ελλείψεις καί οί άδυναμίες καί νά μετατραποΰν σέ άγιάτρευτες άρώστιες, τίς όποιες εκμε
ταλλεύεται ό ταξικός εχθρός γιά τούς σκοπούς του
ενάντια στό Κόμμα καί ενάντια στό σοσιαλισμό.
Σέ μερικές οργανώσεις βάσης, παρατηρήθηκαν έ
ριδες καί φατρίες, πού έχουν τήν πηγή στό στενό
άτομικό συμφέρον, στούς άρωστους δεσμούς συγγέ
νειας καί οίκογενειακότητας κλπ. Γιά τήν εξάλειψη
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αύτώυ τών έπιζήμιων εκδηλώσεων άπαιτεϊται μεγά
λη διαπαιδαγωγητική δουλιά, συνδιασμένη καί μέ
οργανωτικά μέτρα, ώστε νά δυναμώσει παντού ή
ενότητα, νά τηρείται σέ κάθε περίπτωση σωστή
στάση άρχών.
Ή ενότητα τοΰ Κόμματος είναι άγωνιστική ε
νότητα, ενότητα δράσης, ενότητα επαναστατών.
Ή γεμάτη σφρίγος ζωή τοΰ Κόμματός μας δέν άνέχεται νά υπάρχουν οργανώσεις βάσης μέ τυπική
ενότητα, όπου νά κυριαρχεί άτμόσφαιρα «ήσυχίας»,
χλιαρή ζωή, όπου στή σύσκεψη είναι όλοι σύμφω
νοι, μά εξω δέν κινητοποιούνται γιά τήν εκτέλεση
τών καθηκόντων καί στέκουν άδιάφοροι. 'Η πραγ
ματική καί ή σταθερή ενότητα τοΰ Κόμματος τής
εργατικής τάξης καί κάθε οργάνωσής του διαφυλάσσεται καί δυναμώνει συνεχώς μόνο μέ τήν πάλη τών
άντιθέτων στούς κόλπους τοΰ κόμματος, μέ συζη
τήσεις, μέ κριτική καί αύτοκριτική άρχών, μέ τήν
πλέρια εφαρμογή τής γραμμής τοΰ Κόμματος, τών
άποφάσεων καί τών οδηγιών, τών άρχών καί τών
προλεταριακών κανόνων του.
'Η μέχρι τώρα επαναστατική πράξη μάς διδά
σκει ότι ή καθοδήγηση τοΰ κόμματος πραγματο
ποιείται πλέρια καί τελειοποιείται άδιάκοπα, όταν
όλα τά ήγετικά όργανα, κάθε βαθμίδας, καί όλες οί
οργανώσεις βάσης είναι στόν ήγετικό ρόλο, όταν ό
λη ή μάζα τών κομμουνιστών βρίσκεται στήν πρωτοπορεία.
Αποφασιστική
σημασία
γιά
τήν
πραγματο
ποίηση τής καθοδήγησης τοΰ Κόμματος εχει ή
οργάνωση βάσης. Διαμέσου τής οργάνωσης βάσης
εξασφαλίζεται ό ήγετικός ρόλος τοΰ Κόμματος σέ
κάθε κύτταρο τής ζωής τής χώρας. Ή οργάνωση
βάσης είναι τό θεμέλιο τού Κόμματος. Οσο πιό ά-
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τσάλινο θά είναι αύτό τό θεμέλιο, τόσο πιό ισχυρό,
τόσο πιό άτσάλινο θά είναι όλο τό Κόμμα.
Ό ρόλος τών οργανώσεων βάσης μεγάλωσε
προπαντός στό προτσές τής ταξικής πάλης γιά τήν
εφαρμογή τών άποφάσεων τής 4ης, 5ης, 6ης καί
7ης Όλομέλειας τής Κεντρικής Επιτροπής. Έπαναστατικοποιήθηκε ή εσωτερική ζωή τους, καταπιά
νονται καλύτερα μέ τά πιό σοβαρά προβλήματα
τών κέντρων δουλιάς καί παραγωγής, αύξησαν πα
ραπέρα τήν πρωτοβουλία γιά τήν εκπλήρωση τών
καθηκόντων. Αύτή ή ενίσχυση καί ζωογόνηση τών
οργανώσεων βάσης, πού άποτελεϊ εναν άπό τούς πιό
σημαντικούς παράγοντες τών επιτυχιών πού ση
μείωσαν τό Κόμμα καί οί λαϊκές μάζες στό προη
γούμενο πεντάχρονο, είναι γερή εγγύηση γιά τήν
πλέρια εκτέλεση τών καθηκόντων πού θά θέσει τού
το τό Συνέδριο.
Παρά τίς επιτυχίες πού επιτεύχθηκαν, είναι
άπαραίτητο νά εχομε ύπόψη καί τίς άδυναμίες πού
διαπιστώθηκαν, μέ σκοπό νά μή έπαναληφτούν οί
πικρές περιπτώσεις εκείνων τών οργανώσεων βά
σης, πού έπέτρεψαν στούς εχθρούς νά δράσουν καί
νά βλάψουν τή δουλιά τού Κόμματος, τής εξουσίας,
τής οικονομίας καί τής κουλτούρας. Ελλείψεις καί
άδυναμίες παρατηρήθηκαν καί σέ μερικές άλλες ορ
γανώσεις, πού έπέτρεψαν παραβιάσεις καί διαστρε
βλώσεις τών οδηγιών καί τών κανόνων τού Κόμμα
τος, τή μή έχτέλεση τών καθηκόντων τού σχεδίου,
ξένες εκδηλώσεις γιά τήν προλεταριακή ιδεολογία,
πού δέν εξασφάλισαν τόν πρωτοποριακό ρόλο τού
κάθε κομμουνιστή.
Τό Κόμμα πάλαιψε καί θά παλαίβει άδιάκοπα
ώστε οί οργανώσεις βάσης νά γίνουν καί νά μεί
νουν πάντοτε φλογερές επαναστατικές εστίες, όπου
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στήν επίλυση κάθε προβλήματος νά κυριαρχεί ή τα
ξική σκέψη, ή προλεταριακή ιδεολογία καί τό μαρξιστικό—λενινιστικό θάρρος. Στήν οργάνωση βάσης
οΐ κομμουνιστές εξοπλίζονται γιά νά παλαίβουν,
γιά νά εφαρμόζουν τή στρατηγική καί τήν ταχτική
πού οδηγούν τό Κόμμα, τήν εργατική τάξη καί ό
λες τίς εργαζόμενες μάζες στή νίκη. Έκεϊ σφυρηλατοΰνται οί ιδιότητες τών κομμουνιστών, έκεΐ αύτοί
ζυμώνονται μέ τήν προλεταριακή κομματικότητα,
μέ τήν άκατάβλητη θέληση στή δουλιά καί τή ζωή.
'Η οργάνωση βάσης εκπληρώνει τόν ήγετικό
της ρόλο όταν καταπιάνεται μέ τά πιό σημαντικά
προβλήματα, παλαίβει γιά τήν υπεράσπιση καί τή
σωστή εφαρμογή τής γραμμής τοΰ Κόμματος, δρά
πάντα μέ πρωτοβουλία, χωρίς νά περιμένει νά τής
υπαγορεύεται άπό πάνω τό καθετί, εξασφαλίζει
τόν πρωτοποριακό ρόλο κάθε κομμουνιστή. Αύτή
πρέπει νά είναι καί ή μεγαλύτερη άπασχόληση
τών επιτροπών τοΰ Κόμματος στίς επαρχίες καί
στό στρατό.
'Η οργάνωση βάσης μπορεΐ νά δρά πλέρια σάν
ήγετικός οργανισμός, όταν γίνονται συζητήσεις καί
άντιπαραθέσεις, όταν ζητιέται λογαριασμός γιά τή
δουλιά καί όταν ύπάρχει σέ όλους τούς κομμουνι
στές τό θάρρος νά κριτικάρουν άδίσταχτα καί άνεπιφύλαχτα όσους σφάλλουν, άνεξάρτητα άπό τό ή
γετικό πόστο στό Κόμμα, στό κράτος, στό στρατό
καί παντού. Ό κάθε προϊστάμενος, ύπουργός, διευ
θυντής, διοικητής ή γραμματέας κι άν είναι, είναι
ύποχρεωμένος νά λογοδοτεί ώς τό ενα γιά τή
δράση του σάν κομμουνιστής καί σά στέλεχος.
Δέν επιτρέπεται σέ κανένα νά σπεκουλάρει καί
νά επιδιώκει νά θέσει τόν εαυτό του πάνω άπό τήν
οργάνωση βάσης, νά επιβάλει σ’ αύτή τίς σκέψεις
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του, νά περιορίζει καί νά πνίγει τήν κριτική τών
κομμουνιστών πού κάνουν σ’ αύτόν ή στόν τομέα
δουλιάς πού αύτός διευθύνει. Στήν οργάνωση τού
Κόμματος δέν ύπάρχει ιεραρχία, δέν ύπάρχουν βαθ
μοί καί τίτλοι. Οί άρχές καί οί κανόνες τού Κόμμα
τος είναι υποχρεωτικοί καί πρέπει νά εφαρμοστούν
άπό κάθε κομμουνιστή, διαφορετικά δέν περιφρουρείται καί δέ δυναμώνει τό Κόμμα.
Είναι καθήκον κάθε κομματικής οργάνωσης καί
κάθε κομμουνιστή νά κατανοήσει βαθιά ιδεολογικά
τή σημασία τοΰ άκονισμένου όπλου τής κριτικής καί
αύτοκριτικής καί νά τό χρησιμοποιεί μέ τόλμη, ό
ταν πρόκειται γιά τήν ύπεράσπιση τής ύπόθεσης
τού Κόμματος. Νά κάμεις αύτοκριτική δέ θά πει μό
νο νά παραδεχτείς τά σφάλματα. Εχει μεγάλη ση
μασία νά άναλύσεις τό σφάλμα, νά εξάγεις τίμια τά
αίτιά του. Τό Κόμμα πρέπει νά διαπλάσσει όλους
άνεξαίρετα τούς κομμουνιστές, γενναίους, πού νά
έχουν θάρρος νά άνακαλύπτουν καί νά κριτικάρουν
άδίσταχτα τά λάθη τους καί τά λάθη τών συντρό
φων τους. Έκεΐ πού ύπάρχει συνεχώς σωστή καί
αύστηρή κριτική καί αύτοκριτική, δέ ριζώνουν άρώστιες πού άπειλούν τό Κόμμα, δέ βρίσκει έδαφος ή
δουλιά τοΰ ταξικού εχθρού, έκεΐ εξασφαλίζεται μεγα
λύτερη κινητοποίηση γιά τήν εφαρμογή τών άποφάσεων καί τών οδηγιών, μεγαλώνει ό πρωτοπο
ριακός ρόλος τών κομμουνιστών καί ένισχύεται ή
καθοδήγηση τού Κόμματος γενικά.
Βασικός παράγοντας πού άνεβάζει τήν οργα
νωτική καί ηγετική δύναμη τών οργανώσεων τού
Κόμματος είναι ή άδιάκοπη παρακολούθηση τής
πραγματοποίησης τών καθηκόντων, ό έλεγχος τής
εφαρμογής τών οδηγιών καί τών άποφάσεων τού
Κόμματος. Χωρίς έλεγχο δέ μπορεϊ νά επιβεβαιωθεί
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ή ορθότητα τής οδηγίας, τό αποτέλεσμα τής δουλιάς πού έγινε, δε μπορεϊ νά γίνουν γνωστές καί
υά ανακαλυφτούν οί δυσκολίες, τά εμπόδια, οΐ άδυναμίες, οί αντιθέσεις καί νά παρθοΰν μέτρα γιά τό
ξεπέρασμά τους. Χωρίς έλεγχο δέν υπάρχει ζήτηση
λογαριασμού, δέν υπάρχει κριτική καί αύτοκριτική,
δέν υπάρχουν προσπάθειες καί πάλη γιά τήν πραγ
ματοποίηση τών καθηκόντων. Νά ελέγχεις δέ θά
πει νά αμφιβάλεις γιά καθετί, νά μή έχεις έμπιστοσύνη στό σύντροφο. Ό έλεγχος είναι κομματικό κα
θήκον καί γίνεται γιά τήν υπεράσπιση καί τήν έφαρμοφή τής γραμμής, τών άρχών καί τών κανόνων
τοΰ Κόμματος.
Ό ηγετικός ρόλος τών οργανώσεων βάσης καί
όλου τοΰ Κόμματος θά μεγαλώνει καί θά δυναμώ
νει μεγαλώνοντας καί δυναμώνοντας παραπέρα τόν
πρωτοποριακό ρόλο τών κομμουνιστών, κάνοντας τό
κάθε μέλος τοΰ Κόμματος έναν πραγματικό ηγέτη
τών μαζών. Χωρίς τόν πρωτοποριακό ρόλο τών κομ
μουνιστών δέ μπορεϊ νά ύπάρχει πρωτοποριακό
κόμμα τής εργατικής τάξης, δέ μπορεϊ νά ύπάρχει
ήγετικό κόμμα τών λαϊκών μαζών.
'Ο κομμουνιστής έχει καθήκον νά παλαίψει ό ί
διος γιά νά κρατήσει ψηλά αύτό τό όνομα. Αύτό
πετυχαίνεται μέ δουλιά καί επαναστατική πάλη, μέ
ταξική στάση καί παραδειγματική συμπεριφορά, μέ
άδιάκοπες προσπάθειες γιά τήν ίδεοπολιτική, πολι
τιστικό—εκπαιδευτική καί επαγγελματική εξύψωση.
Ετσι θά αισθάνεται τόν έαυτό του πάντοτε πιστό
στρατιώτη τοΰ Κόμματος, άξιο γιά τόν ύψηλό τί
τλο πού φέρει.
Ιδιαίτερη προσοχή άφιέρωσε ή Κεντρική Επι
τροπή στό δυνάμωμα καί τήν τελειοποίηση τοΰ
ήγετικοΰ ρόλον τών ολομελειών τών έπιτροπών
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τοϋ Κόμματος τών επαρχιών καί τών επιτροπών
τοϋ Κόμματος στό στρατό, γιά νά διευθύνουν ά
κόμα καλύτερα όλη τή δράση τών οργανώσεων βά
σης, τών οργάνων τής εξουσίας, τής οικονομίας, του
στρατού, τών μαζικών οργανώσεων, τών ιδρυμά
των τής κουλτούρας καί τής παιδείας.
Μιά άπό τίς σημαντικές άπαιτήσεις πού έθεσε
τό Κόμμα, ήταν καί μένει τό θέσιμο τής ολομέλειας
σέ σωστό συσχετισμό μέ τό κομματικό γραφείο. Τό
Κόμμα τό άπασχόλησε ή μή σωστή τάση, πού εκ
δηλώθηκε σέ μερικές περιπτώσεις, νά τίθεται πραχτικά τό γραφείο πάνω άπό τήν ολομέλεια, νά ύπερτιμάται ό ρόλος τών γραφείων καί ύποτιμάται ό
ρόλος τών ολομελειών. Τό Κόμμα καταπολέμησε κά
θε εκδήλωση τής λατρείας τών γραφείων καί τών
γραμματέων.
Σά συνέπεια μεγάλωσε πιό πολύ τό κύρος τών
ολομελειών, άνέβηκε σέ άνώτερο βαθμό ή ήγετική,
οργανωτική καί έλεγχτική ικανότητά τους σ’ όλα
τά πεδία. Τά μέλη τών ολομελειών νοιώθουν πιό
βαθιά τήν εύθύνη πού φέρουν γιά τήν πραγματο
ποίηση τής συλλογικής καθοδήγησης.
Ή ολομέλεια είναι τό άνώτερο φόρουμ, άνάμε
σα σέ δύο συνδιασκέψεις, πού καθοδηγεί όλη τή
δουλιά τού Κόμματος στήν έπαρχία. Τό κομματικό
γραφείο δέ μπορεϊ νά άντικαταστήσει ποτέ τήν ο
λομέλεια καί δέ μπορεϊ νά εκπληρώσει μέ κανένα
τρόπο τά καθήκοντά του έξω άπό τίς άποφάσεις
της, εξω άπό τόν έλεγχο τών μελών τής ολομέ
λειας. Είναι ύποχρεωμένο νά λογοδοτεί γιά τή δρά
ση του μπροστά στήν ολομέλεια. Άπ’ αύτές τίς
άρχές δέν έξαιρείται ούτε ή Κεντρική Επιτροπή καί
τό Πολιτικό της Γραφείο.
Γιά τήν άνοδο τού ρόλου τών ολομελειών είναι
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άναγκαϊο νά γίνεται πιό επίμονη καί συστηματική
πάλη γιά νά επιτευχθεί πλέρια ή μετατόπιση τοΰ
κέντρου του βάρους τής καθοδήγησης άπό τά γρα
φεία στίς ολομέλειες. Αϋτό άπαιτεϊ ιδιαίτερα τό
παραπέρα βάθαιμα τής κριτικής καί αυτοκριτικής
στίς ολομέλειες γιά όλα τά μέλη, χωρίς νά εξαιρού
νται τά μέλη του γραφείου καί οί γραμματείς, κα
ταπολεμώντας κάθε εκδήλωση μεγαλομανίας καί αύταρχικότητας. Ιδιαίτερη σημασία εχει ώστε, στή
δουλιά τους, οί ολομέλειες τών επαρχιών νά καθορί
ζουν ξεκάθαρα τά καθήκοντα γιά τά γραφεία καί
νά τά επιφορτίζουν μέ ευθύνη γιά τήν εφαρμογήτών οδηγιών τής Κεντρικής Επιτροπής καί τών ά
ποφάσεων πού παίρνουν οί ίδιες. Στήν πράξη πα
ρατηρούνται περιπτώσεις πού μερικοί μηχανισμοί
τών επιτροπών τού Κόμματος επωμίζονται εσφαλ
μένα λειτουργίες πού άνήκουν στά εκλεγμένα όργα
να. Αύτό τό παραμέρισμα συνεπάγεται σοβαρές
συνέπειες γιά τόν ηγετικό ρόλο τών επιτροπών τοΰ
Κόμματος. Οί μηχανισμοί δημιουργήθηκαν γιά νά
εξυπηρετούν τά εκλεγμένα όργανα, γιά νά διευκο
λύνουν καί βοηθούν τή δουλιά τους καί όχι νά τά
άντικαθιστοΰν.
Τό Κόμμα μας ένέμενε πάντα στήν άρχή τής
συλλογικότητας στή δουλιά τών ηγετικών οργά
νων του. Ή συλλογική σκέψη καί δράση είναι ή
πιό βαθιά καί ή πιό σωστή σκέψη καί δράση, πού
εχει άποφασιστικό ρόλο στήν πραγματοποίηση τής
καθοδήγησης τού Κόμματος. 'Η συλλογικότητα πα
ραμερίζει τή γραφειοκρατία καί τήν αύθαιρεσία, ζωο
γονεί ταυτόχρονα καί τήν άτομική σκέψη καί δρά
ση, δέν επιτρέπει νά δημιουργηθεϊ ρουτίνα καί νά
διαδοθεί ό κομφορμισμός.
Ιδιαίτερη σημασία εχει ή εφαρμογή τής άρχής
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τής συλλογικότητας στήν πολιτική τών στελεχών
σά μονοπώλιο τοϋ Κόμματος. Ολοι είναι υποχρεω
μένοι νά υποτάσσονται στή γενική γραμμή τοϋ
Κόμματος, στά κριτήρια, προσανατολισμούς, ο
νοματολόγια καί διαδικασίες πού έχει καθορίσει
τό Κόμμα γιά τά στελέχη. Τίποτε δεν πρέπει νά
γίνει άτομικά σ’ αύτό τό πεδίο. Ή άρχή τής συλ
λογικότητας δέν είναι μόνο μιά βασική ίδεοπολιτική άρχή, άλλά δυναμώνει καί τήν πεποίθηση σέ
όλους ότι ή θέση τού καθένα είναι στό χέρι του
Κόμματος καί τής τάξης. Διαφορετικά, όχι μόνο δέν
άποφεύγεται ό ύποκειμενισμός, μά καλλιεργούνται
πολλές άρνητικές εκδηλώσεις, όπως ή δουλοπρέπεια,
ό φόβος, ή αύθάδεια, ή αύταρχικότητα κλπ.
'Η συλλογική καθοδήγηση τής επιτροπής τού
Κόμματος εξασφαλίζεται καί δυναμώνει όταν τό κά
θε μέλος της αισθάνεται βαθιά τή μεγάλη εύθύνη
πού τού άνατέθηκε, παίρνει μέρος δραστήρια στήν
παρουσίαση καί τή συζήτηση τών προβλημάτων,
στή λήψη άποφάσεων καί τήν εφαρμογή τους.
'Η ενίσχυση τού ηγετικού ρόλου καί όλης τής
συλλογικής δουλιάς τής επιτροπής τοΰ Κόμματος
άπαιτεϊ ώστε αύτά τά όργανα καί κάθε μέλος ξε
χωριστά νά παρακολουθούν μέ προσοχή τή δουλιά
πού γίνεται σέ κλίμακα επαρχίας ή στρατιωτικής
μονάδας γιά όλα τά προβλήματα καί νά παλαίβουν
γιά τήν επίλυσή τους. Οταν ενεργούμε ετσι, τό
τε μπορούμε νά πούμε ότι αύτά τά φόρουμ πραγ
ματικά λειτουργούν συνεχώς όλο τόν καιρό. Ή ε
σφαλμένη πραχτική πού περιορίζει τόν ηγετικό ρό
λο τών επιτροπών τοΰ Κόμματος μόνο σέ συγκε
ντρώσεις, πρέπει νά καταπολεμηθεί άποφασιστικά,
γιατί είναι γραφειοκρατική, άντικαθιστάει μέ συ
γκεντρώσεις τή ζωντανή δουλιά μέ τούς άνθρώπους
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καί δέ βοηθεΐ ούτε τήν ενίσχυση τής συλλογικής
δουλιάς σ’ αύτά τά όργανα, ούτε τήν αύξηση τής
προσωπικής εύθύνης τών μελών τους.
Μερικά μέλη τών φόρουμ άκόμα δέν κατανόησαν
όπως πρέπει ότι ή προετοιμασία τής συγκέντρωσης,
ή διεξαγωγή της καί ή λήψη τής άπόφασης, παρά
τή μεγάλη σημασία πού έχουν, σημειώνουν μόνο
τήν άρχή τής δουλιάς, ένώ ή οργάνωση στήν πρά
ξη τής πάλης γιά τήν εφαρμογή τών άποφάσεων
είναι τό πιό πλατύ μέτωπο, όπου τό κάθε μέλος
πρέπει νά δείξει πρωτοβουλία καί ίκανότηνα σάν ορ
γανωτής καί καθοδηγητής. Όμως, ύπάρχουν μέλη
φόρουμ πού, μόλις τελειώνει ή συγκέντρωση καί
παρθούν οί άποφάσεις, ήσυχάζουν, νομίζουν ότι έκτέλεσαν τό καθήκον καί τή δουλιά πρέπει νά τήν
κάνουν οί άλλοι. Κάθε μέλος τής ολομέλειας εχει
καθήκον νά άπασχολείται καί νά παλαίβει γιά τήν
ώς τό τέλος εφαρμογή τών άποφάσεων, νά μή πε
ριμένει νά δραστηριοποιηθεί κάποιος άλλος, νά μή
λησμονεί ότι είναι καθοδηγητής καί φέρει συλλογι
κή καί άτομική εύθύνη γιά όλες τίς δουλιές. Αύτό
είναι άπαραίτητος όρος ώστε ή επιτροπή τού Κόμματος νά βρίσκεται πλέρια στήν καθοδήγηση.

2. —ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΝΟΜΕ ΑΔΙΑΚΟΠΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Σέ κάθε περίοδο τής ζωής του τό Κόμμα μας
άγωνίστηκε γιά ύψηλά προσόντα καί ίδιότητες τών
κομμουνιστών, σάν πρωτοπόροι άγωνιστές. Αύτά
δυνάμωσαν άπό χρόνο σέ χρόνο στήν πάλη γιά τήν
ίκπλήρωση τών καθηκόντων τής σοσιαλιστικής οί
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κοδόμησης, σέ σκληρές ταξικές μάχες, διάμεσου τής
ενίσχυσης τής σύνθεσής του.
Στά χρόνια ύστερα άπό τό 6o Συνέδριο μπήκαν
στό Κόμμα χιλιάδες νέα μέλη άπό τίς καλύτερες θυ
γατέρες καί γιούς τού λαού, τούς πιό συνειδητούς
καί πιό σφαρηλατημένους σάν επαναστάτες, τούς πιό
πιστούς καί πιό άποφασισμένους γιά τήν υπόθεση
τοΰ κομμουνισμού, δοκιμασμένους στήν επαναστατι
κή δράση, διακριμένους στόν άγώνα γιά τή σοσια
λιστική οικοδόμηση καί τήν άμυνα τής Πατρίδας.
Τώρα στίς γραμμές τοΰ Κόμματος άγωνίζονται
101.500 κομμουνιστές, άπό τούς οποίους 13.500 δό
κιμα μέλη, ή 14.500 κομμουνιστές περισσότεροι άπό
τό προηγούμενο Συνέδριο. Οί κομμουνιστές άποτελοΰν πάνω άπό 4 τά εκατό τοΰ πληθυσμού. Στό
Κόμμα τά 37,5 τά εκατό εϊναι εργάτες καί 29 τά ε
κατό συνεταιριστές.
Οί εργάτες πιάνουν πάντα τήν πρώτη θέση
στήν κοινωνική κατάσταση τοΰ Κόμματος. Οί ορ
γανώσεις καί τά όργανα τοΰ Κόμματος ένέμειναν
στόν προσανατολισμό γιά τήν αύξηση τών γραμ
μών τοΰ Κόμματος περισσότερο άπό τήν εργατική
τάξη: πάνω άπό 41 τά εκατό εκείνων πού μπήκαν
στό Κόμμα προέρχονται άπ’ αύτή τήν τάξη, ενώ 38
τά εκατό άπό τή συνεταιρισμένη άγροτιά καί περί
που 21 τά εκατό άπό τούς ύπάλληλους, τή διανόη
ση καί τούς στρατιωτικούς.
Καί στό μέλλον τό Κόμμα θά δόσει προτεραιό
τητα στήν εργατική τάξη γιά τήν αύξηση τών γραμ
μών του.
Οί οργανώσεις τοΰ Κόμματος τών επαρχιών γε
νικά εκπλήρωσαν καί τήν εντολή τοΰ 6ου Συνεδρίου
γιά τήν παραδοχή περισσότερων συνεταιριστών, γιά
τό παραπέρα δυνάμωμα τοΰ Κόμματος στό χωριό
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καί τή βελτίωση τής καθοδήγησής του στούς γεωρ
γικούς συνεταιρισμούς. Τά δόκιμα μέλη τού Κόμμα
τος άπό τίς γραμμές τών συνεταιριστών πιάνουν
τή δεύτερη θέση ύστερα άπό τούς εργάτες καί άποτελούν περίπου τό διπλάσιο τών δόκιμων μελών
άπό τούς υπάλληλους.
Παρόλα αύτά άπό τίς γραμμές τών συνεταιρι
στών έπρεπε νά μπούν περισσότεροι στό Κόμμα,
προπαντός σέ μερικές επαρχίες όπου διαπιστώνεται
άδικαιολόγητη μείωση τοΰ ποσοστού τών συνεται
ριστών κομμουνιστών.
Ή αύξηση καί τό δυνάμωμα τών γραμμών τοΰ
Κόμματος μέ συνεταιριστές κομμουνιστές μένει πά
ντα σοβαρό καθήκον. Ή επιδίωξη εϊναι ώστε στό
μέλλον οί κομμουνιστές μ’ αύτή τήν κοινωνική κα
τάσταση νά πιάσουν τή δεύτερη θέση ύστερα άπό
τούς εργάτες.
Αδιάκοπη προσοχή άφιερώθηκε γιά τήν πα
ραδοχή τών γυναικών στό Κόμμα. Τώρα οΐ συντρόφισσες κομμουνίστριες άποτελούν περίπου τά
27 τά εκατό τοΰ συνολικού άριθμού τών κομμουνι
στών, σέ σύγκριση μέ 22 τά εκατό πού ήταν στά
1971 καί 12,5 τά εκατό στά 1966.
'Η ορμητική ύλική, πολιτιστικο — εκπαιδευτική,
ιδεολογική καί κοινωνική άνάπτυξη τής χώρας μας,
τό άδιάκοπο βάθαιμα τής σοσιαλιστικής επανάστα
σης σ’ όλα τά πεδία, δημιούργησαν πιό εύνοϊκές
συνθήκες ώστε ή γυναίκα νά πάρει δραστήρια μέρος
σάν έπαναστάτρια άγωνίστρια στήν πλέρια οικοδό
μηση τής σοσιαλιστικής κοινωνίας καί στή διεύθυνση τής χώρας. Αύτό θέτει τό καθήκον νά βαδίσομε
μέ πιό γρήγορους ρυθμούς στήν αύξηση τών γραμ
μών τού Κόμματος μέ κομμουνίστριες.
'Η συντριφτική πλειοψηφία εκείνων πού μπήκαν
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στό Κόμμα στή διάρκεια τοΰ 1971—1976 είναι ήλικίας 30 χρόνων καί κάτω. Αύτό τό γεγονός μαρ
τυρεί τούς άτσάλινους δεσμούς τής νεολαίας μας μέ
τό Κόμμα καί τόν κομμουνισμό, καθώς καί τή συ
νεχή φροντίδα τοΰ Κόμματος ώστε, συνδιάζοντας τίς
ήλικίες, νά μή γεράζει ποτέ, νά μένει πάντα ώριμο
καί ταυτόχρονα νέο, τόσο άπό τή σκέψη, όσο καί
άπό τήν επαναστατική δράση, κόμμα τοΰ παρόντος
καί τοΰ μέλλοντος.
Τό ζήτημα τής αδιάκοπης ενίσχυσης τής κοι
νωνικής σύνθεσής του τό Κόμμα τό εβλεπε πά
ντοτε σέ στενή σύνδεση μέ μιά σειρά παράγοντες,
μά, πρώτα άπ’ ολα, μέ τήν ιδιότητα τών κομμου
νιστών σάν πρωτοπόροι προλετάριοι άγωνιστές.
Τό Κόμμα έχει άνάγκη γιά καινούργιο αίμα, μά γιά
καθαρό αίμα. Τό Κόμμα δέν επιδίωξε καί δέ θά έπιδιώξει ποτέ τήν ποσότητα. Τόν άποφασιστικό ρόλο
στό μαρξιστικό—λενινιστικό κόμμα τόν παίζει πά
ντα ή ποιότητα.
«Μέλη τοΰ Κόμματος γιά τά μάτια δέ μάς
χρειάζονται καί σάμπως νά μάς τά χαρίσεις»
—μάς διδάσκει ό Β. I. Λένιν. 1)
Αύτή τή γραμμή άκολουθήσαμε μέ συνέπεια καί
άποφασιστικότητα καί στήν περίοδο ύστερα άπό
τό 6ο Συνέδριο. Μά αύτό δέ σημαίνει ότι δέν ύπήρχαν άδυναμίες καί έλλείψεις. Υπάρχουν οργανώσεις
βάσης καί κομματικές επιτροπές πού έκαμαν κάπου
—κάπου άνεπίτρεπτες ύποχωρήσεις στήν εφαρμογή
τών αιτημάτων πού καθορίστηκαν άπό τό Κόμμα,
πού εξασφαλίζουν τήν άναγκαία ποιότητα τών κομ
μουνιστών σάν πρωτοπόρων έπαναστατών. Σέ αλ
1) (Β. I. Λένιν, Απαντα, τόμος 30, σ. 54).
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λες περιπτώσεις δέν αφιερώθηκε όσο πρέπει προσο
χή στή δοκιμασία καί τήν ιδεολογική καί οργανω
τική κατάρτιση τών δόκιμων μελών, τόσο μπροστά:
άπό τήν παραδοχή όσο καί κατά τήν περίοδο δο
κιμασίας.
Οΐ προσανατολισμοί γιά τήν ενίσχυση τής σύν
θεσης τού Κόμματος μέ εργάτες, μέ συνεταιριστές
καί μέ γυναίκες, καθώς καί τό αίτημα γιά τήν παρα
πέρα τελειοποίηση τής έξάπλωσής του, είναι άπαραίτητο νά εφαρμοστούν όχι μηχανικά, μά πάντα:
σέ πλέρια συνταύτιση μέ τίς άρχές καί τούς κανόνες
τού Καταστατικού, γιά νά μή θίγεται σέ καμιά πε
ρίπτωση ή ποιότητα τών παραδοχών. Εχοντας
ύπόψη τά καθορισμένα κριτήρια, οΐ νέες καί ύγιεϊς
παραδοχές είναι οΐ παραδοχές πού φέρνουν στό
Κόμμα διακριμένους άχτιβίστες, άποφασισμένους καί
άφοσιωμένους άνθρώπους γιά τήν ύπόθεση τοΰ Κόμ
ματος, κυρίως άπό τούς τομείς πού παράγονται τά
ύλικά άγαθά, άπό τούς πιό σημαντικούς κλάδους
τής παραγωγής, άπό τά πιό δύσκολα μέτωπα, έκεΐ
όπου ύπάρχουν οΐ συνθήκες γιά μεγαλύτερη δοκι
μασία, πού κοσκινίζουν τούς άνθρώπους άπό ιδεο
λογική καί πολιτική πλευρά, άπό τήν πλευρά τών
ιδιοτήτων καί τής επαναστατικής δράσης.
Περίπου τά 82 τά έκατό τών εργατών κομ
μουνιστών πού έγιναν δεχτοί στό Κόμμα άπό τό
προηγούμενο Συνέδριό προέρχονται άπό τή σφαί
ρα τής ύλικής παραγωγής. Παρόλα αύτά, είναι άναγκαΐο νά παλαίψομε καλύτερα, ώστε νά γίνουν
δεχτοί στό Κόμμα άπό τήν εργατική τάξη περισσό
τεροι εργάτες άπό τούς κυριότερους κλάδους τής πα
ραγωγής, προπαντός άπό τή βαριά βιομηχανία, τή
βιομηχανία έξόρυξης καί έπεξεργασίας, άπό τά με
γάλα έργα, εργάτες μέ όσο πιό υψηλή ταξική συν
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είδηση. Άπό αύτά τά μέτωπα νά γίνουν δεχτά
στό Κόμμα περισσότερα μέλη, γιατί αποδώ ένα μέ
ρος απ’ αυτά θά πάνε, σύμφωνα μέ τίς άνάγκες, σέ
άλλους τομείς καί κλάδους δράσης.
Γιά τήν ποιότητα τών παραδοχών άναμφισβήτητη σημασία εχει ή περίοδος δοκιμασίας τοΰ δό
κιμου μέλους, τήν άναγκαιότητα καί ορθότητα τής
όποίας επιβεβαίωσε πλέρια ή πράξη. Προκύπτει ή
άνάγκη νά τελειοποιήσομε παραπέρα αύτό τό δο
κιμασμένο σύστημα έπαναστατικής σφυρηλάτησης,
σύμφωνα μέ όλες τίς άπαιτήσεις καί όδηγίες τοΰ
Κόμματος.
Ο λαός μας γνώρισε πάντα τόν κομμουνιστή
σάν τόν πιό τίμιο άνθρωπο, τόν πιό άποφασισμένο
άγωνιστή γιά τήν υπόθεση τής επανάστασης καί
τοΰ σοσιαλισμοΰ, τόν είδε πάντα στήν πρώτη γραμ
μή, πάντα πρόθυμο νά πάει έκεΐ πού είναι ή πιό
δύσκολη πάλη καί δουλιά. Τό Κόμμα δέ μπορεϊ νά
έπιτρέψει νά ύπάρχουν στίς γραμμές του άνάξιοι
άνθρωποι γιά τόν ύψηλό τίτλο τού κομμουνιστή.
Γι’ αύτό ή έκκαθάριση εκείνων πού κηλιδώνουν τή
φυσιογνωμία τοΰ κομμουνιστή, πού χάνουν τίς ι
διότητες τοΰ έπαναστάτη πρωτοπόρου άγωνιστή,
ή πού μπήκαν λαθραία στό Κόμμα, είναι ένας άπό
τούς δρόμους τής άδιάκοπης ένίσχυσής του. Ό Λένιν θεωροΰσε τήν έκκαθάριση νόμο τής άνάπτυξης
τοΰ κόμματος τής εργατικής τάξης νέου τύπου. Αύ
τή ή έκκαθάριση στό Κόμμα μας γίνεται σέ συνη
θισμένο δρόμο, σύμφωνα μέ τίς άρχές καί κανόνες
τού Καταστατικού, εφαρμόζοντας τήν έσωτερική
δημοκρατία καί προσελκύοντας τή σκέψη τών ερ
γαζόμενων μαζών.
Άνάμεσα σ’ αύτούς πού διαγράφονται, είναι
πολύ λίγα τά εχθρικά καί άντικομματικά στοιχεία.
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Οί άλλοι, παρόλο πού διαγράφηκαν, διατηρούν τήν
άγάπη γιά τό Κόμμα καί τή σοσιολιστική Πατρί
δα, βαδίζουν μοζί μέ τό λαό στό δρόμο τοΰ Κόμ
ματος. Τό Κόμμα εδοσε εντολή αυτούς νά τούς
κρατούμε πάντα κοντά, νά τούς δραστηριοποιούμε,
νά τούς βοηθούμε, νά τούς διαπαιδαγωγούμε καί
νά μή επιτρέπομε καμιά εκδήλωση σεχταριστικής
στάσης άπέναντί τους.
'Η άδιάκοπη άνάπτυξη τού Κόμματος βαδίζει
παράλληλα μέ τή διεύρυνση καί τήν άνάπτυξη
τών μετώπων καί τών καθηκόντων τής σοσιαλιστι
κής οικοδόμησης καί τής άμυνας τής χώρας. 'Η ικα
νοποίηση τών άναγκών αύτών τών μετώπων μέ
κομμουνιστές δέ μπορεϊ νά άντιμετωπιστεϊ μόνο μέ
τίς νέες παραδοχές. Ειδική σημασία έχει γι' αύτό
τό σκοπό ή έξάπλωση καί ή κατανομή τών δυνά
μεων τοΰ Κόμματος.
Τώρα είναι σπάνιοι οΐ παραγωγικοί τομείς, δια
μερίσματα καί ταξιαρχίες πού δέν έχουν κομμουνι
στές, όμάδα κομμουνιστών, κομματική όμάδα ή ορ
γάνωση βάσης. Προτεραιότητα στήν έξάπλωση καί
τήν κατανομή δόθηκε στήν παραγωγική σφαίρα καί,
μέσα σ’ αύτή τή σφαίρα, στά κυριότερα μέτωπα,
όπως είναι τά ορυχεία, ή βαριά βιομηχανία επεξερ
γασίας, ή οικοδόμηση τών μεγάλων έργων, ή γεωργία κλπ.
Στό προηγούμενο πεντάχρονο, περισσότερο ά
πό κάθε άλλο πεντάχρονο, στάλθηκαν κομμουνιστές
άπό τή διαχείρηση στήν παραγωγή καί άπό τήν
πόλη στό χωριό. Σήμερα περίπου 62 τά εκατό τού
συνολικού άριθμού τών κομμουνιστών εργάζονται
στή σφαίρα παραγωγής, ένώ τά 82 τά έκατό άπ
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αυτούς άμεσα στήν παραγωγή. Στούς γεωργικούς
συνεταιρισμούς ό άριθμός τών κομμουνιστών πού έργάζονται άμεσα στήν παραγωγή άποτελεϊ τά 87
τά εκατό.
Στό μέλλον θά προκύψει άνάγκη νά σταλούν
σχετικά περισσότεροι κομμουνιστές άπό ό, τι μέχρι
τώρα άπό τήν πόλη στό χωριό. Επίσης νά τελειο
ποιηθεί παραπέρα ό συσχετισμός τών κομμουνιστών
πού εργάζονται άμεσα στήν παραγωγή, σέ σύγκρι
ση μέ τούς κομμουνιστές πού εργάζονται στίς δια
χειρίσεις τών οικονομικών τομέων, ύπέρ τών πρώ
των, προπαντός στίς οικοδομήσεις καί τίς γεωργι
κές επιχειρήσεις, όπου τό ποσοστό τών κομμουνι
στών πού έργάζονται άμεσα στήν παραγωγή είναι
σχετικά πιό χαμηλό άπό τούς άλλους τομείς τής
οικονομίας.
Ό σκοπός είναι νά έφαρμοστεΐ όσο πιό καλά
ή μαρξιστική—λενινιστική άρχή, σύμφωνα μέ τήν ό
ποια, τό κόμμα τής έργατικής τάξης, ή πρωτοπορεία αύτής τής τάξης, νά είναι στήν πρώτη γραμ
μή τής πάλης, τής δουλιάς, στήν παραγωγή, πα
ντού όπου υπάρχει άνάγκη. Ετσι τό Κόμμα θά
πραγματοποιεί ολοένα μ’ έπιτυχία τόν ήγετικό του
ρόλο, θά πραγματοποιεί τήν ήγεμονία τής τάξης
του.
Ετσι όπως γιά τή σύνθεση τού Κόμματος στή
γενικότητα, ή Κεντρική Επιτροπή εδειξε αδιάκο
πη φροντίδα καί γιά τό δυναμωμα τής κοινωνι
κής σύνθεσης τών ηγετικών στελεχών στό Κόμμα,
στήν εξουσία, στήν οικονομία, στίς μαζικές οργα
νώσεις.
Σήμερα στά ήγετικά φόρουμ τοΰ Κόμματος στίς
επαρχίες καί τά στρατιωτικά τμήματα 44,2 τά ε
κατό είναι μέ κατάσταση, προέλευση καί καταγω
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γή εργάτη. Αύτό τό ζήτημα καί τό άλλο γεγονός
ότι ενα σημαντικό μέρος τών μελών τών ολομελειών
τών επιτροπών τού Κόμματος συνεχίζουν νά δου
λεύουν σάν εργάτες καί συνεταιριστές άμεσα στήν
παραγωγή, καί ύστερα άπό τήν εκλογή τους σ’ αύ
τά τά φόρουμ, μιλούν γιά τήν παντοτεινή φροντί
δα πού δείχνει τό Κόμμα, γιά τή διαφύλαξη καί τό
δυιάμωμα τοΰ επαναστατικού χαρακτήρα τών ήγετικών οργάνων του. Καί στά υπουργεία καί τά άλ
λα κεντρικά ιδρύματα τής εξουσίας 40 τά έκατό τών
εργοζόμενων είναι επίσης μέ εργατική προέλευση.
Στά εκλεγμένα όργανα τοΰ κράτους, τών μαζικών ορ
γανώσεων καί τών γεωργικών συνεταιρισμών πάνω
άπό 70 τά έκατό τών εκλεγμένων είναι εργάτες καί
συνεταιριστές. Εξάλλου, τά 72 τά έκατό άπ' αύτούς είναι εξωκομματικοί. Αύτά άποτελοΰν μεγάλη
νίκη τής πολιτικής τοΰ Κόμματος καί έκφράζουν ξε
κάθαρα τή συνεπή έφορμογή τών λενινιστικών δι
δαγμάτων.
Τό άντίθετο συμβαίνει στό ρεβιζιονιστικό κόμ
μα τής Σοβιετικής Ένωσης καί στά άλλα ρεβιζιονιστικά κόμματα, όπου τά στελέχη άνήκουν στά άνώτερα στρώματα τής τεχνοκρατικής άστικής δια
νόησης. Έκεϊ, τά μέλη τών κομματικών επιτροπών
τών διάφορων βαθμιδών στή συντριφτική πλειοψηφία είναι γροφειοκράτες υπάλληλοι, ένώ οί γραμ
ματείς τους σχεδόν έκατό τά έκατό διανοούμενοι
καί τεχνοκράτες.
'Η σωστή έφαρμογή τών προσανατολισμών τού
Κόμματος νά έρβουν παντοΰ στά διευθυντικά όργα
να περισσότερα στελέχη μέ κατάσταση καί προέ
λευση εργάτη, καί άπό τά πιό δύσκολα μέτωπα τής
παραγωγής, βοήθησε πολύ στήν άνοδο τού ρόλου
καί τής δράσης τους. Τά νέα αύτά μέλη πού ερχο-
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νται άπό τή βάση, φέρνουν τήν πρωτοβουλία, τό
θάρρος καί τό επαναστατικό πνεϋμα τής τάξης.
Σύμφωνα μέ τό καθήκον πού εθεσε τό 6ο Συ
νέδριο τοϋ Κόμματος, άναδείχτηκαν πολλά νέα στέλέχη. Στό συνολικό άριθμό τών στελεχών όλων τών
ονοματολογίων 40 τά έκατό είναι ήλικίας μέχοι 30
χρονών 31 τά έκατό άπό 31 μέχρι 40 χρονών 21
τά έκατό ήλικίας 41 μέχρι 50 χρονών καί 8 τά έ
κατό πάνω τών 51 χρονών. Αύτά τά στοιχεία δεί
χνουν ότι ή άνοδος καί ή άνανέωση τών στελεχών
γίνεται κανονικά καί πραγματοποιείται ολοένα καί
καλύτερα ή εναρμόνιση άνάμεσα στά νέα καί παλιά
στελέχη.
Είναι άναγκαΐο νά δίνεται στά νέα στελέχη,
πού έρχονται στά φόρουμ τού Κόμματος καί στά
άλλα διευθυντικά όργανα, μεγάλη καί ολόπλευρη
βοήθεια γιά νά άναδειχτοΰν σάν καθοδηγητές, κα
ταπολεμώντας κάθε συντηρητική καί άνασταλτική
άντίληψη. Τά νέα στελέχη νά επιφορτίζονται μέ
συγκεκριμένα καθήκοντα, νά όδηγοΰνται καί νά ε
λέγχονται, νά βοηθοΰνται καί νά ύποστηρίζονται,
ώστε νά μαθαίνουν στήν άμεση επαναστατική πραχτική νά γίνουν πραγματικοί καθοδηγητές.
Μέ τήν πάλη πού διεξήχτηκε ενάντια στά ε
μπόδια, προπαντός ενάντια στίς συντηρητικές νοο
τροπίες, τώρα ύπάρχει φανερή βελτίωση καί στήν
εφαρμογή τής οδηγίας τού Κόμματος γιά τήν άνάδειξη τών γυναικών στά ήγετικά όργανά του. Οί
συντρόφισσες, στίς όλομέλειες τών επαρχιακών καί
άχτιδικών επιτροπών τοΰ Κόμματος καί στό συνο
λικό άριθμό τών εκλεγμένων καί διορισμένων στελε
χών, άποτελοΰν περίπου 40 τά έκατό. Ή αύξηση
τοΰ άριθμοΰ τών γυναικών μέ ύπεύθυνες θέσεις εί
ναι θετική τάση, πού πρέπει νά προωθείται συνεχώς.
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3. —ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΝΟΜΕ ΑΔΙΑΚΟΠΑ ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ
ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΟ
ΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Ή δύναμη τοΰ μαρξιστικοΰ—λενινιστικοΰ μας
Κόμματος έγκειται στούς άτοάλινους δεσμούς μέ τό
λαό. Χωρίς αύτούς τούς δεσμούς τό Κόμμα δε θά εί
χε ζωή. 'Η ενότητα Κόμματος—λαού δημιουργήθηκε ιστορικά στόν άγώνα γιά τήν εθνική καί κοινω
νική άπελευθέρωση κοί τή σοσιελιστική οικοδόμηση.
Στά θεμέλεια αύτής τής ενότητας στέκει ή άκλόνητη
πεποίθηση τών μαζών στήν ορθότητα τής πολιτι
κής γραμμής τοΰ Κόμματος, στήν άφοσίωση καί τό
θάρρος του νά υπεροσπιστεί τά συμφέροντα τοΰ
λαοΰ, στήν ήγετική, όργανωτική καί έπιστρατευτική του ικανότητα.
Ή γραμμή τοΰ Κόμματος ποτέ δέν έμεινε μόνο
γραμμή του, έγινε γραμμή τών μαζών. Σέ κάθε πε
ρίοδο τής ζωής του, γιά τή λύση κάθε προβλήμα
τος, γιά τήν εκτέλεση κάθε καθήκοντος τό Κόμμα
άγωνίστηκε μαζί μέ τό λαό.
'Η πεντάχρονη περίοδος πού πέρασε ήταν μιά
άλλη ισχυρή άπόδειξη τών άκατάλυτων δεσμών τοΰ
Κόμματος μέ τό λαό, τής άτσάλινης ενότητας κόμ
ματος—λαοΰ. Γιά τό παραπέρα δυνάμωμα αύτής τής
ενότητας, ή Κεντρική Επιτροπή έλυσε μιά σειρά
προβλήματα καί έθεσε σοβαρά καθήκοντα γιά τήν
άνοδο τοΰ ρόλου τών μαζών, γιά τήν εξασφάλιση
πάντα σωστών σχέσεων ανάμεσα στίς μάζες καί τό
Κόμμα, γιά τήν ένταση τής πάλης ενάντια στίς γρα
φειοκρατικές, φιλελευθεριστικές καί σεχταριστικές έκδηλώσεις πού θίγουν τούς δεσμούς τού Κόμματος μέ
τίς μάζες.
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Αύτό δυνάμωσε άκόμα περισσότερο τήν πεποίθη
ση του λαοΰ ότι μόνο μέ τήν καθοδήγηση τοΰ Κόμ
ματος μπορεϊ νά μείνει γιά πάντα κύριος τών τυχών
του καί νά εξασφαλίσει ενα όλο καί πιό σίγουρο,
όλο καί πιό ευτυχισμένο μέλλον.
Τά προβλήματα τής παραπέρα ενίσχυσης τής
σοσιαλιστικής δημοκρατίας, τής άνόδου τού ρόλου
τής έργατικής τάξης καί όλων τών εργαζόμενων
στή ζωή τής χώρας, τής τελειοποίησης τών σχέ
σεων άνάμεσα στό Κόμμα, τήν εργατική τάξη καί
τίς μάζες ύποβλήθηκαν σέ πλατιές συζητήσεις στό
Κόμμα καί τό λαό.
Ολη ή επαναστατική πραχτική τής περασμέ
νης περιόδου επιβεβαιώνει άκόμα μιά φορά ότι οί
δεσμοί τοΰ Κόμματος μέ τίς μάζες διαφυλάσσονται καί δυναμώνουν πάντα μέ βάση τήν πεποί
θησή τους στήν ορθότητα τής γραμμής τοΰ Κόμ
ματος, πού δημιουργεΐται καί βαθαίνει άδιάκοπα ά
πό τήν ίδια τήν πείρα τών μαζών.
Τό Κόμμα δέ διοικεί, μά καθοδηγεί τις μάζες.
«Νά καθοδηγείς...,—διδάσκει ό Στάλιν,—σημαί
νει νά πείθεις τίς μάζες στήν ορθότητα τής
πολιτικής τού Κόμματος, νά ρίχνεις καί νά ε
φαρμόζεις συνθήματα πού όδηγοΰν τίς μάζες
στίς θέσεις τού Κόμματος καί τίς βοηθούν νά
γνωρίσουν μέ τήν ίδια τήν πείρα τους τήν ορ
θότητα τής πολιτικής τοΰ Κόμματος, σημαίνει
ν’ άνεβάζεις τις μάζες ώς τό επίπεδο τής συνεί
δησης τοΰ Κόμματος καί νά εξασφαλίζεις, έτσι,
τήν ύποστήριξη τών μαζών, τήν ετοιμότητα
τους γιά άποφασιστικό άγώνα. 1
__________________
1. I. Β. Στάλιν. Απαντα, τόμος 8, σ. 52—53 αλβανική εκδοση.
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Οποιοσδήποτε πού προσπαθεί νά επιβληθεί
στίς μάζες μέ τή δύναμη τής διαταγής, μέ τό κύ
ρος τού άξιώματός του στό Κόμμα καί τό κράτος,
παραβιάζει τή γραμμή τού Κόμματος, άπομακρύνεται άπό τή γραμμή του τών μαζών. Ενάντια σέ
μιά τέτια στάση τό Κόμμα πάλαιψε καί πρέπει νά
παλαίβει πάντα μέ δύναμη, γιατί μιά τέτια στάση
είναι πηγή γιά τήν άνθιση τού γραφειοκρατισμού
καί τής επιζήμιας προσωπολατρείας, συνεπώς, γιά
τήν εξασθένηση τών δεσμών τοΰ Κόμματος μέ τίς
μάζες.
Τό Κόμμα πείθει τίς μάζες, πρώτα άπ’ όλα,
ταυτίζοντας τα λόγια μέ τά έργα, τίς πείθει μέ
τό παράδειγμα τών κομμουνιστών, μέ τή στάση
τους στίς πρώτες γραμμές τής πάλης καί τής δουλιάς. Γι’ αύτό τό Κόμμα κριτικάρει αύστηρά εκείνους
τούς κομμουνιστές καί στελέχη πού δέ δίνουν τό
προσωπικό παράδειγμα, κριτικάρει κάθε στάση πού
δέ συμβιβάζεται μέ τό επαναστατικό πνεύμα πού
χαρακτηρίζει τό Κόμμα μας καί πού δέ βοηθεΐ τούς
δεσμούς τού Κόμματος μέ τίς μάζες.
Μεγάλη καί συνεχή σημασία γιά τό δυνάυωμα τής ενότητας Κόμματος—λαοΰ έχει πάντα ή ίδεοπολιτική,
διαφωτιστική
καί
διαπαιδαγωγητική
δουλιά μέ τίς μάζες, ή όποία βελτιώθηκε κατά τό
προηγούμενο πεντάχρονο, όπως όλες οί άλλες δουλιές, μά πού πρέπει νά τελειοποιηθεί παραπέρα ώ
στε νά άποχτήσει μεγαλύτερη πειστική καί έπιστρατευτική δύναμη. Αν κάπου—κάπου συμβαίνει
πού νά μή κινητοποιείται όσο πρέπει μιά εργαζό
μενη κολεχτίβα, στό ένα ή στό άλλο κέντρο δουλιάς, γιά τήν εφαρμογή τής άπόφασης καί τής οδη
γίας, αύτό προέρχεται καί άπό τό ότι ή οργάνωση
ή ή επιτροπή δέν κατατόπισαν καλά αύτούς τούς
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εργαζομένους, ή υποτιμούν τή μέθοδο τής πειθούς
καί στηρίζουν τή δουλιά τους στίς γραφειοκρατικές
διοικητικές μέθοδες.
Απαραίτητος όρος γιά τήν άνοδο τοΰ ρόλου
τών μαζών είναι ή κανονική ενημέρωσή τους σχε
τικά μέ τίς άποφάσεις καί τίς οδηγίες τοΰ Κόμμα
τος. Οί εργαζόμενοι ενημερώνονταν συνεχώς γιά τίς
άποφάσεις τών οργανώσεων βάσης, τών επιτροπών
καί τών συνδιασκέψεων τοΰ Κόμματος, τής Κέντρικής Επιτροπής καί τών Συνεδρίων τοΰ Κόμματος
καί κινητοποιήθηκαν γιά τήν εκτέλεση τών καθη
κόντων πού προκύπτουν άπ’ αύτές τίς άποφάσεις.
Οΐ μάζες έχουν δικαίωμα νά γνωρίζουν τί άποφασίζεται στίς οργανώσεις βάσης καί στά διάφορα
όργανα τοΰ Κόμματος καί τής εξουσίας. Ετσι έ
χουν τή δυνατότητα νά κρίνουν σχετικά μέ τίς άποφάσεις καί νά κινητοποιηθούν γιά τήν εφαρμο
γή τους.
Τό Κόμμα θεώρησε τή συστηματική προσέλκυση τής γνώμης τών μαζών γιά τά διάφορα προ
βλήματα σάν εναν άπό τούς πιό σημαντικούς δρό
μους γιά τήν άνοδο τής πολιτικής συνείδησης τών
έργοζόμενων καί τή συμμετοχή τους στή διακυ
βέρνηση τής χώρας. Είναι καθήκον τοΰ Κόμματος
καί στό μέλλον ν’ άφιερώσει ιδιαίτερη προσοχή γιά
τήν όσο πιό πλατιά προσέλκυση τής γνώμης τών
μαζών διαμέσου τών διαβουλεύσεων, τών λαϊκών συ
ζητήσεων, τών γραμμάτων πρός τήν Κεντρική Ε
πιτροπή, πρός όλα τά όργανα τοΰ Κόμματος καί
τής εξουσίας. Αύτό θά εξυπηρετήσει τό παραπέρα
δυνάμωμα τής σοσιαλιστικής μας δημοκρατίας καί
τήν έκπλήρωση τών δίκαιων αιτημάτων τών έργαζομένων.
Από χρόνο σέ χρόνο οργανώθηκε καλύτερα καί
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ή λογοδοσία τών οργάνων καί τών οργανώσεων
τοΰ Κόμματος, τών κομμουνιστών καί τών στελε
χών στίς μάζες. Διαμέσου αυτής τής πραχτικής, υ
ποτάσσοντας τή δράση τους στόν άμεσο έλεγχο
τών μαζών, κατόρθωσαν νά εκτιμήσουν πιό άντικειμενικά τή δράση τους μέ τίς καλές καί άδύνατες
πλευρές της. Κατά συνέπεια άνέβηκε ή εύθύνη τών
φόρουμ καί τού κάθε κομμουνιστή καί στελέχους
μπροστά στό Κόμμα καί στίς μάζες.
Τά όργανα καί οΐ οργανώσεις τού Κόμματος,
στηριζόμενα στήν πείρα πού άπόχτησαν, νά ανα
ζητούν καί νά χρησιμοποιούν τίς πιό διάφορες μορ
φές καί τρόπους γιά τή συστηματική λογοδοσία
στίς μάζες, νά μή επιτρέψουν μέ όποιοδήποτε πρό
σχημα καμιά ύπεκφυγή άπ’ αύτή τήν πραχτική.
Κανένα στέλεχος καί κομμουνιστής δέν πρέπει νά
μείνει εξω άπό τόν ελεγχο τών μαζών.
Υστερα άπό τό 6ο Συνέδριο οί οργανώσεις
καί τά όργανα τού Κόμματος έκαμαν μεγαλύτερη
δουλιά καί πάλη γιά νά εξαλείψουν κάθε ύπόλειμμα
τής μεθόδου κλειστής δουλιάς, γιά νά βγούν στόν
πλατύ δρόμο τής κρίσης, τής κριτικής καί τού ε
λέγχου τής τάξης καί τών μαζών. Κάθε κλειστή
δουλιά καί κάθε δισταγμός νά κάνουν τά ζητήματα
τού Κόμματος ζητήματα τών μαζών, δέ θά έφερνε
τίποτε άλλο παρά εξασθένιση τών δεσμών τού Κόμ
ματος μέ τίς μάζες.
Οί διαβουλεύσεις μέ τίς μάζες, ή ένημέρωση καί
ή λογοδοσία σ’ αύτές, ό έργατικός καί άγροτικός έ
λεγχος, είναι άνυπολόγιστη βοήθεια γιά τό Κόμμα,
γιά νά παίρνει σωστές καί έγκαιρες άποφάσεις, νά
επαληθεύει τήν όρθότητά τους στήν έπαναστατική
πραχτική, νά εξάγει διδάγματα καί νά τελειοποιεί
συνεχώς τήν καθοδήγησή του.
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Γιά τό δυνάμωμα τής ένότητας τοΰ λαοΰ γύ
ρω άπό τό Κόμμα επιδρούν σέ μεγάλο βαθμό οί
σχέσεις τών στελεχών μέ τίς μάζες. Οί στενοί δε
σμοί τών στελεχών μέ τό λαό είναι άπαραίτητοι
γιά νά τά προφυλάξομε άπό τόν υποκειμενισμό, ά
πό τό γραφειοκρατισμό καί γιά νά άνεβάσομε τίς
ικανότητες καί τήν ώριμότητά τους. Αυτοί οί δε
σμοί διαφυλάσσονται καί δυναμώνουν όταν τά στε
λέχη διαφυλάσσουν καί άναπτύσσουν τίς επανα
στατικές ιδιότητες πού καλλιεργεί σ’ αύτά τό Κόμμα,
όπως είναι ή άπλότητα, ή τιμιότητα, ή σύνεση, τό
πνεύμα θυσίας καί αύταπάρνησης. ή ετοιμότη
τα νά ύπηρετοΰν πάντα τό σοσιαλισμό. Αύτές τίς
άρετές τίς σφυρηλατούν στήν καθημερινή ζωή, κά
νοντας συνεχώς τό σχολείο τής εργατικής τάξης,
πού σημαίνει νά άκούνε τή φωνή τής τάξης καί νά
δρούν πρός τό συμφέρο της, νά κουράζονται όπως
ή τάξη καί νά δουλεύουν, μέ τήν όρμή καί τήν πει
θαρχία της, νά καθοδηγούνται σέ κάθε περίπτωση
άπό τήν προλεταριακή ιδεολογία καί τήν πολιτική
τού Κόμματος.
Τά μέτρα πού άποφάσισε τό Κόμμα γιά τήν έπαναστατικοποίηση τών στελεχών, όπως ή συστη
ματική κυκλοφορία τους, ή δουλιά στήν παραγω
γή, τό σύστημα τής λογοδοσίας κλπ, πρέπει νά ε
φαρμόζονται άποφασιστικά καί συνεχώς. Αύτά τά
μέτρα χρησιμεύουν γιά τό δυνάμωμα τών δεσμών
τών στελεχών μέ τό λαό. προφυλάγουν τά στελέ
χη άπό τήν άρώστια τοΰ γραφειοκρατισμοΰ, αύξαίνουν τίς ικανότητες καί τίς γνώσεις τους, τά
διατηρούν πάντα επαναστάτες.
Πολύ σημαντικό ρόλο γιά τό δυνάμωμα τών
δεσμών τού Κόμματος μέ τίς μάζες έπαιξαν καί
παίζουν οί κοινωνικές οργανώσεις, τό Δημοκρατι
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κό Μέτωπο τής Αλβανίας, οί Επαγγελματικές
Ενώσεις, ή Ενωση Νεολαίας Εργασίας, ή Ενω
ση Γυναικών, πού είναι ισχυροί μοχλοί τοΰ Κόμ
ματος. Περιλαβαίνοντας στούς κόλπους τους όλο
τό λαό, πηγαίνουν τή φωνή τοΰ Κόμματος μέ
οργανωμένη καί κατάλληλη μορφή σέ κάθε άνθρω
πο, διαμορφώνουν τή σωστή κοινή γνώμη σχετικά
μέ τά καθήκοντα πού θέτει τό Κόμμα. Εξάλλου,
φέρνουν στό Κόμμα τή φωνή τών μαζών, τίς σκέψεις
καί τίς ύποδείξεις τους, τήν πείρα τής πάλης γιά
τήν εκτέλεση τών οδηγιών. Διαμέσου αύτών τών
οργανώσεων τό Κόμμα διαπαιδαγωγεΐ τίς μάζες μέ τή
μαρξιστική—λενινιστική ιδεολογία καί τίς κινητοποιεί
στήν πάλη γιά τήν οικοδόμηση τού σοσιαλισμού.
Μά, γιά νά έκτελέσουν όπως πρέπει οί μαζικές
οργανώσεις αύτό τό σημαντικό ρόλο, άπαραίτητος
όρος είναι ή καθοδήγηση τού Κόμματος σ’ όλη τή
δράση τους. Αύτό άπαιτεί, σέ πρώτη γραμμή, νά
εκτιμήσουν μέ τή μεγαλύτερη σοβαρότητα οί επι
τροπές καί προπαντός οί κομματικές οργανώσεις τίς
κοινωνικές οργανώσεις καί τή δουλιά τους, νά κά
νουν σ’ αύτές ξεκάθαρες τίς άποφάσεις καί τίς οδη
γίες τοΰ Κόμματος, νά τούς άνοίγουν νέους ορίζο
ντες δουλιάς, νά τούς άναπτύσσουν τήν πρωτοβου
λία καί νά τίς κοινητοποιοΰν σ’ εξορμήσεις. Είναι
καθήκον κάθε κομμουνιστή, όχι μόνο έκείνων πού εί
ναι επιφορτισμένοι νά έργάζονται ειδικά σ’ αύτές τίς
οργανώσεις, νά είναι διακριμένος κοινωνικός άχτιβίστας καί νά εργάζεται άκούραστα μέ τούς άνθρώ
πους, νά πάει παντού τή γραμμή τού Κόμματος,
νά δουλεύει γιά τή διαπαιδαγώγηση καί τήν κινη
τοποίηση τών εργαζομένων, γιά τό ολόπλευρο δυνάμωμα τών ϊδιων τών μαζικών οργανώσεων.
Τό Κόμμα αφιέρωσε ιδιαίτερη φροντίδα στό ά-
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διάκοπο δυνάμωμα τών οργάνων τής εξουσίας καί
τών άλλων οργάνων τής διχτατορίας τοϋ προλεταριάτου, τά όποια παίζουν πρωταρχικό ρόλο γιά τή
σύνδεση τοΰ Κόμματος μέ τίς μάζες καί γιά τήν έφαρμογή τής πολιτικής του. 'Η Λαϊκή Βουλή καί ή
Κυβέρνηση, τά λαϊκά συμβούλια καί οί εκτελεστι
κές τους επιτροπές, τά δικαστήρια καί οί εισαγγε
λίες, ό λαϊκός στρατός, τά όργανα τοΰ Υπουργείου
Εσωτερικών, είναι τά ισχυρότερα χέρια τοΰ Κόμ
ματος καί τής έργατικής τάξης γιά τήν άδιάκοπη
άνάπτυξη τής επανάστασης, γιά τήν οικοδόμηση
τοΰ σοσιαλισμοΰ καί τήν ύπηράσπιση τής χώρας.
Σάν άποτέλεσμα τής πάλης πού εκαμε τό Κόμ
μα μαζύ μέ τίς μάζες, άνέβηκε σέ υψηλότερη βα
θμίδα ή δράση τών διαφόρων όργάνων τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου, δυνάμωσε ό λαϊκός επανα
στατικός χαρακτήρας, βελτιώθηκε ή καθοδηγητική,
όργανωτική, διαπαιδαγωγητική ικανότητά τους. Ι
διαίτερα καθαρίστηκαν άπό τή σκόνη τοΰ φιλελευ
θερισμού καί τοΰ γραφειοκρατισμοΰ, βελτίωσαν τήν
προλεταριακή τους σύνθεση, τέθηκαν πιό άμεσα κά
τω άπό τόν έλεγχο τών μαζών, άνέβασαν τό κύρος
καί άπόχτησαν τό βαθύτατο σεβασμό καί άγάπη
τού λαοΰ.
Μιά άπό τίς σοβαρότερες κατευθύνσεις όπου
πρέπει νά συγκεντρωθεί ή προσοχή καί ή φροντίδα
τοΰ Κόμματος, είναι ή συνεχής άνοδος τοΰ ρόλου
τών άντιπροσωπευτικών οργάνων τής εξουσίας, πού
άσκούν τή λαϊκή θέληση καί κυριαρχία. Αύτά τά όρ
γανα, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα, φέρουν εύθύνη γιά
όλες τίς ύποθέσεις τής εξουσίας στήν περιοχή όπου
συγκροτήθηκαν καί όλα τά άλλα κρατικά όργανα
είναι πλέρια κάτω άπό τή διεύθυνση καί τόν έλεγ
χό τους. Καμιά δραστηριότητα τών έχτελεστικών
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οργάνων καί τών μηχανισμών τους, τών ιθυνόντων
καί τών εργαζόμενων αύτών τών μηχανισμών δέν
πρέπει νά ξεφύγει άπό τόν ελεγχο τών εκλεγμένων
οργάνων, άπό τή λογοδοσία σ’ αύτά καί στίς μά
ζες.
Τα άντιπροσωπευτικά όργανα, σάν όργανα τής
κρατικής εξουσίας, είναι καί σχολεία διακυβέρνησης.
Εκεϊ μαθαίνουν νά λύνουν τά ζητήματα τής έξουσίας πολλοί σύμβουλοι καί βουλευτές. Έμεϊς έχομε
τώρα σχεδόν τρεϊς φορές περισσότερα εκλεγμένα
στελέχη παρά διορισμένα, άνάμεσα σ’ αύτά πάνω
άπό 70% εργάτες καί συνεταιριστές. Χιλιάδες άλλοι
δραστηριοποιούνται σ’ αύτά τά όργανα. Οσο πιό
γερά καί πιό καλά στηρίζονται τά όργανα τής εξου
σίας στό κέντρο καί στίς έπαρχίες, στούς εκλεγμέ
νους, στούς βουλευτές καί στούς συμβούλους τους,
καθώς καί στή μεγάλη στρατιά τών άχτιβιστών,
τόσο πιό καρποφόρα θά είναι ή δράση τους, τόσο
περισσότερο κλείνονται οί θύρες στόν κίνδυνο τού
γραφειοκρατισμοΰ, τού τεχνοκρατισμού καί τού φι
λελευθερισμού, πού άπειλούν τούς κρατικούς μηχα
νισμούς.
Ενα άλλο ζήτημα πού είναι άνάγκη νά τονι
στεί, είναι ή σύνδεση καί ή στενή συνεργασία τών
άντιπροσωπευτικών καί εκτελεστικών οργάνων τής
κρατικής εξουσίας μέ τίς μαζικές οργανώσεις. Αύτή
ή σύνδεση καί αύτή ή κοινή δράση δέν ήταν πά
ντοτε καί σέ κάθε βαθμίδα τόσο γερές καί τόσο συ
νεχείς. Τό δυνάμωμά τους βοηθεί πολύ γιά τή σω
στή καί γρήγορη επίλυση τών προβλημάτων καί κα
θηκόντων τής διακυβέρνησης τής χώρας, ιδιαίτερα
γιά τό δυνάμωμα τών σχέσεων τής έξουσίας μέ τό
λαό. Έτσι πραγματοποιείται καλύτερα καί ή σύν
δεση άνάμεσα στούς κρίκους καί τά συστατικά μέ
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ρη τού συστήματος μας τής διχτατορίας τοΰ προ
λεταριάτου. Χωρίς ύγιή συνεργασία άνάμεσα στά
όργανα τής κρατικής εξουσίας καί τίς μαζικές οργα
νώσεις είναι δύσκολο νά πραγματοποιηθεί ή μεγά
λη άρχή τής άσκησης τής εξουσίας, όχι μόνο άπό
τά άντιπροσωπευτικά όργανα, μά καί άμεσα άπό
τήν εργατική τάξη, άπό τή συνεταιρισμένη άγροτΐά καί άπό τούς άλλους εργαζομένους.
Τά λαϊκά συμβούλια είναι άναγκαϊο νά δεί
χνουν περισσότερη φροντίδα γιά τήν επίλυση τών
κοινωνικών προβλημάτων καί νά προωθήσουν τήν
καλη παράδοση τών έθνικοαπελευθερωτικών συμβου
λίων, καθώς καί τήν πείρα τους σ’ αύτό τό πεδίο.
Σέ συνεργασία μέ τίς μαζικές οργανώσεις έχουν τή
δυνατότητα νά λύνουν σωστά καί καλά μιά σειρά
τέτια προβλήματα πού σχετίζονται μέ παραβάσεις
τών κανόνων τής κοινωνίας μας, μέ ξένη στάση
πρός τή δουλιά καί τήν κοινωνική ίδιοχτησία καί
νά μή αφήνουν αύτά τά ζητήματα σέ κάθε περί
πτωση νά πσραπέμπονται στά όργανα τής δικαιο
σύνης. Μιά τέτια δουλιά άσκεϊ μεγάλη διαπαιδαγωγητική επίδραση στίς λαϊκές μάζες.
'Η κομματική καθοδήγηση, όπως γιά κάθε άλλο
πεδίο, είναι βασικός παράγοντας καί γιά τήν πραγμα
τοποίηση τών διοφόρων λειτουργιών πού έχουν τά όργανα τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου. Τό Κόμμα
καταπολέμησε καί θά καταπολεμεί κάθε εκδήλωση
πού θίγει έστω καί λίγο τήν πλέρια καθοδήγησή του
σ’ αύτούς τούς οργανισμούς. 'Η εργατική τάξη άσκεϊ
τήν καθοδήγησή της καί διαμέσου τής διχτατορίας
τοΰ προλεταριάτου, μά ή άνώτατη ήγεσία πού διευ
θύνει τή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου καί καθετί
στή σοσιαλιστική μας χώρα είναι τό μαρξιστικό—λε-
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νινιστικό κόμμα, τό όποϊο δέν έπιτρέπει δυαδισμό
σ’ αύτό τό ζήτημα.
Τό Κόμμα, ή τάξη καί οί μάζες έδειξαν τή θέση
σέ κείνα τά ιθύνοντα στελέχη, όσοδήποτε λίγα κι
άν ήταν, πού, λησμονώντας ποιός τά κατάρτισε,
ποιός τά άνέβασε σέ ιθύνοντα λειτουργήματα καί
ποιός ήγείται στό σύστημά μας τής διχτατορίας τού
προλεταριάτου, τό πήραν άπάνω τους, γραφειοκρατικοποιήθηκαν καί άποπειράθηκαν νά άνεβοΰν στό
σβέρκο τών κομματικών οργανώσεων, δρούσαν άπό
θέσεις λειτουργού καί τεχνοκράτη καί όχι άπό τίς
θέσεις τού Κόμματος, τής εργατικής τάξης, τού σο
σιαλισμού.
Στά διάφορα κρατικά όργανα έργάζεται σημα
ντικός άριθμός κομμουνιστών. Όποιοδήποτε ίθύνον
λειτούργημα κι άν έχουν, γιά τήν έχτέλεση τών
καθηκόντων, γιά τήν εφαρμογή τής γραμμής τού
Κόμματος στόν τομέα όπου όργάζονται, εύθύνονται
σέ πρώτη γραμμή μπροστά στό Κόμμα, μπροστά
στίς άντίστοιχες οργανώσεις βάσης. Κανένας άπ’
αύτούς δέν πρέπει νά λησμονεί ότι πρώτα—πρώτα
είναι κομμουνιστής, μετά είναι ίθύνον στέλεχος. Μά
αύτό δέ σημαίνει ότι δέν πρέπει νά εύθύνεται καί
νά λογοδοτεί πλέρια μπροστά στά κρατικά όργανα,
τίς έργαζόμενες κολεχτίβες καί τίς μάζες.
Ιδιαίτερα σοβαρά καθήκοντα γιά τό δυνάμωμα τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου προβάλ
λουν στά όργανα τής Δικαιοσύνης. Αύτά τά όργα
να πάλαιψαν μέ συνέπεια γιά τήν εφαρμογή τής
γραμμής τοΰ Κόμματος, γιά τό παραπέρα βάθαιμα
τοΰ λαϊκού τους χαρακτήρα, γιά τήν πραγματο
ποίηση τής έπαναστατικής νομοθεσίας.
Καί στό μέλλον τά όργανα τής Δικαιοσύνης εί
ναι άπαραίτητο νά συνεχίσουν τήν πάλη γιά τήν
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παραπέρα έπαναστατικοποίησή τους, νά άνεβάσουν
τό βαθμό τής ειδίκευσης, νά δυναμώσουν άκόμη πε
ρισσότερο τούς δεσμούς μέ τό λαό. Μένει ειδικό κα
θήκον νά διεξάγεται εύρύτερη δουλιά γιά τήν προπαγάνδιση τών νόμων στίς εργαζόμενες μάζες, μέ
σκοπό νά τούς γνωρίσουν όσο πιό καλά καί νά γί
νουν πιό συνειδητές γιά τήν εφαρμογή καί τήν ύπεράσπισή τους. Αύτό είναι ταυτόχρονα καθήκον
καί γιά τά όργανα τής εξουσίας καί τίς μαζικές ορ
γανώσεις.
Ή ύπεράσπιση τής Πατρίδας ήταν καί μενει
πάντα καθήκον πόνω άπ’ ολα τά καθήκοντα, με
γάλη ύπόθεση όλου τού λαοΰ. Οί εχθροί είχαν καί
θά εχουν πάντοτε στόχο τουςτή σοσιαλιστική Αλβα
νία. Αύτό νά μή τό λησμονούμε ποτέ. Ολοι νά εί
μαστε στό πόδι, έτοιμοι καί προετοιμασμένοι γιά
τήν ύπεράσπιση τής λευτεριάς καί τών καταχτή
σεων τής επανάστασης.
Τό Κόμμα στήριζε πάντα τήν ύπεράσπιση τής
Πατρίδας όχι μόνο στό στρατό πού ύπάρχει, μά σ’
όλο τόν εξοπλισμένο καί οργανωμένο στρατιωτικά
λαό. Εδειξε συνεχή φροντίδα γιά τίς ένοπλες δυ
νάμεις, ώστε νά στέκουν πιστός φρουρός καί ισχυ
ρό όπλο τής διχτατορίας τού προλεταριάτου.
Ή καθοδήγηση τού επαναστατικού μαρξιστι
κού—λενινιστικού Κόμματος είναι ό άποφασιστικός
όρος γιά τήν ύπαρξη ένός λαϊκού στρατού, γιά τήν
οργάνωση καί τή διεύθυνση τής άμυνας τής σοσια
λιστικής Πατρίδας. Μόνο ή καθοδήγηση ενός τέτιου
κόμματος κάνει τό στρατό συνειδητό καί σίγουρο
όπλο τής έπανάστασης καί τής διχτατορίας τοϋ
προλεταριάτου. Οΐ οργανώσεις καί τά ήγετικά όρ
γανα τοϋ Κόμματος στό στρατό, όντας πάντοτε έ
πικεφαλής, νά εξασφαλίσουν ώστε καθετί νά τό δια
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περνάει ή πολιτική τοΰ Κόμματος, τό πνεΰμα, οί
άρχές καί οί κανόνες του, καθετί νά υποτάσσεται
στήν καθοδήγηση καί στόν επάγρυπνο έλεγχό του.
Ένα άπό τά βασικά καθήκοντα τών οργάνων
καί τών οργανώσεων τοΰ Κόμματος είναι ή δουλιά
γιά τή διαπαιδαγώγηση καί τήν επαναστατική σφυρηλάτηση τών ενόπλων δυνάμεων μέ τίς ιδέες τοΰ
μαρξισμοΰ—λενινισμοΰ, μέ τά επαναστατικά διδάγ
ματα τοΰ Κόμματός μας.
'Η ΐδεοπολιτική διαπαιδαγώγηση νά άποβλέπει
στή συνεπή εφαρμογή τής γραμμής τοΰ Κόμματος
παντοΰ στό στρατό καί στήν εκτέλεση μ’ επιτυχία
όλων τών καθηκόντων. Τά στρατιωτικά μας στελέ
χη, σάν πιστά παιδιά τοΰ Κόμματος καί τοΰ λαοΰ,
πρέπει νά τά χαρακτηρίζει ή επιμονή νά άφομοιώσουν όλο καί βαθύτερα τήν πολιτική καί τήν ιδεο
λογία τοΰ Κόμματος, τή Λαϊκή Στρατιωτική μας
Τέχνη, νά κατέχουν πλέρια τά όπλα καί τά πολε
μικά τεχνικά μέσα.
Ή υπεράσπιση τής Πατρίδας καί τοΰ σοσιαλιστικοΰ καθεστώτος θέτει μπροστά στό Κόμμα
καί τό κράτος μας τήν ανάγκη παραπέρα έπαναστατικοποίησης καί τελειοποίησης τής δράσης τών
όργάνων τοΰ Υπουργείου Εσωτερικών.
Στή σκληρή ταξική πάλη γιά τήν άνακάλυψη
καί τό χτύπημα τής εχθρικής δράσης, γιά τήν πε
ριφρούρηση τού καθεστώτος καί τών συνόρων τής
Πατρίδας, τά όργανα τής Κρατικής Ασφάλειας, τής
Λαϊκής Πολιτοφυλακής καί οί Δυνάμεις τών Συνόρων
κατάχτησαν επιτυχίες καί άπόχτησαν πλούσια πεί
ρα. Μά στίς συνθήκες έντασης τής πάλης πού κά
νουν εναντίον μας οί έξωτερικοί καί έσωτερικοί έ-
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χθροί, τίθεται τό καθήκον σ’ αύτά τά όργανα νά άνεβάσουν σέ υψηλότερη βαθμίδα τήν επαναστατική ε
παγρύπνηση καί τήν άποτελεσματικότητα τής δρά
σης τους, νά τελειοποιήσουν παραπέρα καί υά θέ
σουν πάνω σέ πιό επιστημονικες βάσεις τίς μέθοδες
αύτής τής δράσης.
Ή έχτέλεση τών καθηκόντων τών οργάνων
του Υπουργείου Εσωτερικών δέ μπορεϊ νά εννοη
θεί χωρίς νά εξασφαλιστεί ή ολόπλευρη καί συνε
χής ύποστήριξη τού λαού. Ακριβώς εδώ έγκειται
μιά άπό τίς κυριότερες πηγές τής δύναμής τους. Τό
άδιάκοπο δυνάμωμα τού ήγετικού ρόλου τού Κόμ
ματος σ’ αύτά τά όργανα, ή συνεχής άνοδος τοΰ
πολίτικο—ιδεολογικού καί έπαγγελματικού επιπέδου
τών στελεχών καί όλων τών άνδρών τους, άποτελοΰν άπαραίτητο όρο γιά νά έχτελέσουν, όπως πά
ντα, καί στό μέλλον, μέ ύψηλή συνείδηση καί έντιμα
τό καθήκον πού τούς έμπιστεύθηκαν τό Κόμμα καί
ό λαός.

IV
Η ΠΑΛΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Τά χρόνια πού πέρασαν ήταν χρόνια μεγάλης
δουλιάς καί πάλης γιά τήν άδιάκοπη έπαναστατικοποίηση όλης τής ζωής τής χώρας. Αυτό τό με
γάλο μετασχηματιστικό προτσές οδήγησε στό δυνάμωμα τοΰ Κόμματος καί τής εξουσίας, στήν ενί
σχυση τής οικονομικής βάσης, στήν άνάπτυξη τής
παιδείας καί τής κουλτούρας καί τής άμυντικής ι
κανότητας τής πατρίδας. Όδήγησε στήν άνύψωση
τής συνείδησης τών εργαζομένων, τούς εξόπλισε μέ
τίς πιό βαθιές μαρξιστικές—λενινιστικες πεποιθήσεις,
δημιούργησε ύψηλό άγωνιστικό καί έπιστρατευτικό
πνεύμα στή δουλιά, ύποκίνησε τήν πρωτοβουλία
καί τήν αύτενέργεια τών μαζών, άνέβασε τήν πο
λίτικο—ιδεολογική επαγρύπνηση καί δυνάμωσε άκό
μα περισσότερο τήν εμπιστοσύνη στίς δυνάμεις μας.
Σ’ αύτή τήν ολόπλευρη πάλη δυνάμωσε ή άγωνιστική ενότητα τοΰ λαοΰ γύρω άπό τό Κόμμα, περιφρουρήθηκε καί δυνάμωσε ή διχτατορία τοΰ προλε
ταριάτου.
1.— ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΟΜΕ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ
ΤΗΝ ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ
'Η οικοδόμηση τοΰ σοσιαλισμού είναι προτσές
σκληρής ταξικής πάλης άνάμεσα στούς δύο δρόμους,
τό σοσιαλιστικό καί τόν καπιταλιστικό δρόμο, πάλη

132

ΕΝΒΕΡ ΧOΤΖIΑ

πού διεξάγεται σέ κάθε μέτωπο, πολιτικό καί οικο
νομικό, ιδεολογικό καί στρατιωτικό.
Καί στό σοσιαλισμό αυτή ή πάλη είναι άντικειμενικό φαινόμενο, είναι κύρια κινητήρια δύναμη πού
προωθεί τήν επανάσταση καί τήν οικοδόμηση τοΰ
σοσιαλισμού, πού προφυλάσσει τό Κόμμα, τό κρά
τος καί όλη τή χώρα άπό τόν άστικο—ρεβιζιονιστικό εκφυλισμό καί τήν παλινόρθωση τοΰ καπιταλι
σμού, πού καθαρίζει τή συνείδηση τών εργαζόμενων
καί δυναμώνει τό προλεταριακό τους πνεύμα.
Οί μεγάλες επιτυχίες καί νίκες πού πραγματο
ποίησε ό λαός μας μέ τήν καθοδήγηση τοΰ Κόμ
ματος, στήν πάλη του γιά τή διεξαγωγή τής επα
νάστασης καί τήν οικοδόμηση τοΰ σοσιαλισμοΰ,
συνδέονται μέ τό γεγονός ότι τό Κόμμα ένέμεινε άποφασιστικά στή γραμμή τής πάλης τών τάξεων
καί διεξήγαγε μέ συνέπεια αύτή τήν πάλη τόσο ε
νάντια στούς εξωτερικούς καί εσωτερικούς εχθρούς,
όσο καί στούς κόλπους τοΰ λαοΰ καί στίς γραμ
μές του.
Στό προτσές αύτής τής πάλης συγκεντρώθηκε
πλούσια επαναστατική πείρα, μέ μεγάλη θεωρητική
καί πραχτική άξια, άπό τήν όποια τό Κόμμα έξήγαγε πολύτιμα διδάγματα καί συμπεράσματα γιά
τήν ύπεράσπιση καί τήν οικοδόμηση τοΰ σοσιαλι
σμού καί τό δυνάμωμα τοΰ Κόμματος καί τής δι
χτατορίας τοΰ προλεταριάτου.
Ή ταξική πάλη πού διεξήχτηκε στή διάρκεια
όλης τής ζωής τού Κόμματος, καθώς καί τόν τελευ
ταίο καιρό, έδειξε ότι ό κυριότερος κίνδυνος καί
έχθρός γιά τό Κόμμα μας, έτσι όπως γιά όλο τό
διεθνές κομμουνιστικό καί εργατικό έπαναστατικό
κίνημα, ήταν καί παραμένει ό δεξιός οπορτουνι
σμός, ό ρεβιζιονισμός. Αύτός ό κίνδυνος είναι πά
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ντα απειλητικός γιά μιά χώρα πού οΐκοδομεϊ τό σο
σιαλισμό στίς συνθήκες τής καπιταλιστικής περικύ
κλωσης, μά αύξήθηκε περισσότερο, ιδιαίτερα ύστερα
άπό τήν εξάλειψη τού σοσιαλιστικού καθεστώτος στή
Σοβιετική Ενωση καί τήν άστικοποίηση πολλών κομ
μουνιστικών κομμάτων τοΰ κόσμου. Σέ μιά χώρα
πού οΐκοδομεϊ μ’ επιτυχία τό σοσιαλισμό, είναι δύ
σκολο στούς έχθρούς νά βγούν άνοιχτά με τή ση
μαία τού άντικομμουνισμού. Προτιμητέο όπλο τους
γιά τήν άνατροπή τού σοσιαλισμού είναι ό ψευτομαρξισμός, ή ρεβιζιονιστική άντεπανάσταση.
'Η διεθνής πείρα καί ή πείρα τής χώρας μας
δείχνουν ότι οΐ ελπίδες τής άστικής τάξης καί τής
άντίδρασης γιά τήν επιστροφή στόν καπιταλισμό
δέ στηρίζονται μόνο στά ύπολείμματα τών παλιών
έκμεταλλευτριών τάξεων, ούτε μόνο στούς ξένους
πράχτορες καί άντιπερισπαστές. Τίς ελπίδες τους
τίς στηρίζουν προπαντός σέ άλλους έχθρούς τού
σοσιαλισμού, πού γεννιούνται στούς ϊδιους τούς
κόλπους τής σοσιαλιστικής κοινωνίας, σ’ έκείνους
τούς άνθρώπους πού είναι σοβαρά μολυσμένοι άπό
τά ύπολείμματα τών παλιών ιδεολογιών μέ έντονες
άτομικιστικές, καριεριστικές τάσεις, εκφυλισμένοι άπό
τίς επιδράσεις τών σημερινών άστικο—ρεβιζιονιστικών ιδεολογιών, πού λυγίζουν μπροστά στήν πίε
ση τών εξωτερικών καί εσωτερικών εχθρών, πού,
τέλος, άπομακρύνονται άπό τήν επανάσταση καί
εκφυλίζονται σέ άντεπαναστάτες.
Στή σοσιαλιστική κοινωνία ύπάρχει ό κίνδυνος
τοΰ εκφυλισμού ξεχωριστών άνθρώπων, τής γέννη
σης νέων άστικών στοιχείων, τής μετατροπής τους
σέ άντεπαναστάτες. Όπως μάς διδάσκει ό μαρξισμόςλενινισμός, αύτό συμβαίνει όχι μόνο γιατί ή νέα
σοσιαλιστική κοινωνία διατηρεί άκόμα παραδόσεις,
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συνήθειες, τρόπους συμπεριφοράς καί άντιλήψεις τοϋ
τρόπου διαβίωσης τής αστικής κοινωνίας άπό τήν
όποια βγήκε, άλλά καί έξ αιτίας μερικών οικονο
μικών καί κοινωνικών συνθηκών, πού στή μεταβα
τική περίοδο ύπάρχουν σ’ αύτή τήν κοινωνία. Οί
παραγωγικές δυνάμεις καί οΐ σχέσεις παραγωγής,
ό τρόπος διανομής, πού βασίζεται σ’ αύτές, άπέχουν άκόμα πολύ άπό τού νά είναι όλότελα κομ
μουνιστικές. Οί διακρίσεις πού ύπάρχουν σέ διάφο
ρα πεδία, όπως άνάμεσα στό χωριό καί τήν πόλη,
στή σωματική καί τή διανοητική δουλιά, στήν ειδι
κευμένη καί άνειδίκευτη έργασία κλπ., οΐ οποίες δέ
μπορεϊ νά εξαλειφτούν μονομιάς, επιδρούν επίσης σ’
αύτή τήν κατεύθυνση. Σ’ αύτά πρέπει νά προστε
θεί ή μεγάλη καί ολόπλευρη πίεση πού άσκεϊ άπό
τά εξω ό καπιταλιστικός καί ρεβιζιονιστικός κό
σμος. Ό σοσιαλισμός μπορεϊ νά περιορίσει πολύ
τή γέννηση τών άρνητικών φαινομένων, πού δέν
είναι τής φύσης του, μά δέ μπορεϊ νά τά παραμε
ρίσει εντελώς.
Γι’ αύτό ή άνακάλυψη καί ή συντριβή τών ξε
χωριστών στοιχείων ή μιας ομάδας έχθρών, σ’ εναν καθορισμένο χρόνο, δέ θά πρέπει νά μάς άποκοιμήσει καί νά σκεφτοΰμε ότι μέ τόσο οί εχθροί
πήραν τέλος. Έφόσον συνεχίζεται ή πάλη τών τά
ξεων, έφόσον υπάρχει ή εχθρική αστική πίεση άπό
μέσα καί άπό έξω, ύπάρχει πάντοτε καί ό κίνδυ
νος τής γέννησης νέων έχθρών καί τής δράσης τους
ενάντια στό σοσιαλισμό. Τό Κόμμα καί ό λαός πρέ
πει νά είναι πάντα στό πόδι, έπάγρυπνοι καί έπαναστάτες, νά διεξάγουν άποφασιστική καί άδιάλλαχτη
ταξική πάλη καί νά φράξουν τίς δίοδες άπ’ όπου
μπορεϊ νά προβάλουν καί νά μάς βλάψουν οί εχθροί.
'Η σοσιαλιστική Αλβανία δίνει μεγάλο πα
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ράδειγμα πού δείχνει ότι ή γέννηση τού ρεβιζιονισμού καί ή επιστροφή στόν καπιταλισμό
δέν είναι κάτι τό μοιραίο, όπως προσπαθούν νά
πορουσιάσουν τό ζήτημα οί άστοί ίδεολόγοι.
Μορτυρεί τή ζωτικότητα τοΰ σοσιαλισμοΰ, τήν άκατάβλητη δύναμη τών μαρξιστικών—λενινιστικών
ίδιών, οί όποιες όταν εφαρμόζονται μέ συνέπεια, όδηγοΰν σίγουρα πρός τά μπρός τήν υπόθεση τής
επανάστασης καί τής διχτατορίας τοΰ προλεταριά
του. Ή σωστή κατανόηση αύτού τού προβλήμα
τος, ή διαλεχτική του θεώρηση εχει μεγάλη σημα
σία άπό άποψη άρχών καί συνδέεται άμεσα μέ τίς
τύχες τού σοσιαλισμοΰ.
Άνάμεσα στό εσωτερικό καί τό εξωτερικό μέ
τωπο τής πάλης τών ταξικών εχθρών ύπάρχει πο
λύ στενή σύνδεση καί συνεργασία. Τούς ενώνει ή
άντικομμουνιστική ιδεολογία καί ή άνάγκη πού έ
χουν γιά άλληλούποστήριξη στήν πάλη ένάντια
στό Κόμμα καί τό σοσιαλιστικό καθεστώς. Σημασία
έχει όχι μόνο ή γνώση αύτού τού γεγονότος, πού
θά εξακολουθεί νά υπάρχει ώσπου θά ύπάρχουν ή
ιμπεριαλιστικό—ρεβιζιονιστική περικύκλωση καί τά
ίχνη τοΰ καπιταλισμοΰ μέσα στή χώρα, μά ιδιαί
τερα τό γεγονός ότι αύτή ή συνεργασία μπορεϊ νά
δυναμώσει καί νά γίνει έξαιρετικά έπικύνδυνη, άν
στοθούμε άδιάφοροι, μάς λείψει ή επαγρύπνηση καί
δέ διεξάγομε άποφασιστική πάλη εναντίον της.
Τό Κόμμα διεξήγαγε μεγάλη καί επίμονη δουλιά γιά τή σωστή κατανόηση τής ιμπεριαλιστικό—
ρεβιζιονιστικής περικύκλωσης καί τής πάλης πού
πρέπει νά διεξάγει ενάντια σ’ αύτή. Τά άποτελέσματα αύτής τής πάλης είναι έκδηλα σ’ όλα τά
μέτωπα. Μέ τήν καθοδήγηση τού Κόμματος ό λαός
μας άντιμετώπισε άποφασιστικά τίς πολιτικές πιέ
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σεις, τούς οικονομικούς αποκλεισμούς, τίς στρατιω
τικές απειλές καί τήν ιδεολογική επίθεση τών εχ
θρών. Δέν έξαπατήθηκε ποτέ άπό τίς κολακείες καί
τή δημαγωγία, ούτε καί άπό τούς διπλωματικούς
τους έλιγμούς.
Μολαταύτα, καί στό μέλλον γιά τό Κόμμα πα
ραμένει μεγάλο καί παντοτεινό καθήκον νά κάνει ο
λοένα καί πιό ενσυνείδητους, μεγάλους καί μικρούς,
σχετικά μέ τόν εχθρικό χαρακτήρα τής ιμπεριαλι
στικό—ρεβιζιονιστικής περικύκλωσης, τούς κινδύνους
πού προέρχονται άπ’ αύτή καί τά καθήκοντα πού
προβάλλουν γιά τήν επιτυχή άντιμετώπιση τής ο
λόπλευρης πίεσης πού άσκεϊ αύτή ή περικύκλωση
στή χώρα μας. Οί πολλοί εχθροί έχουν στό μάτι τους
τή σοσιαλιστική Αλβανία καί προσπαθούν μέ όλους
τούς τρόπους νά τήν ύπονομεύσουν καί τή συντρί
ψουν. Ανεξάρτητα άπό τήν ταχτική πού χρησιμο
ποιούν καί τίς συγκυρίες πού δημιουργοϋνται, οί
εχθροί μένουν πάντα εχθροί, γι’ αύτό δέν πρέπει
νά τρέφομε καμιά αύταπάτη γι’ αύτούς.
Ή ιμπεριαλιστικό—ρεβιζιονιστική περικύκλωση
δέν είναι καθόλου παθητική καί άπλά γεωγραφική,
μά άπειλητική καί δρώσα περικύκλωση, ή όποια μας
καταπολεμάει σ’ όλα τά πεδία καί κατευθύνσεις.
Μά ύπάρχουν άκόμα άνθρωποι οί όποιοι έχουν μιά
ρηχή καί άπλή κατανόηση γι’ αύτή τήν περικύκλω
ση, ύποτιμούν πότε τόν κίνδυνο τής στρατιωτικής
επίθεσης, πότε τίς δυσκολίες πού προέρχονται άπό
τόν οικονομικό άποκλεισμό καί πότε την άπειλή
τού ξένου ιδεολογικού άντιπερισπασμού. Μιά τέτια
στάση είναι πολύ επιζήμια.
Τή σοσιαλιστική μας πατρίδα τήν άπειλούσε καί
τήν άπειλεϊ συνεχώς στρατιωτική έπιδρομή τού ι
μπεριαλισμού καί τού σοσιαλιμπεριαλισμού. Ή αίχ-
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μή τής επιθετικής πολιτικής τών ύπερδυνάμεων κατευθύνεται σέ πρώτη γραμμή ενάντια στό σοσιαλι
σμό, τήν επανάσταση καί τήν άπελευθέρωση τών
λαών, ενάντια σ’ εκείνες τίς δυνάμεις πού ξεσκεπά
ζουν καί άντιτάσσονται στήν ήγεμονιστική καί έπεχτατική γραμμή τους. Γι’ αύτό ό κίνδυνος τής ξέ
νης στρατιωτικής επίθεσης ενάντια στή σοσιαλιστι
κή Αλβανία είναι πραγματικός καί δέν πρέπει ούτε
νά ύποτιμηθεϊ, ούτε νά υπερτιμηθεί.
Οΐ ιμπεριαλιστές καί οί ρεβιζιονιστές έχθοί, έχτός άπό τά δυναμικά μέσα, χρησιμοποιούν καί τήν
ταχτική ειρηνικού εκφυλισμού τοΰ σοσιαλιστικού
καθεστώτος, δίνοντας Ιδιαίτερη σημασία στήν ιδεο
λογική επίθεση, άκριβώς στόν άντεπαναστατικό δρό
μο, πού εδοσε τόσους καρπούς στή Σοβιετική Ε
νωση καί σέ άλλες πρώην σοσιαλιστικές χώρες.
'Η ιμπεριαλιστικό—ρεβιζιονιστική περικύκλωση
δρά μέ μεγάλη δύναμη καί στό οικονομικό πεδίο.
Ό άγριος οικονομικός άποκλεισμός, ή διάκριση στίς
εμπορικές σχέσεις, οί προσπάθειες νά εμποδίσουν τήν
άνάπτυξη τής παραγωγής είναι όπλα τών έχθρών
γιά τό σαμποτάρισμα τής οικοδόμησης τοΰ σοσια
λισμού καί τήν ύπονόμευση τής οικονομικής καί πο
λιτικής άνεξαρτησίας τής χώρας.
Σκοπός τών έξωτερικών έχθρών είναι νά εξαρ
θρώσουν τό εσωτερικό μας μέτωπο, νά ύποκινήσουν
καί ενθαρρύνουν τά άντισοσιαλιστικά καί άντεπαναστατικά στοιχεία μέσα στή χώρα. Γι’ αύτό τό ε
νιαίο μέτωπο τών έχθρών πρέπει νά τό άντιμετωπίσομε ένισχύοντας τό έσωτερικό μας μέτωπο
σέ όλες τίς κατευθύνσεις, στό πεδίο τής άμυνας
καί τής οικονομίας, τής πολιτικής καί τής ίδεολο
γίας, διεξάγοντας πάντα μέ συνέπεια τήν πάλη
τών τάξεων. Νά άγωνιστοΰμε αποφασιστικά ένάν-
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τια σέ κάθε πνεύμα ευφορίας καί ύπερτίμησης τών
δυνάμεών μας, ενάντια σέ κάθε έλλειψη σοβαρότητας
καί ολοκληρωτικής κινητοποίησης στήν πάλη ενάντια
στήν ιμπεριαλιστικό—ρεβιζιονιστική περικύκλωση.
Οί άνθρωποί μας πρέπει νά ζοΰν καθημερινά τήν
εξωτερική καί εσωτερική κατάσταση τής χώρας, νά
βλέπουν πάντα τά καθήκοντά τους στενά συνδεμένα
μ’ αύτή τήν κατάσταση, νά εργάζονται μέ υψηλό
πνεύμα αύταπάρνησης καί θυσίας, νά είναι πάντα
έτοιμοι, έπάγρυπνοι καί άποφασισμένοι άγωνιστές
ενάντια σέ όλες τι προσπάθειες καί τις πιέσεις τών
εχθρών. Ενάντια στήν ιμπεριαλιστικό—ρεβιζιονιστική περικύκλωση δέ γίνεται πάλη μόνο μιά φορά ή
μέ καμπάνες, μά καθημερινά καί άδιάκοπα.
Τό Κόμμα μας τόνισε ότι ή πάλη στό ιδεολογι
κό μέτωπο άποτελεϊ μιά άπό τίς κυριότερες κατευ
θύνσεις τής πάλης τών τάξεων. Αύτή ή πάλη διε
ξάγεται έντονα καί σέ εύρύ μετωπο ένάντια σέ όλες
τίς ξένες ιδεολογίες, παλιές καί νέες, οί όποιες δια
τηρούνται, έμπνέοντοι καί υποκινούνται άπό τήν
εσωτερική καί εξωτερική άστική πίεση. Αύτό είναι
ένα μεγάλο μέτωπο πάλης, πολύ σημαντικό καί πε
ρίπλοκο, πού άπαιτεϊ τήν παντοτεινή προσοχή τού
Κόμματος.
Οί επιτυχίες πού επιτεύχθηκαν σ’ αύτό τό πε
δίο άποτελούν μιά άπό τίς πιό σημαντικές νίκες τού
Κόμματος καί τού λαού. Ισχυρά καί συντριφτικά
πλήγματα δόθηκαν στή μικροαστική ψυχολογία καί
νοοτροπία, στίς πισωδρομικές συνήθειες καί θρη
σκευτικές προλήψεις, στίς εκδηλώσεις επίδρασης
τών ξένων άστικο—ρεβιζιονιστικών ιδεολογιών. Όλη
αύτή ή δουλιά άπέβλεπε ώστε οί άνθρωποί μας νά
βρίσκονται πάντα σέ έπανάσταση, νά μή άποσποΰνται ούτε στιγμή άπ’ αύτή, νά άγωνίζονται καί νά
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εργάζονται σ’ όλη τή ζωή τους μέ αυταπάρνηση
γιά τή μεγάλη υπόθεση τοΰ Κόμματος, γιά τό σο
σιαλισμό καί τόν κομμουνισμό. Τούς έργαζόμενούς
μας τούς χαρακτηρίζει ύψηλή πολιτική συνείδηση,
ηρωισμός στή δουλιά, αίσθημα εύθύνης καί πνεύμα
θυσίας. Αύτό μαρτυρεί τήν άκατάβλητη δύναμη τού
μαρξισμού—λενινισμοΰ καί τού σοσιαλισμού, τήν ορ
θότητα τής γραμμής τού Κόμματος.
Μά αύτή ή ύγιής καί επαναστατική πραγματι
κότητα δέν πρέπει νά μάς κάνει νά έξασθενίσομε έ
στω καί λίγο τήν πάλη μας στό ιδεολογικό μέτω
πο, γιατί καί σήμερα τό ζήτημα τίθεται έτσι όπως
τό εχει θέσει ό Λένιν πρίν άπό πολλές δεκαετίες:
«ή άστική ιδεολογία, ή σοσιαλιστική ιδεολο
γία. Μέσος δρόμος εδώ δέν ύπάρχει... Γι’ αύτό
κάθε ύποτίμηση τής σοσιαλιστικής ιδεολογίας,
κάθε άπομάκρυνση άπ’ αύτή είναι ταυτόχρονα
ενίσχυση τής άστικής ιδεολογίας». 1
Τό γεγονός ότι ή πάλη τών τάξεων στό ιδεο
λογικό μέτωπο διεξάγεται καί στούς κόλπους τοΰ
λαού καί τοΰ Κόμματος, στή συνείδηση τοΰ καθενός, κάνει μερικούς ώστε νά μή διακρίνουν τό έχθρικό περιεχόμενο αύτών τών ξένων εκδηλώσεων. Αλ
λοι ύποτιμοΰν αύτή τήν πάλη, νομίζοντας ότι τά
ύπολείμματα τών παλιών ίδεολογιών άποτελοΰν πε
ρισσότερο πιθανό παρά πραγματικό κίνδυνο. Λη
σμονούν ότι αύτά τά ύπολείμματα καί επιδράσεις
δέν ήταν καί δέν είναι μόνο καρκίνωμα στή συνείδη
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έκδοση.
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Απαντα,
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ση τών άνθρώπων, άλλά καί πηγή πού υποκινεί
τήν άντισοσιολιστική στάση καί ενέργειες, όπως
είναι οί κλοπές καί οί ζημίες πού γίνονται στή
σοσιαλιστική ίδιοχτησία, οί παραβιάσεις τής προ
λεταριακής πειθαρχίας στή δουλιά, τά χατίρια καί
τούς νεποτισμούς, οί γραφειοκρατικές καί φιλελευθεριστικές, πατριαρχικές καί συντηρητικές στάσεις κλπ.
Ολα αύτά, καί όταν δέ γίνονται άπό έχθρούς καί
ούτε άπό τήν άμεση επίδρασή τους, ξανά είνοι τό·
ϊδιο επιζήμια καί γίνονται σοβαρό έμπόδιο γιά τήν
οικοδόμηση τοΰ σοσιαλισμού. Τά ύπολείμματα τών
ξένων ιδεολογιών, οί μικροαστικές νοοτροπίες, τό
αίσθημα τής άτομικής ϊδιοχτησίας καί τό θέσιμο
τοΰ άτομικοΰ συμφέροντος πάνω άπό τό γενικό
συμφέρο, άποτελούν εκείνο τό θερμοκήπιο όπου φυ
τρώνουν καί άναπτύσσονται ό άστικός εκφυλισμός,
οί ρεβιζιονιστικές καί συνθηκόλογες άπόψεις. Γι’
αύτό ή πάλη στό ιδεολογικό μέτωπο δέν είναι προ
σωρινή καμπάνια, μά άδιάκοπη πάλη γιά τό θρίαμβο
τής προλεταριακής ιδεολογίας καί ήθικής, πάλη γιά τό
θρίαμβο τοΰ σοσιαλισμού καί τού κομμουνισμού.
Ή πραχτική τής έπανάστασής μας καί τής οι
κοδόμησης τοΰ σοσιαλισμοΰ μάς διδάσκει ότι ποτέ
δέν είναι πλέρια εκείνη ή ταξική πάλη πού δέ διε
ξάγεται σ’ όλες τίς κύριες κατευθύνσεις της, πολι
τική, οικονομική καί ιδεολογική. Αύτές οί τρεις μορ
φές τής ταξικής πάλης πλέκονται καί άλληλοσυμπληρώνονται. Σέ καθορισμένες περίοδες μπορεϊ νά
βγει σέ πρώτη μοίρα πότε ή μία καί πότε ή άλλη
μορφή τής ταξικής πάλης, μά σέ κάθε περίπτωση
αύτή ή πάλη πρέπει νά διεξάγεται μετωπικά. Νά
μή ξεχνούμε ότι καί ό εχθρός διεξάγει τήν πάλη του
σ’ όλες τίς κατευθύνσεις. Μάς καταπολεμάει καί
στήν ιδεολογία, καί στήν οικονομία, καί στήν πο
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λιτική. Αύτό τό επιβεβαίωσε ξεκάθαρα καί ή πραχτική τών τελευταίων χρόνων.
'Η υποτίμηση της μιάς ή τής άλλης άποψης έχει άρνητικές συνέπειες, οδηγεί σέ διάφορες διαστρε
βλώσεις, στήν εξασθένιση τής πάλης τών τάξεων
γενικά. Στήν πράξη δέν υπάρχει καί δέ μπορεϊ νά
υπάρξει ταξική πάλη σέ κανένα μέτωπο έξω άπό τήν
πάλη γιά τό δυνάμωμα τής διχτατορίας τοΰ προ
λεταριάτου, γιά τήν εξασφάλιση τοΰ ήγετικοΰ ρό
λου τοΰ Κόμματος, γιά τήν υπεράσπιση τής πατρί
δας. 'Η ταξική πάλη δέ μπορεϊ νά κατανοηθεΐ ξε
κομμένη άπό τίς προσπάθειες γιά τήν πραγματο
ποίηση τοΰ οίκονομικοΰ σχεδίου καί τών καθηκόν
των σέ κάθε άλλο πεδίο τής κοινωνικής δράσης, ά
πό τήν πάλη γιά τό ρίζωμα τής προλεταριακής ι
δεολογίας.
O ταξικός εχθρός προσπαθεί νά έξασθενίσει τήν
επαγρύπνηση τών μαζών, ζητεί περίοδες ήρεμίας
καί παύσεις στή διεξαγωγή τής ταξικής πάλης, γιά
νά συγκεντρώσει τίς δυνάμεις καί νά πλήξει αιφνι
διαστικά. Καθήκον τών οργανώσεων τοΰ Κόμματος,
όλων τών εργαζομένων, μ’ έπικεφαλής τήν έργατική τάξη, είναι νά μή επιτρέψουν τή δημιουργία τέτιων εύνοϊκών καταστάσεων γιά τόν έχθρό, μά νά
είναι πάντα σέ έφοδο, νά διατηρούν πάντα άκονισμένη τήν αιχμή τής ταξικής πάλης, νά εϊναι άδιάλλαχτοι μέ τούς εχθρούς καί μέ τήν ιδεολογία τους.
Τό Κόμμα μας διεξήγαγε πάντα σωστά καί άλάθευτα τήν ταξική πάλη, σύμφωνα μέ τά διδάγμα
τα τού μαρξισμού—λινινισμοΰ. Αύτό ήταν καί μένει
ζήτημα μέ ιδιαίτερη σημασία, γιατί κάθε παρέκκλι
ση στή διεξαγωγή τής ταξικής πάλης εχει σοβαρές
συνέπειες στή δράση τοΰ Κόμματος καί τών μαζών.
Απαιτεί σέ κάθε περίπτωση νά τηρηθεί στάση άρ-
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χών, χωρίς νά πέφτεις ούτε στόυ οπορτουνισμό καί
ούτε στό σεχταρισμό. Στή ζωή συναντοΰνται τά
δυό αυτά φαινόμενα.
Όπορτουνιστική ήταν εκείνη ή παθητική, μή
μαχητική στάση, πού παρατηρήθηκε σέ μερικές κομ
ματικές οργανώσεις βάσης καί στελέχη τών τομέων
όπου άνέπτυξαν τήν υπονομευτική τους δράση οί
διάφορες εχθρικές ομάδες πού καταδικάστηκαν. Οί
εχθροί παραβίαζαν τή γραμμή τού Κόμματος, τίς ο
δηγίες καί τούς προσανατολισμούς του, εκδήλωναν
χαρακτηριστικά εκφυλισμένων άνθρώπων, μά εναντίον
τους δέν υψώθηκε μέ δύναμη ή φωνή αύτών τών ορ
γανώσεων καί στελεχών καί νά έλεγαν έγκαιρα άλτ
σ’ αύτή τήν κακοποιά δράση. Όπορτουνιστική εί
ναι ή «καλόψυχη» στάση πρός τόν ταξικό εχθρό, ό
μικροαστικός συναισθηματισμός πού τηρείται σέ με
ρικές περιπτώσεις πρός τούς άνθρώπους πού εκφυ
λίζονται, πού παραβιάζουν τούς κανόνες τής σοσια
λιστικής κοινωνίας καί τούς νόμους τοΰ κράτους, εί
ναι οί άνεχτικές καί συμφιλιωτικές στάσεις μέ τίς
ξένες εκδηλώσεις γιά τήν ιδεολογία μας.
Τή γραμμή τοΰ Κόμματος τή βλάπτει καί ή δύσ
καμπτη καί σεχταριστική στάση. Τέτιες στάσεις
εμφανίστηκαν τελευταία σέ μερικούς κομμουνιστές
καί στελέχη, τά όποια όταν τό Κόμμα άνακάλυψε
καί καταδίκασε στοιχεία μέ φιλελεύθερο—όπορτουνιστικό καί εχθρικό πνεύμα, άρχισαν νά βλέπουν
μέ περιττή καχυποψία καί καμιά μικρή καί άσήμαντη κηλίδα. Σεχταριστικές είναι καί οί τάσεις πού
παρατηρούνται καμιά φορά σέ μερικούς άνθρώπους
γιά νά χρησιμοποιούν διοικητικές μέθοδες έκεΐ πού
πρέπει νά χρησιμοποιείται ή πειθώ καί ή διαπαιδα
γώγηση. Οΐ σεχταριστές, προσποιούνται συχνά τό
«συνεπή επαναστάτη», «τόν άνθρωπο άρχών». Μά
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στήν πραγματικότητα είναι οπορτουνιστές καί ενερ
γούν έτσι «γιά νά είναι μέσα».
Αύτές οί όπορτουνιστικές ταλαντεύσεις έχουν
τήν πηγή τους στή μή σωστή κατανόηση τού χα
ρακτήρα τών δυό τύπων άντιθέσεων πού υπάρχουν
στήν κοινωνία μας, στή σύγχυση τών άνταγωνιστικών άντιθέσεων μέ τίς μή άνταγωνιστικές άντιθέσεις. Τό Κόμμα πρέπει νά διασαφηνίσει αύτά τά
ζητήματα καί νά έξηγήσει ότι δε μπορεϊ νά κα
ταπολεμηθεί μ’ έπιτυχία ό οπορτουνισμός, άν δέν
καταπολεμηθεί ταυτόχρονα καί ό σεχταρισμός, καί
αντίστροφα. Εξάλλου είναι άπαραίτητο ώστε ή
πάλη τών τάξεων νά μή διεξάγεται σέ κλειστές
μορφές καί ούτε μόνο άπό τά πάνω, άλλά μαζί μέ
τίς μάζες, μέ τήν πλατιά καί ενεργό συμμετοχή
τους. Σ’ αύτόν τό δρόμο γίνεται καί ή έπαναστατική διαπαιδαγώγηση τών έργαζομένων, δυναμώ
νει καί άτσαλώτεται καί ή ενότητα τού Κόμματος
καί τού λαού.
Τό Κόμμα τόνισε ότι μιά άπό τίς σημαντικότε
ρες κατευθύνσεις τής ταξικής πάλης είναι ή πάλη
ενάντια στό γραφειοκρατισμό καί φιλελευθερισμό,
σά δύο έπικίνδυνοι εχθροί τής διχτατορίας τοΰ προ
λεταριάτου καί τοΰ σοσιαλισμοΰ. Ενάντια σ’ αύτά
τά άρνητικά φαινόμενα τό Κόμμα διεξήγαγε μεγάλη
καί άδιάκοπη δουλιά καί πήρε μιά σειρά συγκεκρι
μένα μέτρα, όπως είναι τά μέτρα γιά τήν προσέγγι
ση τής εξουσίας μέ τό λαό καί τήν περικοπή τών
διοικητικών μηχανισμών, γιά τήν πιό δραστήρια
προσέλκυση τών μαζών στή διακυβέρνηση, γιά τό
δυνάμωμα καί τήν τελειοποίηση τοΰ άμεσου έργατικοΰ καί άγροτικοΰ έλέγχου, γιά τό ξερίζωμα τοΰ
πνεύματος τής γραφειοκρατικής ιεραρχίας καί τόν
εκδημοκρατισμό τής ζωής στό στρατό, γιά τό φρά
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ξιμο τών δίοδων άπ’ όπου μπορεί νά διεισδύσει ή
ξένη ιδεολογία, γιά τήν έπαναστατικοποίηση τοΰ
σχολείου, τής λογοτεχνίας καί τών τεχνών.
Ομως, παρά τίς επιτυχίες πού επιτεύχθηκαν
καί τά βαριά πλήγματα πού δόθηκαν στό γραφειοκρατισμό καί τό φιλελευθερισμό, τό Κόμμα δέ θεω
ρεί ξεπερασμένη τήν πάλη εναντίον τους. Μένουν
πάντα ενας σοβαρός κίνδυνος καί ή πάλη έναντίον
τους μένει πάντα επίκαιρη. Είναι όπλα στά χέρια
τών ταξικών έχθρών γιά νά υπονομεύσουν τό Κόμ
μα, τό προλεταριακό κράτος καί τή σοσιαλιστική
μας ζωή.
Οΐ άναλύσεις πού έκαμε ή Κεντρική Επιτροπή
στούς τομείς τής κουλτούρας, τής οίκονομίας, τού
στρατού κλπ, έδειξαν ότι όλα τά εχθρικά στοιχεία,
άπό τή μιά μεριά, στηρίχτηκαν στό φιλελευθερισμό
καί τό γραφειοκρατισμό καί, άπό τήν άλλη, τούς
έτρεφαν μέ όλους τούς τρόπους γιά τούς άντεπαναστατικούς τους σκοπούς. Στίς προσπάθειές τους
νά ύπονομεύσουν τό σοσιαλισμό καί τή διχτατορία
τοΰ προλεταριάτου προσπάθησαν νά θέσουν παντού
στή διεύθυνση όχι τή γραμμή καί τήν καθοδήγηση
τοΰ Κόμματος, μά τήν τεχνοκρατία, νά έξασθενίσουν καί εξαλείψουν τόν έλεγχο τοΰ Κόμματος, τοΰ
κράτους καί τών μαζών, νά έχουν τά χέρια λεύτε
ρα καί νά άλωνίσουν σύμφωνα μέ τήν όρεξή τους,
νά υποκινήσουν τόν άναρχικό άποκεντρωτισμό καί
νά δημιουργήσουν ξεκομμένους καί άνεξάρτητους ορ
γανισμούς, νά έξογκώσουν τούς κρατικούς μηχανι
σμούς καί ιδρύματα, νά έξασθενίσουν τήν προλετα
ριακή σύνθεσή τους καί νά. ένθάρρυναν τήν ΰπάλληλία, ν’ άνοίξουν τίς θύρες στό ξένο, νά ύπονομεύσουν
τήν εμπιστοσύνη στίς δυνάμεις μας κλπ.
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Όμως οί φιλελευθεριστικές καί γραφειοκρατικές
αντιλήψεις καί πραχτικές δέ συνδέονται μόνο μέ τή
δράση τών έχθρών. Συναντιούνται καί στούς άνθρώπους μας, στή δουλιά τών οργάνων καί τών μηχανι
σμών μας. Ή πάλη ενάντια στό γραφειοκρατισμό καί
τό φιλελευθερισμό θά είναι μακρά, γιατί έχουν βαθιές
τίς ρίζες, συνδέονται μέ οικονομικούς, κοινωνικούς καί
ιδεολογικούς παράγοντες καί υποκινούνται άπό τούς
εσωτερικούς καί έξωτερικούς εχθρούς. Ό βαθμός τής
έξάπλωσής τους έξαρτάται άπό τό πολιτικό καί πο
λιτιστικό επίπεδο τών άιθρώπων, άπό τή δουλιά
τοΰ Κόμματος γιά τή διαπαιδαγώγηση καί τήν ε
παναστατική σφυρηλάτηση τών εργαζομένων, άπό
τήν κατανόηση τοΰ κινδύνου καί άπό τούς δρόμους
πού άκολουθούνται γιά τήν καταπολέμησή τους.
Ό γραφειοκρατισμός καί ό φιλελευθερισμός είναι
ίδεαλιστικοί καί άντιδραστικοί, άντιλαϊκοί καί άντισοσισλιστικοί τρόποι σκέψης καί δράσης. 'Η προ
παγάνδα τοΰ Κόμματος έχει καθήκον νά ξεσκεπάσει
μέ θεωρητικά καί πραχτικά έπιχειρήματα τήν ιδεο
λογική ταξική φύση τοΰ φιλελευθερισμού καί γραφειοκρατισμοΰ. Οί κομμουνιστές, οί έργάτες καί
οί πλατιές εργαζόμενες μάζες πρέπει νά ξησηκωθοϋν μέ βαθιά πεποίθηση, ενάντια στίς φιλελευθεριστικές εκδηλώσεις, τίς διαστρεβλώσεις καί τη
γραφειοκρατική ρουτίνα, νά τίς άνακαλυψουν καί
καταπολεμήσουν σέ κάθε κρίκο καί σέ κάθε μορ
φή εμφάνισής τους.
Είναι άναγκαϊο νά δυναμώνει καί βαθύνει πα
ραπέρα ή πάλη ενάντια στόν τεχνοκρατισμό καί
διανοητικισμό, σάν άπεικόνιση τού γραφειοκρατισμοΰ, πού όδηγοΰν στήν άπομάκρυνση άπό τήν
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προλεταριακή ιδεολογία καί πολιτική τοΰ Κόμματος,
στήν εξασθένιση τοΰ ήγετικοΰ ρόλου τής εργατικής
τάξης στήν κοινωνία μας, στήν υποτίμηση τοΰ ρό
λου καί τής δημιουργικής σκέψης τών μαζών. Οί
τεχνοκρατικές καί διανοητικιστικές επιδράσεις, προ
παντός τά τελευταία χρόνια, εκφράστηκαν, εκτός
τών άλλων, στήν υπερτίμηση τής τεχνικής καί τής
ειδικότητας, στή μή θεώρηση τών προβλημάτων
άπό πολιτική καί ιδεολογική σκοπιά, στήν έλλειψη
εμπιστοσύνης στήν όρμή καί τήν αισιοδοξία τών
μαζών.
Πρέπει νά ένταθεϊ όλο καί περισσότερο ή πάλη
ένάντια στό φιλελευθερισμό, σάν έκφραση τοΰ ίδεολογικοΰ καί πολιτικοΰ οπορτουνισμού, τών παρα
χωρήσεων πρός τόν ταξικό εχθρό, τής συμφιλίωσης
μέ τίς επιδράσεις τών ξένων ιδεολογιών, μέ τίς ελ
λείψεις καί τίς άδυναμίες. 'Η άνάγκη γιά τό βάθαιμα αύτής τής πάλης γίνεται άκόμα πιό άπαραίτητη γιατί τούτα τά τελευταία χρόνια οί φιλελευθεριστικές έκδηλώσεις καί επιδράσεις πρόβαλλαν μέ
άρκετή οξύτητα καί έβλαψαν τή δουλιά σέ άρκετούς
τομείς, όπως στήν κουλτούρα, στό στρατό, στήν
οικονομία καί άλλού. Ποτέ καί σέ καμιά περίπτωση
νά μή υποτιμούμε αύτούς τούς κινδύνους, μά νά δια
τηρούμε πάντα όξυμένη τήν πολιτική καί ιδεολογι
κή επαγρύπνηση, νά δυναμώνομε τόν έλεγχο άπό
τά πάνω καί άπό τά κάτω, ν’ άνεβάζομε σέ όλους
τήν προλεταριακή πειθαρχία καί συνείδηση.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει ν’ άφιερώσει τό Κόμ
μα γιά τό ξερίζωμα τών φιλελευθεριστικών καί άναρχικών άντιλήψεων σχετικά μέ τή δημοκρατία
καί τή λευτεριά στή σοσιαλιστική κοινωνία. Μερι
κοί σκέπτονται ότι, μιά πού βρισκόμαστε στή δη
μοκρατία, έχουν μόνο δικαιώματα καί καθόλου κα
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θήκοντα, ότι μόνο τό κράτος καί ή κοινωνία έχουν
άπέναντί τους υποχρεώσεις, τίς όποιες δέν παρα
λείπουν νά τίς άπαιτοΰν, ένώ αύτοί είναι λεύτεροι
νά συμπεριφέρονται καί νά δροΰν όπως θέλουν, νά
παραβιάζουν σά νά μή συμβαίνει τίποτε τό κακό
τήν πειθαρχία τής δουλιάς καί τήν κοινωνική πει
θαρχία, τούς νόμους τοΰ κράτους καί τούς κανόνες
τής κοινωνίας. Αύτές οί επιζήμιες άπόψεις πρέπει νά
καταπολεμηθούν άποφασιστικά, γιατί είναι ξένες
πρός τίς άρχές τού σοσιαλισμού.
Στίς γραμμές τού Κόμματος καί στό λαό μας ύπάρχει ύγιές καί σφριγηλό πνεύμα πολιτικής μαχη
τικότητας καί αύτό άποτελεϊ μεγάλη νίκη τού Κόμ
ματος. Μά, αύτό δέν πρέπει νά μάς οδηγήσει σέ
αύτοϊκανοποίηση καί νά κλείνομε τά μάτια μπρο
στά στίς εκδηλώσεις άδιαφορίας, πού παρατηρούν
ται σέ άρκετούς έργαζόμενους, μάλιστα καί σέ με
ρικούς κομμουνιστές καί στελέχη. 'Η πάλη ενάντια
στίς έκδηλώσεις άδιαφορίας παραμένει επίκαιρο κα
θήκον τοΰ Κόμματος καί τών μοχλών του.
Τό Κόμμα τόνιζε πάντοτε ότι ή πάλη τών τά
ξεων στό ιδεολογικό πεδίο πρέπει νά είναι μετω
πική καί νά διεξάγεται τόσο ενάντια στό φιλελευ
θερισμό, όσο καί ενάντια στό γραφειοκρατισμό,
τόσο ενάντια στά ύπολείμματα τής ιδεολογίας τών
παλιών έκμεταλλευτριών τάξεων, όσο καί ενάντια
στίς έπιδράσεις καί εκδηλώσεις τών σημερινών α
στικών καί ρεβιζιονιστικών ιδεολογιών. Παλαίβοντας ενάντια στόν έκφυλιστικό μέ άστικο—ρεβιζιονιστική προέλευση φιλελευθερισμό δέν πρέπει νά ύποτιμοΰμε καί τήν πάλη ενάντια στίς διάφορες εκδη
λώσεις τοΰ συντηρητισμού, ό όποιος, έξ αιτίας τών
ιστορικών μας συνθηκών, έχει άκόμα βαθιές ρίζες
καί επιδράσεις.
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Μεγάλο σχολείο τής ταξικής πάλης στήν πε
ρίοδο άνάμεσα στά δυό συνέδρια ήταν ή 4η, 5η, 6η
καί 7η Όλομέλεια τής Κεντρικής Επιτροπής του
Κόμματος. Αύτές οί ολομέλειες άνακάλυψαν καί σύντριψαν τίς εχθρικές ομάδες τών Φαντίλ Πατσράμι
καί Τόντι Λιουμπόνια, Μπεκίρ Μπαλούκου, Πετρίτ
Ντούμε καί Χίτο Τσιάκο, Αμπντύλ Κελέζι, Κώτσιο
Θεοδόσι, Κίτσιο Νγκέλια κλπ, πού διεξήγαγαν πλα
τιά υπονομευτική καί σαμποταριστική δράση στό
πεδίο τής ιδεολογίας καί τής κουλτούρας, στό στρα
τό, στή βιομηχανία, στή σχεδιοποίηση, στό εμπό
ριο κλπ.
Αύτή ήταν μιά μεγάλη καί πάρα πολύ έπικίνδυνη συνωμοσία. Αυτοί οί εχθροί, σέ στενή σύνδε
ση καί συνεργασία άνάμεσά τους καί σέ συντονι
σμό μέ μερικά ξένα ρεβιζιονιστικά κράτη, άποσκοπούσαν νά έξαλείψουν τό Κόμμα, νά άνατρέψουν τή
λαϊκή έξουσία, ν’ άνοίξουν τό δρόμο στό ρεβιζιονισμό καί νά παλινορθώσουν τόν καπιταλισμό στήν
Αλβανία.
Στό πεδίο τής ιδεολογίας καί τής κουλτούρας
ή προδοτική όμάδα τών Φαντίλ Πατσράμι καί Τόντι
Λιουμπόνια καί συντροφιά άποπειράθηκε νά διαδόσει τήν άστικο—ρεβιζιονιστική ιδεολογία, κουλτού
ρα καί τρόπο ζωής, γιά νά δημιουργήσει τό κατάλ
ληλο έδαφος στήν πολιτική άντεπανάσταση. Απέβλεπαν, σέ πρώτη γραμμή, νά εκφυλίσουν τή νεο
λαία καί τή διανόηση, νά τίς ρίξουν ενάντια στό
Κόμμα καί τό σοσιαλισμό, έτσι όπως έκαμαν οί εχ
θροί τού μαρξισμού—λενινισμού στίς ρεβιζιονιστικές
χώρες.
Ή προδοτική καί πραξικοπηματική όμάδα τών
Μπεκίρ Μπαλούκου, Πετρίτ Ντούμε καί Χίτο Τσιάκο ήταν φράξια στήν κορυφή τού στρατού, όμάδα
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συνωμοτών γιά τή βίαιη άνατροπή τής Κεντρικής
Επιτροπής μέ ένοπλο πραξικόπημα καί γιά τήν έξόντωση τοϋ Κόμματος Εργασίας τής Αλβανίας
καί τής διχτατορίας τοϋ προλεταριάτου, στηριζόμενη καί στήν ένοπλη εξωτερική επέμβαση. Γιά νά
πετύχουν αυτούς τούς σκοπούς, εργάστηκαν γιά
τήν εξασθένιση τής κομματικής οργάνωσης καί τού
ήγετικού της ρόλου στό στρατό, γιά τήν άντικατάσταση τής μαρξιστικής—λενινιστικής ιδεολογίας
τοΰ Κόμματός μας μέ τή ρεβιζιονιστική ιδεολογία,
γιά τό σαμποτάρισμα τής στρατιωτικής γραμμής
τοΰ Κόμματος καί τήν άντιπαράθεση τών συνθηκόλογων καί προδοτικών θέσεών τους σ’ αύτή τή
γραμμή. Προσπάθησαν νά ύπονομεύσουν τήν άμυντική ϊσχή τής χώρας καί νά μπάσουν στό στρατό
μισητές μέθοδες των άστικών καί ρεβιζιονιστικών
στρατών.
Πλατιά εχθρική δράση άνέπτυξε στό πεδίο τής
οικονομίας ή προδοτική ομάδα τών Άμπντύλ Κελέζι, Κώτσιο Θεοδόσι, Κίτσιο Νγκέλια καί συντρο
φιά. Αύτή ή ομάδα άποπειράθηκε νά διαστρεβλώσει
τή γραμμή τού Κόμματος γιά τήν άνάπτυξη τής
οικονομίας, τίς άρχές τής οργάνωσης καί διεύθυν
σής της καί νά μπάσει ρεβιζιονιστικές μορφές καί
μέθοδες αύτοδιαχείρισης κλπ. Αύτοί άνάπτυξαν ύπονομευτική δράση μέ σοβαρές συνέπειες σέ τέτιους
τομείς κλειδιά, όπως είναι ή σχεδιοποίηση, τά πε
τρέλαια, τό εξωτερικό εμπόριο κλπ. Προσπαθούσαν
νά έξασθενίσουν καί νά ύπονομεύσουν έτσι τή βά
ση τού σοσιλιστικοΰ μας καθεστώτος, ν’ άνοίξουν
τό δρόμο τής οικονομικής καί πολιτικής ύποταγής
καί ύποδούλωσης τής χώρας στούς ξένους.
Αύτές οί ομάδες ήταν ΐμπεριαλιστικο—ρεβιζιονιστικά πραχτορεϊα στούς κόλπους τοΰ Κόμματος καί
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τοΰ κράτους, άποτελούμενες άπό στοιχεία εκφυλι
σμένα πολιτικά καί ηθικά, πού είχαν άστικοποιηθεϊ
καί είχαν συνθηκολογήσει μπροστά στήν πίεση τών
εξωτερικών καί εσωτερικών εχθρών, μπροστά στήν
περικύκλωση καί τήν ιδεολογική επίθεση τοΰ διεθνοΰς ιμπεριαλισμού καί ρεβιζιονισμού.
Ό κίνδυνος πού παρουσίαζαν αύτές οί εχθρι
κές ομάδες, ήταν πάρα πολύ σοβαρός, γιατί κατεί
χαν σημαντικές θέσεις στό Κόμμα καί στήν εξουσία
καί εκμεταλλεύονταν τό μεγάλο κύρος τού Κόμμα
τος γιά νά συγκαλύψουν τήν εχθρική τους δουλιά.
Συγκάλυπταν τήν άντεπαναστατική δράση προ
σποιούμενοι ότι έκαναν τό καθετί έξ ονόματος τού
Κόμματος, τάχα γιά τό καλό του καί γιά τό καλό τοΰ
λαοΰ, τάχα γιά τή δημιουργική εφαρμογή τών άποφά
σεων καί οδηγιών. Δροΰσαν ύπουλα, δέν τολμούσαν
νά βγούν άνοιχτά ενάντια στή γραμμή τοΰ Κόμματος,
γιατί, όπως όλοι οί άλλοι εχθροί, δέν είχαν καμιά
βάση στό Κόμμα καί στό λαό. Ή δύναμη καί ή άτσάλινη ενότητα τού Κόμματος τούς καταπίεζε. Οί
ύγιεϊς δεσμοί του μέ τό λαό τούς κατατρόμαζαν.
Οί εχθροί κατόρθωσαν νά δράσουν καί νά προ
ξενήσουν ζημίες γιά ενα χρονικό διάστημα χωρίς ν’
άνακαλυφτοΰν, γιατί βρήκαν καί κενά στή δουλιά
τοΰ Κόμματος καί τής εξουσίας. Εκμεταλλεύτηκαν
τά λάθη καί τίς ελλείψεις, τίς εκδηλώσεις γραφειοκρατισμού, φιλελευθερισμού καί εύφορίας, τίς όποιες
ύποκίνησαν καί διέδοσαν όσο μπόρεσαν, έπωφελήΘηκαν άπό τήν εξασθένιση τής επαγρύπνησης καί
τού ελέγχου, άπό τή μή επίμονη έφαρμογή τών
άρχών καί τών κανόνων τοΰ Κόμματος καί τού
κράτους, άπό τίς διάφορες ελλείψεις στή διαπαιδαγωγητική δουλιά, άπό τό γεγονός ότι δέν παίρνονταν σοβαρά ΰπόψη τά διδάγματα τοΰ Κόμματος
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σχετικά μέ τήν πάλη τών τάξεων καί μέ τήν ιμπε
ριαλιστικό—ρεβιζιονιστική περικύκλωση.
Γι’ αύτά πού συνέβηκαν φέρουν εύθύνη όλα τά
ηγετικά όργανα, περιλαβαίνοντας καί τήν Κεντρική
Επιτροπή καί τήν Κυβέρνηση. Ιδιαίτερη συλλογι
κή καί άτομική εύθύνη, έχουν εκείνες οί κομματικές
οργανώσεις, οί κομμουνιστές καί τά στελέχη εκεί
νων τών τομέων πού οΐ εχθροί άνάπτυξαν τήν πιό
έντονη δράση τους. Αύτοί φέρουν εύθύνη γιατί έπέτρεψαν τήν εξασθένιση τού ήγετικού ρόλου τών
όργανώσεων τοΰ Κόμματος, δέν ένεμειναν μέ συνέ
πεια στίς άποφάσεις καί τίς οδηγίες τοΰ Κόμματος
καί στούς νόμους τοΰ κράτους, γιατί μερικοί άπ’
αύτούς έδειξαν πολιτική μυωπία καί φιλελευθερισμό,
ενώ μερικοί άλλοι δέν είχαν τήν έπεναστατική τόλ
μη νά ύψώσουν τή φωνή, νά καταγγείλουν καί νά
βάλλουν στή θέση τους τούς εχθρούς.
'Η εχθρική δράση άνακαλύφτηκε καί συντρίφτη
κε μπροστά στήν άτσάλινη ενότητα, τήν πολιτική
όσφρηση καί ώριμότητα, τήν ιδεολογική σαφήνεια
καί τήν έπαναστατική άποφασιστικότητα τοΰ Κόμ
ματος καί τής ήγεσίας τους. Ή σοσιαλιστική Αλ
βανία σώθηκε άπό μιά μεγάλη καί έπικίνδυνη συνω
μοσία. Άπ’ αύτή τή σκληρή ταξική σύγκρουση τό
Κόμμα βγήκε πιό ισχυρό καί πιό σφυρηλατημένο, ή
ενότητα τών γραμμών τοΰ Κόμματος γύρω άπό
τήν Κεντρική Επιτροπή, καθώς καί ή ενότητα τοΰ
λαοΰ μέ τό Κόμμα άνέβηκαν σέ υψηλότερο βαθμό.
Ανέβηκε καί δυνάμωσε ή έπαναστατική επαγρύπνη
ση τοΰ Κόμματος καί τών μαζών. Ή οικονομία μας
παγιώθηκε παραπέρα καί σημείωσε νέες έπιτυχίες
στό δρόμο τής σοσιαλιστικής της άνάπτυξης, οί
τέχνες καί ή κουλτούρα μας άπόχτησαν μεγαλύτε
ρη κομματικότητα καί μαχητικότητα. Ό στρατός,
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όλες οί ενοπλες δυνάμεις συσπειρώθηκαν άκόμα πιό
ισχυρά γύρω άπό τό Κόμμα, άνέβηκαν σέ άνώτερη
βαθμίδα ή ίδεοπολιτική σφυρηλάτηση, τό έπαναστατικό πνεύμα καί ή πολεμική ετοιμότητά τους
γιά τήν άντιμετώπιση καί τή συντριβή κάθε εχθρού
πού θά τολμούσε νά επιτεθεί στή σοσιαλιστική μας
πατρίδα. Σ’ αύτή τήν πάλη ή εργατική μας τάξη,
ή συνεταιρισμένη άγροτιά, ή νεολαία, οί γυναίκες,
ή διανόηση καί τά στελέχη μας εδειξαν τόν ύψηλό
τους πατριωτισμό, τήν άκλότητη εμπιστοσύνη πρός
τό Κόμμα καί τήν ηγεσία του, τήν άφοσίωσή τους
στή σωστή γραμμή του.
Ή άνακάλυψη καί συντριβή τής συνωμοσίας
τών εσωτερικών καί εξωτερικών εχθρών είναι μεγά
λη νίκη τοΰ Κόμματος καί τοΰ λαοΰ μας, νίκη τοΰ
μαρξισμού—λενινισμοΰ ενάντια στό ρεβιζιονισμό.

2 . — O ΗΓΕΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΖΩΝ
'Η εργατική τάξη, καθοδηγούμενη άπό τό Κόμ
μα, στάθηκε πάντα μπροστάρισσα στά μεγάλα
ιστορικά γεγονότα σέ τούτα τά 35 χρόνια πάλης
καί δουλιάς γιά τήν άπελευθέρωση τής Αλβανίας
καί τό θρίαμβο τής λαϊκής επανάστασης, γιά τόν
ολόπλευρο επαναστατικό μετασχηματισμό τής χώ
ρας σέ σοσιαλιστικές βάσεις. Αύτό είναι ενας άπό
τούς κυριότερους παράγοντες πού ή επανάστασή
μας άναπτύχθηκε μέ συνέπεια σέ σωστό μαρξιστικό—λενινιστικό δρόμο.
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'Η εργατική τάξη είναι ήγέτρια τάξη τής κοι
νωνίας. Εχει τό πολιτικό της Κόμμα πού τήν κα
θοδηγεί καί τή μαρξιστική—λενινιστική Ιδεολογία
πού τής φωτίζει τό δρόμο, είναι φορέας τών ιδανι
κών του σοσιαλισμού καί τού κομμουνισμού. Είναι
συνδεμένη μέ τήν ύψηλότερη μορφή τής σοσιαλιστι
κής ίδιοχτησίας καί μέ τούς ηγετικούς τομείς τής
οικονομίας, είναι ή πιό συνειδητή, ή πιό οργανω
μένη καί ή πιό πειθαρχική τάξη. Τό ειδικό βάρος
της στήν παραγωγή καί στή σύνθεση τού πληθυσμοΰ αύξαίνει συνεχώς.
Οπως μάς διδάσκει ό μαρξισμός—λενινισμός, δέ.
μπορεϊ να εκπληρώσει τόν ήγετικό ρόλο καμιά άλλη
τάξη ή κοινωνικό στρώμα εκτός άπό τήν εργατική
τάξη, τόσο στήν πάλη γιά τήν εγκαθίδρυση τής
διχτατορίας τού προλεταριάτου, όσο καί στήν οι
κοδόμηση τής νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Αύτός
ό ρόλος θά διατηρηθεί καί θά δυναμώσει καί στό
μέλλον, έφόσον ύπάρχουν οί τάξεις καί τό κράτος
τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου.
Στήν περίοδο άνάμεσα στά δυό συνέδρια τό
Κόμμα διεξήγαγε ολόπλευρη δουλιά ώστε ό ρόλος
τής εργατικής τάξης νά είναι αισθητός καί νά άσκεΐται ισχυρά παντού, ώστε ή έργατική τάξη μέ τήν
ιδεολογία, μέ τήν έπαναστατική όρμή καί μέ τό πα
ράδειγμά της νά δίνει τόν τόνο σ’ όλη τή ζωή τής
χώρας. Συνεπώς, αύξήθηκε ή πολιτική δράση τής
έργατικής τάξης, ή ενεργός συμμετοχή της στή λύ
ση τών μεγάλων προβλημάτων τού Κόμματος καί
τού κράτους, διευρύνθηκε καί δυνάμωσε ό άμεσος
ελεγχός της γιά τήν εφαρμογή τής πολιτικής τού
Κόμματος σ’ όλα τά πεδία. Πολύ σημαντικός δεί
χτης τής άνάπτυξης τοΰ ρόλου τής έργατικής τά
ξης είναι καί τό γεγονός ότι στά όργανα καί στούς
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μηχανισμούς τού Κόμματος, τής εξουσίας, τής οίκονομίας καί τής κουλτούρας ήρθε μεγάλος άριθμός
στελεχών, βγαλμένων άπό τίς γραμμές τής εργατι
κής τάξης, τά όποία ζωογόνησαν καί έπαναστατικοποίησαν παραπέρα όλη τή δουλιά.
Αύτά
τά
άποτελέσματα
πραγματοποιήθηκαν
διαμέσου σκληρής πάλης μέ τίς φιλελευθεριστικές καί
γραφειοκρατικές, τεχνοκρατικές καί διανοητικιστικές αντιλήψεις καί στάσεις, πού εκφραζαν δυσπιστία
στίς ικανότητες τής εργατικής τάξης, πού δέ δέ
χονταν ή πού δέχονταν όσο γιά τά μάτια τόν έλεγ
χό της, πού μέ διάφορες μορφές καί τρόπους ύπερτιμοΰσαν τό ρόλο τών μηχανισμών, τών ύπαλλήλων καί τών ειδικών.
Τό Κόμμα καί στό μέλλον θά εργαστεί άκούραστα γιά τήν κατοχύρωση καί τό όλο καί μεγαλύ
τερο δυνάμωμα τού ήγετικοΰ ρόλου τής έργατικής
τάξης σ’ όλη τή ζωή τής χώρας. Αύτός ό ρόλος τής
τάξης πραγματοποιείται διαμέσου τοΰ Κόμματος
καί τοΰ προλεταριακού κράτους της. Χωρίς τό Κόμ
μα ό ηγετικός ρόλος τής εργατικής τάξης θά εμενε
μιά δημαγωγική, έξαπατητική φράση. Μόνο τό έπάναστατικό κόμμα τής έργατικής τάξης, εξοπλισμένο μέ τή μαρξιστική—λενινιστική θεωρία, κάνει
τήν τάξη συνειδητή τής ιστορικής της αποστολής,
τής καθορίζει ξεκάθαρα τούς αντικειμενικούς
στόχους τής πάλης καί τούς δρόμους γιά τήν επί
τευξή τους. Τό Κόμμα οργανώνει, διαπαιδαγωγεϊ,
κινητοποιεί καί διευθύνει τήν τάξη καί ολους τούς
συμμάχους της στήν περίπλοκη πάλη γιά τήν εγ
καθίδρυση τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου
καί τήν οικοδόμηση τού σοσιαλισμού.
Οΐ ρεβιζιονιστές όλων τών αποχρώσεων, παλιοί
καί νέοι, διέδοσαν καί διαδίδουν κάθε λογής άπό-
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ψεις γιά τήν άρνηση τής ιστορικής άποστολής τής
έργατικής τάξης, γιά τήν εξάλειψη προπαντός τοϋ
ήγετικοϋ ρόλου τής πρωτοπορεί ας της, τοϋ μαρ
ξιστικού—λενινιστικοϋ κόμματος, στήν επανάστα
ση καί στήν οικοδόμηση τού σοσιαλισμού.
Μέ τίς «θεωρίες» τους τοΰ παλλαϊκού κόμματος
καί κράτους, τοΰ κόμματος σά μόνον ιδεολογικός
παράγοντας ή σά συντονιστικό όργανο, μέ τά κηρύγματά τους τής αύθορμησίας στό εργατικό κίνη
μα, τοΰ πλουραλισμοΰ καί τής μετάβασης στό σόσιολισμό κάτω άπό τή διεύθυνση άλλων τάξεων
καί πολιτικών δυνάμεων, οί ρεβιζιονιστές επιδιώ
κουν νά άφήσουν τήν εργατική τάξη χωρίς ήγεσία,
άφοπλισμένη μπροστά στόν εχθρό πού είναι οργα
νωμένος καί οπλισμένος ώς τά δόντια, νά σαμποτά
ρουν τήν έπανάσταση νά έκμηδενίσουν τή θεωρία
καί τήν πραχτική τής διχτατορίας τοΰ προλετα
ριάτου.
Τό Κόμμα μας άπέριψε μέ περιφρόνηση αύτές
τίς άντιδραστικές θεωρίες, όπως καί τίς άντιμαρξιστικές καί άναρχικές άπόψεις σχετικά μέ τήν «αύτοδιαχείριση», σχετικά μέ τήν «άμεση ήγεσία» τής
έργατικής τάξης. Έθεσε τήν εργατική τάξη μας
στόν ιστορικό ρόλο πού τής άνήκει στή σοσιαλι
στική κοινωνία. Αύτό άντιβαίνει πλέρια στίς άντιλήψεις καί στήν πραχτική τών χρουστσιοφικών ρεβιζιονιστών πού μεταχειρίζονται τήν εργατική τά
ξη στίς χώρες τους σάν άπλά παραγωγική δύναμη,
πού τή μετάτρεψαν σέ τάξη κάτω άπό καταπίεση
καί εκμετάλλευση, σέ βάρος τής όποίας πλουτίζει
ή νέα άστική τάξη.
Στή χώρα μας δέν ύπάρχουν ζητήματα τής
πολιτικής τοΰ Κόμματος καί τοΰ κράτους, γιά τά
όποϊα ή έργατική τάξη καί οΐ άλλες εργαζόμενες
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μάζες νά μή λένε τό λόγο τους καί νά μή παίρνουν
ενεργό μέρος στήν επίλυσή τους. Τό Κόμμα έδοσε
καί δίνει μεγάλη σημασία στίς διοβουλεύσεις μέ τήν
εργατική τάξη καί μέ τίς άλλες εργαζόμενες μάζες,
στήν πλατιά άνάπτυξη τής κριτικής τών μαζών
γιά τίς ελλείψεις καί τίς άδυναμίες στή δουλιά, στήν
ενεργό συμμετοχή τής τάξης στή διακυβέρνηση τής
χώρας.
Ιδιαίτερη προσοχή άφιέρωσε καί άφιερώνει τό
Κόμμα στόν άμεσο ελεγχο τής εργατικής τάξης καί
τών άλλων εργαζόμενων μαζών, στήν εφαρμογή
στήν πράξη αΰτοΰ τοΰ μεγάλου λενινιστικοΰ διδάγ
ματος. Αύτό τόν έλεγχο πού άσκεΐται μέ τήν κα
θοδήγηση τού Κόμματος σ’ όλη τήν κρατική καί
κοινωνική δραστηριότητα, τόν θεωρεί γενική καί
παντοτεινή άρχή τής σοσιαλιστικής μας κοιν ωνίας
σέ κάθε σφαίρα καί κρίκο της, έκφραση τής άσκη
σης τής διχτατορίας τού προλεταριάτου άπό τήν
εργατική τάξη σέ συμμαχία μέ τήν άγροτιά. Ό ερ
γατικός έλεγχος είναι μιά άπό τίς σπουδαιότερες
κατευθύνσεις τής ταξικής πάλης γιά νά εξασφαλι
στεί ή νίκη τού σοσιαλισμού, γιά νά μή έπιτραπεΐ
ό εκφυλισμός τοΰ σοσιαλιστικοΰ καθεστώτος, είναι
μεγάλο σχολείο γιά τήν επαναστατική διαπαιδα
γώγηση τής εργατικής τάξης καί τών άλλων εργα
ζόμενων μαζών.
Ό άμεσος εργατικός καί άγροτικός έλεγχος έ
δοσε πολύτιμα άποτελέσματα γιά τήν άνακάλυψη
καί τήν παραμέριση άρκετών ελλείψεων καί άδυναμιών, εκδηλώσεων φιλελευθερισμού, διαστρεβλώσεων
καί παραβιάσεων τών νόμων τού κράτους καί τών
κανόνων τής κοινωνίας μας. Χρησίμευσε σάν ισχυρό
μέσο γιά νά ξεσκονιστούν άπό τό γραφειοκρατισμό
καί τή ρουτίνα άρκετές διαχειρήσεις, οικονομικές έ-
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πιχειρήσεις καί πολιτιστικά ίδρύματά, στελέχη καί
κομματικές οργανώσεις, γιά νά δημιουργηθεΐ σ’ όλη
τή χώρα ζωηρή έπαναστατική άτμόσφαιρα, γιά νά ε
φαρμοστεί σωστά ή γραμμή τού Κόμματος καί νά
έκτελεστοΰν μ’ έπιτυχία τά καθήκοντα σ’ δλα τά
πεδία τής σοσιαλιστικής οικοδόμησης.
Τελευταία τό Κόμμα πήρε σημαντικά μέτρα γιά
νά θέσει τόν εργατικό καί άγροτικό έλεγχο σέ γε
ρές οργανωτικές βάσεις καί γιά νά τόν άνεβάσει σέ
νέο ποιοτικό έπίπεδο. Τώρα μπαίνει σέ πρώτη μοί
ρα ή παγίωση τής οργάνωσης τών ομάδων έργατικοΰ καί αγροτικού ελέγχου, ή ειδικευμένη καθοδήγηση αύτοΰ τοΰ ελέγχου άπό μέρους τών κομ
ματικών οργανώσεων καί έπιτροπών, ό προσανα
τολισμός καί ή κατεύθυνσή του στά ούσιωδέστερα ζητήματα πού σχετίζονται με τήν εφαρμογή τής
γραμμής καί τών αποφάσεων τού Κόμματος, ό καλύτερος συνδυασμός τοΰ εργατικού καί άγροτικού
έλέγχου άπό τά κάτω μέ τόν κρατικό έλεγχο άπό
τά πάνω, ή γενίκευση τής επαναστατικής πείρας
αύτοΰ τοΰ έλέγχου, με σκοπό νά βαθαίνει καί νά
πλουταίνει όλο καί περισσότερο σέ περιεχόμενο
καί νά βρεθούν νέες καρποφόρες μορφές γιά τήν
άσκησή του.
Ή άνοδος καί τό παραπέρα δυνάμωμα τού η
γετικού ρόλου τής έργατικής τάξης, ή αύξηση τής
ίδεοπολιτικής έπίδρασης καί τής άποτελεσματικότητας τής δουλιάς της, έξαρτοΰνται πολύ άπό τήν έ
παναστατική
διαπαιδαγώγηση
καί
σφυρηλάτηση,
άπό τό άνέβασμα τής συνείδησής της στό επίπεδο
τής άποστολής πού έχει στή σοσιαλιστική κοινωνία.
Σ’ αύτό τό ζήτημα τό Κόμμα έχει ύπόψη ότι
ή έργατική μας τάξη είναι σχετικά νέα, ότι τό με
γαλύτερο μέρος τών έργατών προέρχεται άπό μή
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προλεταριακά στρώματα, ότι οΐ γραμμές της συμ
πληρώνονται καθημερινά μέ νεους εργάτες πού έρ
χονται άπό τά θρανία τοΰ σχολείου, χωρίς πείρα
δουλιάς καί ζωής. Αύτά, καθώς καί οί άδυναμίες
στή διαπαιδαγωγητική δουλιά, είναι μερικά άπό τά
αίτια πού άρκετοί εργάτες δέ στέκουν πάντοτε καί
όπως πρέπει στό ρόλο πού άνήκει στήν τάξη τους,
δέ λένε θαρραλέα καί μέ ώριμότητα τό λόγο τους,
δέν αισθάνονται τή μεγάλη εύθύνη πού έχουν γιά
τή σωστή εφαρμογή τής γραμμής καί τών άποφά
σεων τοΰ Κόμματος άπ’ όποιονδήποτε, μέσα καί ε
ξω άπό τήν έπιχείρηση, δέν έργάζονται πάντοτε μέ
υψηλό επαναστατικό πνεΰμα, μέ προλεταριακή ορ
γάνωση καί πειθαρχία.
Γι’ αύτό θά χρειαστεί στό Κόμμα νά εργαστεί
καί στό μέλλον έπίμονα γιά νά διαπαιδαγωγήσει
τήν τάξη μέ τή μαρξιστική—λενινιστική ιδεολο
γία, γιά νά τήν κάμει συνειδητή σχετικά μέ τό ρολο καί τά καθήκοντά της, ώστε νά εϊναι άλύγιστη
μαχήτρια γιά τήν οικοδόμηση τοΰ σοσιαλισμοΰ,
γιά τό δυνάμωμα τής διχτατορίας τοΰ προλε
ταριάτου καί γιά τήν υπεράσπιση τής πατρί
δας. 'Η ίδια ή εργατική τάξη νά στέκει μπρο
στάρης στήν πάλη γιά τήν εκπλήρωση τών κα
θηκόντων τού κρατικού σχεδίου, νά θέτει πάνω άπ’
όλα τό γενικό συμφέρο, νά περιφρουρεΐ τήν κοινή
ίδιοχτησία, νά δουλεύει μέ ύψηλή άποδοτικότητα
καί ποιότητα, νά δυναμώνει τήν πειθαρχία στή δουλιά, νά είναι καινοτόμος καί δημιουργός, νά διαφυλάσσει καί νά άναπτύσσει παραπέρα τά προλετα
ριακά της χαρακτηριστικά, νά άνεβάζει άδιάκοπα τό
εκπαιδευτικό, πολιτιστικό καί έπαγγελματικό της έπίπεδο. Ετσι ή εργατική τάξη μπορεϊ νά διαπαιδαγωγήσει μέ τό παράδειγμα καί στό πνεύμα της
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τή συνεταισμένη αγροτιά, τή νεολαία, τή διανόη
ση, όλους τούς έργαζόμενους τής χώρας μας.
Οί Έπαγγκελματικές Ενώσεις, πού κάνουν με
γάλη δουλιά γιά τή διαπαιδαγώγηση καί τήν κι
νητοποίηση τών έργατών καί τών άλλων έργαζόμενων γιά τήν οικοδόμηση τής νέας κοινωνίας, έ
χουν ιδιαίτερο ρόλο καί εύθύνη γιά νά βαθύνουν
καί προωθήσουν αύτή τή δουλιά. Κύριο καθήκον τής
οργάνωσης τών Επαγγελματικών Ένώσεων ήταν
καί μένει ή κομμουνιστική διαπαιδαγώγηση τών έργαζομένων. Κάθε τάση πού ύποτιμάει τή διαπαιδαγωγητική δουλιά τών έπαγγελματικών οργανώσεων
καί έπιδιώκει νά τίς μετατρέψει σέ ύποκατάστατα
τών διαχειρίσεων καί τών οικονομικών οργάνων, εί
ναι πολύ επιζήμια καί οδηγεί στήν άπομάκρυνση
τών Επαγγελματικών Ενώσεων άπό τή λειτουργία
τους σά σχολεία τού κομμουνισμού.
Πολύ λαθεμένη είναι καί ή γνώμη πού άπαντάται σέ μερικές περιπτώσεις, κατά τήν όποία οΐ
Επαγγελματικές Ενώσεις πρέπει νά άσχολούνται
μόνο μέ διαπαιδαγώγηση καί νά παραμελούν τά
οικονομικά προβλήματα. Ασφαλώς οΐ Επαγγελμα
τικές Ενώσεις δέν έχουν γιά ποιό λόγο νά κάνουν
τή δουλιά τών κρατικών καί οικονομικών οργάνων,
ούτε νά τά ντουμπλάρουν. Μά θά ήταν εντελώς άσυγχώρητο άν δέν ένδιαφέρονταν γιά τήν παραγω
γή, γιά τήν έχτέλεση τών καθηκόντων τού κρατι
κού σχεδίου. Αύτό θά δημιουργούσε κίνδυνο έκγραφειοκρατισμού τής διεύθυνσης τής οικονομίας. 'Η
άποτελεσματικότητα τής διαπαιδαγωγητικής δουλιάς τών επαγγελματικών οργανώσεων έξαρτάται
πολύ άπό τή στενή σύνδεσή της μέ τήν παραγω
γή, πράγμα πού δέ μπορεί νά γίνει καλά χωρίς νά
γνωρίσεις τά προβλήματα τής οικονομίας. Ταυτό
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χρονα ανήκει στίς Επαγγελματικές Ενώσεις νά παλαίψουν καλύτερα ένάντια σέ κάθε γραφειοκρατική
ενέργεια πού θίγει εστω κάί λίγο τά κατοχυρωμέ
να μέ νόμο δικαιώματα τών εργαζομένων.
Αναγνωρίζοντας τόν ήγετικό ρόλο τής εργα
τικής τάξης, τό Κόμμα έχτίμησε πάντα σωστά καί τή
θέση καί τή μεγάλη δύναμη τής αγροτιάς στήν κοι
νωνία μας. Στή φωτιά τού πολέμου γιά τήν άπελευθέρωση τής Αλβανίας καί τήν εγκαθίδρυση τής
λαϊκής εξουσίας, στίς σκληρές ταξικές μάχες γιά τήν
οικοδόμηση τοΰ σοσιαλισμοΰ, τό Κόμμα δημιούργη
σε καί σφυρηλάτησε τήν ισχυρή συμμαχία τής ερ
γατικής τάξης μέ τήν εργαζόμενη άγροτιά, κάτω
άπό τήν καθοδήγηση τής εργατικής τάξης. Αύτή ή
συμμαχία ήταν καί μένει ή βασική άρχή τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου, τό θεμέλιο τής ενότη
τας τοΰ λαοΰ γύρω άπό τό Κόμμα.
Τό Κόμμα καί τό κράτος τής εργατικής τάξης
εφάρμοσαν ενα εύρύ πρόγραμμα μέ ολόπλευρο πολι
τικό καί ιδεολογικό, οικονομικό καί κοινωνικο—πο
λιτιστικό χαρακτήρα, πού οδήγησε σέ βαθιούς ε
παναστατικούς μετασχηματισμούς στό χωριό καί
στό δυνάμωμα τής συμμαχίας τής εργατικής τάξης
μέ τήν άγροτιά. Όλο τό χωριό μας σήμερα, άνε
ξαίρετα, εχει μπεϊ στό δρόμο τοΰ σοσιαλισμοΰ. Αύ
τό είναι μεγάλη ιστορική νίκη τής γραμμής τού
Κόμματος, τής επανάστασής μας.
Παρ’ όλα αύτά, τό Κόμμα έχει ύπόψη ότι άνά
μεσα στό χωριό καί τήν πόλη ύπάρχουν καί θά
διατηρηθοΰν άκόμα γιά άρκετό καιρό οΐ ούσιώδικες
διαφορές. 'Η πάλη γιά τόν περιορισμό τους είναι ά
κυριότερος δρόμος γιά τό δυνάμωμα τής συμμαχίας
τής εργατικής τάξης μέ τή συνεταιρισμένη άγροτιά
καί άπαραίτητος όρος γιά νά φραχτεί ά δρόμος
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στόν άστικό εκφυλισμό. Τό Κόμμα πήρε καί θά πά
ρει μέτρα συνεχώς ώστε οΐ διοφορές άνάμεσα στό
χωριό καί τήν πόλη νά περιορίζονται συνεχώς.
Στήν άγροτιά μας, γιά τό μεγάλο ρόλο πού έ
παιξε καί παίζει στή σοσιαλιστική κοινωνία, άξιζε
καί άξίζει καθετί πού εγινε καί γίνεται γιά τήν
πρόοδο καί τήν άνθιση τού χωριού. Αύτή κράτησε
τό μεγαλύτερο βάρος τών προηγούμενων άπελευθερωτικών άγώνων καί τού Αντιφασιστικού Έθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα, εγινε άποφασιστική δύ
ναμη τής άνοικοδόμησης τής χώρας, άπό τούς κόλ
πους της βγήκε ή νέα εργατική τάξη, φάνηκε πάν
τοτε πατριώτισσα, έπαναστατική καί πιστή στό
Κόμμα καί στήν υπόθεση τής έργατικής τάξης.
Τό Κόμμα καί στό μέλλον θά δείξει ιδιαίτε
ρη φροντίδα γιά νά προσελκύσει όλο καί πιό
δραστήρια τήν αγροτιά στήν πολιτική, οικονομι
κή καί κοινωνική ζωή τής χώρας, γιά νά τή διαπαιδαγωγήσει πολιτικά καί ιδεολογικά, γιά νά
παγιώσει όλο καί περισσότερο τό συνεταιριστι
κό σύστημα καί γιά νά ανεβάσει τό εκπαιδευ
τικό, πολιτιστικό καί επαγγελματικό της επίπεδο.
Στή διαπαιδαγωγητική δουλιά νά μή λησμονούμε ό
τι οί εκδηλώσεις τού αισθήματος τής άτομικής ίδιοχτησίας καί τά ύπολείμματα τής μικροαστικής
ψυχολογίας, γιά τούς λόγους πού είναι γνωστοί,
έχουν άκόμη γερές ρίζες στό χωριό. Αύτά γίνονται
πηγή πολλών κακών, όπως είναι τό κυνήγι τού
στενού άτομικού συμφέροντος, οί άπουσίες ά
πό τή δουλιά, οί ζημίες στήν κοηωνική ϊδιοχτησία
κλπ. 'Η άγροτιά πρέπει νά παλαίψει μέ άποφασιστικότητα ένάντια σ’ ουτές τίς ξένες έκδηλώσεις, νά
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δυναμώσει τό συλλογικό πνεΰμα, νά πάρει ενεργό μέ
ρος στήν ταξική πάλη, νά δουλέψει ορμητικά γιά τήν
πρόοδο τής γεωργίας καί τοΰ σοσιαλιστικού μας
χωριοΰ.
'Η εργατική τάξη, όπως πάντα, πρέπει νά πα
ραστέκει στή σύμμαχό της, νά άσκεΐ τόν έλεγχό της
σ’ όλους τούς οργανισμούς τού κράτους καί τής οί
κομίας γιά τήν έφαρμογή τής πολιτικής τοΰ Κόμ
ματος πρός τό χωριό, νά βαθύνει τό μεγάλο επα
ναστατικό κίνημα «'Η γεωργία είναι ύπόθεση όλου
τοΰ λαοΰ». Μέ τό παράδειγμά της νά διαπαιδαγωγεΐ όλους τούς εργαζόμενους νά άγαποΰν τό χω
ριό, νά σέβονται καί νά τιμοΰν τή δουλιά στή γεωρ
γία, νά καταπολεμούν κάθε εκδήλωση περιφρόνη
σης γιά τό χωριό καί γιά τή δουλιά στό χωριό.
Ταυτόχρονα είναι άναγκαΐο νά διεξάγεται πάλη καί
ενάντια σέ κάθε έκδήλωση δυσπιστίας τοΰ χωριού
πρός τήν πόλη, γιά νά δυναμώσει όλο καί περισσό
τερο ή άγωνιστική συμμαχία άνάμεσα στήν εργα
τική τάξη καί τή συνεταιρισμένη άγροτιά.
'Η διανόηση τής χώρας μας, πού βγήκε άπό
τούς κόλπους τών εργατών καί τών άγροτών, επαιξε καί παίζει σημαντικό ρόλο στήν ολόπλευρη ά
νάπτυξη τής σοσιαλιστικής Αλβανίας. Διαφορετικά
άπό τίς ρεβιζιονιστικές χώρες, όπου ή κυριότερη δύνα
μη τής άντεπανάστασης πού εξάλειψε τίς καταχτήσεις
τού σοσιαλισμοΰ, ή διανόησή μας υπηρετεί τή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου, τό λαό καί τήν επανά
σταση, στέκει ενωμένη γερά μέ τό Κόμμα. Αύτό είναι
μιά άλλη μεγάλη νίκη τής πολιτικής τού Κόμματος.
Σέ πάλη μέ τίς φιλελευθεριστικές καί τεχνοκρατικές άντιλήψεις, μέ τίς εκδηλώσεις γραφειοκρατισμοΰ καί διανοητικιστικής ύπεροψίας, μέ τίς
τάσεις γιά διαταγές καί προνόμια πού άπαντοΰν-
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ται σέ μερικές περιπτώσεις στίς γραμμές τών δια
νοουμένων, τό Κόμμα ζυμώνει όλο καί πιό καλά
τή διανόηση με τή μαρξιστική—λενινιστική ιδεο
λογία, μέ τά χαρακτηριστικά καί τίς ήθικές ιδιό
τητες τών έργατών καί τών άγροτών. Τή διαπαιδαγωγεΐ καί τήν κάνει πιό συνειδητή γιά τό ρόλο
της στήν κοινωνία, τή θέτει σέ τέτιες συνθήκες δουλιάς καί ζωής πού νά είναι πάντα κοντά στό λαό
καί κάτω άπό τό συνεχή έλεγχο τών μαζών. Ταυ
τόχρονα τό Κόμμα ζητεί άπό τή διανόηση νά αύξαίνει συνεχώς τίς γνώσεις της καί νά τίς θέτει
στήν ύπηρεσία τής σοσιαλιστικής οικοδόμησης τής
χώρας, νά παίρνει δραστήρια μέρος στήν τεχνικό—επι
στημονική επανάσταση καί σ' όλη τήν άνάπτυξη
τής σοσιαλιστικής κουλτούρας.
Σφριγηλή δύναμη τής επανάστασης καί πιστός
βοηθός τού Κόμματος ήταν καί μένει ή ήρωική νεο
λαία τής χώρας μας. Ή 35—χρονη πείρα τού Κόμ
ματος δείχνει ότι όταν ή άστείρευτη έπαναστατική
ενεργητικότητα τής νεολαίας ενώνεται μέ τήν ε
νεργητικότητα τής έργατικής τάξης καί τών άλλων
εργαζόμενων μαζών, κάτω άπό τήν καθοδήγηση
τού προλεταριακού Κόμματος, δεν ύπάρχει δύναμη
νά σταματήσει τό θρίαμβο τής επανάστασης καί
τού σοσιαλισμού.
Ή νεολαία μας περιβάλλεται άπό τήν ιδιαί
τερη φροντίδα τοΰ Κόμματος καί όλης τής κοι
νωνίας. Στή νεολαία άνοίχτηκαν μεγάλες προο
πτικές, πού τής κάνουν βέβαιο τό παρόν καί τό
μέλλον καί δίνουν ύψηλό περιεχόμενο καί νόημα
στή ζωή της. Τό Κόμμα ικανοποίησε όλο καί καλύ
τερα τούς πόθους καί τά διάφορα ύλικά, πολιτιστικά
καί πνευματικά αιτήματα τής νεολαίας, τήν κινη
τοποίησε σέ έπαναστατική δράση καί τήν έθεσε
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στό ρόλο ένός δραστήριου καί σημαντικού συμμέτο
χου στήν επανάσταση καί στήν οικοδόμηση τής
σοσιαλιστικής κοινωνίας. Γι’ αύτό κι ή νεολαία μας
άκολούθησε πάντα τό Κόμμα μέ ενθουσιασμό, αισιο
δοξία καί άφοσίωση, εθεσε στήν υπηρεσία τής άν
θισης τής πατρίδας καί τής ύπεράσπισής της όλες
τίς δυνάμεις της.
Εντελώς διαφορετική εικόνα βλέπομε στίς άστικές καί τίς ρεβιζιονιστικές χώρες, όπου ή άβεβαιότητα γιά τό παρόν καί τό μέλλον είναι καθημερι
νή άνησυχία τής νεολαίας. 'Η συνείδησή της δη
λητηριάζεται ώρα καί στιγμή άπό τήν έκφυλιστική
προπαγάνδα, πού τήν παρακινεί νά κυνηγάει μιά
κενή, εκτραχηλισμένη ζωή χωρίς ίδανικά, πού τήν
άπομακρύνει άπό τήν επανάσταση, πού τήν ώθεΐ
στό δρόμο τής εγκληματικότητας καί τής άλητείας
καί τή ρίχνει σέ άναρχισμό καί τυχοδιοχτισμό, σέ
ούτοπία καί άπόγνωση.
Τό Κόμμα μας επιδιώκει νά κρατεί πάντα άναμμένα στό νοΰ καί στήν καρδιά τής νεολαίας τά
κομμουνιστικά ιδανικά καί τό υγιές επαναστατικό
πνεΰμα, νά τή διαπαιδαγωγεΐ γιά νά είναι πιστή
μαχήτρια τοΰ Κόμματος, έτοιμη νά αφιερώσει τίς
δυνάμεις, τό ταλέντο καί τή ζωή της στήν οικοδό
μηση τοΰ σοσιαλισμού καί τήν ύπεράσπιση τής
πατρίδας. Καθοδηγούμενη άπό τό Κόμμα, ή νεολαία
νά άναπτύσσει άδιάκοπα τό πνεΰμα πρωτοβουλίας
καί επαναστατικών εξορμήσεων στήν παραγωγή
καί σ’ όλα τά πεδία. Νά δυναμώνει τήν άδιάλλαχτη στάση καί νά βρίσκεται πάντα σ’ έπίθεση ε
νάντια στόν ταξικό έχθρό, ενάντια σέ κάθε έπίδραση τής άστικο—ρεβιζιονιστικής ιδεολογίας, ενάντια
στίς φιλελευθεριστικές καί συντηρητικές εκδηλώσεις,
που έμποδίζουν τήν πορεία πρός τά μπρός. Νά ά-
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ναπτύσσει τή θέληση καί τήν επιμονή γιά τήν άφομοίωση τών γνώσεων καί τής κουλτούρας, νά
γίνει ισχυρό στήριγμα γιά τήν τεχνική καί επιστη
μονική πρόοδο. Τό γεγονός ότι υπάρχουν άκόμα
μερικοί νέοι πού μιμούνται καμιά άποψη του άστικοΰ καί ρεβιζιονιστικού τρόπου ζωής, πού έκδηλώνουν κάτι τό ξένο γιά τήν προλεταριακή ήθική,
πού ζητούν περισσότερο άπ’ όσο δίνουν στήν κοι
νωνία, μιλάει κυρίως γιά τά κενά καί τίς άδυναμίες
τής διαπαιδαγωγητικής δουλιάς. Όλη ή κοινωνία,
ή οικογένεια καί οί εργαζόμενες κολεχτίβες, τά σχο
λεία καί τά διάφορα ιδρύματα, οΐ μαζικές οργανώ
σεις καί τά κρατικά όργανα, κάτω άπό τήν καθο
δήγηση τοΰ Κόμματος, πρέπει νά εργαστούν ώστε
ή νέα μας γενιά νά είναι πάντα μονάδα κρούσης
στίς πρώτες γραμμές τής επανάστασης.
Τίς μεγάλες επιχειρήσεις τής νεολαίας γιά τήν
κατασκευή μέ εθελοντική δουλιά σιδηροδρομικών
γραμμών, δρόμων, γιά τήν ξεχέρσωση νέων εδαφών
κλπ, όπου πέρασε σχεδόν όλη ή νέα γενιά, καθώς
καί τά κινήματά της «Νά διδαχτούμε άπό τήν ερ
γατική τάξη», «Νά εργαστούμε παντού όπου εχει
άνάγκη ή Πατρίδα», «Νά πάμε νά δουλέψομε καί νά
ζήσομε στό χωριό» κλπ, τό Κόμμα τά έχτιμάει, τά
χαιρετίζει καί τά ύποστηρίζει ισχυρά σά μεγάλες
επαναστατικές επιχειρήσεις καί κινήματα, σά σχο
λεία τής κομμουνιστικής διαπαιδαγώγησης καί σφυρηλάτησης τής νεολαίας. Τό Κόμμα καί στό μέλλον
θά έμπιστευθεί στή νεολαία καί στή μαχητική της
οργάνωση, τήν Ενωση Νεολαίας Εργασίας τής
Αλβανίας, σημαντικές έπιχειρήσεις, έχοντας άκράδαντη πεποίθηση ότι ή νέα μας γενιά θά τίς έκτελέσει όπως πάντα μ’ έπιτυχία. Επιτρέψτε μου νά
χαιρετίσω ιδιαίτερα τίς χιλιάδες νέους καί νέες πού
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απάντησαν στήν έκκληση τοΰ Κόμματος νά έργαστοΰν καί νά ζήσουν στό χωριό καί νά έκφράσω
τήν πεποίθηση ότι χιλιάδες άλλοι Θά άκολουθήσουν τό παράδειγμά τους γιά τό δυνάμωμα καί τήυ
πρόοδο τοΰ σοσιαλιστικού μας χωριοΰ.
Ή Ενωση Νεολαίας Εργασίας τής Αλβανίας,
κάτω άπό τήν καθοδήγηση τοΰ Κόμματος, έπαιξε
μεγάλο ρόλο στή διαπαιδαγώγηση τής νέας γενιάς.
Απόχτησε πλατιά πείρα στήν οργάνωση καί τήν
κινητοποίηση τής νεολαίας γιά τήν οικοδόμηση τοΰ
σοσιαλισμού. Ή οργάνωση τής νεολαίας στό μέλλον
άπαιτεϊται νά τονώσει περισσότερο τή ζωή καί τήν
πολιτική καί ιδεολογική της δραστηριότητα, νά
διευρύνει τή σφαίρα αύτής τής δράσης σύμφωνα μέ
τήν ήλικία καί μέ τά πλατιά ενδιαφέροντα τής νεο
λαίας γιά δουλιά καί άμυνα, παιδεία καί μόρφωση,
επιστήμη καί τεχνική, άθλητισμό καί φυσική άγωγή, εκμεταλλευόμενη καλύτερα όλη τή μεγάλη ύλική βάση πού δημιούργησε τό Κόμμα καί ή Λαϊκή
Εξουσία.
Τό Κόμμα καί ό λαός θέλουν μιά νεολαία ύγιή
καί ρωμαλέα, ικανή γιά δουλιά καί γιά άμυνα. Ι
διαίτερη σημασία γι’ αύτό έχει ή άνάπτυξη σέ
πλατιά κλίμακα τής φυσικής άγωγής καί τοΰ άθλητισμοΰ, γιά τά όποϊα ή οργάνωση τής νεολαίας
πρέπει νά δείχνει ιδιαίτερη φροντίδα.
Ή Ενωση Νεολαίας πρέπει νά παλαίψει γιά τό
δυνάμωμα τής ίδιας τής οργάνωσης, άπορίπτοντας
σάν έπικίνδυνη κάθε τάση γιά φιλελευθεροποίηση
τής ζωής της, όπως τίς τάσεις πού έμφανίστηκαν
πρίν άπό τήν 4η Όλομέλεια τής Κεντρικής Επι
τροπής τοΰ Κόμματος καί πού καταδικάστηκαν έν
τονα άπ' όλη τή νεολαία. Ή οργάνωση τής Νεο
λαίας ήταν καί θά μείνει πάντα πολιτική, μαχητι
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κή οργάνωση, άφοσιωμένος βοηθός τοΰ Κόμματος.
Ή σωστή μαρξιστική—λενινιστική πολιτική τοΰ
Κόμματος οδήγησε σ’ εκείνη τήν άληθινή, βαθιά
καί πολύ πλατιά επανάσταση, πού πραγματοποιή
θηκε στή ζωή τής Αλβανίδας.
'Η πείρα μας επιβεβαίωσε πλέρια τό άπαραίτητο τής σύνδεσης τοΰ προβλήματος τής πλέριας χει
ραφέτησης τής γυναίκας μέ τό πρόβλημα τής εθνι
κής άπελευθέρωσης καί μέ τήν ύπόθεση τοΰ προλε
ταριάτου. Χωρίς τή συμμετοχή τής γυναίκας δέ
μπορεϊ νά διεξαχθεΐ μ’ επιτυχία ή σοσιαλιστική ε
πανάσταση καί χωρίς τή σοσιαλιστική επανάσταση
δέ μπορεϊ νά επιτευχθεί ή, πλέρια χειραφέτηση τής
γυναίκας.
Οί δυνάμεις καί οί ικανότητες τής γυναίκας,
πού ήταν άποναρκωμένες καί στραγγαλισμένες στό
παρελθόν, ξέσπασαν ισχυρές καί άσυγκράτητες σ’
όλα τά πεδία τής σοσιαλιστικής μας ζωής. Ή Αλ
βανίδα βγήκε στό στίβο τής πάλης γιά σοσιαλισμό
γεμάτη άξιοπρέπεια, διακρίνεται γιά τό υψηλό ε
παναστατικό πνεΰμα, γιά τήν άποφασιστικότητα
καί τόν πατριωτισμό, διακρίνεται στή δουλιά καί
στή ζωή. Τή βρίσκεις σήμερα παντοΰ, στά χωρά
φια καί στά εργοστάσια, στά σχολεία καί στά ερ
γαστήρια. Τής εμπιστεύτηκαν θέσεις μέ άνώτερη ύπευθυνότητα στό Κόμμα καί στό κράτος. Δημιουργήθηκαν καί δημιουργοΰνται νέες σχέσεις ισότητας
άνάμεσα στόν άντρα καί τή γυναίκα στή δουλιά
καί στήν οικογένεια. Ή χειραφέτηση τής γυναίκας
ένίσχυσε καί ένισχύει καθημερινά τή σοσιαλιστική
δημοκρατία. Αύτό επαληθεύει τή διακήρυξη τοΰ Μάρξ
ότι ό βαθμός τής χειραφέτησης τής γυναίκας άντιπροσωπεύει τό φυσικό μέτρο τής γενικής χειραφέ
τησης.
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Ή πραγματικότητά μας άπορίπτει όλες τίς άστικο—ρεβιζιονιστικές «θεωρίες» σχετικά μέ τούς δρό
μους τής χειραφέτησης τής γυναίκας. Οί προσπά
θειες τής άστικής τάξης στίς καπιταλιστικές χώρες
νά κατευθύνει τήυ πάλη γιά τή χειραφέτηση τής
εργαζόμενης γυναίκας ενάντια στόν άντρα, στό παιδί
καί τήν οικογένεια, άποσκοποΰν νά άπομακρύνουν
τή γυναίκα άπό τήν έπαναστατική πάλη καί νά
διασπάσουν τό κοινό μέτωπο τής έργατικής τάξης
καί τών εργαζόμενων ενάντια στούς πραγματικούς
καταπιεστές καί έκμεταλλευτές. Καί ή δημαγωγία
τών σύγχρονων ρεβιζιονιστών νά συνδέσουν τή λύ
ση αύτοΰ τοΰ μεγάλου κοινωνικού προβλήματος μέ
τήν πολιτική «ειρήνης» καί «άφοπλισμου», επιδιώ
κει ώστε ή γυναίκα νά παραιτηθεί άπό τήν επα
νάσταση.
Τό Κόμμα θά παλαίψει καί στό μέλλον γιά νά
πραγματοποιηθεί μέ συνέπεια τό πρόγραμμά του
γιά τήν πλέρια χειραφέτηση τής γυναίκας. Είναι
καθήκον τών κομματικών οργανώσεων, τών κρα
τικών οργάνων καί όλων τών μαζικών όργανώσεων νά έχτιμοΰν πάντα σωστά τίς πραγματικές α
ξίες τής γυναίκας, αξίες πού μέ τόση φρο
ντίδα
ξύπνησε,
καλλιέργησε
καί
άνάπτυξε
τό
Κόμμα, μά είναι καθήκον καί τών ϊδιων τών
γυναικών νά παλαίψουν σάν έπαναστάτριες γιά
νά άναγνωριστεϊ όλο καί καλυτερα ή προσω
πικότητά τους. Ταυτόχρονα, μέ βάση τίς δυ
νατότητες πού εξασφαλίζει ή οικονομική άνάπτυξη
τής χώρας, νά δημιουργηθοΰν άκόμα καλύτερες ύλικές συνθήκες γιά νά ξαλαφρωθεϊ άκόμα περισσότε
ρο ή γυναίκα άπό τίς κουραστικές σπιτικές εργα
σίες, ώστε νά άνεβεί σέ ύψηλότερη βαθμίδα ή άάποτελεσματικότητα τής δουλιάς στό μέτωπο τής
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παραγωγής καί ή δράση της στήν πολιτή, κοινωνι
κή καί πολιτιστική ζωή.
Διαπιστώνομε μέ ιδιαίτερη Ικανοποίηση ότι οί
γυναίκες, μέ τίς προσπάθειές τους καί μέ τή φρο
ντίδα του Κόμματος, περιορίζουν όλο καί περισσό
τερο τή διαφορά στό έκπαιδευτικό, μορφωτικό καί
τεχνικό—επαγγελματικό επίπεδο άνάμεσα σ’ αϋτές
καί τούς άντρες. Τώρα 37% τοΰ συνόλου τών στε
λεχών μέ μέση καί άνώτατη εκπαίδευση είνοι γυ
ναίκες. Στό μέλλον νά παλαίψομε γιά νά πετύχομε πλέρια ισότητα καί σ’ αύτό τό πεδίο. Οί συντρόφισσες πού τούς άνατέθηκαν διευθυντικές θέσεις,
διακρίθηκαν γιά τήν άφοσίωση στή γραμμή τοΰ
Κόμματος, γιά καθοδηγητικές καί οργανωτικές ικα
νότητες, γιά γνώση καί μόρφωση. Αύτό άποδείχνει
τήν ορθότητα τής οδηγίας τού Κόμματος νά άνυψωθοΰν θαρρολέα οί γυναίκες σέ ύπεύθυνες θέσεις,
άπό τά χαμηλότερα πόστα ώς τά άνώτατα όργα
να τοΰ Κόμματος καί τοΰ κράτους. Είναι πολύ έπιζήμια ή υποτιμητική καί σεχταριστική στάση πού
εμποδίζει τήν εφαρμογή αύτής τής πολιτικής τού
Κόμματος.
Οί ξένες πατριαρχιακές καί συντηρητικές, άστικές καί φιλελευθεριστικές άντιλήψεις είναι άκόμα με
γάλο φράγμα γιά τήν ολόπλευρη επιβεβαίωση τής.
προσωπικότητας τής γυναίκας. Κάτω άπό τήν κα
θοδήγηση τοΰ Κόμματος, ή δραστήρια οργάνωση
τής Ενωσης Γυναικών Αλβανίας, τό κράτος καί ό
λες οί μαζικές οργανώσεις, τό σχολείο καί ή κοινωνία
έχουν καθήκον νά διαπαιδαγωγήσουν τίς γυναίκες
καί τούς άντρες μέ τό πνεΰμα τής πάλης γιά τήν πλέ
ρια χειραφέτηση όλων τών άνθρώπων στή σοσιαλι
στική μας κοινωνία, γιά νά βαδίσουν μπροστά νικη
τές, όλοι μαζύ, άντρες καί γυναίκες, νέοι καί νέες.
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Ή διαφύλαξη καί τό αδιάκοπο δυνάμωμα τής
ένότητας τού λαοΰ γνρω άπό τό Κόμμα άποτελοΰν ενα άπό τά βασικότερα ζητήματα γιά όλη
τή δουλιά τοΰ Κόμματος καί τών μοχλών του, α
ποφασιστικό όρο γιά τή νίκη τής επανάστασης,
τήν οικοδόμηση τής σοσιαλιστικής κοινωνίας καί
τήν υπεράσπιση τής πατρίδας.
'Η ενότητα τοϋ λαοΰ μας δέν είναι συγκυριακή
ενότητα καί ενότητα πρόσκαιρων συμμαχιών. Είναι
ζωηρή καί άγωνιστική συσπείρωση τοΰ λαοΰ γύρω
άπό τό Κόμμα, πού δημιουργήθηκε στόν άγώνα γιά
τήν άπελευθέρωση τής χώρας καί πού άτσαλώθηκε στήν πάλη γιά τήν εφαρμογή τής πολιτικής καί
τής μαρξιστικής—λενινιστικής επαναστατικής ιδεολο
γίας τού Κόμματος.
Μά ή ενότητα δέν είναι δοσμένη μιά γιά πά
ντα. Ή πάλη γιά τό δυνάμωμά της πρέπει νά εί
ναι συνεχής καί μόνιμη. Οί εχθροί προσπάθησαν
καί θά προσπαθήσουν καί στό μέλλον νά πλήξουν
αύτή τήν ενότητα, νά δημιουργήσουν ρωγμές άνάμεσα στό λαό καί τό Κόμμα. Θίγουν τήν ενότητα,
επίσης, καί οί εκδηλώσεις γραφειοκρατισμοΰ καί φιλελευθερισμοΰ, ή στάση καί οί ενέργειες σ’ άντίθεση μέ τίς άποφάσεις τοΰ Κόμματος, πού βλάπτουν
τίς σωστές σχέσεις τοΰ Κόμματος μέ τίς μάζες. Τή
θίγουν τά υπολείμματα καί οί επιδράσεις τών ξέ
νων ιδεολογιών, πού άντιτάσσονται στούς νέους
κανόνες τής σοσιαλιστικής κοινωνίας.
Από δώ άπορέουν καί τά μεγάλα καθήκοντα
πού προβάλλουν στό Κόμμα νά φυλάξει σάν τήν
κόρη τών ματιών τήν ενότητα τοΰ λαοΰ, νά τήν
άτσσλώσει καί νά τήν κάμει άκόμα πιό άδιάρηχτη.
Αύτό άπαιτεϊ νά κρατήσομε ψηλά τήν έπαναστατική
επαγρύπνηση, νά διεξάγομε σωστά καί άδιάκοπα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΑ

171

τήν ταξική πάλη, νά εφαρμόζομε μέ άκρίβεια τίς οδη
γίες τοΰ Κόμματος, νά λύνομε έγκαιρα τίς διάφορες
αντιθέσεις πού γεννιούνται στούς κόλπους τοΰ λαοΰ.
Εύρύ πεδίο δράσης εχει εδώ τό Δημοκρατικό
Μέτωπο τής Αλβανίας, αύτή ή μεγάλη πολιτική
οργάνωση, πού πραγματοποιεί τή συσπείρωση τοΰ
άλβανικοΰ λαοΰ κάτω άπό τήν καθοδήγηση τοΰ
Κόμματος. Ανήκει στό Μέτωπο νά διεξάγει, σέ συν
εργασία μέ τίς άλλες κοινωνικές οργανώσεις, ολό
πλευρη δουλιά μέ τίς μάζες τής πόλης καί τοΰ χω
ριού γιά νά τούς εξηγεί τήν πολιτική, τίς κατευ
θύνσεις καί τίς οδηγίες τού Κόμματος, γιά νά τίς
διαπαιδαγωγεϊ μέ τό πνεΰμα τοΰ σοσιαλιστικοΰ πα
τριωτισμού, τής επαναστατικής επαγρύπνησης, τής
μαχητικής ετοιμότητας καί τής άδιάλλαχτης στά
σης άπέναντι σέ κάθε ξένη εκδήλωση, γιά νά δυνα
μώνει καί σφυρηλατεί συνεχώς τήν ενότητα τοΰ
λαοΰ. Τό Δημοκρατικό Μέτωπο ήταν καί μένει με
γάλο βήμα τής επαναστατικής σκέψης τών μαζών,
ισχυρός μοχλός τοΰ Κόμματος γιά τήν προσέλκυ
ση τών εργαζόμενων στή διακυβέρνηση τής χώρας,
στή λύση τών προβλημάτων τής σοσιαλιστικής οι
κοδόμησης καί τής υπεράσπισης τής πατρίδας.
3. —ΝΑ ΑΦΟΜΟΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ
—ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
Στή βάση όλης τής ίδεοπολιτικής διαπαιδαγωγητικής δουλιάς πού κάνει τό Κόμμα μέ τούς κομ
μουνιστές καί τίς εργαζόμενες μάζες, ήταν καί μέ
νει ή νικηφόρα ιδεολογία μας, ό μαρξισμός—λενινισμός. Τό Κόμμα διεξήγαγε μεγάλη καί ολόπλευρη
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δουλιά γιά τήν προπαγάνδιση τών επιστημονικών
ιδεών τών Μάρξ, Ενγκελ, Λένιν καί Στάλιν. Τά έρ
γα τών κλασικών τοΰ μαρξισμού—λενινισμοΰ, κα
θώς καί πολλά ντοκουμέντα καί ύλικά τοΰ Κόμμα
τός μας, πού έκδόθηκαν άπό τό Ίνστιτοΰτο μαρξιστι
κών—λενινιστικών Μελετών, τέθηκαν στή διάθεση
τών κομμουνιστών καί τών εργαζομένων. Γιά τή
διαπαιδαγώγησή τους δημιουργήθηκε ολόκληρο σύ
στημα μορφών, φροντιστηρίων καί σχολείων. Ο
λα τά μέλη τού Κόμματος μελετοΰν οργανωμένα
τό μαρξισμό—λενινισμό, ενώ χιλιάδες κομματικά μέ
λη τελείωσαν τή Σχολή τοΰ Κόμματος «Β. I. Λένιν».
'Η μαρξιστική—λενινιστική Θεωρία διδάσκεται πλατιά:
σ’ όλο τό σύστημα τών σχολείων μας, άπό τά κα
τώτερα ώς τά άνώτατα. Οί εργάτες, οί άγρότες, ό
λη ή νεολαία μας περιελήφτηκαν σέ κύκλους μελέ
της, όπου διαπαιδαγωγοΰνται μέ τίς ιδέες τοΰ σο
σιαλισμού, μέ τά επαναστατικά διδάγματα καί πρα
χτική τοΰ Κόμματός μας. Ολη ή πνευματική, λογο
τεχνική, καλλιτεχνική, έπιστημονική ζωή διέπεται
δλο καί πιό καλά άπό τήν προλεταριακή μας ιδεο
λογία.
Ολες αύτές οί μορφές καί όλη αύτή ή δουλιά
πού διεξάγεται γιά τή διαπαιδαγώγηση τών κομ
μουνιστών καί τών μαζών, έδοσαν καί δίνουν άποτελέσματα. Μά τό ζήτημα είναι νά επωφελούμαστε
περισσότερο άπ’ αύτές τίς μορφές, ή διαπαιδαγώ
γηση νά συνδέεται καλύτερα μέ τή ζωή καί μέ τή
δουλιά, νά εξυπηρετεί όπως πρέπει τήν ιδεολογική
καί πολιτική διάπλαση τών κομμουνιστών καί τών
μαζών. Αύτά πού μάς συνέβηκαν στό στρατό, στό
πεδίο τής κουλτούρας καί τής οικονομίας μιλούν γιά
σοβαρές άδυναμίες στή διαπαιδαγωγητική δουλιά
τοΰ Κόμματος. Σ’ αύτές τίς άδυναμίες πρέπει νά ϊ-
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δούμε καί νά βρούμε μιά άπό τίς κυριότερες πηγές
εκείνων τών άρνητικών φαινόμενων άπό τά όποια
έπωφελήθηκαν οί εχθροί γιά νά διεξάγουν άντικομματική δράση σ’ αύτούς τούς τομείς.
Νά μή ικανοποιούμαστε πού συνέρχονται κανο
νικά οί μορφές διαπαιδαγώγησης, πού γίνονται ο
μιλίες καί διαλέξεις, πού γίνεται λόγος γιά τούς κα
νόνες τού Κόμματος, γιά τήν κριτική καί αύτοκριτική, γιά τήν επαγρύπνηση κλπ. Βασικό είναι νά
κατανοηθεΐ τό γιατί τους, τό ίδεοπολιτικό περιεχό
μενο, νά κάτανοηθεϊ ότι αύτά μάς χρειάζονται γιά
νά ριχτούμε στήν πάλη γιά μιά μεγάλη υπόθεση,
όπως είναι ή οικοδόμηση τού σοσιαλισμού, ή ύπεράσπισή του, ή νίκη τής επανάστασης στή χώρα
μας. Αν δέν εννοηθούν έτσι, ή πειθαρχία, οί κανό
νες, ή επαγρύπνηση, ή ταξική πάλη κλπ, μένουν άφηρημένες φόρμουλες. Στήν προπαγάνδα μας υπάρ
χουν άκόμα άρκετές εκδηλώσεις μιάς τέτιας επιφα
νειακής δουλιάς, οί όποιες πρέπει νά ξεριζωθούν τό
γρηγορότερο, ώστε αύτή ν’ άφήσει βαθιά ίχνη
στή συνείδηση τών άνθρώπων καί νά δημιουργήσει
σταθερές πεποιθήσεις.
Ό μαρξισμός—λενινισμός δέ διδάσκεται γιά πολυμάθεια. Διδάσκεται γιά νά εφαρμοστεί στή ζωή,
ώστε νά καθοδηγούμαστε άπό τίς άρχές του σέ
κάθε ενέργεια, ώστε νά κρίνομε τό καθετί μέ τό
πνεΰμα του. Μιά τέτια μελέτη τής θεωρίας, συνδε
μένη στενά μέ τή ζωή, μέ τήν επαναστατική πρα
χτική εξυπηρετεί τήν πραγματική κομμουνιστική
διάπλαση, τή δημιουργία όχι μόνο μιάς έπιστημονικής κοσμοαντίληψης, μά καί ενός επαναστατικού
χαρακτήρα, ώστε οί άνθρωποί μας νά στέκουν πάν
τα άποφασισμένοι μαχητές γιά τήν υπόθεση τού
σοσιαλισμού, άσυμβίβαστοι μέ τούς έχθρούς καί τίς
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ιδεολογίες τους.
Αύτό άπαιτεϊ σοβαρή μελέτη τού μαρξισμού—
λενινισμού, πού είναι ή επιστήμη, ή θεωρία πού
μας διδάσκει πώς νά καταλάβομε τή γραμμή καί
τίς οδηγίες τού Κόμματος καί πώς νά παλαίψομε
γιά τήν εφαρμογή τους στή ζωή. Μπροστά στό
Κόμμα τίθεται τό καθήκον νά δυναμώσει καί νά
βελτιωθεί παραπέρα ή δουλιά γιά τήν προπαγάνδιση καί τή μελέτη τών έργων τών μεγάλων κλασι
κών μας Μάρξ, Ενγκελς, Λένιν καί Στάλιν, πού άποτελούν άνεξάντλητο θησαυρό τού επιστημονικού
κομμουνισμού, βάση τής κομμουνιστικής διάπλασης
τού νέου άνθρώπου. Μά ή μελέτη τους είναι πλέ
ρια καί καρποφόρα όταν γίνεται συνδεμένη στενά
μέ τά διδάγματα τού Κόμματός μας, μέ τή μελέτη
τών ντοκουμέντων του, όπου καθρεφτίζεται ή δη
μιουργική εφαρμογή τών γενικών νόμων καί άρχών
τοΰ μαρξισμοΰ—λενινισμοΰ στίς συνθήκες τής Αλ
βανίας, όπου γίνεται ή σύνθεση τής μεγάλης πεί
ρας τής έπανάστασής μας, τής πείρας τής πάλης:
τού Κόμματος καί τοΰ λαοΰ μας ενάντια στόν ιμπε
ριαλισμό καί τό σύγχρονο ρεβιζιονισμό.
'Η μελέτη τών ντοκουμέντων καί τής ιστορίας
τού Κόμματος βοηθεΐ τούς κομμουνιστές καί τούς
εργαζόμενους νά άφομοιώσουν καλύτερα καί γρηγο
ρότερα τή γενική γραμμή, τό στύλ καί τή μέθοδό
του στήν έπίλυση τών προβλημάτων, νά άφομοιώ
σουν τό μαχητικό πνεύμα καί τήν ύψηλή έμμονή
στίς άρχές πού χαρακτηρίζει τό Κόμμα μας. Χρησι
μεύει σ’ αύτούς γιά νά καταλάβουν ότι είναι τό
Κόμμα μας, ή πείρα του, ή σοφία του πού μάς
διδάσκει πώς νά παλαίβομε γιά τήν οικοδόμηση
τού σοσιαλισμοΰ καί τήν ύπεράσπιση τής πατρί
δας, γιά νά προωθούμε πάντα τήν έπανάσταση.
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Ό μαρξισμός—λενινισμός δέ μαθαίνεται μό
νο άπό τά βιβλία καί οΰτε μόνο στό σχολείο.
Μαθαίνεται καί άφομοιώνεται μέ τήν ενεργό συμ
μετοχή στήν καθημερινή πάλη γιά τήν οικοδό
μηση τοΰ σοσιαλισμοΰ, μέ τήν άδιάκοπη διεξα
γωγή τής ταξικής πάλης, μέ τόν άποφασιστικό
άγώνα ένάντια στήν ιμπεριαλιστικό—ρεβιζιονιστική περικΰκλωση. Γιά τήν κομμουνιστική διαπαιδα
γώγηση καί τήν επαναστατική σφυρηλάτηση τών
εργαζόμενων έχουν μεγάλα καθήκοντα όλο τό Κόμ
μα, μά καί ή εξουσία καί οί μαζικές οργανώσεις, οί
όποιες πρέπει νά τό θεωρούν αυτό σάν μιά άπό τίς
κυριότερες κατευθύνσεις τής δράσης τους.
'Η μελέτη τής μαρξιστικής—λενινιστικής θεωρίας
είναι άπαραίτητη, σέ πρώτη γραμμή, γιά τούς κομ
μουνιστές. Υπάρχουν κομμουνιστές πού λένε «μού
είναι δύσκολο νά μελετήσω», μά δέ σκέφτονται ότι
αύτές οί άπόψεις είναι επιζήμιες καί κάνουν μεγάλο
λάθος πού μιλούν καί πράττουν έτσι. Δέν καταλα
βαίνουν ότι πολλές άπό τίς ελλείψεις καί τίς άδυναμίες τους στή δουλιά προέρχονται άκριβώς άπό τήν
έλλειψη ίδεοπολιτικής κατάρτισης. Είναι άναγκαϊο
ώστε οί κομμουνιστές νά σφυρηλατούν τή θέληση
γιά άτομική μελέτη, γιά τή συνεχή άνοδο τοΰ ι
δεολογικού, μορφωτικού καί τεχνικό—επαγγελματι
κού επιπέδου τους. Δέν πρέπει νά λέγει κανένας ότι
δέν έχει καιρό γιά μελέτη. Ό κομμουνιστής πού δέν
ένδιαφέρεται γιά νά μάθει καί γιά νά πλαταίνει τόν
όρίζοντά του, πού δέν προσπαθεί νά γνωρίσει καί
νά άφομοιώσει τήν πλούσια πείρα τού Κόμματος,
θά στειρέψει καί δέ θά είναι στό ύψος τού καθήκον
τος του, σάν πρωτοπόρος μαχητής.
'Η σχολή τοΰ Κόμματος «Β. Ι. Λένιν», τά φρο
ντιστήρια καί οί άλλες μορφές διαπαιδαγώγησης στό
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Κόμμα νά άνεβάζουν όλο καί ψηλότερα τό επίπεδο
τής δουλιάς γιά μιά πιό βαθιά καί δημιουργική με
λέτη καί άφομοίωση τοΰ μαρξισμού—λενινισμού καί
τών διδαγμάτων τοΰ Κόμματός μας άπό τά στελέ
χη καί τούς κομμουνιστές.
Μεγάλο καθήκον γιά τόν εξοπλισμό μέ τή μαρ
ξιστική—λενινιστική θεωρία, ιδιαίτερα τής νέας γε
νιάς, έχει τό σχολείο μας, όπου τίθονται οΐ βάσεις
τής ιδεολογικής διάπλασης τής νεολαίας, όπου άποχτοΰνται οί συνήθειες καί οί μέθοδες μελέτης, ό
που σφυρηλατεΐται ή ύπομονή καί τό πάθος γιά
μάθηση. Ιδιαίτερη σημασία έχει νά δόσει τό σχο
λείο στούς μαθητές καί τούς φοιτητές όχι μόνο μαρ
ξιστικές γνώσεις, μά νά διαπλάσσει τήν επαναστατι
κή τους κοσμοαντίληψη, νά τούς δόσει τό κλειδί
γιά νά προσανατολιστούν καί γιά νά παλαίβουν σω
στά στή ζωή.
Μεγάλα καθήκοντα προβάλλουν καί στά ινστι
τούτα καί τίς έδρες τών κοινωνικών επιστημών, ά
πό τά όποια ζητείται νά άνεβάσουν τή δουλιά τους
σέ νέο ποιοτικό έπίπεδο, γενικεύοντας καλύτερα τή
θεωρητική καί πραχτική πείρα τοΰ Κόμματος καί
νά γίνουν προπαγανδιστές της. Οί εργαζόμενες μά
ζες, τό σχολείο, τό σύστημα τής διαπαιδαγώγη
σης τοΰ Κόμματος, έχουν άκόμα άνάγκη γιά ποικί
λες έκδόσεις καί κείμενα διαφόρων έπιπέδων, μέ βα
θύ περιεχόμενο, γραμμένα μέ σοφήνεια καί κατανοη
τά. Ύπάρχουν όλες οί δυνατότητες ώστε μέ μιά κα
λύτερη οργάνωση καί συντονισμό τής δουλιάς τών
έπιστημονικών καί έκδοτικών ιδρυμάτων, τών άνώτατων σχολών, τών διαφόρων συντάξεων, νά ι
κανοποιούνται καλύτερα ούτές οί άνάγκες.
Ή βελτίωση τής προπαγάνδισης τής μαρξιστι
κής—λενινιστικής θεωρίας καί τής μελέτης της έξαρ-
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τάται πολύ άπό τή δουλιά τών κομματικών οργα
νώσεων καί επιτροπών, άπό τίς όποιες ζητείται νά
εμβαθύνουν στό περιεχόμενο αυτής τής δουλιάς καί
νά άσκοΰν συνεχή ελεγχο γιά τήν όσο πιό καλή
έχτέλεση του μεγάλου καθήκοντος πού εχει τό Κόμ
μα γιά τή διαπαιδαγώγηση τών κομμουνιστών, τών
στελεχών καί τών μαζών. Ζητείται νά παλαίψουν
ώστε ή διαπαιδαγωγητική δουλιά νά οίκοδομηθεϊ
πάνω στά προβλήματα πού βγάζει ή ζωή καί πά
νω στά φαινόμενα πού άνησυχούν τούς άνθρώπους,
ώστε αύτή νά γίνεται πιό καταληπτή καί πιό πει
στική, διοφοροποιημένη καί μέ γερά επιχειρήματα,
σέ συνούτιση μέ τίς αύξανόμενες άπαιτήσεις τών
μοζών. Γι’ αύτό τό σκοπό νά χρησιμοποιούνται
καλύτερα ή μέθοδος επιχείρησης, οί άντιπαραθέσεις
καί οί μαζικές συζητήσεις, πού έδοσαν άρκετά θε
τικά άποτελέσματα, νά εκμεταλλευόμαστε όσο πιό
άποτελεσματικά όλα τά μέσα προπαγάνδας καί νά
τελειοποιούνται οί μορφές της.
Μεγάλο καί ιδιαίτερο ρόλο στή διαπαιδαγώγη
ση τών μαζών έπαιξαν καί παίζουν ό τύπος, οί
εκδόσεις καί ή ραδιοφωνία καί τηλεόραση. Υστερα
άπό τήν 4-η Όλομέλεια τής Κεντρικής Επιτροπής
τού Κόμματος εγινε ολόπλευρη πάλη ενάντια στίς
άδυναμίες καί τίς ελλείψεις, τίς εκδηλώσεις φιλελευ
θερισμού καί τήν ελλειψη επαγρύπνησης, πού παρατηρήθηκαν σέ μερικά όργαν« τού τύπου, σέ με
ρικές εκδόσεις καί σέ άρκετές έκπομπές τής ραδιοφω
νίας καί τηλεόρασης. Αύτά έκαμαν βελτίωση, μά καί
στό μέλλον πρέπει νά άφιερωθεϊ φροντίδα γιά νά
άναπτυχθεί τό ταξικό μαχητικό πνεΰμα καί ή προ
λεταριακή τους κομματικότητα, γιά ν’ άνεβεϊ ή ποιό
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τητα καί τό ίδεοπολιτικό επίπεδο τών δημοσιευμά
των καί τών εκπομπών, γιά νά βαθύνει ή γραμμή
τών μαζών. Ετσι θά εκπληρώσουν όλο καί καλύ
τερα τό ρόλο σά βοηθοί τού Κόμματος γιά τήν
κομμουνιστική διάπλαση καί τήν κινητοποίηση τών
εργαζόμενων γιά τήν έκπλήρωση τών καθηκόντων
πού προβάλλουν στή χώρα.

4. —ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΟΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΤΗΝ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Στά χρόνια πού μάς χωρίζουν άπό τό έκτο
Συνέδριο εγιναν μεγάλα βήματα γιά τήν εφαρμογή
τών προσανατολισμών τού Κόμματος στόν τομέα
τής παιδείας, κουλτούρας, τέχνης καί επιστήμης.
Αύτοί οΐ σημαντικοί τομείς συμπεριλήφθηκαν δρα
στήρια στή μεγάλη πάλη πού διεξάγει όλος ό λαός
μας γιά τή σοσιαλιστική οικοδόμηση τής χώρας.
Τό Κόμμα έδειξε πάντοτε ιδιαίτερη φροντίδα
γιά τήν παιδεία, γιά τήν άδιάκοπη άνοδο τού ι
δεολογικού καί επιστημονικού της έπιπεδου.
Εφαρμόζοντας τό μαρξιστικό—λενινιστικό πρό
γραμμα πού έγκρινε ή 8η Όλομέλεια τής Κεντρικής
Επιτροπής στά 1968 καί τό έκτο Συνέδριο τοΰ
Κόμματος γιά τήν έπαναστατικοποίηση τής παι
δείας, τό σχολείο μας εκανε μεγάλες άλλαγές καί
σημείωσε πολλά άποτελέσματα στό δυνάμωμα τοΰ
ιδεολογικού άξονα, στήν εφαρμογή τών τριών συ
στατικών: μάθημα, παραγωγική δουλιά, σωματική
καί στρατιωτική άγωγή, στήν άνοδο τοΰ έπιοτημονικοΰ επιπέδου καί στή σύνδεση τού σχολείου
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μέ τή ζωή. Έπιτελέστηκε άξιέπαινη δουλιά γιά τήν
κατάρτιση τών σχεδίων, τών προγραμμάτων καί
τών νέων διδαχτικών κειμένων γιά όλες τίς κατη
γορίες τών σχολείων. Τελειοποιήθηκε καί διευρύνθηκε τό εκπαιδευτικό σύστημα. Δημιουργήθηκαν οί
δυνατότητες ώστε οί μαθητές καί οί φοιτητές νά
άποχτήσουν περισσότερες γνώσεις, νά προετοιμα
στούν καλύτερα γιά τήν παραγωγή καί τήν άμυ
να, νά διαπαιδαγωγηθούν καί νά σφυρηλατηθούν
μέ τό πνεΰμα τής εργατικής τάξης, μέ τήν προλε
ταριακή πειθαρχία καί ήθική. Τό σχολείο μας πα
γιώνεται όλο καί περισσότερο σά σοσιαλιστικό σχο
λείο, μέ πρωτότυπα χαρακτηριστικά καί μέ λαϊκό
χαρακτήρα. Τό σχολείο δυναμώνει παραπέρα τό τα
ξικό επαναστατικό πνεύμα του.
Αύτό τό προτσές διεξήχθηκε διαμέσου σκληρής
ταξικής πάλης ενάντια στίς συντηρητικές καί φιλελευθεριστικές, γραφειοκρατικές καί τεχνοκρατικές άντιλήψεις καί πραχτική, ενάντια στίς άστικές καί ρεβιζιονιστικές επιδράσεις καί δανεισμούς, πού κριτικαρίστηκαν
έντονα καί στήν τέταρτη καί έβδομη Όλομέλεια τής
Κεντρικής Επιτροπής. Παρ’ όλη τήν πάλη πού έγινε, τά μεγάλα καθήκοντα πού έθεσε ή εκπαιδευ
τική μεταρύθμιση γιά τήν έπαναστατικοποίηση του
περιεχόμενου τοΰ μαθήματος καί τής διαπαιδαγώ
γησης, δέν έκπληρώθηκαν πλέρια. Υπάρχουν άκόμα:
ελλείψεις καί άδυναμίες πού πρέπει νά ξεπεραστούν,
ύπάρχουν προβλήματα πού λύνονται μέ δυσκολία καί
ταλαντεύσεις, προπαντός αύτά πού συνδέονται μέ τήν
πλέρια έναρμόνιση τών τριών συστατικών. Στή: μέ
θοδο δουλιάς τών οργάνων τής παιδείας υπάρχουν
άκόμα εκδηλώσεις πραχτικισμού καί γίνονται λίγες
προσπάθειες γιά μελέτες καί γενίκευση τής πραχτικής τοΰ σχολείου μας.
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Αρνητική επίδραση στήν εφαρμογή τοΰ προ
γράμματος πού καθόρισε τό Κόμμα γιά τήν άνά
πτυξη τής παιδείας άσκησαν οΐ πρώην ιθύνοντες
τοΰ Υπουργείου Παιδείας καί Κουλτούρας μέ τήν
επιζήμια δουλιά τους, πού χαρακτηρίζονταν άπό
φιλελευθεριστικό καί γραφειοκρατικό πνεΰμα, άπό
ρηχότητα καί νωθρότητα.
Τό δυνάμωμα τοΰ ίδεολογικοΰ περιεχόμενου
όλης τής δουλιάς τοΰ σχολείου άποτελεϊ καί γιά
τό μέλλον τή βασική καί πιό σημαντική άποψη τής
εφαρμογής τής πολιτικής τοΰ Κόμματος γιά τήν έπαναστατικοποίηση τής παιδείας. Πρωταρχικό εί
ναι νά γίνει δουλιά γιά μιά όσο βαθύτερη άφομοίωση τοΰ μαρξισμοΰ—λενινισμοΰ, τής θεωρητικής σκέ
ψης καί τών διδαγμάτων τοΰ Κόμματός μας, τά ό
ποια να τεθοΰν όλο καί καλύτερα στά θεμέλια τοΰ
προτσές τής διδασκαλίας καί τής διαπαιδαγώγησης,
νά διέπουν όλες τίς ύλες. Ή βιβλιακή έκμάθηση τοΰ
μαρξισμοΰ, πού παρατηρεϊται άκόμα στό σχολείο,
όπως καί ή βραδύτητα πού ύπάρχει στό καθρέφτισμα τής πείρας τού Κόμματος καί τής σοσιαλιστι
κής μας οικοδόμησης στά κείμενα καί στήν πορεία
τής διδασκαλίας, εμποδίζουν τό δυνάμωμα τοΰ διαπαιδαγωγητικοΰ καί διαμορφωτικοΰ ρόλου τοΰ σχο
λείου. Γι’ αύτό τείθεται τό σημαντικό καθήκον γιά
τή βελτίωση τών προγραμμάτων, κειμένων καί δια
λέξεων τών ύλών τού μαρξισμοΰ—λενινισμοΰ, τήν ε
ξασφάλιση στενής σύνδεσης τοΰ μαθήματος μέ τή
ζωή, μέ τή μεγάλη δουλιά καί πάλη πού κάνει ό
λαός κάτω άπό τήν καθοδήγηση τοΰ Κόμματος, τήν
πλατιά εκμετάλλευση τών μελετών καί τών γενι
κεύσεων πού γίνονται στό πεδίο τών κοινωνικών
επιστημών.
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Ό διαπαιδαγωγητικός ρόλος τοΰ σχολείου γιά
τήν ολόπλευρη κομμουνιστική διάπλαση τής νέας
γενιάς θά δυναμώσει άκόμα περισσότερο ώστε τό
σχολείο καί ή νεολαία νά συμπεριληφτοΰν στήν
ταξική πάλη γιά τήν άνάπτυξη τής επανάστασης
καί γιά τήν έπίλυση τών συγκεκριμένων προβλη
μάτων τής σοσιαλιστικής οικοδόμησης τής χώρας.
Θέτοντας στό σχολείο τό καθήκον τής εισαγω
γής τών τριών συστατικών καί τής εναρμόνισής
τους, τό Κόμμα επιδιώκει νά πετύχει δυό μεγάλους
στόχους: τήν επαναστατική διαπαιδαγώγηση καί
σφυρηλάτηση τής νεολαίας καί τήν άνοδο τής ποιό
τητας όλης τής δουλιάς τοΰ σχολείου. Μά στήν
πραχτική, παρά τίς προσπάθειες πού εγιναν καί τά
άποτελέσματα πού σημειώθηκαν, βρισκόμαστε άκό
μα στήν άρχική φάση τής επίλυσης αύτοΰ τοΰ προ
βλήματος. Εκείνο πού ζητείται είναι ή πλέρια καί
οργανική συγχώνευση τών τριών συστατικών, σέ
περιεχόμενο καί μέθοδο, ώστε νά άλληλοσυμπληρώνονται.
Τό σχολείο, σά χώρος στόν οποίο εφαρμόζεται
ή παιδαγωγική επαναστατική μαρξιστική—λενινιστική σκέψη τοΰ Κόμματός μας, εχει καθήκον ώστε τίς κα
λύτερες επιτεύξεις σέ αύτό τό πεδίο νά τίς γνωρί
σει καί νά τίς μελετήσει, νά τίς διαδόσει καί νά τίς
προωθήσει, μέ σκοπό τήν εξασφάλιση μιάς διδασκα
λίας καί διαπαιδαγώγησης πιό δημιουργικής καί πιό
καρποφόρας. Αύτό άποτελεϊ πλατιά καί σημαντική
σφαίρα τής επιστημονικής δουλιάς στόν εκπαιδευτι
κό τομέα.
Σημαντικό πρόβλημα μένει ή παραπέρα μαζικοποίηση τοΰ σχολείου καί τελειοποίηση τοΰ εκπαι
δευτικού συστήματος, διαμέσου τής δημιουργίας ε
νός πιό πλατιού καί πιό ποικίλου διχτύου σχολεί
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ων, προπαντός επαγγελματικών, μέ απόσπαση καί
χωρίς απόσπαση άπό τή δουλιά.
Το πανεπιστήμιο καί οί άλλες άνώτατες σχο
λές, όπου προετοιμάζονται οί ειδικοί διαφόρων πε
δίων, έχουν καθήκον νά βγάλουν στελέχη καταρτι
σμένα καί σφυρηλατημένα πολιτικά καί ιδεολογικά,
μέ πλατύ πολιτιστικό ορίζοντα, εξοπλισμένα μέ βα
θιές επιστημονικές γνώσεις, προετοιμασμένα γιά τή
ζωή. Σέ συνεργασία μέ τά υπουργεία καί τήν Α
καδημία Επιστημών νά διεξάγουν πιό οργανωμένη
δουλιά γιά τή μεταπτυχιακή ειδίκευση τών στελε
χών. Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει νά άφιερώσουν οί
άνώτατες σχολές στίς μελέτες καί έρευνήσεις, σάν άπαραίτητο όρο καί γιά τήν άνοδο τοΰ επιπέδου ό
λης τής διδαχτικής τους δουλιάς.
Οί μεγάλες επιτυχίες πού σημείωσε ή λαϊκή μας
παιδεία, είναι καρπός τής άκούραστης δουλιάς τής
μεγάλης στρατιάς τών δασκάλων καί παιδαγωγών,
οί όποιοι, μέ υψηλή συνείδηση καί άπέραντη άγάπη γιά τό τιμημένο τους επάγγελμα προσφέρουν πο
λύτιμη συμβολή στήν έπαναστατική διαπαιδαγώ
γηση τής νεολαίας. Αυτούς πρέπει νά τούς χαρα
κτηρίζει τό άγωνιστικό κομμουνιστικό πνεΰμα, τό
πάθος καί ή υψηλή εύθύνη γιά τή δουλιά, ή επιμο
νή γιά τήν τελειοποίηση τής δεξιότητας τής διδα
σκαλίας καί τής διαπαιδαγώγησης, ή πάλη ένάντια
σέ κάθε ξένη εκδήλωση καί επίδραση. Τό σχολείο
καί οί εκπαιδευτικοί νά παρακολουθούν άπό κοντά
τό προτσές τής επαναστατικής άνάπτυξης τής χώ
ρας, τής οικονομίας, τής κουλτούρας καθώς καί τήν
επιστημονική καί τεχνική πρόοδο στόν κόσμο.
Τό Κόμμα έδειξε άδιάκοπη φροντίδα ώστε ή
κουλτούρα, ή λογοτεχνία καί οί τέχνες νά άναπτύσσονται καθαρές καί υγιείς, νά άκολουθοΰν βη-
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μα πρός βήμα τούς επαναστατικούς μετασχηματι
σμούς τής χώρας καί νά δυναμώνουν όλο καί πιό
πολύ τό σοσιαλιστικό τους περιεχόμενο, τό μαχη
τικό χαρακτήρα, τό λαϊκό πνεΰμα καί τήν εθνική
φυσιογνωμία.
Ή τέταρτη Όλομέλεια τής Κεντρικής Επιτροπής
κριτίκαρε αύστηρά μερικές επιζήμιες εκδηλώσεις πού
σχετίζονταν με άπομιμήσεις τού ξένου άντιδραστικοΰ, μέ τό στραβό χειρισμό τών άντιθέσεων τής
κοινωνίας μας, μέ θεωρητικολογίες πού ύποτιμούσαν τή λαϊκή δημιουργία κλπ. Έθεσε σοβαρά κα
θήκοντα σ’ όλο τό μέτωπο τής κουλτούρας. Ή ε
φαρμογή τους εδοσε νέα όρμή στήν άνάπτυξη τής
λογοτεχνίας καί τών τεχνών, σ’ όλη τήν πολιτι
στική καί καλλιτεχνική δράση. Μεγάλη πρόοδος έπιτελέστηκε σ’ όλα τά πεδία, στή λογοτεχνία καί
στή μουσική, στήν κινηματογραφία καί στό θέατρο,
στή ζωγραφική καί στή γλυπτική, στήν όπερα καί
στό μπαλέτο.
Οί συγγραφείς καί οί καλλιτέχνες ήταν πάντα
κοντά στό Κόμμα, σά βοηθοί του στήν πάλη γιά
τήν κομμουνιστική διαποιδαγώγηση τών μαζών.
Πορόλληλα μέ τίς εμπειρες δημιουργικές δυνάμεις
βγήκον νέα τολέντα, πού δίνουν τή συμβολή τους
στήν παραπέρα άνάπτυξη τής λογοτεχνίας καί τών
τεχνών μας.
Ή πραγματική τέχνη δυναμώνει τά νεωτερι
στικά της χαρακτηριστικά καί άποχτάει υψηλό
κολλιτεχνικό έπίπεδο, όταν ενσαρκώνει επαναστατι
κό περιεχόμενο καί όταν καθοδηγείται άπό κομμου
νιστικά ιδανικά. Γι’ αύτό τό αδιάκοπο δυνάμωμα
τής προλεταριακής κομματικότητας μένει πάντα
βασικό καθήκον γιά τήν άνάπτυξη τής κουλτου-
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ρας καί τών τεχνών μας, γιά τήν πρόοδό τους στό
δρόμο τοΰ σοσιαλισμοΰ.
Στήν καλλιτεχνική δημιουργία τό καλύτερο καθρέφτισμα μερικών μεγάλων θεμάτων, όπως τό θέ
μα τοΰ ήγεμονικοΰ ρόλου τής έργατικής τάξης στήν
κοινωνία, τών έπαναστατικών μετασχηματισμών τοϋ
σοσιαλιστικού μας χωριού, τής έπαναστατικοποιητικής δύναμης τών κομμουνιστών, ό χειρισμός τών κύ
ριων θεμάτων καί τών άπαφασιστικών στιγμών τής
ιστορίας τοΰ λαοΰ μας, καί προπαντός τοΰ Έθνικοάπελευθερωτικοΰ Αγώνα καί τής σοσιαλιστικής ε
πανάστασης, είναι άπαραίτητη άπαίτηση γιά νά
καταστήσομε τή λογοτεχνία καί τίς τέχνες μας ά
κόμα πιό επαναστατικές.
Ή τέχνη μας τοΰ σοσιαλιστικού ρεαλισμού, μέ
τά επαναστατικά της ιδανικά καί μέ επιδίωξη τήν
έξυπερέτηση τοΰ σοσιαλισμοΰ καί τοΰ λαού ορθώ
νεται άντιμέτωπα πρός τήν εκφυλισμένη, ξεπεσμένη
άστική καί ρεβιζιονιστική τέχνη, άντιτάσσεται στήν
αντιδραστική, άπαισιόδοξη καί συνθηκόλογη φιλο
σοφία. Ή λογοτεχνία καί οί τέχνες στή Σοβιετική
Ενωση τέθηκαν πλέρια κάτω άπό τήν κυριαρχία
τής νέας άστικής τάξης καί οί συγγραφείς καί οί
καλλιτέχνες μετατράπηκαν σέ κάστα στήν ύπηρεσία
τής άντεπανάστασης καί τής σωβινιστικής καί έπεχτατικής πολιτικής τού σοβιετικοΰ σοσιαλιμπεριαλισμοΰ. Ή άρνηση τών μεγάλων κοινωνικών προ
βλημάτων, τά θέματα άπογοήτευσης καί άστικοΰ
ούμανισμοΰ, ή πλέρια άπομάκρυνση άπό τόν θετικό
ήρωα, τό κλείσιμο κάθε επαναστατικής προοπτικής
είναι χαρακτηριστικά τής ρεβιζιονιστικής λογοτενίας καί τέχνης.
Τό σοσιαλιστικό περιεχόμενο τής τέχνης συν
δέεται στενά μέ τόν έθνικό λαϊκό χαρακτήρα. Στίς
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σημερινές συνθήκες, όταν οί άμερικάνοι ιμπεριαλιστές
καί οί σοβιετικοί σοσιαλιμπεριαλιστές, ξεκινώντας ά
πό τούς σκοπούς τους γιά παγκόσμια κυριαρχία,
γιά τήν πνευματική καί πολιτική ύποδούλωση τώυ
λαών, διαδίδουν τίς κοσμοπολιτικές ιδέες, τής λεγό
μενης διεθνοποίησης τής τέχνης καί τής κουλτού
ρας, πολύ μεγάλη σημασία παίρνει ή πάλη γιά τή
διαφύλαξη τής εθνικής κουλτούρας τών λαών. Οί
λαοί διαφυλάσσοντας καί αναπτύσσοντας τήν εθνι
κή, δημοκρατική καί επαναστατική τους κουλτούρα,
ύπερασπίζουν τήν άνεξαρτησία, τήν ύπαρξη καί τίς
παραδόσεις τους κι έτσι προσφέρουν τή συμβολή
τους στό θησαυρό τής παγκόσμιας κουλτούρας.
Ή σοσιαλιστική μας κουλτούρα ποτέ δέν κλεί
στηκε σέ εθνικό καβούκι. Έπωφελήθηκε άπό τά κα.
λύτερα επιτεύγματα τής παγκόσμιας προοδευτικής
κουλτούρας καί άπό τήν άλλη μεριά, όντας φορέας
τών ιδανικών τοΰ λαοΰ μας γιά λευτεριά, άνεξαρ
τησία καί σοσιαλισμό, ήταν καί είναι προσιτή καί
γιά τούς άλλους λαούς.
Ό εθνικός χαρακτήρας καί τό λαϊκό πνεύμα
πραγματοποιούνται μέ τήν πιστή άπεικόνιση τής
πραγματικότητας, άπό τίς θέσεις τής μαρξιστικήςλενινιστικής ιδεολογίας, μέ τήν άφομοίωση κριτι
κά καί άπό ταξικές θέσεις όλης τής πείρας τής κουλ
τούρας μας, τής παλιάς προοδευτικής παράδοσης
καί τού έπαναστατικοΰ καινούργιου, μέ τήν ισχυ
ρή στήριξη στή λαϊκή δημιουργία. Ό έθνικός λαϊ
κός χαρακτήρας έκφράζεται όχι μόνο στή δημιουρ
γία, μά καί στήν έχτέλεση καί τήν ερμηνεία της.
'Η καθυστέρηση πού διαπιστώνεται στήν πραγ
ματοποίηση τού έθνικοΰ πνεύματος καί φυσιογνω
μίας σέ μερικά είδη τέχνης, καί προπαντός στήν άρ-
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χιτεχτονική άπαιτεΐ νά γίνουν μελέτες καί μεγα
λύτερη έξερευνητική δουλιά.
Οί συγγραφείς καί οί καλλιτέχνες, καθοδηγού
μενοι άπό τά διδάγματα του Κόμματος, νά στρα
φούν πρός τή ζωή τού λαού, νά δημιουργήσουν μιά
τέχνη γιά τό λαό, όμορφη, ξεκάθαρη καί κατανοη
τή άπ’ όλους, μιά τέχνη βαθύτατα λαϊκή. 'Η ζωή
τού λαού, ό έξυπνος λόγος του, ή ψυχολογία καί
τό λαϊκό χιούμορ νά πιάσουν μεγαλύτερη θέση στά
λογοτεχνικά καί καλλιτεχνικά έργα, ιδιαίτερα στά
σκηνικά εργα.
Αύτά τά καθήκοντα τά πραγματοποιούν καλύρα εκείνοι οί καλλιτέχνες πού εργάζονται άδιάκοπα
γιά τήν άνοδο τού ιδεολογικού μαρξιστικού—λενινιστικού τους επιπέδου, πού κατέχουν τά διδάγματα
τοΰ Κόμματος, πού κάνουν δραστήρια πολιτική ζωή,
πού ζοΰν εντατικά μέ τίς μάζες καί πού γνωρίζουν
βαθιά τό δρόμο τής ιστορικής επαναστατικής εξέλιξης
τοΰ λαοΰ καί τής κουλτούρας μας. Τήν έπαναστατική
τέχνη τήν κάνουν οί επαναστάτες καλλιτέχνες, ή
καρδιά τών όποιων πάλλει μαζί μέ τήν καρδιά τοΰ
λαοΰ. Απ’ αύτούς άπαιτεΐται νά καθρεφτίζουν σωστά
στά έργα τους τά βασικά προτσές καί τάσεις τής
άνάπτυξης τής έπανάστασής μας, τίς άντιθέσεις τής
ζωής κοί νά καταπολεμοΰν κάθε εκδήλωση φορμα
λισμού καί σχηματικότητας στό χειρισμό τους, νά
εφαρμόζουν πιστά καί δημιουργικά τή μέθοδο τοΰ
σοσιαλιστικού ρεαλισμού, πού στέκει στή βάση τής
προλεταριακής τέχνης, στήν όποια άνήκει τό μέλλον.
Ή σοσιαλιστική μας κουλτούρα διεισδύει πιό
βοθιά στούς κόλπους τού λαοΰ καί άπό μέρα σέ μέ
ρα γίνετοι άναπόσπαστο μέρος τής ζωής του. Αύξήθηκε ή έκδοση βιβλίων καί ή παραγωγή κίνημα-
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τογραφικών ταινιών καί διευρύνθηκε τό δίχτυο τών
πολιτιστικο—καλλιτεχνικών κέντρων σ’ όλη τή χώ
ρα. Μεγάλη άνάπτυξη ποσοτική καί ποιοτική πήρε
ή έρασιτεχνική κίνηση, ή όποια, παράλληλα μέ τήν
επαγγελματική τέχνη, παίζει σπουδαίο ρόλο στήν
πρόοδο τής νέας κουλτούρας μας καί στή διαπαιδα
γώγηση τών μαζών. Ανέβηκε στή σκηνή ή μάζα,
ό άνθρωπος τής δουλιάς, ό εργάτης καί ό συνεται
ριστής, οί γυναίκες καί οί νεολαίοι, οί γερόντοι καί
τά παιδιά.
Τό Κόμμα άπαιτεΐ ώστε ή μαζική πολιτιστική
δουλιά νά άνεβεΐ σέ υψηλότερο επίπεδο. Γι’ αύτό
είναι άναγκαϊο νά σχηματιστεί μιά πιό πλατιά άντίληψη γιά τήν κουλτούρα, βλέποντάς τη σ’ όλες
τίς διάφορες άπόψεις τής ζωής, καθώς καί γιά τόν
μορφωμένο άνθρωπο. Νά άξιοποιηθούν σωστά όλα
τά μέσα πού εθεσε στήν ύπηρεσία τών μαζών τό
κράτος, νά βρεθούν μορφές καί δρόμοι ώστε ή κουλ
τούρα νά πάει έκεϊ πού ζούν καί εργάζονται οί μά
ζες. Σήμερα, πού τό Κόμμα παλαίβει γιά τόν περιο
ρισμό τών διαφορών άνάμεσα στήν πόλη καί τό
χωριό, καί στό μέτωπο τής κουλτούρας προβάλλουν
σημαντικά καθήκοντα γιά τήν άνοδο τοΰ πολιτιστι
κού έπιπέδου τής άγροτιάς, δραστηριοποιώντας πλα
τιά τόσο τίς δυνάμεις τοΰ χωριού, όσο καί τίς δυ
νάμεις τής πόλης.
Οί κομματικές όργανώσεις πρέπει νά εκτιμήσουν
περισσότερο τό μεγάλο ρόλο πού παίζουν ή κουλ
τούρα, ή λογοτεχνία καί οί τέχνες στή διαπαιδα
γώγηση τών μαζών καί νά τίς θεωρήσουν σημαν
τικούς τομείς τής δράσης τους, δείχνοντας ιδιαίτερη
φροντίδα γιά τήν πολιτική καί ιδεολογική διαπαι
δαγώγηση τών δημιουργών. 'Η καθοδήγηση τοΰ
Κόμματος, ή συνεπής έφαρμογή τής γραμμής καί
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τών οδηγιών του σ’ αύτά τά πεδία είναι άποφασιστικά γιά τήν άνάπτυξή τους σε σωστό δρόμο. Ση
μαντικά καθήκοντα προβάλλουν καί στά κρατικά όρ
γανα νά αυξήσουν τό ένδιαφέρο γιά τήν κουλτούρα
καί τίς τέχνες, καθώς καί γιά νά τελειοποιήσουν τίς
μορφές καί μέθοδες διεύθυνσής τους.
Ή Ένωση Συγγραφέων καί Καλλιτεχνών, μέ
τήν καθοδήγηση τού Κόμματος, νά δυναμώσει τή
δουλιά γιά τήν ίδεο—αισθητική καί επαγγελματική
διαπαιδαγώγηση τών δημιουργών καί νά γίνει άκομα περισσότερο κέντρο ένθάρρυνσης τής δημιουρ
γικότητας καί πλατιάς συζήτησης τών φιλοσοφικών,
ήθικών καί αισθητικών προβλημάτων της άπό θέ
σεις προλεταριακής κομματικότητας.
Στά πλαίσια τών πολύπλευρων προσπαθειών
γιά τήν εφαρμογή τών άποφάσεων τού 6ου Συν
εδρίου τού Κόμμάτος σημειώθηκαν επιτυχίες καί στό
πεδίο τής άνάπτυξης τής επιστήμης καί τού επι
στημονικού πειραματισμού. Στή χώρα μας τώρα:
λειτουργούν διάφοροι επιστημονικοί οργανισμοί, ιν
στιτούτα καί κέντρα ερευνών μέ καθορισμένα προ
φίλ, έχτός άπό τίς εδρες τών άνωτάτων σχολών.
Σημαντική επιτυχία ήταν καί ή ίδρυση τής Ακαδη
μίας Επιστημών.
Σ’ αύτό τό διάστημα διεξήχθηκαν μιά σειρά με
λέτες καί σημαντικά επιστημονικά καί τεχνικά πει
ράματα στό πεδίο τής γεωλογίας καί τών ορυ
χείων, τής ύδροενεργειακής, τής γεωργίας κλπ.
Αρκετές άξιόλογες μελέτες εγιναν επίσης στό πε
δίο τών κοινωνικών προβλημάτων, τού Αντιφα
σιστικού Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα, τής ιστο
ρίας, τής άρχαιολογίας καί τής άλβανικής γλώσσας.
Τό τωρινό στάδιο άνάπτυξης τής χώρας καί τά
μεγάλα καθήκοντα πού μάς άναμένουν, άπαιτούν ώ-

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΑ

189

στε οΐ έπιστημονικές μελέτες καί έρευνες νά μετατραποΰν σέ γενική μέθοδο, πού νά διαπερνάει καί
νά δίνει τό προβάδισμα σέ κάθε δουλιά, νά βοηθάει
αποτελεσματικά στήν επίλυση τών επίκαιρων καί
άπώτερων προβλημάτων τής οίκοδομησης τού σο
σιαλισμοΰ καί τής άμυνας τής πατρίδας. Μεγάλα
καθήκοντα προβάλλουν στήν έπιστήμη γιά τή σχεδίαση καί οικοδόμηση τών μεγάλων ύδροτεχνικών
καί βιομηχανικών έργων, γιά τήν άνακάλυψη καί
έκμετάλλευση τών πρώτων υλών καί τοΰ άλλου φυ
σικού πλούτου, γιά τήν εξεύρεση νέων δρόμων εντα
τικοποίησης τής γεωργίας κλπ.
Ή άνάπτυξη τής επιστήμης θέτει σάν πολύ σοβα
ρό ζήτημα τήν αύξηση τών προσπαθειών γιά μελέτες
σέ μερικά πεδία, όπως στή βιολογία, γενετική, μα
θηματικά, φυσική, χημεία, φυσιολογία κλπ, χωρίς
τά όποϊα δέ μπορεϊ νά λυθούν μέ επιτυχία πολλά
προβλήματα άνάπτυξης τών εφαρμοσμένων επιστη
μών καί τής τεχνικής προόδου καί ούτε μπορεϊ νά
γίνει γερή προετοιμασία τών διαφόρων ειδικών καί
τής νέας γενιάς στό σχολείο μας.
Μεγάλες προοπτικές άνοίγονται γιά τήν καρποφόρα άνάπτυξη τών κοινωνικών καί οικονομικών
επιστημών, έχοντας σά βασικό τους στόχο τήν ε
πιστημονική μελέτη καί γενίκευση τής επαναστα
τικής καί πραχτικής σκέψης τοΰ Κόμματος καί τοΰ
λαοΰ μας. Σημαντικό πεδίο άποτελοΰν οΐ μελέτες
γιά τήν ιστορία, τή ζωή, τή γλώσσα καί τίς μορ
φωτικές καί καλλιτεχνικές παραδόσεις τοΰ λαοΰ μας.
Όπως τόνιζε συνεχώς τό Κόμμα, ή τεχνικό—ε
πιστημονική επανάσταση στή σοσιαλιστική κοινω
νία μας δέ μπορεϊ νά προωθηθεί μόνο άπό μερικά
έξειδικευμένα ιδρύματα ερευνών. Αποφασιστικό στόν
επιστημονικό πειραματισμό είναι ή δραστήρια προ
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σέλκυση τών πλατιών μαζών τών έργατών καί α
γροτών, τών στελεχών καί τών ειδικών τής πα
ραγωγής. Τά έξειδικευμένα ιδρύματα καί κέντρα έπιστημονικής έρευνητικής δουλιάς νά συνδέσουν πιό
στενά τή δράση τους μέ τό μαζικό επιστημονικό
πειραματισμό, νά γενικεύσουν τήν πρωτοπόρα πεί
ρα καί νά διαδόσουν τίς έπιστημονικές γνώσεις στίς
μάζες. Αϋτός είναι καί ό δρόμος γιά τήν προφύλα
ξή τους άπό τίς άσθένειες τού γραφειοκρατισμού,
τεχνοκρατισμού καί διανοητικισμοΰ.
Στήν τωρινή φάση δημιουργήθηκαν όλες ο! δυ
νατότητες σέ ύλικο—τεχνικά μέσα καί σέ άνθρώπους
γιά νά λύσομε μέ τίς δυνάμεις μας πολλά περίπλοκα
οικονομικά, ίδεοθεωρητικά, πολιτιστικά καί τεχνικό—
έπιστημονικά προβλήματα, πού μάς άναμένουν. Γι’
αύτό, είναι άπαραίτητο νά δυναμώσει περισσότερο
ή έμπιστοσύνη τών στελεχών, τών ειδικών καί τών
έργαζόμενων στίς δημιουργικές δυνάμεις καί ίκανότητές τους, γνωρίζοντας καί εφαρμόζοντας ταυτό
χρονα, σύμφωνα μέ τίς συνθήκες μας, καί τά έπιτεύγματα τής παγκόσμιας έπιστήμης καί τεχνικής.
'Η πραγματοποίηση τών καθηκόντων στό πε
δίο τής έπιστήμης άπαιτεί τή λήψη παραπέρα μέ
τρων γιά τήν προετοιμασία καί τήν έξειδίκευση τών
έπιστημονικών στελεχών τών διαφόρων κλάδων καί
τήν ένίσχυση τής άπαραίτητης ύλικής βάσης.
'Η άνάπτυξη τής έπιστήμης καί τής τεχνικό—
έπιστημονικής επανάστασης θέτει μεγάλα καθήκον
τα στά ιδρύματα έρευνών καί στίς άνώτατες σχο
λές γιά τήν άνοδο τής ποιότητας καί τής άποτελεσματικότητας τών έπιστημονικών μελετών καί έ
ρευνών σέ πάλη μέ τίς ξένες τεχνοκρατικές καί διανοητικιστικές, ίδεαλιστικές καί μεταφυσικές άντιλήψεις. Ιδιαίτερος ρόλος άνήκει στήν Ακαδημία Επι
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στημών, προπαντός γιά μιά καλύτερη χρησιμοποίη
ση καί συντονισμό τών ερευνητικό—έπιστημονικών
δυνάμεων καί μέσων.
Τά κρατικά όργανα άπό τή βάση καί ώς τό
κέντρο, κάτω άπό τήν καθοδήγηση τού Κόμματος,
πρέπει νά αύξήσουν πολύ τή φροντίδα τους γιά τήν
οργάνωση, σχεδιοποίηση καί άνάπτυξη τής δράσης
τών έρευνητικο—επιστημονικών ιδρυμάτων καί οργα
νισμών, νά θέτουν συγκεκριμένα καθήκοντα καί νά
ζητούν λογαρισμό γιά τήν εκπλήρωσή τους, νά δόσουν όλη τήν άναγκαία βοήθεια γιά τήν επίλυση,
τών προβλημάτων πού γεννιούνται.

V
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
'Η οικοδόμηση τοΰ σοσιαλισμού στήν Αλβα
νία, ή πάλη τοΰ λαοΰ μας γιά τό δυνάμωμα τής
διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου καί τής άμυνας τής
πατρίδας, οί προσπάθειες γιά ένα σίγουρο μέλλον
δέν είναι ξεκομμένες άπό τή διεθνή κατάσταση στήν
όποια ζοΰμε, άπό τό γενικό ιστορικό προτσές τής
σημερινής παγκόσμιας έξέλιξης.
Τό Κόμμα παρακολούθησε καί άναλυσε πολύ
προσεχτικά τά γεγονότα καί τή δημιουργία τών
νέων καταστάσεων, τίς κατευθύνσεις καί τίς επι
διώξεις τών διαφόρων πολιτικών δυνάμεων πού
δρουν στό διεθνή στίβο καί τήρησε πάντα σωστή
στάση άρχών, άπόλυτα σύμφωνη μέ τά διδάγματα
τού μαρξισμού—λενινισμού, μέ τά έθνικά μας συμ
φέροντα, μέ τά συμφέροντα τής έπανάστασης καί
τής απελευθέρωσης τών λαών.
θεωρούμενη στή γενικότητα, ή σημερινή διεθνής
κατάσταση παρουσιάζεται άρκετά περίπλοκη, γε
μάτη μέ μεγάλες άντιθέσεις καί άντιπαραθέσεις, πού
περιέλαβαν τώρα ολόκληρη τήν ύδρόγειο καί όλες
τίς άπόψεις τής σημερινής άνθρώπινης κοινωνίας.
Αντιμέτωπα μέ τόν ιμπεριαλισμό, τό σοσιαλιμπε-
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ριαλισμό καί τήν άγρια επιθετική καί έπεχτατική
δράση τους, άντιμέτωπα μέ τήν άστική τάξη, τά
διεθνή μονοπώλια καί τή βάρβαρη εκμετάλλευσή
τους, άντιμέτωπα μέ τήν άντίδραση καί τή βία καί
τρομοκρατία της στέκουν μέ πολλαπλασιασμένες δυ
νάμεις τό παγκόσμιο προλεταριάτο καί οί άκατάβλητοι επαναστάτες, στέκουν οί λαοί πού άγωνίζονται γιά λευτεριά καί δημοκρατία, γιά σοσιαλι
σμό. Ο κόσμος βρίσκεται σέ μιά φάση πού ή ύπόθεση τής επανάστασης καί τής εθνικής άπελευθέρωσης τών λαών δέν εϊναι μόνο πόθος καί προο
πτική, μά καί πρόβλημα πού ζητάει λύση.
Τά τελευταία χρόνια σ’ όλες τίς καπιταλιστι
κές χώρες παρατηρεΐται ισχυρή άνοδος τής πάλης
τοΰ προλεταριάτου. Οί εργάτες καί οί εργαζόμενες
μάζες παλαίβουν παντοΰ με αύταπάρνηση ενάντια
στήν πολιτική καταπίεση καί τήν οικονομική εκμε
τάλλευση, γιά τήν ύπεράσπιση τών δημοκρατικών
δικαιωμάτων καί γιά τήν εξασφάλιση μιάς καλύτε
ρης ζωής. Εκεϊνο πού διακρίνει αύτή τήν πάλη,
είναι ή εΰρυνση τοΰ κύκλου τών αιτημάτων τών
εργαζομένων, τά όποια όλο καί περισσότερο ξεπερ
νούν τά οικονομικά πλαίσια. Οί άπεργίες, οί δια
μαρτυρίες, οί διαδηλώσεις τών εργαζόμενων στίς
Ενωμένες Πολιτείες τής Αμερικής, στήν Αγγλία,
Γαλλία, Σοβιετική Ενωση, Πολωνία, Ιταλία, Γερ
μανία, Ισπανία κλπ, πού συχνά μετατρέπονται σέ
αιματηρές συγκρούσεις μέ τήν άστική τάξη καί μέ
τούς καταπιεστικούς της μηχανισμούς, χτυπούν τά
ίδια τά θεμέλια τής άστικής καί ρεβιζιονιστικής ε
ξουσίας. Σ’ αύτές τίς σκληρές συγκρούσεις μέ τό
κεφάλαιο καί τήν άστική τάξη ή εργατική τάξη καί
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οί πλατιές εργαζόμενες μάζες δυναμώνουν όλο καί πε
ρισσότερο τήν επαναστατική τους συνείδηση, προε
τοιμάζονται καί σφυρηλατοΰνται άκόμα περισσότε
ρο γιά τίς μελλοντικές ταξικές μάχες. 'Η τωρινή
πάλη τοΰ παγκόσμιου προλεταριάτου επιβεβαιώνει
ξανά τή βασική θέση τοΰ μαρξισμοΰ—λενινισμοΰ ότι
στόν άστικό καί ρεβιζιονιστικό κόσμο ή εργατική
ταξη καί ή επαναστατική της πάλη δέ μπορεϊ νά
καταβληθούν ούτε μέ τή βία, ούτε μέ τή δημαγω
γία. Παρά τήν πίεση, τή δημαγωγία καί τή μεγά
λη έξαπατητική καί άντιπερισπαστική προπαγάνδα
τής άστικής τάξης καί τών συμμάχων της, ή τάση
νά άποσπαστεΐ άπό τήν όπορτουνιστική καί υπο
νομευτική έπιροή τής σοσιαλδημοκρατίας καί τών
ρεβιζιονιστών, πού δυστυχώς επεξεργάζονται άκό
μα σημαντικό μέρος τής εργατικής τάξης, ευρύνε
ται καί βαθαίνει. Ή άνάπτυξη καί τό δυνάμωμα
τών νέων μαρξιστικών—λενινιστικών κομμάτων είναι
ολοζώντανη μαρτυρία ότι τό προλεταριάτο δέν έχασε ποτέ τήν εμπιστοσύνη στό μαρξισμό—λενινι
σμό, ότι βλέπει σ’ αύτόν τό ισχυρότερο όπλο στήν
πάλη ενάντια στήν άστική τάξη καί γιά τή νίκη
τής επανάστασης.
Κάθε μέρα όλο καί σέ υψηλότερο επίπεδο, τόσο
σέ περιεχόμενο, όσο καί σέ ένταση, άνεβαίνει τό
άπελευθερωτικό κίνημα τών λαών. 'Η κοσμοϊστορικής σημασίας νίκη τών λαών τοΰ Βιετνάμ, τής Κα
μπότζης καί τοΰ Λάος, ή όποία ήταν νίκη όχι μόνο
ενάντια στόν άμερικάνικο ιμπεριαλισμό, μά καί ενάν
τια στίς συνωμοσίες, τίς ραδιουργίες καί τίς επεμβά
σεις τοΰ σοβιετικού σοσιαλιμπεριαλισμού, επιβεβαίω
σε ότι παρά τήν ίσχή καί τό μεγάλο πλούτο τους,
παρά τά σύγχρονα πολεμικά μέσα πού διαθέτουν, οί
ύπερδυνάμεις δέν είναι σέ θέση νά ύποτάξουν τούς
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λαούς καί τίς χώρες, έστω καί μικρούς, όταν εϊναι
άποφασισμένοι νά άγωνιστοΰν μέχρι τέλους καί νά
κάνουν κάθε θυσία. Αύτή ή νίκη επιβεβαίωσε τή
θέση ότι ή λευτεριά καί ή άνεξαρτησία καταχτοΰνται καί περιφρουροΰνται μέ τό ντουφέκι, μέ πάλη,
ότι ή στρατηγική τοΰ λαϊκού έθνικοαπελευθερωτικοΰ πολέμου είναι νικηφόρα στρατηγική.
Εύρύ μέτωπο πάλης ενάντια στόν άμερικάνικο
ιμπεριαλισμό, τό σοβιετικό σοσιαλιμπεριαλισμό καί
τίς άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις άντιπροσωπεύουν
σήμερα ή Άσία, Αφρική καί Λατινική Αμερική. Οί
λαοί αύτών τών ήπείρων κάνουν μεγάλες καί ολό
πλευρες προσπάθειες γιά τό δυνάμωμα τής πολιτι
κής άνεξαρτησίας, γιά τήν άπόσπαση άπό τήν άποικιοκρατική καί νεοαποικιοκρατική κυριαρχία. Ολοι
σήμερα είμαστε μάρτυρες τών άποφασιστικών προ
σπαθειών πού κάνουν οί άφρικανικοί λαοί γιά τή
γενική τους χειραφέτηση μετά τήν έξοδο άπό τή
μακραίωνη σκλαβιά. Ή άπόχτηση τής άνεξαρτη
σίας άπό μέρους τών χωρών πού πρίν άπό λίγο
καιρό ήταν κάτω άπό τήν πορτογαλική άποικιοκρατική κυριαρχία, ύποκίνησε άκόμα περισσότερο τόν
άγώνα ενάντια στό ρατσισμό καί τή φυλετική διά
κριση στή Ροδεσία καί στή Νότια Αφρική.
Σ’ άνάπτυξη καί σ’ εύρυνση είναι καί ή πάλη
τών προοδευτικών καί δημοκρατικών δυνάμεων ε
νάντια στό φασισμό καί τήν άντίδραση. 'Η άνατροπή τών διχτατορικών καθεστώτων σέ μερικές χώ
ρες, ό άγώνας τών πατριωτών τής Βραζιλίας καί τής
Βολιβίας, τής Ταϊλάνδης καί τής Μαλαισίας, ή άντίσταση τών λαών τής Χιλής, τής Αργεντινής καί τής
Ινδονησίας ενάντια στά φασιστικά καθεστώτα κατάφεραν βαριά πλήγματα στίς δυνάμεις τής άντίδράσης καί στούς ιμπεριαλιστές ύποστηριχτές τους-
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Οί λαοί τοΰ Ινδικού Ωκεανού, τής Νοτιοανατολι
κής Άσίας καί τών άκτών τής Αφρικής παλαίβουν
έπίμονα γιά τήν άπομάκρυνση τών βάσεων καί τών
πολεμικών στόλων τών ύπερδυνάμεων. Παντού οί
λαοί αφυπνίζονται καί άποχτούν περισσότερη συν
είδηση τοΰ κινδύνου πού παρουσιάζει γιά τή ζωή
τους ή επιθετική, έπεχτατική καί ήγεμονιστική πο
λιτική τοΰ άμερικάνικου ιμπεριαλισμού καί τού σο
βιετικού σοσιαλιμπεριαλισμού.
Οί χώρες πού βαδίζουν μέ συνέπεια στό σοσια
λιστικό δρόμο, άποτελούν άτράνταχτο στήριγμα
καί δίνουν ενεργό βοήθεια στούς επαναστατικούς
καί άπελευθερωτικούς άγώνες τών λαών. Αύτές οί
χώρες άντιπροσωπεύουν άναντικατάστατο παράγον
τα γιά τή νίκη τής επανάστασης. Ή σοσιαλιστι
κή Αλβανία θεωρεί τιμή της πού παραστέκει στή
μεγάλη πάλη τού προλεταριάτου καί τών λαών,
όλων εκείνων πού παλαίβουν γιά τό σοσιαλισμό,
τή λευτεριά καί τήν άνεξαρτησία. Δουλεύοντας α
κούραστα γιά τήν οικοδόμηση τής νέας ζωής, συντρίβοντας τίς λυσσαλέες επιθέσεις τοΰ ιμπεριαλι
σμού, τοΰ σύγχρονου ρεβιζιονισμοΰ καί τής άντικομμουνιστικής άστικής τάξης, έδοσε καί δίνει τή
συμβολή της γιά τήν ύπεράσπιση καί τήν προώθη
ση τής υπόθεσης τοΰ πραγματικοΰ σοσιαλισμού.
Είναι αύτή ή εΰρυνση καί τό βάθαιμα τής ε
παναστατικής πάλης τοΰ προλεταριάτου, είναι αύ
τή ή μεγάλη ένταση τοΰ άπελευθερωτικού άγώνα
τών λαών, είναι οί νίκες τοΰ σοσιαλισμού, όλα μαζΰ, πού έξασθένισαν άκόμα περισσότερο τόν ι
μπεριαλισμό καί τό σοσιαλιμπεριαλισμό, πού όξυναν τίς άντιθέσεις καί τράνταξαν τά θεμέλια
τοΰ καπιταλιστικού συστήματος.
Αμεσο αποτέλεσμα αύτής τής πάλης καί τών
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άναπόφευχτων αντιθέσεων τοΰ συστήματος τους εί
ναι καί ή πολύ σοβαρή κρίση πού διέρχονται σή
μερα όλες οί καπιταλιστικές καί ρεβιζιονιστικές χώ
ρες. Σ’ δλο τό διάστημα, ύστερα άπό τό Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο, οί οικονομικές κρίσεις διαδέχο
νταν ή μιά τήν άλλη. Μά ή τωρινή κρίση είναι ή
μεγαλύτερη, είναι κρίση πού περιέλοβε όχι μόνο τίς
άναπτυγμένες χώρες, μά καί τίς λιγότερο άναπτυγμένες, είναι κρίση οικονομική μά καί πολιτική καί
ιδεολογική, στρατιωτική καί πολιτιστική, είναι κρί
ση τής βάσης καί τού εποικοδομήματος τού άστικο—ρεβιζιονιστικοΰ συστήματος.
Αρχικά αύτή ή κρίση εμφανίστηκε μέ τή μορφή
ύφεσης τών ρυθμών τής παραγωγής καί αύξησης
τού πληθωρισμού. 'Η κρίση εγινε πιό βαριά καί
πήρε εύρύτερες διαστάσεις, γιατί περιπλέχτηκε καί
μέ τή βαρύτατη ενεργειακή κρίση καθώς καί μέ τή
συναλλαγματική κρίση, οί όποιες συγκλόνισαν όλες
τίς καπιταλιστικό—ρεβιζιονιστικές χώρες. Μερικές άπ’
αύτές, όπως ή Ιταλία, Αγγλία, Πολωνία, Γιουγκο
σλαβία κλπ, περνούν τώρα εξαιρετικά δύσκολες πε
ριστάσεις.
Διακριτικό γνώρισμα τής σημερινής κρίσης εί
ναι ότι άναπτύσσεται στίς συνθήκες μεγάλης όξυνσης όλων τών διιμπεριαλιστικών άντιθέσεων καί
τοΰ άνταγωνισμού τών ύπερδυνάμεων γιά τό μοίρασμα τών άγορών καί τών σφαιρών έπιροής. 'Η
βαθύτατα επιθετική πολιτική τού άμερικάνικου ι
μπεριαλισμού καί τοΰ σοβιετικού σοσιαλιμπεριαλισμοΰ, ή δίψα τους γιά παγκόσμια κυριαρχία καί
ήγεμονία οδήγησαν σέ μεγάλη αύξηση τών κρατι
κών δαπανών γιά τή συντήρηση τών στρατιωτι
κών δυνάμεων καί βάσεων στό εξωτερικό, γιά «στρα
τιωτικές βοήθειες» καί διάφορες επιχορηγήσεις πρός

198

ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ

τά άντιδραστικά καθεστώτα. Αύτό δημιούργησε με
γάλη ένταση στήν οικονομία τών ύπερδυνάμεων
καί τών συμμάχων τους, οί όποιοι είναι ύποχρεωμένοι νά επωμίζονται όχι μικρό μέρος τής κρίσης.
'Η στρατιωτικοποίηση τής οικονομίας τών μεγά
λων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, ή αύξηση σέ πρω
τοφανείς διαστάσεις τών στρατιωτικών δαπανών
καί προϋπολογισμών τών κατασταλτικών μηχανι
σμών, γενικά τό ξόδεμα τών έσόδων καί τοΰ εθνι
κού πλούτου γιά μή παραγωγικούς σκοπούς, κά
νουν άκόμα βαθύτερους τούς κλονισμούς.
Τήν κρίση τήν οξύνει παραπέρα καί ό ξέφραινος
συναγωνισμός άνάμεσα στίς άστικές καί ρεβιζιονιστικές χώρες, καθώς καί ό συναγωνισμός τους μέ
τίς άναπτυσσόμενες χώρες, πού είναι κυριότεροι πα
ραγωγοί πρώτων ύλών. 'Η δράση τού νόμου τής
άνισόμερης πολιτικής καί οικονομικής άνάπτυξης
τών καπιταλιστικών χωρών έβγαλε τήν Κοινή Α
γορά, τήν Ιαπωνία, τόν Καναδά κλπ στό πεδίο πά
λης γιά άγορές καί προνόμια καί άμφισβήτησης τής
άμερικάνικης κυριαρχίας στή σφαίρα τής εξαγωγής
κεφαλαίων.
'Η τωρινή κρίση άπόδειξε ξανά ότι ό καπιταλι
σμός, σάν κοινωνικό σύστημα, ποτέ δέ μπορεϊ νά
γλυτώσει άπό τίς άντιθέσεις καί τίς πληγές του, ό
τι είναι άνίκανος νά εξασφαλίσει ταυτόχρονα τά ύπερκέρδη του καί νά διατηρήσει μιά εσωτερική κοι
νωνική ισορροπία. 'Η ζωή έπιβεβαιώνει έτσι συνε
χώς τή θεωρία τοΰ Μάρξ καί τοΰ Λένιν ότι οί οι
κονομικές κρίσεις είναι συνοδοιπόροι τοΰ καπιταλι
στικού συστήματος, ότι έφόσον θά ύπάρχουν ή άτομική ίδιοχτησία καί ή καπιταλιστική εκμετάλλευ
ση, θά ύπάρχουν καί οί οικονομικές κρίσεις.
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Όλα τά καπιταλιστικά καί ρεβιζιονιστικά κρά
τη προσπαθούν νά φορτώσουν στή ράχη τών ερ
γαζόμενων μαζών τίς συνέπειες τής κρίσης. Καί στήν
πραγματικότητα παντού ή άστική τάξη, οί μονοπωλητές καί όλοι οί εκμεταλλευτές, γιά νά διατη
ρήσουν άθιχτο τό επίπεδο τών κερδών τους, αύξη
σαν τήν καταπίεση καί τήν εκμετάλλευση τοΰ προ
λεταριάτου καί τών εργαζομένων, λιγοστεύοντας
τά μέσα διαβίωσης καί περιορίζοντας τά δικαιώματά τους. Σ’ αύτές τίς στιγμές σοβαρής κρίσης τών
ιμπεριαλιστικών,
σοσιαλιμπεριαλιστικών
δυνάμεων
καί τής άστικής εξουσίας κάθε χώρας πετάζονται
στό δρόμο εκατομμύρια εργάτες, ό άριθμός τών ό
ποιων μέχρι τώρα άνήλθε σέ περίπου 100 εκατομ
μύρια, ό πληθωρισμός άναπτύσσεται μέ καλπασμό,
οί τιμές τών άναγκαίων ειδών διαβίωσης γίνονται
άπρόσιτες. Στή σημερινή καπιταλιστική καί ρεβιζιονιστική κοινωνία συμβαίνει έκεϊνο τό φαινόμενο πό
λωσης, γιά τό όποιο έχει μιλήσει ό Μάρξ: άπό τή
μιά μεριά αύξαίνει ή φτώχια τών εργαζομένων, άπό
τήν άλλη αύξαίνουν τά πλούτη τών καπιταλιστών.
Αύτή τή βαριά κατάσταση, αύτή τήν άγρια
καταπιεστική καί έκμεταλλευτική πολιτική, τό με
γάλο κεφάλαιο καί ή εξουσία του, ή σοσιαλδημο
κρατία, οί ρεβιζιονιστές καί οί άλλοι οπορτουνιστές
τή συνοδεύουν μέ μεγάλη έξαπατητική προπαγάνδα,
ή όποια επιδιώκει νά πείσει τίς εργαζόμενες μάζες
ότι οί τωρινοί συγκλονισμοί είναι δήθεν περαστικό
φαινόμενο, ότι καθετί θά έπανέλθει στή θέση του,
γι’ αύτό πρέπει νά ύπομείνουν τό βαρύ φορτίο πού
επεσε πάνω τους καί νά μή ζητούν νά βρούν τά
αϊτια καί νά εξοργίζονται. Προσπαθούν μέ κάθε
τρόπο νά άποτρέψουν τό μεγαλύτερο, τήν επανά
σταση, πού είναι ό μόνος δρόμος γιά τή σωτηρία
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μιά καί καλή άπό τήυ κρίση καί άπό τό εκμεταλ
λευτικό καπιταλιστικό καί ρεβιζιονιστικό σύστημα.
Γι’ αύτό τόν επαναστατικό σκοπό ή άστική
τάξη καί ή εξουσία της εκμεταλλεύονται καί τά
συνδικάτα, όπου έχουν εντάξει τό προλεταριάτο καί
τούς εργαζόμενους τών περισσότερων άστικών χω
ρών. Αύτή ή οργάνωση είναι δήθεν δημοκρατική,
δήθεν ξεκομμένη άπό τό πατρονάτο καί άπό τά διά
φορα «δημοκρατικά», «σοσιαλιστικά» καί λοιπά κόμ
ματα. Στήν πραγματικότητα αύτά τά λεγόμενα
συνδικάτα, πού τά επεξεργάζονται άνοιχτά τά άστικά κόμματα καί πού καθοδηγούνται άπό τήν
εργατική άριστοκρατία, παλαίβουν μέ όλα τά μέσα
καί τρόπου, γιά νά εκφυλίσουν τούς εργαζόμενους
καί γιά νά σαμποτάρουν τήν επαναστατική πάλη
τους. Καί οϊ νόμοι πού σχετίζονται μέ τή δράση
καί τήν πάλη τών εργατών γιά τά οικονομικά, κοι
νωνικά καί λοιπά αιτήματα καταρτίστηκαν καί δοσιμετρήθηκαν άπό τό μεγάλο κεφάλαιο ετσι πού κά
θε δράση νά διεξάγεται μεσα στά πλαίσια πού επι
τρέπει ή άστική τάξη, τίποτε νά μή θίγει τά συμφέροντά της καί ιδιαίτερα νά μή άπειλεϊ τά θεμέλια
τής καπιταλιστικής έξουσίας. Οταν είναι άδύνατο
νά άντιμετωπιστούν οΐ εξεγέρσεις τών εργατών καί
τού λαού μέ τίς ψευτοδημοκρατικές μορφές ή μέ τίς
λογοκοπικές μέθοδες τών κοινοβουλίων, τότε επεμ
βαίνει τό άστικό κράτος μέ νόμους, μέ τή βία, μέ
τό βούρδουλα. Αύτό συμβαίνει τώρα στίς περισσό
τερες χώρες όπου ή κρίση όξυνε τίς άντιθέσεις άνά
μεσα στή δουλιά καί τό κεφάλαιο καί ή έξεγερση
τών εργαζόμενων άπέναντι στήν κατάσταση πού
δημιουργήθηκε γίνεται όλο καί πιό ισχυρή.
Σ’ αύτές τίς συνθήκες ό κίνδυνος τοΰ φασισμοΰ
γίνεται όλο καί πιό άπειλητικός. Είναι γνωστό ότι
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όταν τό κεφάλαιο μπαίνει σέ άδιέξοδο καί βρίσκεται
κάτω άπό τά ισχυρά χτυπήματα τής εργατικής τά
ξης, είναι υποχρεωμένο ή νά χρεωκοπήσει ή νά έγκαθιδρύσει τή φασιστική διχτατορία καί νά βαδί
σει πρός τόν πόλεμο. Αυτός ό κίνδυνος τοΰ φασι
σμού είναι φανερός στήν Ισπανία, στήν Ιταλία καί
σέ άρκετές άλλες χώρες. Άν στίς τελευταίες εκλο
γές στήν Ιταλία τό φασιστικό κόμμα, πού ονομάζε
ται Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα, άπώλεσε ψήφους, αύ
τό δέν είναι ήττα, τίς φαλαγγίτικες δυνάμεις του
τίς έμπασε στό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα.
«Ή μεγάλη σημασία όλων τών κρίσεων, έλε
γε ό Β. I. Λένιν, έγκειται στό ότι βγάζουν στά
φόρα, ό, τι δέ φαίνεται, άπορίπτουν έκεϊνο πού
είναι συμβατικό, επιφανειακό, μικρό, σαρώνουν
τά πολιτικά σκουπίδια, ξεσκεπάζουν τά πραγ
ματικά αίτια τής πάλης τών τάξεων πού διεξά
γεται στήν πραγματικότητα». 1
Τά πολιτικά, οικονομικά καί κοινωνικά γεγονό
τα τοΰ σημερινού κόσμου, τά αίτια πού τά δη
μιουργούν, οί συνθήκες στίς όποιες δροΰν καί οί άνταγωνιστικές δυνάμεις πού παίρνουν μέρος σ’ αύτά,
διαφέρουν πολύ κατά τό χαρακτήρα, τά συμφέρο
ντα, τή σταθερότητα καί τίς μορφές πάλης πού χρη
σιμοποιούνται. Γιά νά κάνομε ξεκάθαρο τό Κόμμα
καί τό λαό, γιά νά προσανατολιζόμαστε σωστά σέ
κάθε ενέργεια καί σέ κάθε κατάσταση, είναι άπαραίτητο νά πιανόμαστε άπό τά βασικά, άπό τά ζη
τήματα άρχής καί νά κάνομε σ’ αύτά μαρξιστική
1.
έκδοση.

Β.

I.

Λένιν.

Απαντα,

τόμος

24,

σ.

219,

αλβανική

202

ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ

—λενινιστική ανάλυση. Διαφορετικά είναι δύσκολο νά
καταλήξεις σέ σωστά καί χρήσιμα συμπεράσματα.
Τό Κόμμα μας είναι τής γνώμης ότι ή σημε
ρινή κατάσταση στόν κόσμο είναι συγκεχυμένη
καί σά συνέπεια δέν υπάρχει θέση γιά αύτοικανοποίηση, γιά ήσυχία ή ευφορία. Γι’ αύτό ή άνάλυση, ή έχτίμηση καί ή συνεπής καί τοξική στάση
άπέναντι στήν πολιτική καί τή δράση τής ιμπερια
λιστικής άστικής τάξης τών δυό ύπερδυνάμεων, στίς
σημερινές συνθήκες, παίρνει πρωταρχική σημασία
γιά όλες τίς έπαναστικές δυνάμεις, γιά όλα τά εθνη
καί τούς λαούς πού άγωνίζονται γιά άπελευθερωση
καί άνεξαρτησία, γιά ειρήνη καί άσφάλεια άνάμεσα
στά κράτη. Ή στάση άρχών σ’ αύτά τά βασικά ζη
τήματα άποτελεϊ τή μόνη σωστή βάση γιά τόν κα
θορισμό μιάς συνεπούς επαναστατικής στρατηγικής
καί ταχτικής, άποτελεϊ τό κριτήριο διάκρισης καί
έχτίμησης τών προοδευτικών δυνάμεων άπό τίς
άντιδραστικές δυνάμεις.
Τά γεγονότα καί οΐ συγκεκριμένες ένεργειες, ή
άντικειμενική πραγματικότητα, μάς οδηγούν στή δια
πίστωση ότι στό σημερινό κόσμο οί δυό ύπερδυνάμεις, οί Ενωμένες Πολιτείες τής Αμερικής καί ή
Σοβιετική Ενωση, είναι οί μεγαλύτερες καί πιό ε
πικίνδυνες επιθετικές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις πού
γνώρισε ή ιστορία. Οί ύπερδυνάμεις, χωριστά ή ε
νωμένες, στό ϊδιο μέτρο καί στόν ϊδιο βαθμό, εκ
προσωπούν τόν κυριότερο εχθρό γιά τό σοσιαλισμό,
γιά τή λευτεριά καί τήν άνεξαρτησία τών εθνών, τή
μεγαλύτερη δύναμη γιά τήν ύπεράσπιση τών κατα
πιεστικών καί εκμεταλλευτικών συστημάτων, τόν
άμεσο κίνδυνο γιά νά ρίξουν τήν άνθρωπότητα σ’
έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
Ό κόσμος προσέκρουσε καί προσκρούει στίς έ-
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πιθετικές καί έπεχτατικές βλέψεις τοΰ αμερικάνικου
ιμπεριαλισμού. Άπό τή λήξη τοϋ Δεύτερου Παγκό
σμιου Πολέμου καί μέχρι σήμερα ό άμερικάνικος ι
μπεριαλισμός άκολούθησε πολιτική καί διεξήγαγε ε
γκληματική δράση ενάντια στόν κομμουνισμό καί
τή λευτεριά καί τήν άνεξαρτησία τών λαών. Ηταν
ό άμερικάνικος ιμπεριαλισμός εκείνος πού εξαπέλυσε
τή βάρβαρη επίθεση στήν Κορέα, τό Βιετνάμ καί
διέπραξε τά πιό άποτρόπαια εγκλήματα πού γνώ
ρισε ή άνθρωπότητα, ήταν αύτός πού έπενέβηκε
στό Κογκό, πού κατάπνιξε τή δομινικανική έπανάσταση, πού μετέφερε τόν πόλεμο στό Λάος καί τήν
Καμπότζη, πού άναψε τή φωτιά στή Μέση Ανατο
λή καί οργάνωσε τό φασιστικό πραξικόπημα στή
Χιλή καί τήν Αργεντινή.
Ό άμερικάνικος ιμπεριαλισμός, σάν ιμπεριαλι
σμός πού είναι, εριξε τά πλοκάμια σέ όλες τίς ήπείρους καί παντού δυναμώνει τίς θέσεις του μέ όλους
τούς τρόπους, μέ «βοήθειες», μέ ύποδουλωτικές πι
στώσεις, μέ ποικίλες συμφωνίες καί σύμφωνα, μέ
στρατιωτικές βάσεις πού έχτείνονται σέ πολλές χώ
ρες, μέ ώμές επεμβάσεις στίς εσωτερικές ύποθέσεις
τών άλλων, μέχρι καί μέ ενοπλες επιθέσεις. Ολα
αύτά είναι επαίσχυντα χαρακτηριστικά τοΰ άγριου
άμερικάνικου ιμπεριαλισμού.
Οί πολλοί συμβιβασμοί καί οί χωρίς άρχές ύποχωρήσεις τών χρουστσιοφικών δεν έκαμαν τόν άμερικάνικο ιμπεριαλισμό ούτε πιό ήπιο, ούτε πιό εύγενικό. Αύτός εξακολουθεί νά είναι πολιτικό καί οικο
νομικό φρούριο τού καπιταλιστικού εκμεταλλευτικού
συστήματος, μεγάλος ύπερασπιστής τής άποικιοκρατίας καί νεοαποικιοκρατίας, έμπνευστής τοΰ φυ
λετισμού καί άρχιχωροφύλακας τής διεθνούς άντίδρασης. Τό Κόμμα μας εμμένει πάντα στήν άποψη
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ότι ό αμερικάνικος ιμπεριαλισμός είναι επιθετικός καί
θά είναι επιθετικός, έστω κι ένα μόνο δόντι νά τοΰ
μείνει.
Σά συνέπεια τών επαναστατικών καί άπελευθερωτικών αγώνων, τοΰ άδιάκοπου έκφυλισμοΰ καί
τών άξεπέραστων εσωτερικών άντιθέσεων, ό παγκό
σμιος ιμπεριαλισμός άπώλεσε πολλές Θέσεις. Αρκεί
νά άναφέρομε τήν εξάρθρωση τοΰ άποικιακοΰ συστή
ματος καί τήν άνεξαρτησία πού άπόχτησαν πολλές
χώρες. Στό μέλλον ό ιμπεριαλισμός θά χάσει καί
άλλες άκόμα περισσότερες θέσεις. Ταυτόχρονα όμως
ό ιμπεριαλισμός, καί ιδιαίτερα ό άμερικάνικος ιμπε
ριαλισμός, θ’ αύξήσει καί τίς προσπάθειες γιά νά έπαναχτήσει τίς χαμένες θέσεις καί νά καταλάβει
νέες. Αύτή είναι ή διαλεχτική τής άνάπτυξης καί
τής κατάπτωσης τοΰ ίμπεριαλισμοΰ. Γι’ αύτό, όπως
στό παρελθόν, καί τώρα, ή συνεπής καί αδιάκοπη
πάλη γιά τό ξεσκέπασμα τής πολιτικής καί τή συν
τριβή τών επιθετικών σχεδίων τοΰ ίμπεριαλισμοΰ,
μ’ έπικεφαλής τόν αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, άποτελει άπαραίτητο δρο γιά τήν υπεράσπιση τής
λευτεριάς καί τοΰ σοσιαλισμοΰ, γιά τή νίκη τής
επανάστασης καί τήν απελευθέρωση τών λαών.
Οΐ λαοί τού κόσμου βρίσκονται σέ μεγάλη σύ
γκρουση καί μέ τόν άλλο, τό ίδιο έπικίνδυνο καί
βάρβαρο έχθρό, τό σοβιετικό σοσισλιμπεριαλισμό. Ή
πολιτική τών σοβιετικών ρεβιζιονιστών είναι χαρα
κτηριστική έπιθετική άποικιακή καί νεοαποικιακή
πολιτική, πού στηρίζεται στή δύναμη τού κεφολαίου
καί τών όπλων. Ή πάλη πού διεξάγει σήμερα ή
Σοβιετική Ενωση γιά νά καταλάβει στρατηγικές
θέσεις στή Μέση Ανατολή, ή έπέχταση στή Μεσό
γειο, στόν Ατλαντικό καί Ινδικό Ωκεανό, τό άπλω
μα τών πλοκαμιών της στήν Αφρική καί Λατινική
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Αμερική, οί πιέσεις πρός τήν Ευρώπη καί ή άνάμιξη στίς ύποθέσεις τής Άσίας, φέρουν όλα τή σφρα
γίδα αυτής τής πολιτικής. Ετσι όπως οί άμερικάνοι
ιμπεριαλιστές καί οί σοβιετικοί σοσιαλιμπεριαλιστές
παλαίβουν παντού γιά νά σβήσουν τίς φλόγες τής
επανάστασης καί τών άγώνων τών λαών γιά άπελευθέρωση.
Σέ άμιλλα μέ τόν άμερικάνικο ιμπεριαλισμό οί σο
βιετικοί σοσιαλιμπεριαλιστές σκαρώνουν άντεπαναστατικές συνωμοσίες καί ραδιουργίες ενάντια στούς
λαούς, ύποκινοΰν διενέξεις καί διχόνοιες άνάμεσα
στά έθνη, προσπαθούν νά άσκήσουν έλεγχο καί υ
παγόρευση παντού όπου μπορούν.
Τό Κόμμα μας τόνιζε πάντα ότι κάθε αυτα
πάτη ή ταλάντευση όσοδήποτε μικρή, στή στάση
πρός τή σημερινή Σοβιετική Ενωση, εμπεριέχει
καταστροφικές συνέπειες γιά κείνες τίς πολιτικές
δυνάμεις καί κινήματα πού εξακολουθούν νά πι
στεύουν στή δημαγωγία καί τήν απάτη τής Μόσχας.
Γιά νά έφαρμόσουν τήν πολιτική τοΰ έπεχτατισμοΰ καί τής ήγεμονίας, ό ιμπεριαλισμός, ό σοσιαλιμπεριαλισμός καί ό διεθνής καπιταλισμός δημιούρ
γησαν μιά σειρά στρατιωτικούς, πολιτικούς, οικο
νομικούς, πολιτιστικούς κλπ οργανισμούς καί ιδρύ
ματα, τά όποια σήμερα είναι τά κυριότερα όπλα
καί μέσα κυριαρχίας πάνω στούς λαούς. Ταυτόχρο
να επεξεργάστηκαν καί μιά ολόκληρη σειρά θεωριών,
άντιλήψεων καί θέσεων, μέ τίς όποιες έπιδιώκουν
νά έξαπατήσουν καί εκφοβίσουν τούς λαούς, νά δι
καιολογήσουν τήν ήγεμονία καί τήν καταπίεση, νά
έπεξεργαστοΰν τίς σκέψεις τών άνθρώπων στήν κα
τεύθυνση πού αύτοί επιθυμούν. 'Η στρατιωτική έπιδρομή, ό οικονομικός έπεχτατισμός καί ή ίδεολο-
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γική επίθεση άποτελούν τή βάση τής γενικής γραμ
μής αύτών τών εχθρών, κύριος σκοπός τών οποίων
είναι νά συντρίψουν τό σοσιαλισμό, νά καταπνί
ξουν τήν επανάσταση, νά διαιωνίσουν τό ύποδουλωτικό τους σύστημα.
Σ’ αύτές τίς συνθήκες καθήκον τών επαναστα
τών καί τών λαών είναι ώστε σ’ αύτή τή γενική
καί ολόπλευρη επίθεση τών εχθρών νά άντιπαρατάξουν τήν ενωμένη καί άποφασιστική τους πάλη
σέ όλα τά μέτωπα καί σέ όλες τίς κατευθύνσεις, νά
ξεσκεπάσουν καί συντρίψουν όλα τά όπλα καί τίς
βάσεις τους, έστω κι άν αύτά είναι πολιτικά ή οι
κονομικά, στρατιωτικά ή ιδεολογικά.
Οπως πρίν, καί τώρα, οί κυριότερες βάσεις
στίς όποιες στηρίζεται καί πραγματοποιείται όλη
ή ήγεμονιστική καί έπεχτατική πολιτική τών ύπερ
δυνάμεων, τό κύριο προπύργιο τών ιμπεριαλιστικών
τους συστημάτων, τά βασικά όπλα άνταγωνισμοϋ
καί προετοιμασίας γιά πόλεμο είναι τό ΝΑΤΟ καί
τό Σύμφωνο τής Βαρσοβίας, είναι οί πολίτικο—στρα
τιωτικές συμμαχίες τών καπιταλιστικών καί ρεβιζιονιστικών χωρών, οί στρατιωτικές βάσεις καί τά
στρατεύματά τους στίς ξένες χώρες.
Τό ΝΑΤΟ καί τό Σύμφωνο τής Βαρσοβίας, μαζί
μέ τούς άστικούς καί ρεβιζιονιστικούς στρατούς τών
χωρών μελών, μένουν τό κύριο προπύργιο τού κα
πιταλιστικού καί ρεβιζιονιστικού συστήματος καί ή
μεγαλύτερη ένοπλη δύναμη κρούσης ένάντια στήν
έπανάσταση καί τό σοσιαλισμό, τή λευτεριά καί ά
νεξαρτησία τών λαών. Οί στρατιωτικοί συνασπι
σμοί είναι οί ύποστηριχτές τών εσωτερικών άντιδραστικών, άντιπατριωτικών καί καταλυτών τής ε
θνικής κυριαρχίας δυνάμεων, πού πουλούν καί ύποτάσσουν τή χώρα στούς ξένους. Τό ΝΑΤΟ καί τό
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Σύμφωνο τής Βαρσοβίας ήταν καί μένουν όργανα
προετοιμασίας καί εξαπόλυσης τοΰ πολέμου.
Γιά τήν εξυπηρέτηση τής έπιθετικής, καταπιε
στικής καί εκμεταλλευτικής πολιτικής δημιουργήθηκαν τό ΣΟΑ 1 καί ή Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά. Δια
μέσου τοΰ ΣΟΑ, πού είναι σοβιετο—ρεβιζιονιστικός οργανισμός γιά τήν ύποδούλωση τών χω
ρών μελών, ή Σοβιετική Ένωση εφαρμόζει στίς δορυφόρες χώρες τή νεοαποικιακή πολιτική της, καταληστεύει τόν πλούτο καί συγχωνεύει τήν οικονομία
τους στό σοβιετικό κράτος. 'Η Σοβιετική Ενωση
φτώχυνε τούς συμμάχους της οικονομικά, τούς εδεσε χεροπόδαρα, τούς επιβάλλει τίς τιμές πού θέλει,
καθορίζει, σύμφωνα μέ τά συμφέροντά της, τήν ά
νάπτυξη τής οικονομίας τους, τούς παραχωρεί όσο
Θέλει καί όταν θέλει τήν άναγκαία πρώτη ύλη όσο
γιά τή λειτουργία τής βιομηχανίας, ενώ γιά τήν
πρόοδό της ούτε μπορεϊ νά γίνει λόγος. Οί πιστώ
σεις πού ή Σοβιετική Ενωση παρέχει στούς δορυ
φόρους της, είναι πιστώσεις ύποδουλωτικές.
Ενας τέτιος άντιδραστικός οργανισμός όπως τό
ΣΟΑ είναι καί ή Εύρωπαϊκή Κοινή Αγορά, ή όποια
είναι μεγάλη ένωση τών μονοπωλίων καί τών κα
πιταλιστικών τράστ γιά τήν άγρια εκμετάλλευση
τοΰ προλεταριάτου καί τών εργαζόμενων μαζών τής
Εύρώπης καί τών λαών τού κόσμου.
Άπό τήν ίδρυσή της, ή Κοινή Αγορά είχε σά
σκοπό τήν εξεύρεση τρόπων βάρβαρης καταλήστευσης σέ όφελος τών μεγάλων τράστ καί κονσέρν καί
τή διάσωση τοΰ καπιταλισμοΰ άπό τίς κρίσεις καί
τούς κλονισμούς. Στό διεθνές πεδίο ή Κοινή Αγορά
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εϊναι μεγάλη νεοαποικιακή δύναμη, ή οποία όχι μό
νο άνταγωνίζεται τίς ύπερδυνάμεις γιά τήν εκμε
τάλλευση τών άναπτυσσόμενων χωρών, άλλά προ
σπαθεί νά διατηρήσει καί νά επαναφέρει τά παλιά
προνόμια τών πρώην άποικιακών δυνάμεων σ’ αύ
τές τίς χώρες.
Παρόλο πού επίσημα οί Ενωμένες Πολιτείες τής
Αμερικής βρίσκονται εξω άπό τήν Κοινή Αγορά, δια
μέσου τής συνύφανσης τού άμερικάνικου κεφαλαίου μέ
τό κεφάλαιο κάθε μιάς άπό τίς χώρες μέλη, είναι οί
ΕΠΑ πού εμμεσα παίζουν σ’ αύτή πολύ μεγάλο ρόλο.
Ή Κοινή Αγορά ήταν καί είναι ισχυρό στήριγμα τού
άμερικάνικου ιμπεριαλισμού ενάντια στό σοσιαλιμπεριαλιστικό συνασπισμό. 'Η Κοινή Αγορά μαζί μέ τό
ΝΑΤΟ άποτελεϊ οργανωμένα μετόπισθεν καί βάση
τοΰ άμερικάνικου ιμπεριαλισμού στήν άμιλλα καί τόν
άνταγωνισμό του μέ τήν άλλη ιμπεριαλιστική δύνα
μη, μέ τή ρεβιζιονιστική Σοβιετική Ενωση.
Τό Κόμμα Εργασίας τής Αλβανίας, τό αλβα
νικό κράτος καί ό άλβανικός λαός είναι ενάντια
στό ΝΑΤΟ καί τό Σύμφωνο τής Βαρσοβίας, ένάντια στό ΣΟΑ καί τήν Κοινή Αγορά, γιατί αύτοί
οί οργανισμοί είναι βασικά όργανα τής έπεχτατικής πολιτικής τών δύο ύπερδυνάμεων, γιατί κα
ταπιέζουν, εκμεταλλεύονται καί φτωχαίνουν τόσο
τούς λαούς τής Εύρώπης, όσο καί τούς λαούς τών
άναπτυσσόμενων χωρών, ύπονομεύουν τόσο τήν
έπανάσταση, όσο καί τήν άπελευθέρωση τών λα
ών, είναι ύποδουλωτικά όργανα.
'Η Σοβιετική Ενωση δηλώνει ότι δημιουργήθηκε μιά «κοινότητα ίσων καί λεύτερων σοσιαλιστι
κών κρατών», μά σ’ αύτή τή «συμμαχία» κυριαρ
χεί ή σοβιετική πυγμή. Ή κοινότητα αύτή δέν έχει τίποτε τό σοσιαλιστικό, είναι άντιμαρξιστική
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καί πατόκορφα μιά άπάτη γιά νά κρατεί τούς λα
ούς κάτω άπό τό ζυγό τοΰ σοσιαλιμπεριαλισμοΰ.
Οί μονοπωλητές τής Δυτικής Εύρώπης, άστοί
καί ρεβιζιονιστές, μιλοΰν πολύ γιά τή δημιουργία
τής λεγόμενης Ενωμένης Εύρώπης. Μέχρι τώρα συγκροτήθηκε κάποια Εύρωπαϊκή «Επιτροπή», μέ «κοι
νοβούλιο», μέ «κοινή κυβέρνηση», μέ μερικούς τυπι
κούς νόμους, πού έθεσαν καθήκον τους νά δημιουρ
γήσουν τήν κρατική ενοποίηση τών εύρωπαϊκών
χωρών. Γίνονται σχέδια ώστε αύτή ή Εύρώπη νά
έχει κοινό στρατό εξοπλισμένο ώς τά δόντια καί «ι
σχυρή» καπιταλιστική οικονομία γιά νά άντιμετωπίσει, τάχα, τίς δυό ύπερδυνάμεις. Στήν πραγματικό
τητα σκοπός τής δημιουργίας τών κρατών τής Ε
νωμένης Εύρώπης είναι ή εξάλειψη τής έννοιας τής
έθνότητας τών διάφορων εύρωπαϊκών χωρών, ή συγ
χώνευση καί άμαλγαμάτωση τής κουλτούρας καί
τών παραδόσεών τους, μέ άλλα λόγια, ή έξάλειψη
τής προσωπικότητας τών λαών καί τών κρατών τής
Δυτικής Εύρώπης κάτω άπό τήν διεύθυνση τής άντιδραστικής κοσμοπολιτικής άστικής τάξης αύτής τής
ήπείρου.
Αύτή τήν «ενωμένη Εύρώπη», τό άντιδραστικό
περιεχόμενό της, καταδίκασε καί ξεσκέπασε ό Λένιν
άπό τό 1915, όταν έγραφε:
«Άπό τήν άποψη τών οικονομικών συνθηκών
τοΰ ιμπεριαλισμού, δηλαδή άπό τήν άποψη τής
έξαγωγής τοΰ κεφαλαίου καί τοΰ μοιράσματος
τοΰ κόσμου άνάμεσα στίς «προοδευμένες» καί
«πολιτισμένες» άποικιακές δυνάμεις, οί Ενωμένες
Πολιτείες τής Εύρώπης στίς συνθήκες τοΰ κα-
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πιταλισμοΰ ή είναι άπραγματοποιήσιμες ή εί
ναι αντιδραστικές». Καί τπό πέρα: «Ασφαλώς υ
πάρχει δυνατότητα νά συναφτοΰν προσωρινές
συμφωνίες άνάμεσα στούς καπιταλιστές καί άνάμεσα στά κράτη. Άπ’ αύτή τήν πλευρά, ύπάρχει δυνατότητα νά δημιουργηθοΰν καί οί
Ενωμένες Πολιτείες τής Εύρώπης, σά μιά συμ
φωνία τών εύρωπαίων καπιταλιστών... μά για
τί; Μόνο καί μόνο γιά νά καταπνίξουν άπό κοι
νού τό σοσιαλισμό στήν Εύρώπη». 1
Ό παγκόσμιος καπιταλισμός, πού βαδίζει άσταμάτητα πρός τίς κρίσεις καί τήν κατάπτωση, όπως
έχουν προβλέψει μέ τόση μεγολοφυΐα οί Μάρξ, Ένγκελς, Λένιν καί Στάλιν, έφτασε τώρα στό στάδιο
τού σάπιου ιμπεριαλισμού. Γιά νά σωθεί, συγκρό
τησε νέες μορφές εκμετάλλευσης τών μαζών, όχι μό
νο σέ εθνική, μά καί σέ παγκόσμια κλίμακα, δημιούρ
γησε τήν τελευταία καί πιό τελειοποιημένη μορφή
καταλήστευσης, τή νεοαποικιοκρατία, δημιούργη
σε χρηματιστικούς δεσμούς καί οικονομικές καί
στρατιωτικές συμμαχίες, γιά νά διατηρήσει κάτω ά
πό ολοκληρωτική ή μερική εξάρτηση πολλά κράτη,
πού περιλοβαίνονται σ’ αύτόν πού λέγεται «δεύτε
ρος κόσμος», «τρίτος κόσμος», «άδέσμευτος κόσμος»
ή «άναπτυσσόμενες χώρες». Ολες αύτές οί ονομα
σίες, πού άναφέρονται στίς διάφορες πολιτικές δυ
νάμεις πού δρούν σήμερα στόν κόσμο, συγκαλύπτουν
καί δέ βγάζουν στήν επιφάνεια τόν ταξικό χαρακτή
ρα τών πολιτικών αύτών δυνάμεων, τίς βασικές άντιθέσεις τής εποχής μας, τό πρόβλημα κλειδί πού
1. Β. I.
άλβανική έκδοση.

Λένιν.

Απαντα,

τόμας
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δεσπόζει σήμερα σε εθνική καί παγκόσμια κλίμακα,
τήν άμείλιχτη πάλη πού διεξάγεται άνάμεσα στόν
άστικο—ιμπεριαλιστικό κόσμο, άπό τή μιά μεριά, καί
τό σοσιαλισμό, τό παγκόσμιο προλεταριάτο καί τούς
φυσικούς συμμάχους του, άπό τήν άλλη.
Εκείνο πού μπορεϊ νά δείξουν αύτές οΐ ονομα
σίες καί οί χωρισμοί, είναι ή άναλογία τής έπιροής
καί τής δύναμης τού παγκόσμιου διεθνούς ή εθνικού
κεφολαίου στά διάφορα κράτη καί περιοχές τοΰ κό
σμου. Μπορεϊ νά δείξουν, επίσης, τά πιό ισχυρά ή
λιγότερο ισχυρά σημεία στήριξης τοΰ ιμπεριαλισμού
καί τοΰ σοσισλιμπερισλισμοΰ. Μπορεϊ νά δείξουν
καί τήν ύπαρξη τών πόθων τών λαών νά ζήσουν
λεύτεροι καί άνεξάρτητοι άπό τίς ύπερδυνάμεις. Μά,
βλέποντας τό ζήτημα μέ ταξικό κριτήριο, σ’ αύτά
τά κράτη, μέ καμιά εξαίρεση, ύπάρχουν άνταγωνιστικές τάξεις, ύπάρχει ή έκμετάλλευση τοΰ άνθρώπου άπό τόν άνθρωπο, πάνω στό προλεταριάτο καί
τούς εργαζόμενους αύτών τών χωρών κυριαρχεί ή
άστική τάξη μέ τούτη ή εκείνη τή μορφή. Ό μαρ
ξισμός—λενινισμός μάς διδάσκει ότι στήν εποχή μας
οΐ χώρες χωρίζονται σύμφωνα μέ τό κοινωνικό σύ
στημα πού επικρατεί σ’ αύτές, σε άστικο—καπιτα
λιστικές χώρες καί σέ σοσιαλιστικές χώρες. Οΐ θεω
ρίες σχετικά μέ τή λεγόμενη ενδιάμεση κατάσταση
τής μή καπιταλιστικής άνάπτυξης, πού μέ μεγάλο
ζήλο προπαγανδίζουν οΐ χρουστσιοφικοί ρεβιζιονιστές, άποσκοποΰν νά σαμποτάρουν τούς ειλικρινείς
σοσιολιστικούς πόθους πού ύπάρχουν σέ άρκετές
χώρες, νά προκαλέσουν ιδεολογική σύγχυση, νά
ύπονομεύσουν τόν άγώνα τών προοδευτικών δυνάμεων.
Καί όσον άφορά τήν έχτίμηση τής πολιτικής πού
άκολουθούν οΐ κυβερνήσεις τών διάφορων κρατών,
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οί μαρξιστές ξεκινούν, επίσης, άπό τόν ταξικό χα
ρακτήρα, άπό τή στάση πού αύτές οί κυβερνήσεις
καί οί χώρες τηρούν πρός τόν ίμπεριαλισμό καί τό
σοσιαλισμό, πρός τό λαό τους καί τήν άντίδραση.
Μέ βάση αύτά τά διδάγματα τό επαναστατικό
κίνημα καί τό προλεταριάτο εκπονούν τή στρατη
γική καί ταχτική τους, βρίσκουν τούς πραγματι
κούς συμμάχους τους καί ενώνονται μ’ αύτούς στόν
άγώνα ενάντια στόν ιμπεριαλισμό, τήν άστική τάξη
καί τήν άντίδραση. Οί ονομασίες «τρίτος κόσμος»,
«άδέσμευτα» ή «άναπτυσσόμενα» κράτη δημιουργούν
αύταπάτες στίς πλατιές μάζες πού άγωνίζονται γιά
εθνική καί κοινωνική άπελευθέρωση, ότι δήθεν βρέ
θηκε καταφύγιο νά προφυλαχτούμε άπό τήν άπειλή
τών ύπερδυνάμεων. Αύτές οί ονομασίες κρύβουν ε
κείνη τήν πραγματική κατάσταση τής πλειοψηφίας
αύτών τών χωρών, οί οποίες, μέ τόν έναν ή τόν άλ
λο τρόπο, είναι δεμένες καί εξαρτημένες πολιτικά, ι
δεολογικά καί οικονομικά, τόσο μέ τίς ύπερδυνάμεις,
όσο καί μέ τίς πρώην άποικιακές μητροπόλεις.
Οί γιουγκοσλάβοι ρεβιζιονιστές ύπερασπίζουν
τήν ιδέα τών «άδέσμευτων χωρών». Σύμφωνα μ’ αύ
τούς, εδώ κατατάσσονται εκείνες οί χώρες πού δέ
δεσμεύονται μέ στρατιωτικά σύμφωνα μέ τίς μεγά
λες ιμπεριαλιστικές καί ρεβιζιονιστικές δυνάμεις, κυ
ρίως μέ τό ΝΑΤΟ καί τό Σύμφωνο τής Βαρσοβίας.
Μά χωρίς νά είναι τυπικά συμμέτοχα σ’ αύτούς τούς
δυό στρατιωτικούς συνασπισμούς, πολλά άπ’ αύτά
τά κράτη είναι πλέρια δεσμευμένα μέ πολλά σύμ
φωνα καί συμφωνίες μέ τίς ύπερδυνάμεις καί τίς με
γάλες καπιταλιστικές δυνάμεις, τόσο πού ή λέξη άδέσμευτος άντηχεϊ εντελώς κούφια.
Αύτή τήν κατάσταση τού κινήματος «τών άδέ
σμευτων» εδειξε καί ή Διάσκεψη τού Κολόμπο. Μέ
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δυσκολία συγκάλυψε τίς άντιθέσεις καί τίς άντίθετες
πολιτικές επιδιώξεις πού άκολουθούν οί χώρες καί ο
μάδες κρατών πού συμμετείχαν. Αύτή τή φορά κανέ
νας δέ μίλησε καί δέν καταφέρθηκε άνοιχτά καί ο
νομαστικά ενάντια στίς Ενωμένες Πολιτείες τής Α
μερικής καί τή Σοβιετική Ένωση, στήν επιθετική
καί εμπρηστική πολιτική κοί δράση τους. Μά βρή
καν εύλογο καί συμφερτικό νά επιτεθούν στή Γαλλία!
Άνάμεσα σέ άρκετά κράτη πού ισχυρίζονται
ότι είναι αδέσμευτα, συνάφτηκαν στρατιωτικά αμυν
τικά καί επιθετικά σύμφωνα, στά όποια παίρνουν
μέρος καί ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Αύτά τά σύμφωνα
δέν τά κατάγγειλε κανένας άπό αύτούς πού παίρνουν
μέρος. Ό σοβιετικός σοσιαλιμπεριαλισμός προσπα
θεί νά ιδρύσει τό «Σύμφωνο άσιατικής άσφάλειας»,
αύριο ενα παρόμοιο «γιά τήν άφρικανική άσφάλεια»
κλπ. Ολα αύτά είναι διάφορες μορφές οργάνωσης,
ώστε μιά άδέσμευτη τάχα χώρα νά μετατραπεΐ στήν
πραγματικότητα σέ χώρα ύποδουλωμένη άπό κάθε
άποψη.
Τό σύνθημα τών «άδέσμευτων χωρών» δίνει
τήν άπατηλή εντύπωση τής δημιουργίας μιάς ομά
δας κρατών πού έχουν τή δυνατότητα «νά άντιπαρατεθούν» στούς συνασπισμούς τών ύπερδυνά
μεων, δίνει τήν εντύπωση ότι αύτές ο! χώρες, όλες
χωρίς εξαίρεση, είναι άντιμπεριαλιστικές, ενάντια
στόν πόλεμο, ενάντια στήν ύπαγόρευση τών άλλων,
είναι «δημοκρατικές», μάλιστα καί «σοσιαλιστικές».
Αύτό βοηθεϊ στό δυνάμωμα τών ψευτοδημοκρατικών
καί άντιλαϊκών θέσεων τών διευθυντικών ομάδων
μερικών κρατών πού παίρνουν μέρος στά «άδέσμευτα», δημιουργεί τήν εντύπωση στούς λαούς αύτών
τών χωρών ότι όλες οί σχέσεις, όποιουδήποτε εί
δους καί φύσης, πού οί ήγέτες συνάφτουν καί δια
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λύουν μέ τούς ιμπεριαλιστές καί τούς σοσιαλιμπεριαλιστές, ανοιχτά ή κρυφά, τά κάνουν όχι μόνο σά
«λαϊκές κυβερνήσεις», μά καί σάν ομάδα κρατών
«στήν όποια πρέπει νά ύπολογίσουν καί τίς ΰπερδυνάμεις».
Τό Κόμμα μας φρονεί ότι στούς λαούς πρέπει νά μιλήσομε άνοιχτά γιά τίς καταστάσεις, για
τί μονάχα έτσι βοηθεΐται ή πραγματική ένωσή
τους, ή ένωση τών πραγματικών άντιμπεριαλιστικών καί προοδευτικών κρατών καί κυβερνήσεων.
Γιά τήν ένωση τών λαών στόν άγώνα γιά λευτε
ριά, άνεξαρτησία καί κοινωνική πρόοδο, ένάντια
σέ κάθε καταπίεση καί εκμετάλλευση άπό όποιονδήποτε, πρώτα πρέπει νά καθοριστούν τά όρια,
πρέπει νά γίνει ξεκάθαρο ποιός είναι ό κυριότερος εχθρός τους, ενάντια σέ ποιόν πρέπει νά ά
γωνιστούν καί μέ ποιόν πρέπει νά ένωθούν.
Εχθροί τους είναι ό ιμπεριαλισμός, ό σοσιαλΐμπεριαλισμός καί ή διεθνής μεγαλοαστική τάξη, πού
άκολουθούν έπεχτατική καί έκμεταλλευτική πολι
τική πρός τίς χώρες τής Ασίας, Αφρικής καί Λατι
νικής Αμερικής. Οί ύπερδυνάμεις καί τό παγκόσμιο
κεφάλαιο θελουν νά διατηρήσουν άθιχτους όλους τούς
διεθνείς θεσμούς καί μορφές πού ιδρύθηκαν άπό τήν
παλιά άποικιακή περίοδο. Καί όταν θίγονται, εστω
καί λίγο, όπως είναι ή περίπτωση τής αύξησης τών
τιμών τών πετρελαίων καί μερικών πρώτων υλών,
ρίχνονται στά ούράνια καί δέ διστάζουν νά άπειλήσουν καί μέ πόλεμο εκείνους τούς λαούς καί εκεί
νες τίς χώρες πού θέλουν νά έγκαθιδρύσουν τήν κυ
ριαρχία στόν εθνικό τους πλούτο, πού άγωνίζονται
γιά δικαιοσύνη καί ισότητα στίς παγκόσμιες οικο
νομικές άνταλλαγές καί σχέσεις.
Όμως, αύτή ή καταλήστευση καί ή άγρια έκ-
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μετάλλευση δέ μπορεϊ νά συνεχιστεί αιώνια. Ή οι
κονομική εξάλειψη τής αποικιοκρατίας τώρα μπήκε
στήν ήμερήσια διάταξη καί τό νέο αύτό επαναστα
τικό προτσές πού βγήκε στήν παγκόσμια σκηνή,
τίποτε δέ μπορεϊ νά τό σταματήσει. Οΐ λαοί έχουν
τό αναμφισβήτητο δικαίωμα νά έγκαθιδρύσουν τήν
πλέρια κυριαρχία στό φυσικό τους πλούτο καί νά
τόν εθνικοποιήσουν. Τίποτε δέ θά εμποδίσει τήν ε
πίτευξη αύτού τού στόχου, όσο μακρά καί σκληρή
κι άν είναι ή άντίσταση καί ή άντεπίθεση τών ι
μπεριαλιστών καί τών άλλων εκμεταλλευτών. Τί
ποτε δέ μπορεϊ νά εμποδίσει τόν άγώνα τών λαών
γιά ισότητα στίς διεθνείς άνταλλαγες καί τήν εκ
μετάλλευση τών έσόδων πού εξασφαλίζουν άπό τήν
πούληση τών πρώτων ύλών γιά τήν άνάπτυξη τής
βιομηχανίας καί τής κουλτούρας, γιά τή βελτίωση
τής διαβίωσής τους.
Ή πάλη τών λαών γιά οικονομική άνεξαρτη
σία στρέφεται ενάντια στίς ύπερδυνάμεις,
ενάντια
στά μονοπώλια τών ιμπεριαλιστικών κρατών, ενάν
τια στίς πολυεθνικες εταιρείες. Γι’ αύτό, τό προλε
ταριάτο, όλοι εκείνοι πού είναι ύπέρ τής επανάστα
σης καί τού σοσιαλισμού, πρέπει νά συνδέσουν στε
νά τόν άγώνα τους μέ τόν άγώνα τών λαών γιά
λευτεριά καί άνεξαρτησία. Αύτό γίνεται μόνο κατα
πολεμώντας άποφασιστικά τήν άστική τάξη τής χώ
ρας σου, καταπολεμώντας τόν ιμπεριαλισμό καί τούς
ληστρικούς πολέμους. Αύτή είναι καί ή πιό άποτελεσματική καί άμεση βοήθεια πού τό προλεταριάτο
δίνει στό άπελευθερωτικό κίνημα τών λαών.
Ή επιθετική πολιτική καί ή άντεπαναστατική δράση τών ύπερδυνάμεων, τής διεθνούς μεγαλοα
στικής τάξης καί τής άντίδρασης διεξάγεται άνά
μεσα σέ μεγάλες καί άσυμβίβαστες άντιθέσεις πού
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ό ιμπεριαλισμός καί ό σοσιαλιμπεριαλισμός έχουν
άνάμεσά τους καί άνάμεσα σ’ αύτούς καί τούς συμ
μάχους τους. Αύτές οί άντιθέσεις, πού είναι σημείο
τής άδυναμίας τους καί τών μεγάλων πληγμάτων
πού τούς κατάφερε ό επαναστατικός άγώνας τού
προλεταριάτου καί τής άπελευθέρωσης τών λαών,
επιβεβαιώνουν πάλι τίς άθάνατες θέσεις τών Μάρξ,
Ένγκελς, Λένιν καί Στάλιν σχετικά μέ τήν άνάπτυ
ξη τής άστικής κοινωνίας καί τήν προλεταριακή
στρατηγική τής επανάστασης.
Ή μεγάλη κρίση πού μαστίζει τίς δυό ύπερδυνάμεις καί τούς συμμάχους τους, έπιδράει πολύ στήν
εξασθένιση τών επιθετικών συμμαχιών που σκάρω
σαν οί ίδιες. Αύτή ή κρίση τράνταξε πολλά κράτη
τού κόσμου σ’ όλες τίς ήπείρους καί προκάλεσε τή
βάσιμη ύποψία, ότι ή συμφορά πού τούς βρήκε εχει
τήν πηγή της στίς επιθετικές καί ληστρικές ενέρ
γειες τού άμερικάνικου ιμπεριαλισμού καί τού σο
βιετικού σοσιαλιμπεριαλισμού. Αύτή ή ύποψία προξένησε ρωγμές στίς συμμαχίες, μισοαπόσπαση καί
πλέρια άπόσπαση άπ’ αύτές τίς συμμαχίες, πότε
δηλωμένη καί πότε συγκαλυμμένη, μά πάντα δρώσα καί διαβρωτική, ή ελλειψη εμπιστοσύνης πρός
αύτούς αύξαίνει συνεχώς.
Τώρα είναι ολοφάνερο γεγονός πώς τόσο οί
άμερικάνοι ιμπεριαλιστές όσο καί οί σοβιετικοί σοσιαλιμπεριαλιστές δέ μπορεϊ νά άσκήσουν όπως έπιθυμούν τή σχετική ήγεμονία στούς συνεταίρους
τους στό συνασπισμό τοϋ ΝΑΤΟ καί τό Σύμφωνο
τής Βαρσοβίας. Οί βαθιές ρωγμές στά στρατιωτικά,
οικονομικά καί πολιτικά συγκροτήματα τού ιμπε
ριαλισμού καί τού σοσιαλιμπεριαλισμού γίνονται
καθημερινά καί πιό άνησυχαστικές γιά τίς ύπερδυνάμεις. Οί φυγόκεντρες δυνάμεις, είτε τών δυτικών
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αστικών καπιταλιστικών κρατών, είτε τών ανατο
λικών ρεβιζιονιστικών κρατών, γίνονται καθημερινά
πιό έκδηλες καί πιό δραστήριες.
Στό ρεβιζιονιστικό συνασπισμό ό σοβιετικός σοσιαλιμπεριαλισμός παρακολουθεί αυστηρά ώστε νά
μή συμβεί καμιά άπόπειρα άπόσπασης στίς γραμ
μές τών «συμμάχων» του. Παρόλα αυτά, ή πολιτι
κή εχθρότητα καί οί ίδεολογικές διαφωνίες, άν όχι
τόσο έκδηλες, όπως στήν Τσεχοσλοβακία τήν εποχή
τοΰ Ντούμπτσεκ, ύπάρχουν παντού σιωπηλές καί
εκδηλώνονται σέ διάφορες μορφές καί πεδία, προπα
ντός στά οικονομικά ζητήματα. Ολες οί δυσαρέ
σκειες πού έκδηλώνονται στίς σχέσεις άνάμεσα στίς
ρεβιζιονιστικές χώρες καί τή Σοβιετική Ενωση, συγ
καλύπτονται μέ τή θεωρία τής «περιορισμένης κυ
ριαρχίας» καί τής «οικονομικής συγχώνευσης» τού
Μπρέζνιεφ, πού σημαίνει, μέ άλλα λόγια, ότι γιά
τό συμφέρο τού «σοσιαλισμού» αύτές οί χώρες πρέ
πει νά διατηρήσουν τή σοβιετική ύπαγόρευση καί
νά μή έναντιωθοΰν σ’ αύτή.
Οί προστριβές τών άνατολικών ρεβιζιονιστικών
κρατών μέ τή Σοβιετική Ενωση, οί δυσαρέσκειές
τους ύποκινοΰνται άκόμα περισσότερο άπό τόν άμερικάνικο ιμπεριαλισμό καί τούς συμμάχους του.
Οΐ Ενωμένες Πολιτείες τής Αμερικής καταβάλουν
μεγάλες προσπάθειες νά έξασθενίσουν τό σοσιαλιμπεριαλισμό, νά χαλιναγωγήσουν τούς ήγεμονιστικούς του πόθους, νά διασπάσουν τούς δορυφόρους
τής Σοβιετικής Ενωσης καί νά τούς κάνουν μέ τό
μέρος τους.
Αύτή είναι καί ή επιθυμία τών σοβιετικών δο
ρυφόρων. Καί αύτοί έτρεφαν καί τρέφουν έλπίδα νά
άναπτύξουν αύτή τήν τάση μέ τή βοήθεια τών Ένωμένων Πολιτειών τής Αμερικής. Τώρα ό άμερικά-
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νικος ιμπεριαλισμός, γνωρίζοντας τήν οικονομική α
δυναμία τής Σοβιετικής Ενωσης, τήν επείγουσα ά
νάγκη πού εχει γιά τεχνολογία καί προπαντός τή
μεγάλη άνάγκη γιά τήν άποδέσμευση εσωτερικών
κονδυλίων καί τή χρησιμοποίησή τους γιά εξοπλι
σμούς, προσπαθεί νά έπωφεληθεΐ όσο περισσότερο
καί νά εφαρμόσει τά σχέδιά του. Παρέχει πιστώσεις
στή σοβιετική κυβέρνηση, μά καί στίς άλλες ρεβιζιονιστικές χώρες, ύποκινώντας ταυτόχρονα καί τά
δυτικά καπιταλιστικά κράτη νά επενδύσουν κεφά
λαια σ’ αύτές τίς χώρες. Αύτή ή επιχείρηση διευ
κολύνεται καί άπό τό γεγονός ότι σ’ αύτές τίς περίοδες κρίσης τό κεφάλαιο τής Δυτικής Εύρώπης ζη
τεί νά έπεχταθεϊ οικονομικά όπου μπορέσει.
Ή ρίβιζιονιστική Σοβιετική Ενωση, παρά τίς
προσπάθειες νά κρατήσει τούς δορυφόρους κάτω ά
πό τό στρατιωτικό καί πολιτικό ζυγό, ύποταγμένους
οικονομικά καί δεμένους μέ πολλές άτσάλινες αλυ
σίδες, ύποχρεώνεται νά τούς επιτρέψε: νά έρθουν σ’
επαφή μέ τίς Ενωμένες Πολιτείες τής Αμερικής καί
μέ τίς μεγάλες καπιταλιστικές χώρες τής Δυτικής
Εύρώπης, νά ζητούν καί νά παίρνουν πιστώσεις άπ’
αύτές. Φυσικά, μαζί μέ τήν πίστωση εισχωρεί καί ή
πολίτικο—οικονομική ύποθήκευση καί είναι άκριβώς
αύτό πού άνησυχεΐ πιό πολύ τούς σοσιαλιμπεριαλιστές.
Από τήν πλευρά τους καί οί σοβιετικοί προ
σπαθούν νά δημιουργήσουν κάποια ρωγμή γιά νά
εισχωρήσουν στίς δυτικές χώρες. Αύτές οί χώρες
έκαμαν μεγάλο θόρυβο γιά ό, τι συνέβαινε στήν Πορ
τογαλία, γιά επέμβαση τής Σοβιετικής Ενωσης δια
μέσου τοΰ ρεβιζιονιστικοΰ κόμματος τοΰ Κούνιαλ.
Καί πραγματικά μιά τέτια άπόπειρα εγινε. Ό θόρυ
βος όμως εγινε περισσότερο γιά μπούγιο παρά ά-
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πό τό φόβο έγκατάστασης τών σοβιετικών στήν Ίβηρική Χερσόνησο.
Μεγάλη όξυνση πήραν τώρα καί οί άντιθέσεις
μέσα στίς πολιτικές, στρατιωτικές καί οικονομικές
συμμαχίες στίς όποιες ήγεϊται ό άμερικάνικος ιμπε
ριαλισμός. Οί εριδες καί ό άνταγωνισμός άνάμεσα
στά μονοπώλια τής Δυτικής Ευρώπης καί τής Ια
πωνίας καί τά μονοπώλια τών Ενωμένων Πολιτειών
μπήκαν σέ νέα φάση όπου ή κάθε πλευρά επιζητεί
νά εξασφαλίσει γιά τόν εαυτό της όσο περισσότε
ρες θέσεις υπεροχής, προνόμια καί εύνοιες. Οί άντιθέσεις άνάμεσά τους αύξήθηκαν άκόμα περισσότερο
σάν άποτέλεσμα τής ενεργειακής κρίσης καί τής κρί
σης πρώτων ύλών, τοΰ περιορισμού τής σφαίοας ε
ξαγωγής κεφαλαίων καί τής αύξησης τών δυσχεριών γιά τήν εξασφάλιση κερδών διαμέσου τής νεοαποικιακής πολιτικής.
Επιβεβαιώνεται πλέρια ή άνάλυση καί ή πρό
βλεψη τοΰ Στάλιν, ό όποιος άπό τό 1952 ελεγε:
«Άπό εξωτερική άποψη φαίνεται σάμπως κα
θετί πηγαίνει «καλά»: οί Ενωμένες Πολιτείες
τής Αμερικής έβαλαν στό παχνί τή Δυτική Εύρώπη, Ιαπωνία καί άλλες καπιταλιστικές χώ
ρες ή Γερμανία (Δυτική), Αγγλία, Γαλλία, Ι
ταλία, Ιαπωνία, πού έπεσαν στά πλοκάμια
τών ΕΠΑ, έχτελούν μέ δουλοπρέπεια τίς διατα
γές τών ΕΠΑ. Μά θά ήταν λάθος νά νόμιζει κα
νείς ότι αύτή ή «εύόδωση» μπορεϊ νά συνεχι
στεί «έπ’ άπειρο», ότι αύτές οί χώρες θά άνέχονται πάντοτε τήν κυριαρχία καί τό ζυγό τών
Ενωμένων Πολιτειών τής Αμερικής, ότι δέ θά
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προσπαθήσουν νά βγοΰν άπό τήν άμερικάνικη
σκλαβιά καί νά τεθούν στό δρόμο άνεξάρτητης
άνάπτυξης». 1
Στά πλαίσια τών δυτικών συμμαχιών οί μεγα
λύτερες Ιριδες είναι οί Ιριδες άνάμεσα στίς Ενωμέ
νες Πολιτείες καί τήν Κοινή Αγορά, οί όποιες, καί
κάτω άπό τήν πίεση καί τίς διάφορες μανούβρες
τοΰ σοβιετικού συνασπισμού, τείνουν νά αύξηθοΰν.
Εξ αίτιας τοΰ άνταγωνισμοΰ, γιά νά άποτρέψουν τό προτσές τής επικύρωσης καί τής παγίωσης τής Κοινής Αγοράς, οί Ενωμένες Πολιτεΐς προ
σπαθούν νά επεξεργαστούν τά μέλη της ένα-ενα
καί νά τά βάλουν τό ενα ενάντια στό άλλο. Ιδιαί
τερα προσπαθούν νά εμποδίσουν τή γερμανο—γαλ
λική προσέγγιση, έξασθενίζοντας τή Γαλλία καί ύποστηρίζοντας τήν Ομοσπονδιακή Γερμανία καί τήν
Αγγλία, παράλληλα μέ τήν ύποδούλωση τών άλ
λων άδύνατων μελών.
Πρέπει νά πούμε ότι καί οί χώρες τής Δυτικής
Εύρώπης, παρά τούς οργανισμούς πού έχουν δη
μιουργήσει, δέν έπαυσαν νά καταβάλουν μεγάλες ίδιαίτερες προσπάθειες ποιά άπ’ αύτές νά εξασφαλί
σει όσο πιό πολλές εκχωρήσεις καί άγορές σ’ όλο
τόν κόσμο. Αύτό είναι φυσικά συναγωνισμός πρός
τίς δυό ύπερδυνάμεις, άλλά, σέ σύγκριση μέ τήν οι
κονομική, στρατιωτική καί πολιτική δύναμη τών
δυό μεγάλων, καί ιδιαίτερα τοΰ άμερικάνικου ιμπε
ριαλισμού, αύτές είναι άδύνατες. Ετσι, αύτά τά κρά
τη τής Δυτικής Εύρώπης δέ μπόρεσαν νά βουτήξουν
όπως πρέπει τό δάχτυλο «στό μέλι», όχι μόνο στό
1. I. Β. Στάλιν. «Οικονομικά προβλήματα τοΰ σοσιαλι
σμού στήν ΕΣΣΔ», Τίρανα, 1968, σελ. 39, αλβανική έκδοση.
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οικονομικό πεδίο, στίς αναπτυσσόμενες χώρες, μά καί
ή πολιτική γνώμη τους άκούεται ελάχιστα, γιά νά
μή ποΰμε ότι δέν άκούεται καθόλου. Ό άμερικάνικος ιμπεριαλισμός εχει δημιουργήσει μιά τέτια κα
τάσταση, πού όχι μόνο εξάλειψε τίς δυνατότητες
οικονομικής επέμβασης αύτών τών χωρών, μά έκλει
σε καί τό στόμα τών συνεταίρων του στή συμ
μαχία.
Απ’ αύτή τήν κατάσταση, όπως μάς διδάσκει
ό μαρξισμός—λενινισμός τό προλεταριάτο καί οί ε
παναστατικές δυνάμεις εξάγουν τό καθήκον τής έντα
σης τής ολόπλευρης πάλης τους ενάντια στόν άμερικάνικο ιμπεριαλισμό, τό σοβιετικό σοσιαλιμπεριαλισμό, ενάντια στήν άντιδραστική καπιταλιστική άστική
τάξη, τήν πάλη γιά τό βάθαιμα τών άντιθέσεων καί
διαφωνιών πού ύπάρχουν άνάμεσα στούς έχθρούς
τους. Οΐ εχθροί δέν πρέπει νά άφεθοΰν ήσυχοι γιά
νά έχουν καιρό νά συνεννοηθοΰν, νά συσπειρώσουν
τίς δυνάμεις καί νά οργανωθούν γιά νά πολεμήσουν μέ
νέες δυνάμεις τήν επανάσταση, τό σοσιαλισμό, τούς
λαούς. Σ’ αύτή τήν πάλη σύμμαχοι τοΰ προλετα
ριάτου είναι όλοι εκείνοι πού καταπιέζονται καί ύποφέρουν άπό τούς ιμπεριαλιστές, άπό τήν άστική τάξη
καί την άντίδροση, πού θέλουν τή λευτεριά καί τήν
άνεξαρτησία τών λαών τους, είναι εκείνοι πού εναν
τιώνονται στόν ιμπεριαλισμό καί σοσιαλιμπεριαλισμό καί στά ήγεμονιστικά τους σχέδια.
Τό Κόμμα μας πιστό στά συμφέροντα τής έπανάστασης, τού σοσιαλισμού καί τών λαών, θά
ύποστηρίξει τό προλεταριάτο καί τους λαούς πού
είναι ένάντια στίς δυό ύπερδυνάμεις καί ύπέρ τής
συντριβής τους, ένάντια στήν καπιταλιστική καί
ρεβιζιονιστική άστική τάξη καί ύπέρ τής ανατρο
πής της.
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Οΐ ύπερδυνάμεις, σέ κρίσεις καί γεμάτες άντιθέσεις άνάμεσά τους, σέ άντιθέσεις μέ τούς συμμά
χους, καθώς καί μέ τούς λαούς, προσπαθούν νά
βρούνε νέες μορφές συνεργασίας στίς διαφωνίες τους,
νά επινοήσουν νέες δημαγωγικές θεωρίες, νά καταρ
τίσουν νέα ύποδουλωτικά σχέδια καί νά κάνουν νέο
μοίρασμα τών σφαιρών έπιροής καί τών άγορών.
Ποτέ ό κόσμος δέν ύποβλήθηκε σέ τέτιο άντιπερισπασμό καί σέ τέτια προπαγανδιστική καί δι
πλωματική καμπάνια οάν ή σημερινή, πού κάνουν
οί ιμπεριαλιστές καί οί σοσιαλιμπεριαλιστές καί πού
εχει σκοπό νά έξωραΐσει τήν ήγεμονιστική καί έπεχτατική πολιτική τών ύπερδυνάμεων, νά δικαιολο
γήσει τίς επιδρομές καί νά καμουφλάρει τίς προε
τοιμασίες γιά πόλεμο. Τόσο στήν Ανατολή, όσο
καί στή Δύση οί ιθύνοντες ιμπεριαλιστικοί καί σοσιαλιμπεριαλιστικοί κύκλοι ισχυρίζονται ότι ή άνθρωπόιητα βρίσκεται σέ κατάσταση «ύφεσης τής
έντασης», ότι ό «ψυχρός πόλεμος» καί ή επικίνδυνη
άντιποράτοξη γιά άναμέτρηση άνάμεσα στίς ύπερδυνάμεις παραχώρησαν τή θέση στήν «ύφεση», τήν
ειρηνική συνύπαρξη, τή «διεθνή άρμονία», τή «γε
νική άσφάλεια» κλπ, ότι οί κίνδυνοι πέρασαν καί
διαλύθηκαν τά σύννεφα τού πολέμου καί τής κατα
στροφής. Μ’ αύτά τά πομπώδικα συνθήματα οί ύπερδυνάμεις, ή άστική τάξη καί ή διεθνής άντίδρα
ση επιδιώκουν νά έξαπατήσουν τούς λαούς, νά έξασθενίσουν τήν άντίστασή τους καί νά έγκαταστήσουν τόν ιμπεριαλιστικό ελεγχο καί κυριαρχία.
Ή Λαίκή Δημοκρατία τής Αλβανίας δέ συμ
βιβάζεται καί καταγγέλλει δημόσια τίς λεγόμενες
θεωρίες σχετικά μέ τήγ άνάγκη διατήρησης τής
«ίσοροπίας άνάμεσα στίς ύπερδυνάμεις» σάν όρο
ή σά βάση τής άποτροπής τοΰ πολέμου καί ύπε-
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ράσπισης τής ειρήνης. Άπορίπτει τίς ϊμπεριαλιστικές αντιλήψεις διατήρησης τών «σφαιρών έπιροής» δήθεν σάν παράγοντα σταθερότητας καί
ασφάλειας, τίς αντιλήψεις τής «περιορισμένης κυ
ριαρχίας» καί τοΰ εξαρτημένου κόσμου», τής «διπόλωσης», τήν πολιτική εκβιασμού κλπ. Αύτές οί
λογόμενες «θεωρίες καί δόγματα», πού έπινοήθηκαν
στή Μόσχα καί στήν Ούάσιγκτον, άποβλέπουν στή
δημιουργία μιας συνθηκόλογης αντίληψης ότι κανέ
να κράτος καί κανένα έθνος δέ μπορεϊ νά ζήσει εξω
άπό τήν κυριαρχία καί τήν κηδεμονία τής μιάς ή
τής άλλης ύπερδύναμης.
Ή ιστορία τής Εύρώπης άπόδειξε ότι ή «ίσοροπία δυνάμεων» τών μεγάλων δυνάμεων ήταν πάν
τα όπλο στά χέρια τών έκμεταλλευτριών τάξεων
γιά τήν κατάπνιξη τών έθνικοαπελευθερωτικών καί
επαναστατικών κινημάτων. Ή επέμβαση ήταν πάν
τα όπλο τοΰ συστήματος ΐσοροπίας, γιά τήν άποκατάστασή της όταν διασαλεύεται, ή γιά τή διαφύλοξή της νά μή διασαλευτεί.
Ή ειρήνη καί ή διεθνής άσφάλεια στήν Εύρώπη
καί στόν κόσμο δέν πετυχαίνονται μέ τήν άποκατάσταση τής «άρμονίας» ή τής «ΐσοροπίας» τών ύ
περδυνάμεων, μά μέ τήν πάλη ένάντια στίς ιμπε
ριαλιστικές πιέσεις καί επεμβάσεις, μέ τίς προσπά
θειες γιά τήν άπελευθέρωση τών λαών, μέ τήν ένίσχυση τής άνεξαρτησίας καί τής έθνικής κυριαρχίας.
Οί ύπερδυιάμεις διεξάγουν μεγάλο εμπόριο ό
πλων, τό όποιο γίνεται ή πιό κερδοφόρα επιχείρη
ση στίς μέρες μας. Μέ μιά πρώτη άπλή ματιά, φαί
νεται σάμπως αύτά τά όπλα αύξαίνουν καί δυνα
μώνουν τήν πολεμική ικανότητα τών χωρών πού
τά παίρνουν. Στήν πραγματικότητα αύτό τό έμπόριο άποτελεϊ νέα θηλιά στό λαιμό τών άγοραστών,
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αλυσίδες πού τούς δένουν χειροπόδαρα. Αύτά τά
όπλα όχι μόνο δέ μπορεϊ νά χρησιμοποιηθούν πο
τέ ενάντια σέ ενδεχόμενη επίθεση τών πουλητών
καί τών συμμάχων τους, μά δέ μπορεϊ νά χρησι
μοποιηθούν χωρίς τήν άδεια τους καί ενάντια σ’ όποιονδήποτε.
Μέ τό εμπόριο όπλων οί ύπερδυνάμεις ύποκινοΰν μικρές άμιλλες εξοπλισμών άνάμεσα σέ μικρές
καί μεσαίες χώρες, πού γίνονται μετά αίτια γιά έ
ριδες καί συγκρούσεις άνάμεσα σέ γείτονες, ύποκινοΰν τοπικούς πολέμους, πράγμα πού άνοίγει τό
δρόμο στόν έπεχτατισμό καί τόν ήγεμονισμό τών
Ενωμένων Πολιτειών τής Αμερικής καί τής Σοβιε
τικής Ένωσης. Μέ τό εμπόριο όπλων, καθώς καί μέ
τήν πολεμική ψύχωση, τήν όποία άναπτύσσουν μέ
μεγάλη προπαγανδιστική ένταση, οί δύο ύπερδυνάμεις προσπαθούν νά διεισδύσουν ιδιαίτερα στήν
Αφρική, στή Μέση Ανατολή, στή Λατινική Αμερι
κή καί στήν Ασία.
Σ’ αύτές τίς χώρες οί Ενωμένες Πολιτείες τής
Αμερικής καί ή Σοβιετική Ένωση συναγωνίζονται
άνάμεσά τους. Γιά νά ύποτάξουν τις διάφορες χώ
ρες αύτών τών περιοχών, δημιουργούν καί έγκαθιστούν κλίκες, τάχα μέ άπελευθερωτική άπόχρωση,
καί τίς βάζουν σέ διένεξη άνάμεσά τους σύμφωνα
μέ τήν άρχή «διαίρει καί βασίλευε». Στήν πραγμα
τικότητα, είτε ό άμερικάνικος ιμπεριαλισμός, άνοιχτά
καί άγρια, είτε ό σοβιετικός σοσιαλιμπεριαλισμός,
επίσης τό ίδιο άγρια, μά καμουφλαρισμένα μέ ψευτοσοσιαλιστική προπαγάνδα, οξύνουν τίς σχέσεις, ύποδαυλίζουν καί διογκώνουν τίς άντιθέσεις άνάμεσα
στούς λαούς καί πρός τό συμφέρον τους, έγκαθιστοΰν σέ διάφορες χώρες ναυτικές βάσεις, δημιουρ-
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γοΰν στρατιωτικές συμμαχίες, συνάπτουν ύποδουλωτικές εμπορικές συμφωνίες κλπ.
Ενα άπό τά πιό χαρακτηριστικά παραδείγμα
τα αύτής τής πολιτικής τών δυό ύπερδυνάμεων εί
ναι ή Μέση Ανατολή, όπου κυριότερο ζήτημα είναι
τό ζήτημα τών πετρελαίων. Οΐ πόλεμοι άνάμεσα
στούς άραβικούς λαούς καί τό Ισραήλ, ή κατάστα
ση άνάμεσα στούς ίδιους τούς άραβικούς λαούς πού
βρίσκονται διασπασμένοι καί σέ διαφωνίες άνάμεσά:
τους, ή όποία όξύνεται άπό τίς σοβιετο—άμερικάνικες
ραδιουργίες, είναι άπόροια αύτού τού βασικού προ
βλήματος, τών προσπαθειών τών δυό ύπερδυνάμεων
νά καταλάβουν τίς πηγές πετρελαίων. Γι’ αύτό τόν
πλούτο χύθηκε καί χύνεται τό αίμα τών άραβικών
λαών. Ό άμερικάνικος ιμπεριαλισμός βοηθεϊ άνοιχτά
τό Ισραήλ γιά νά κρατεί διασπασμένο τόν άραβικό
κόσμο. Ή Σοβιετική Ενωση τάχα βοηθάει τούς άραβικούς λαούς, πουλώντας τους όπλα, ενώ στέλνει
στό Ισραήλ πολύ σοβιετοεβραϊκό πληθυσμό, πού
χρησιμοποιείται σάν κρέας γιά τά κανόνια ένάντια
στούς άραβικούς λαούς.
Ταυτόχρονα οί ύπερδυνάμεις προσπαθούν καί
νά παραγκωνίσουν ή μιά τήν άλλη. Ό άμερικάνικος
ιμπεριαλισμός, παρά τήν ξεκάθαρη φιλική πρός τό
Ισραήλ θέση του, όχι μόνο προσπάθησε καί διατή
ρησε στήν κατεύθυνσή του τή «φιλία» μέ τή Σαου
δική Αροβία καί μέ τά έμιράτα τοΰ Περσικού Κόλπου,
μά κατόρθωσε νά ύπονομεύσει καί τίς θέσεις τών σο
βιετικών σ’ αύτή τήν περιοχή. Ή καταγγελία άπό
μέρους τής Αίγύπτου τοΰ αΐγυπτο—σοβιετικού συμ
φώνου, καθώς καί τό διώξιμο άπό τά λιμάνια της
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τοΰ επιθετικού σοβιετικού στόλου, είναι ήττα καί
όχι νίκη γιά τό σοβιετικό σοσιαλιμπεριαλισμό.
Τώρα σ’ αύτή τή λεκάνη είναι περισσότερο οί
άμερικάνοι πού ύπαγορεύουν τά σχέδιά τους. Φυ
σικά ούτε ό σοβιετικός σοσιαλιμπεριαλισμός κάθεται
μέ τά χέρια σταυρωμένα. Προσπαθεί νά άντισταθμίσει τήν άπώλεια στήν Αίγυπτο, διατηρώντας τίς
θέσεις πού κατέχει άκόμα σέ καμιά άραβική χώρα, ή
ζητώντας νά εξασφαλίσει καμιά νέα βάση, πιάνοντας καινούργιους «φίλους».
Στήν άφρικανική ήπειρο ή διαμάχη άνάμεσα
στίς δυό ύπερδυνάμεις μόλις εχει άρχίσει καί βρί
σκεται μακρυά άπό τή λήξη της. Ό άμερικάνικος
Ιμπεριαλισμός έγκατέστησε έκεΐ βάσεις άπό καιρό.
Τά Ιμπεριαλιστικά του συμφέροντα συνδυάζονται έδώ καί μέ τά συμφέροντα τών συμμάχων του τής
Δυτικής Εύρώπης καί άπό κοινού δημιουργούν ι
σχυρό φραγμό στή σοβιετική διείσδυση σ’ αύτή τήν
περιοχή.
Τά γεγονότα στήν Αγκόλα διατυμπανίζονται
σά μεγάλη σοβιετική «έπιτυχία», πράγμα πού χρη
σιμεύει στό σοσιαλιμπεριαλισμό γιά νά αύτοκαλεϊται τάχα άπελευθερωτής τών λαών. Αύτό χρησι
μεύει, επίσης, καί στόν άμερικάνικο ιμπεριαλισμό καί
σ’ όλο τόν παγκόσμιο κάπιταλισμό γιά νά ύποδαυλίζει τήν ψύχωση τής άντικομμουνιστικής φοβίας
καί πολέμου, παρόλο πού ό κομμουνισμός δέν έχει
νά κάμει τίποτε σ’ αύτή τήν ύπόθεση. Ή τωρινή
πάλη τών άφρικανικών λαών είναι έξέγερση ένάντια
στήν επέμβαση καί την καταλήστευση άπό τίς δυό
ύπερδυνάμεις.
Οί μεγάλες Ιμπεριαλιστικές δυνάμεις έκμεταλλεύονται πολύ τή δύσκολη οίκονομικο—κοινωνική κα
τάσταση τών λαών, τών χωρών καί τών κρατών
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της Αφρικής, όπου υφαίνουν καί ξεϋφαίνουν χίλιες
δυό ραδιουργίες. Αυτές είναι άτέλειωτες ραδιουργίες,
πού γίνονται γιά τήν εξασθένιση τής άναγέννησής
αυτής τής μεγάλης ηπείρου μέ πληθυσμό πού δυ
στυχούσε αιώνες, μά μέ άρχαϊο πολιτισμό, μέ νέα
δύναμη καί ενεργητικότητα, τήν όποία ό ιμπεριαλι
σμός, ό σοσιαλιμπεριαλισμός καί τό παγκόσμιο κεφά
λαιο δέν επιτρέπουν νά διοχετευθεϊ στό σωστό δρό
μο τής προόδου, τής λευτεριάς, τής δημοκρατίας,
τής άνεξαρτησίας καί τής πλέριας κυριαρχίας αύτών
τών κρατών.
Τό Κόμμα μας υπερασπίζει τή θέση ότι, τό
σο όταν οί ύπερδυνάμεις προσεγγίζουν, όσο καί
όταν τρώγονται, τά σπασμένα τά πληρώνουν οί άλ
λοι. 'Η συνεργασία καί ό ανταγωνισμός άνάμεσα
στίς ύπερδυνάμεις παρουσιάζουν τίς δυό πλευρές
μιάς αντιφατικής πραγματικότητας, είναι ή κυριότερη έκφραση τής ίδιας ιμπεριαλιστικής στρα
τηγικής γιά την αρπαγή τής λευτεριάς τών λαών
καί την κυριαρχία στόν κόσμο. Αυτά άποτελοΰν
τόν ίδιο κίνδυνο, γι’ αυτό οί δυό ΰπερδυνάμεις εί
ναι οί κυριότεροι καί μεγαλύτεροι έχθροί τών λα
ών, γι’ αυτό δέ μπορεΐς νά στηριχτείς ποτέ σ’ εναν ιμπεριαλισμό γιά νά καταπολεμήσεις ή γιά νά
γλυτώσεις άπό τόν άλλο.
Υπάρχουν κράτη πού, όταν αισθάνονται τήν άπειλή τής μιάς ή τής άλλης ύπερδύναμης, συνδέουν
τήν άμυνά τους μέ τή στρατιωτική προστασία τών
Ενωμένων Πολιτειών τής Αμερικής ή τής Σοβιετι
κής Ενωσης. Μά ή στρατιωτική προστασία τών ύ
περδυνάμεων είναι μιά άπατηλή προστασία, γιατί
επιδιώκει νά μετατρέψει τήν «προστατευόμενη» χώ
ρα σέ προτεκτοράτο. Τό θέσιμο κάτω άπό τήν
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«προστατευτική όμπρέλλα» τών ύπερδυνάμεων συν
οδεύεται πάντοτε μέ πολιτικές καί οικονομικές πα
ραχωρήσεις, μέ έκχωρήσεις στό πεδίο τής εθνικής
κυριαρχίας καί μέ περιορισμούς στό πεδίο τής λήψης
άποφάσεων σχετικά μέ τά εσωτερικά καί τά εξωτερικά
ζητήματα.
Οί λαοί δέν πρέπει νά πέσουν στήν παγίδα τοΰ
λεγόμενου «άντιμπεριαλιστικοΰ μετώπου», πού ρεκλα
μάρουν οΐ σοβιετικοί σοσιαλιμπεριαλιστές, στό όποιο
αύτοί ζητούν νά μπάσουν καί νά επεξεργάζονται
όλους εκείνους πού είναι καί παλαίβουν ενάντια
στόν αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. Νά προσχωρήσεις
σ’ αύτό τό «μέτωπο» σημαίνει νά θυσιάσεις τά ύψιστα συμφέροντα τής χώρας σου, νά έκθέσεις τό
λαό στόν κίνδυνο, νά γίνεις ραγιάς καί κρέας γιά
τά κανόνια γιά τούς σκοπούς τών σοσιαλιμπεριαλιστών. Οί άντιθέσεις πού έχει ή Σοβιετική Ενωση
μέ τίς Ενωμένες Πολιτείες τής Αμερικής δέν είναι άντιθέσεις άνάμεσα στό σοσιαλισμό καί τόν ιμπερια
λισμό, όπως προσπαθεί νά τίς πλασάρει ή Μόσχα,
μά άντιθέσεις άνάμεσα σέ δυό μεγάλες ιμπεριαλιστι
κές δυνάμεις.
Απορίπτοντας τή δημαγωγία καί τήν έξαπατητική ταχτική τοΰ «άντιμπεριαλισμοΰ», πού κηρύσ
σουν οί σοβιετικοί ρεβιζιονιστές, ταυτόχρονα πρέ
πει νά κλωτσήσεις καί τόν «άντισοσιαλιμπεριαλισμό», πού προπαγανδίζουν οί Ενωμένες Πολιτείες
τής Αμερικής καί ή παγκόσμια μονοπωλιακή άστι
κή τάξη. Οί λαοί δέ μπορεϊ ν’ άφήσουν τόν έαυτό
τους νά μετατραποΰν σέ θύματα τοΰ άνταγωνισμοΰ
τών Ενωμένων Πολιτειών καί τής Σοβιετικής Ενω
σης καί νά γίνουν παιχνίδια τών ιμπεριαλιστικών
έλιγμών τους.
Οί άστοί καί οί ρεβιζιονιστές προπαγανδιστές
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μιλούν τώρα πολύ γιά τήν «άσφάλεια τών συνό
ρων», γιά τή «μή χρησιμοποίηση βίας», γιά τήν
«ειρηνική συνεργασία» κλπ καί σάν ύπόδετγμα πα
ρουσιάζουν τή Διάσκεψη τοΰ Ελσίνκι. Τό Κόμμα μας
διακήρυξε στόν κατάλληλο καιρό τήν άποψή του
γι’ αύτή τή διάσκεψη, τήν όποία άποκάλεσε «Διά
σκεψη τής εύρωπαϊκής άνασφάλειας». Εμεΐς τήν κα
ταδικάσαμε άπό τήν άρχή καί άρνηθήκαμε νά πάρομε μέρος σ' αύτή. Ενεργήσαμε έτσι ξεκινώντας ά
πό μαρξιστική—λενινιστική άνάλυση τών γεγονό
των. Ηθελαν αύτή τή διάσκεψη όχι μόνο οί σοβιε
τικοί ρεβιζιονιστές, μά καί οί άμερικάνοι ιμπεριαλι
στές. Τήν ήθελαν σάν καταπράϋνση γιά νά περάσουν τήν κρίση, γιά νά ξαναδυναμώσουν, γιά νά άναλάβουν καί γιά νά δημιουργήσουν τήν αύταπάτη
ότι ή Εύρώπη εξασφαλίζεται, ότι δέ θά τής έπιτεθοΰν
οΐ σοβιετικοί, επειδή θά τήν ύπερασπίσουν οΐ άμερικάνοι. Όσο γιά τά μάτια οΐ ύπερδυνάμεις ήθε
λαν νά δημιουργήσουν στήν ήπειρό μας μιά παγοποιημένη κατάσταση, προπαντός στίς σχέσεις άνά
μεσα στούς δυό συνασπισμούς Ανατολής Δύσης.
'Η διάσκεψη τού Ελσίνκι ήταν κωμωδία όπου
κυριότεροι ήθοποιοί ήταν ή Σοβιετική Ενωση καί
οΐ Ενωμένες Πολιτείες. Ολοι οΐ άλλοι πού πήραν
μέρος σ’ αύτή, τόσο πρίν, όσο καί μετά, δέν πι
στεύουν στήν ώφελειά της, Κοιλοπονοΰσε τό βουνό
καί γέννησε ποντίκι. Στήν πραγματικότητα, τίπο
τε δέν άλλαξε άπό τήν προηγούμενη κατάσταση,
μόνο γίνονται προσπάθειες γιά νά δημιουργηθεΐ
άτμόσφαιρα σάμπως άνάμεσα στά κράτη τής Εύρώπης άποκαθίσταται ενα πολίτικο—ιδεολογικό στά
τους κβό καί μιά πιό άναπτυγμένη οικονομική συν
εργασία άνάμεσα στά κράτη, μέ εξαίρεση τήν Αλ
βανία. Σ’ όλες αύτές τίς κατευθύνσεις όχι μόνο δέν
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επιβεβαιώθηκε τό στάτους κβό, μά γεννήθηκαν καί
νεες διενέξεις, όπως ή διένεξη ανάμεσα στήν Ελλά
δα καί τήν Τουρκία.
O θόρυβος των ηγετών τοϋ Κρεμλίνου γιά τό
«ειρηνικό πνεϋμα υστέρα άπό τή διάσκεψη τοϋ Ελ
σίνκι» αυξήθηκε, μά μαζύ μ’ αυτό αυξήθηκαν κάί οί
περιοδείες τοϋ σοβιετικού πολεμικού στόλου, ό ό
ποιος τώρα άρχισε νά παραβιάζει μέ άλαζονεία καί
τή θαλάσσια κυριαρχία των φιλελεύθερων βόρειων
χωρών καί νά διεκδικεΐ τήν επιβολή τής κυριαρχίας
του σ’ όλες τίς Βόρειες θάλασσες.
Οσον άφορά τάχα τήν ευρωπαϊκή ασφάλεια άπό εναν παγκόσμιο πόλεμο, αυτή ή άσφάλεια δέν εκαμε κανένα βήμα πρός τά μπρός. Μάλιστα αϋτό εί
ναι κάτι πού δέ μπορεϊ νά πραγματοποιηθεί, για
τί ούτε ή Ανατολή, ούτε ή Δύση μπορεϊ νά άφοπλιστοϋν καί νά κάμουν τήν παραμικρή άπόπειρα σ’ αύτή τήν κατεύθυνση, γιατί θά ζημίωναν τό
σο ή Σοβιετική Ενωση, όσο καί οί Ενωμένες Πολι
τείες τής Αμερικής. Οί δυό αύτές ιμπεριαλιστικές δυ
νάμεις δέν κάνουν τίποτα άλλο παρά προσπαθούν νά
αύξήσουν τά επιθετικά πολεμικά όπλα καί τά άτομικά όπλα. Οί συνομιλίες SALT δέν εδοσαν επίσης κα
νένα άποτέλεσμα, μένουν σέ στασιμότητα. Οί διαπραγματευόμενες πλευρές κάνουν μόνο άκαρπες κου
βέντες.
Ή καμπάνια γύρω άπό τόν άφοπλισμό πού κά
νουν οί ύπερδυνάμεις, τά άτέλειωτα σχέδια καί προ
σχέδια, οί διασκέψεις καί οί συνομιλίες πού διεξά
γονται άπό χρόνια, είναι μπλόφες καί ψέματα πού
ζητούν νά συγκαλύψουν τόν εξοπλισμό. Επιδιώκουν
νά υποχρεώσουν τούς άλλους λαούς καί κράτη νά
συμβιβαστούν καί νά επιτρέψουν τή νομιμοποίηση
τοϋ πυρηνικού μονοπωλίου καί των σύγχρονων ό
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πλων τών Ενωμένων Πολιτειών τής Αμερικής καί
τής Σοβιετικής Ενωσης, νά άναγνωριστεί σ' αύτές
τό δικαίωμα γιά άνεξέλεγκτο καί άπεριόριστο εξο
πλισμό καί γιά άδιάκοπη τελειοποίηση τής τεχνολογίας τών όπλων μαζικής εξόντωσης.
Οΐ ιμπεριαλιστές καί οί σοσιαλιμπεριαλιστές
γνωρίζουν ότι, διαφυλάσσοντας τά άποθέματα καί
τό μονοπώλιο παραγωγής σύγχρονων όπλων, διαφυλάσσουν καί τόν εκβιασμό, τήν άπειλή, τό φόβο
καί τήν άβεβαιότητα πού προξενεί στούς άλλους ή
στρατιωτική τους μηχανή, διαφυλάσσουν εκείνη τή
διαρκή πίεση πού άσκούν τά όπλα καί χωρίς νά
έκπυρσοκροτήσουν.
Τά προβλήματα τού πολέμου καί τής ειρήνης
άπασχόλησαν καί άπασχολούν συνεχώς τούς λαούς
τής Γής, τίς πλατιές εργαζόμενες μάζες, οί όποιες
δέν επιθυμούν νά πέσει ξανά πάνω στήν άνθρωπότητα μιά νέα καταστροφή. Ό κίνδυνος είναι πραγ
ματικός. Οί ύπερδυνάμεις προετοιμάζονται γιά πα
γκόσμιο πόλεμο καί, γι’ αύτό τό σκοπό, έχτός άπό
τήν άσυγκράτητη άμιλλα έξοπλισμών, προσπαθούν
νά δημιουργήσουν τίς συνθήκες πού κρίνουν κατάλ
ληλες, ώθώντας τίς άστικές κλίκες στίς διάφορες
χώρες, τή μιά ενάντια στήν άλλη, κεντρίζοντας τά
έθνικιστικά αισθήματα γιά νά ρίξουν τούς λαούς σέ
πόλεμο άνάμεσά τους κλπ. Ολη αύτή ή δραστη
ριότητα καί αύτές οί βρωμερές μέθοδες τών ύπερδυνάμεων οδηγούν στό δρόμο τής προετοιμασίας
ενός νέου παγκόσμιου πολέμου.
Αύτές οί προετοιμασίες συνοδεύονται μέ πολ
λούς εκβιασμούς καί άπειλές, πού σκαρώνονται άπό
τόν άμερικάνικο ιμπεριαλισμό, άπό τό σοβιετικό
σοσιαλιμπεριαλισμό, ή καί άπό άλλα άστικά καπι
ταλιστικά κράτη. Δημιούργησαν γνώμες ότι ό μελ-
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λοντικός πόλεμος πού προετοιμάζεται καί πού μπορεΐ νά εξαπολυθεί άπό τή μιά ή άπό τήν άλλη ύπερδύναμη, εϊτε γενικός πόλεμος είτε τοπικός, θά
είναι κεραυνοβόλος καί σύντομος πόλεμος, τόσο πού
μέσα σέ τρεις-τέσσερις μέρες οΐ σοβιετικοί σοσιαλιμπεριαλιστές θά μπορέσουν νά καταλάβουν όλη τή
Γιουγκοσλαβία (γιατί όσο γιά τήν Αλβανία, όπως
νομίζουν αύτοί, «τήν έχουν μόνο μιά μπουκιά»!!)
καί μέσα σέ δέκα μέρες τά σοβιετικά τάνκς θά βρί
σκονταν στίς άνατολικές άκτές τοΰ Ατλαντικού,
στήν Πορτογαλία! Μιά τέτια, άπατηλή ψύχωση,
καλλιεργείται καθημερινά άπό τήν προπαγάνδα τών
ύπερδυνάμεων γιά νά εκφοβίσουν τά κράτη καί
τούς λαούς, νά έξασθενίσουν τήν άμυνά τους, νά
χαλαρώσουν τήν έπαγρύπνηση καί τό ήθικό τών
λαϊκών μαζών, νά καταβάλουν τό επαναστατικό άγωνιστικό πνεΰμα τους σέ ύπεράσπιση τής λευτε
ριάς καί τής άνεξαρτησίας. 'Η γνώμη τοΰ Κόμματός
μας είναι ότι αύτή ή προπαγάνδα καί αύτές οΐ ά
ποψεις άντιπροσωπεύουν μιά ειδική στρατηγική καί
ταχτική γιά τήν επιβολή τοΰ ιμπεριαλιστικού καί
σοσιαλιμπεριαλιστικού έλέγχου καί κυριαρχίας στήν
έθνική πολιτική, οικονομική καί στρατιωτική ζωή ό
λων τών κρατών. Γι’ αύτό σάν τέτιες, πρέπει νά
καταπολεμηθοΰν άποφασιστικά. Οσον άφορά τήν
«Αλβανία—μπουκιά», προσοχή κύριοι, γιατί ή σο
σιαλιστική Αλβανία είναι γερό κόκκαλο, πού σκαλώ
νει στό λαιμό καί σέ πνίγει! Αν οί σοβιετικοί σοσιαλιμπεριαλιστές έπιχειροΰσαν κανένα τυχοδιωχτισμό ενάντια στή χώρα μας, θά πάθαιναν άνεπανόρθωτη ήττα.
Τό ϊδιο πράγμα λέμε καί γιά τόν άμερικάνικο
ιμπεριαλισμό. Άν θά τολμοΰσε νά κάνει μιά τέτια
έπιδρομή, κι αύτός δέ θάβγαινε ζωντανός. Τά δι-
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δαγματα τής ήττας στό Βιετνάμ καί στήν Καμπό
τζη είναι πολύ νωπά.
Ή λευτεριά καί ή άνεξαρτησία κάθε χώρας έξαρτώνται κυρίως άπό τή στάση άν άποφασίζεις νά
ζήσεις ελεύθερος καί όρθιος, ή σκλάβος καί γονατισμένος. Όταν είσαι άποφασισμενος νά ζήσεις ελεύ
θερος καί όρθιος, τότε άποκρούεται ό εκβιασμός, άναζωογονούνται οί δυνάμεις, αύξαίνει ή γενναιότη
τα τού λαού καί είναι δύσκολο στόν επιδρομέα νά
σού έπιτεθεϊ. Ετσι σκέφτεται ό λαός μας καί κάνει
ξεκάθαρη αύτή τή γνώμη γιά όποιόνδήποτε εχθρό
πού νομίζει ότι θά μπορέσει νά κάμει «έναν περί
πατο» καί στήν Αλβανία. Ό λαός μας ποτέ δέ φο
βήθηκε καί δέ φοβάται όποιαδήποτε μεγάλη ή με
σαία δύναμη, όσοδήποτε εξοπλισμένη κι άν είναι,
πού θά τολμήσει νά έπιτεθεϊ στή χώρα μας. Θά άντισταθεΐ γενναία, μέ έξυπνάδα καί μέ όλα τά μέ
σα πού διαθέτει καί είναι πεπεισμένος ότι θά νική
σει τούς έπιδρομεϊς, όποιοιδήποτε κι άν είναι. Αύ
τή ή στάση στηρίζεται στή γερή πραγματικότητα
τής χώρας μας, στήν άτσάλινη ενότητα τού λαού,
στόν ύψηλό σκοπό τής ύπεράσπισης μέ κάθε θυσία
τής λευτεριάς, τής άνεξαρτησίας τής πατρίδας καί
τών μεγάλων νικών τής σοσιαλιστικής οικοδόμησης,
πού ρίζωσε τό Κόμμα σέ κάθε άνθρωπο, μεγάλο καί
μικρό στηρίζεται στήν εντατική στρατιωτική προε
τοιμασία όλου τοΰ λαοΰ στρατιώτη καί στήν έδαφική μορφολογία τής άλβανικής γής. «Περίπατο» δέ
θά μπορέσουν νά κάμουν στήν Αλβανία οί επιδρο
μείς. Εδώ θά βρούνε τό θάνατο. Οί εχθροί γιά ενα
πράγμα νά είναι βέβαιοι, ότι δέ θά μπορέσουν νά
βάλουν πόδι στό εδαφός μας, ότι τά όπλα καί οί
βόμβες τους δέ θά μπορέσουν ποτέ νά κάμψουν τή
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μεγάλη άντίστοση, τήν ηρωική ψυχή καί τά φλο
γερά πατριωτικά αισθήματα του άλβανικού λαοΰ.
Ό Λένιν μάς διδάσκει ότι ό πόλεμος άρχίζει ό
ταν οί άντιθέσεις βαθαίνουν καί όξύνονται στόν υ
πέρτατο βαθμό, όταν τά λόγια, ή προπαγάνδα καί
οί «οικονομικές» μεταρυθμίσεις δέ μπορούν πιά νά
τόν φρενάρουν. Οί ιμπεριαλιστές καί οΐ σοσιαλιμπεριαλιστές βαδίζουν πρός τόν πόλεμο. Μά δέν είναι
εντελώς ελεύθεροι νά ενεργούν όπως θέλουν. Σ’ αύ
τό τό ζήτηιμα επιδρούν πολλοί παράγοντες. Ό πό
λεμος μπορεϊ ν’ άρχίσει στήν Εύρώπη, όπως μπορεΐ ν’ άρχίσει καί στήν Άσία, ενάντια στή σοσια
λιστική Κίνα, ή σ’ άλλες περιοχές, λόγου χάρη στή.
Μέση Ανατολή, όπου περιπλέχτηκαν τόσο πολύ οΐ
άντιθέσεις καί όπου διαδραματίζονται τόσο επικίν
δυνα γεγονότα. Καμιά περίπτωση δέ μπορεϊ νά άποκλειστεΐ.
Γιά τούς λαούς έχει σημασία νά μή πέσουν σέ
μοιρολατρία, νά μή μετατραποΰν σέ άδρανεΐς παρα
τηρητές καί νά μή αίφνιδιαστοΰν, νά είναι προετοι
μασμένοι γιά τό χειρότερο καί νά παλαίβουν ώστε
αύτό τό κακό νά μή συμβεΐ.
Ό μαρξισμός—λενινισμός μάς διδάσκει ότι ό ιμπε
ριαλισμός καί οΐ ύποκινητές τού πολέμου πρέπει νά
έξασθενήσουν διά μέσου τών επαναστατικών καί τών
άπελευθερωτικών άγώνων τών λαών. Αν ό ιμπε
ριαλιστικός επιθετικός πόλεμος δέ μπορεϊ νά άποτραπεΐ, τότε καθήκον τών επαναστατών καί τού
προλεταριάτου είναι νά τόν μετατρέψουν σέ άπελευθερωτικό πόλεμο.
Πρέπει νά γίνει ξεκάθαρο στούς λαούς ότι εχ
θροί τής επανάστασης καί τού παγκόσμιου προλε
ταριάτου, εχθροί τής λευτεριάς καί τών καταπιε
σμένων έθνών, ύποκινητές καί υπαίτιοι τού πολέμου

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΑ

235

εΐναι ό αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, ό σοβιετικός σοσιαλιμπεριαλισμός καί ή άντιδραστική άστική τάξη
κάθε χώρας. Αύτές οί δυνάμεις άποτελοΰν καί άντιπροσωπεύουν τόν άγριο παγκόσμιο καπιταλισμό,
πού εχει τήν πηγή καί τήν ίσχή του στήν άπάνθρωπη εκμετάλλευση τών μαζών καί τών λαών. Α
κριβώς ενάντια σ’ αύτές τίς άγριες δυνάμεις, ενάν
τια στήν ιδεολογία καί τίς διάφορες μορφές οργάνω
σής τους, άρχίζοντας άπό τά διάφορα άντιδραστικά
καί δημαγωγικά κόμματα, άπό τά τράστ, τίς πο
λυεθνικές ενώσεις καί τούς μικρότερους εθνικούς καί
διεθνείς οργανισμούς, άπό τίς τράπεζες καί τίς πο
λιτικές καί στρατιωτικές συμμαχίες ώς τούς έπιθετικούς τους στρατούς καί, τέλος, ώς τήν καταστρο
φή συθέμελα τής εξουσίας τους, είναι άναγκαϊο νά
οργανωθεί σκληρός, συνεπής καί άποφασιστικός άγώνας.
Οί σημερινές συνθήκες άπαιτοΰν τή διεξαγωγή
αύτοΰ τοΰ άνήλεου καί πολύπλευρου άγώνα άπ’ ό
λους τούς λαούς τής Γής, άπ’ όλους τούς προοδευ
τικούς άνθρώπους πού έχουν στήν καρδιά καί σκο
πό τής πάλης καί τής ζωής τους τά πραγματικά καί
τά πλέρια συμφέροντα τών λαών τους. Αύτός ό άγώνας θά είναι όσο πιό άποφασιστικός, συνεχής καί
σέ άνοδο άν κατευθύνεται άπό τό παγκόσμιο προ
λεταριάτο καί άπό τήν πρωτοπορία του, τό κομ
μουνιστικό κόμμα, πού καθοδηγείται άπό τήν αλά
θευτη θεωρία τού μαρξισμού—λενινισμού.
Οί ιμπεριαλιστές καί οί σοσιαλιμπεριαλιστές έ
χουν στενούς συμμάχους τήν άντιδραστική άστική
τάξη κάθε χώρας όπου έχτείνεται ή έπιροή τους.
Αύτοί οί σύμμαχοι είναι μασιάς καί βούρδολάς τους,
πού τούς συντηρούν καί εξοπλίζουν γιά νά δημιουρ
γήσουν τή δύναμη κρούσης σέ μιά παγκόσμια πυρ
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καγιά καί ενάντια στούς λαούς πού σηκώνονται
σ’ επανάσταση ένάντια στούς εσωτερικούς καί τούς
εξωτερικούς καταπιεστές. Γι’ αύτό αύτές τίς δυό δυ
νάμεις δέ μπορείς νά τίς ξεχωρίσεις. Χωρίς νά κα
ταπολεμήσεις τή μιά, δέ μπορείς νά καταπολεμήσεις
τήν άλλη, χωρίς νά καταπολεμήσεις τήν εσωτερι
κή άντιδραστική δύναμη, ώς πού νά τήν άνατρέψεις, δέ μπορείς νά καταπολεμήσεις τόν εξωτερικό
εχθρό, δέ μπορείς νά άποτρέψεις τόν πόλεμο. Πρέ
πει νά καταστρέψεις όλα τά είδη τών βάσεων τών
ύπερδυνάμεων πού έχουν έγκαταστήσει καί δημιουργήσει σέ μιά χώρα, γιατί έτσι τούς έξασθενίζεις καί
καταστρέφεις τήν παγκόσμια έπιροή καί τή δύναμη
πού τή στηρίζουν στήν ύποδούλωση τών λαών καί
τών χωρών.
Γιά μάς τούς μαρξιστές—λενινιστές είναι άπαραίτητο νά εργαστούμε ώστε νά ζωογονήσομε τό επα
ναστατικό πνεΰμα στίς μάζες τοΰ προλεταριάτου
καί τών στενότερων συμμάχων του, τής άγροτιάς,
τών έργαζόμενων μαζών, τών προοδευτικών άνθρώ
πων καί τών πατριωτών. Αύτό πρέπει νά τό κά
νομε οπωσδήποτε, γιατί όλοι οΐ έχθροί συναγωνί
ζονται γιά νά συντρίψουν τό σοσιαλισμό, νά κατα
πνίξουν τήν έπανάσταση, νά ύποδουλώσουν τούς
λαούς.
Πρέπει νά στηριχτοΰμε στήν κινητοποίηση καί
στή δύναμη τών λαών, στήν ενότητα όλων έκείνων
πού έπιθυμοΰν νά άποτινάξουν τόν ιμπεριαλιστικό—
ρεβιζιονιστικό ζυγό. Εμεΐς είμαστε ύπέρ τής ενό
τητας τοΰ παγκόσμιου προλεταριάτου καί όλων
τών πραγματικά άντιμπεριαλιστικών καί φιλοπρόο
δων δυνάμεων, οΐ όποιες μέ πάλη θά συντρίψουν
τά επιθετικά σχέδια τών Ιμπεριαλιστών καί σοσιαλιμπεριαλιστών ύποκινητών τού πολέμου.
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Τό Κόμμα Εργασίας τής Αλβανίας καί ό
Αλβανικός λαός, συνεπείς στή μαρξιστική-λενινιστική τους γραμμή, ήταν καί είναι ενάντια στίς
δυό ύπερδυνάμεις, ενάντια στό ληστρικό ιμπερια
λιστικό πόλεμο, ενάντια στή μονοπωλιακή άστι
κή τάξη καί τή διεθνή άντίδραση. Γι’ αύτό καί
στό μέλλον δέν θά άψυχήσουν τίς δυνάμεις τους
καί θά παλαίψουν μαζύ μέ όλους τούς άλλους
άντιμπεριαλιστικούς καί άντισοσιαλιμπεριαλιστικούς λαούς, μέ όλα τά μαρξιστικά—λενινιστικά
κόμματα, μέ όλους τούς έπαναστάτες καί τό παγ
κόσμιο προλεταριάτο, μέ όλους τούς προοδευτι
κούς άνθρώπους, γιά νά άποτύχουν τά σχέδια καί
οί μανούβρες τών εχθρών, νά θριαμβεύσει ή ύπόθεση τής λευτεριάς καί τής άσφάλειας τών λαών.
Ή χώρα μας θά βρεθεί σέ κάθε στιγμή πλάι
σ’ όλους εκείνους τούς λαούς, πού άπειλεΐται ή
λευτεριά, ή άνεξαρτησία καί καταπατείται τό δίκηο τους. Αύτή τή στάση τή διακηρύξαμε συνεχώς
καί όχι μόνο σέ καλούς καιρούς, μά καί σέ δύσκο
λους καιρούς, οί λαοί τής Γής νά είναι βέβαιοι ότι ή
σοσιαλιστική Αλβανία είναι μ’ αύτούς καί δέ φο
βάται τίς θυσίες.

Τά σημαντικά καθήκοντα πού έθεσε τό 6ο
Συνέδριο τού Κόμματος στό πεδίο τής εξωτερι
κής πολιτικής καί τών σχέσεων τής χώρας μας μέ
τίς άλλες χώρες, πραγματοποιήθηκαν μ’ επιτυχία.
Ή ζωή καί ή εξέλιξη τών γεγονότων επιβεβαίωσαν
πλέρια τήν ορθότητα τής μαρξιστικής—λενινιστικής
γραμμής καί τής στάσης τού Κόμματός μας στό πε
δίο τής εξωτερικής πολιτικής.
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'Η διεθνής θέση τής Αλβανίας είναι ακλόνητη.
'Η Λαϊκή Δημοκρατία τής Αλβανίας δήλωσε ανοι
χτά, χωρίς δισταγμό καί μέ θάρρος τίς γνώμες της
γιά τά διεθνή γεγονότα καί προβλήματα, τήρησε
πάντα συνετή καί άκλόνητη στάση σέ υπεράσπιση
τών συμφερόντων τής σοσιαλιστικής μας πατρίδας,
τών λαών, τής ειρήνης καί τής γενικής ασφάλειας.
Τό κΰρος καί τό γόητρο τής χώρας μας άνεβαίνουν άδιάκοπα. Οΐ λαοί, οΐ επαναστάτες καί οί
προοδευτικοί άνθρωποι άκοϋνε καί σέβονται τή φω
νή καί τό λόγο τής σοσιαλιστικής Αλβανίας. Οί
πολλοί φίλοι καί καλοθελητές της άγαποΰν καί εκ
τιμούν τή σοσιαλιστική Αλβανία γιά τήν πεντα
κάθαρη πολιτική της άρχών.
Ή Λαϊκή Δημοκρατία τής Αλβανίας εχει δι
κή της ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Άποσκοπεΐ ώστε οί απόψεις της σχετικά με τήν έξωτερική πολιτική νά αρέσουν στούς προοδευτικούς λα
ούς, στίς προοδευτικές έπαναστατικες δυνάμεις,
τους πραγματικούς μαρξιστές—λενινιστές. Αύτό ε
μείς δέν τό κρύβομε. Αύτό συνταυτίζεται καί μέ τά
συμφέροντα όλων τών λαών, καθώς καί μέ τά συμ
φέροντα έκείνων τών κρατών τοΰ κόσμου που σέ
βονται τή λευτεριά καί τήν άνεξαρτησία τής χώρας
μας, άνεξάρτητα άπό τίς διαφορές στό οίκονομικο
—κοινωνικό καθεστώς.
Τό σοσιαλιστικό μας κράτος δέν επεμβαίνει στίς
έσωτερικες ύποθέσεις καμιάς χώρας μέ τήν όποία
έχει διάφορες πολιτικές, οικονομικές καί πολιτιστικές
σχέσεις. Αύτό δέ σημαίνει ότι τό άλβανικό κράτος,
χάρη αύτών τών σχέσεων, ή χάρη τής καλής γει
τονίας μέ τά γειτονικά κράτη καί τής πολιτικής μή
επέμβασης στίς εσωτερικές υποθέσεις, νά μή εκφρά
ζει τή γνώμη του γιά τή διεθνή πολιτική γενικά,
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καθώς καί τήν ιδεολογική καί πολιτική στάση αυ
τών τών κρατών, ετσι όπως έχουν καί αυτά τό δι
καίωμα νά έκφράσουν τίς άπόψεις τους γιά τήν ιδεο
λογική καί πολιτική στάση τοΰ άλβανικοΰ κράτους.
Είμαστε τής γνώμης ότι αυτή ή στάση δέν πρέ
πει νά εμποδίσει τή σύναψη οικονομικών, πολιτι
στικών καί πολιτικών σχέσεων σ’ έκεϊνα τά πεδία
πού κρίνομε ότι ύπάρχουν κοινά συμφέροντα, γιατί
αύτά συμβάλλουν στή φιλία τών λαών. Εμεις, άπό
τήν πλευρά μας, αύτές τίς σχέσεις θά τίς άναπτύξομε μόνο κάτω άπό τό πρίσμα τού μαρξισμού—λε
νινισμού. Οί άλλοι έχουν δικαίωμα καί μπορεϊ νά
κρίνουν αύτές τίς σχέσεις κάτω άπό τό πρίσμα τών
ιδεολογιών τους.
Ή Λαϊκή Δημοκρατία τής Αλβανίας είναι τής
γνώμης ότι ετσι πρέπει ν’ άναπτυχθούν οί σχέσεις
μέ τά γειτονικά της κράτη, καθώς καί μέ τίς άλλες
χώρες πού εχομε διάφορες σχέσεις. Μά οί ηγέτες
μερικών κρατών νομίζουν, καί αύτό άπορέει άπό τίς
πολιτικές καί ιδεολογικές τους άπόψεις, ότι νά δια
τηρείς σχέσεις καλής γειτονίας, στίς μορφές πού ει
πώθηκαν παραπάνω, σημαίνει ή καθεμιά άπό τίς
δυό πλευρές νά σιωπεΐ γιά τήν ιδεολογική γραμμή
πού άκολουθεΐ ή άλλη. Αύτοί είναι τής γνώμης ότι
νά κάνεις έμπόριο μέ μιά χώρα, σημαίνει νά παύσεις
τήν πολεμική, νά μή εκφράζεις τίς άπόψεις σου γιά
τήν πολιτική καί τήν ιδεολογία πού άκολουθεΐ αύ
τή ή χώρα. 'Η πολεμική πού κάνομε είναι πάντα
βασισμένη καί μετρημένη. Βάζει κριτικά σέ φώς έκεΐνη τή στάση καί ενέργειες πού παίρνουν διεθνή
χαρακτήρα, πού έπιδρούν άρνητικά στόν κόσμο ή
πού βλάπτουν καί τά συμφέροντα τοΰ κράτους μας.
Είναι γνωστό ότι άνάμεσα στίς διάφορες χώρες
άναπτύσσονται καί προβάλλουν συνεχώς άντιθέσεις
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μέ πολιτικό καί ιδεολογικό χαρακτήρα, μάλισμα κα
μιά φορά καί πολύ βαθιές. Ανεξάρτητα όμως άπ’
αύτά, άνάμεσα στή χώρα μας καί σέ μιά σειρά κρά
τη, ύπάρχουν σχέσεις καλής γειτονίας, κοθώς καί
οικονομικές, εμπορικές καί πολιτιστικές σχέσεις. Oί
διαφορετικές πολιτικές καί ιδεολογικές άπόψεις δέ
στέκουν εμπόδιο σ’ αύτή τήν κατεύθυνση.
Οί ιμπεριαλιστές καί οί σοσιαλιμπεριαλιστές ι
σχυρίζονται ότι δέν πρέπει νά επιτρέπεται στά μι
κρά κράτη νά ύψώνουν τόσο πολύ τή φωνή τους.
γιά τά διάφορα προβλήματα όσο καί τά μεγά
λα κράτη. Τό άλβανικό κράτος, είναι άλήθεια μικρό
κράτος, μά δέ μπορεϊ νά παραδεχτεί μιά τέτια ά
ποψη. Απορίπτει αύτόν τόν ισχυρισμό διάκρισης
άπό μεγάλη σωβινιστική δύναμη. 'Η χώρα μας δέν
παραδέχεται νά είναι ή διεθνής πολιτική μονοπώλιο
μόνο τών μεγάλων κρατών. Αύτό τό μονοπώλιο τό
στηρίζουν στήν οικονομική τους δύναμη καί στά
ισχυρά μέσα προπαγάνδας πού διαθέτουν, μέ τά ό
ποια προσπαθούν νά δημιουργήσουν τήν πεποίθη
ση καί τήν ψύχωση ότι ό κόσμος δέ μπορεϊ νά βρει
ποτέ σταθερότητα, παρά μόνο κάτω άπό τήν κη
δεμονία τους. Μέ άλλα λόγια, αύτό σημαίνει ότι,
όποιος επιθυμεί νά ζεϊ, εννοείται, στή σκλαβιά, πρέ
πει νά μή μιλάει, μά νά είναι γλυκόλογος καί νά
χαμογελάει μπροστά στά έγκλήματα, τούς έκβιασμούς, τά ψέματα καί νταραβέρια τών μεγάλων ή
τών μεσαίων ιμπεριαλιστικών, καπιταλιστικών καί
ρεβιζιονιστικών δυνάμεων. Τέτιους ισχυρισμούς τούς
συνοδεύουν, όπως ειπώθηκε, μέ τήν ψύχωση τού
πολέμου καί μέ τήν άμεση καί εμμεση άπειλή πού
άσκοΰν στό ενα ή τό άλλο κράτος, μέ τήν άπειλή
καί διακοπή καμιάς πίστωσης πού τούς ύποσχέθηκαν κλπ. Εκείνα τά κράτη πού ύποτάσσονται

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΑ

241

στούς πολιτικούς εκβιασμούς καί φοβούνται τόν πό
λεμο, εϊτε μεγάλα ή μεσαία είναι βρίσκονται συν
εχώς σέ πυρετό καί, άν όχι πλέρια, χάνουν πολύ
τήν εμπιστοσύνη στίς δυνάμεις τους.
Οί άστοί καί ρεβιζιονιστές πολιτικοί χρησιμο
ποιούν πολλές διοβολιές, πλαστούς τρόπους καί συμ
περιφορά, κολακείες καί ύποκριτική στάση σύμφω
να μέ τίς συγκυρίες πού δημιουργούνται στήν παγ
κόσμια κατάσταση. Ολοι τους προσπαθούν νά δη
μιουργήσουν, καί ώς ένα βαθμό δημιούργησαν, τήν
άποψη ότι ετσι πρέπει νά ενεργεί καθένας, γιατί ετσι
γίνεται ή «πολιτική». Σύμφωνα μ' αύτούς, νά κάνεις
«πολιτική» θά πει ν' άλλάζεις σημαία σέ κάθε επο
χή καί σέ κάθε περίπτωση, νά τά έχεις κολά μέ τόν
έναν καί μέ τόν άλλο, όχι γιά νά τού κάνεις καλό,
άλλά γιά νά τόν εξαπατήσεις, νά τού άποκρύψεις
τόν πραγματικό σκοπό, σκεπάζοντάς τον μέ χαμό
γελα. Εξάλλου οί πολιτικάντηδες αύτού τού είδους
άποσκοποΰν νά δημιουργήσουν τήν άπατηλή καί
πολύ επιζήμια εντύπωση ότι έκεϊνοι πού ύπερασπίζουν άνοιχτά τά δικαιώματα τών λαών, πού δέν
κρύβουν τίς άπόψεις τους γιά τά κράτη καί τίς ηγε
σίες αύτών τών κρατών, δέν είναι επιδέξιοι πολιτι
κοί, άλλά άνθρωποι άκαμπτοι κοί σεχταριστές.
Εμεΐς, οΐ Αλβανοί, είμαστε ένας λαός πού δέ
φοβούμαστε κανέναν, πού δέ φοβούμαστε ούτε τίς
επιθέσεις τών έχθρών, πολύ περισσότερο τίς συκοφαν
τίες, γιατί είμαστε πεπεισμένοι γιά τή σωστή γραμμή
μας καί άποφασισμένοι νά τήν ύπερασπιστοΰμε. Ε
μείς καί γιά πόλεμο, άν μάς επιτεθούν, τό ντουφέκι
τό έχομε έτοιμο, μά έχομε καί τή γλώσσα έτοιμη νά
άπαντήσομε στίς συκοφαντίες τών έχθρών.
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Ο αστικός καί ρεβιζιονιστικός κόσμος νομίζει ό
τι έμεϊς είμαστε άπομονωμένη χώρα. Αύτό είναι θεώ
ρηση μέ καπιταλιστικό—ρεβιζιονιστικό μάτι. Οί ιμπε
ριαλιστές καί οί ριβιζιονιστές θεωροϋν άπομονωμένη εκείνη τή χώρα πού έκλεισε τίς θύρες εισβολής
μέ τίς ύποδουλωτικές πιστώσεις, μέ τούς τουρίστες
καί τούς κατασκόπους, μέ τήν παρηκμασμένη κουλ
τούρα καί τόν εκφυλισμό. Άπ’ αύτή τήν οπτική γω
νία έμεϊς είμαστε πραγματικά καί θά μείνομε συνει
δητά άπομονωμένη χώρα. Μά άπ’ αύτό, στό λαό
μας, εκτός άπό καλό δέν προκύπτει κανένα κακό. Ή
χώρα μας προοδεύει καί άνθίζει, ό λαός ζεΐ πολύ κα
λά. Άν ένεργούσαμε διαφορετικά, θά γινόμασταν
σκλάβοι. Έμεϊς γνωρίσαμε τή φασιστική σκλαβιά
καί τίς ρεβιζιονιστικές πιέσεις καί επιθέσεις, γι’ αύ
τό δέ μάς έξαπατοΰν εύκολα μέ τά συνθήματα καί
τούς τρόπους τους ζωής. Έμεϊς δέν επιτρέπομε καί
δέ θά έπιτρέψομε νά μποΰν στήν Αλβανία φασίστες,
κατάσκοποι καί πράχτορες, άνθρωποι πού θέλουν
νά μπάσουν λαθραία τόν άστικό καί ρεβιζιονιστικό
έκφυλισμό. Έμεϊς όμως επιτρέπομε καί χαιρόμαστε
νά μάς ερχονται έδώ τίμιοι καί άψογοι άνθρωποι,
κολοθελητές τής Αλβανίας, τοΰ άλβανικοΰ λαοΰ,
φίλοι τής χώρας μας, έστω καί άν έχουν πεποιθή
σεις διαφορετικές άπό τίς δικές μας. Εκτιμούμε τά
φιλικά τους αισθήματα, τή φιλική στάση πρός τόν
άλβανικό λαό. Ολους αύτούς, πού είναι έκπρόσωποι τής πλειοψηφίας τής άνθρωπότητας, έμεϊς τούς
δεχόμαστε. Μ’ αύτούς είμαστε φίλοι, μέ τούς λαούς
πού άγωνίζονται γιά τή λευτεριά καί τά δικαιώματά τους είμαστε φίλοι, μέ τούς προλετάριους καί
τούς έπαναστάτες μαρξιστές—λενινιστές είμαστε φί
λοι. Μέ τούς καπιταλιστές καί τούς ρεβιζιονιστές πού
έπιθυμοϋν νά ύποδουλώσουν καί νά καταπιέσουν
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τούς λαούς καί τίς προοδευτικές ιδέες τους, ήμα
σταν καί θά είμαστε εχθροί.
Οΐ καπιταλιστές καί οί ρεβιζιονιστές μετρούν
τήν άπομόνωση μέ τό εμπόριο. Έμεΐς κάναμε καί
κάνομε εμπόριο μέ όλες τίς χώρες, μέ εξαίρεση τίς
Ενωμένες Πολιτείες τής Αμερικής, τή Σοβιετική
Ενωση, τήν Ισπανία, τό Ισραήλ καί μέ μερικά αλλα κράτη όπου κυριαρχούν οΐ φασίστες καί οΐ ρατσιστές. Μά καί τό έμπόριο είναι μέ αμοιβαίο όφε
λος. Οΐ καπιταλιστές έχουν άνάγκη γιά τά έμπορεύματά μας, όπως έχομε καί έμεΐς άνάγκη γιά με
ρικά έμπορεύματά τους. Αν κάποιος σκέφτεται ότι
ή Αλβανία θά πεθάνει σέ περίπτωση πού κανένα
κράτος γιά κακούς σκοπούς δέν τής πουλεΐ αύτά
τά έμπορεύματα, κάνει μεγάλο λάθος. Ή ρεβιζιονιστική Σοβιετική Ενωση εφάρμοσε έναντίον μας ά
γριο άποκλεισμό, μά ή Αλβανία ζεϊ καί μπορεϊ νά
ζήσει καί χίλια χρόνια χωρίς εμπόριο μέ τούς σο
βιετικούς ρεβιζιονιστές καί ενάντια στόν άποκλεισμό τους.
Οί πολιτιστικές άνταλλαγές μέ διάφορες χώρες
είναι ενα πολύ καλό πράγμα, πού τό εφαρμόσαμε
καί επιθυμούμε νά τό έφαρμόσομε καί στό μέλλον,
μά μέ βάση τήν άμοιβαία συμφωνία καί Ισότητα.
Εκείνοι πού επιθυμούν νά έχουν πολιτιστικές σχέ
σεις μέ μάς, πρέπει νά σέβονται τίς παραδόσεις, τά
έθιμα, τά αισθήματα καί τά γούστα μας. 'Η Αλ
βανία δέ δέχεται τήν παρηκμασμένη κουλτούρα. Καί
οί άλλοι έχουν τό δικαίωμα νά δέχονται άπό μας
έκεϊνα τά θεάματα, εκείνες τίς κινηματογραφικές ται
νίες, έκεΐνα τά βιβλία, πού θεωρούν κατάλληλα γιά
τή χώρα τους. Καί αύτό είναι ένα άμοιβαΐο ζήτη
μα. 'Η χώρα μας εφαρμόζει αύτή τήν πραχτική μέ
πολλά κράτη. 'Η Λαϊκή Δημοκρατία τής Αλβανίας
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εχει πολιτιστικές σχέσεις έκτος άπό τή σοσιαλιστι
κή Κίνα, πού είναι σύμμαχός μας, καί μέ άδερφές
χώρες όπως τό Βιετνάμ καί ή Κορέα, μά καί μέ τή
Γαλλία, μέ τίς σκανδιναβικές χώρες, μέ τήν Αίγυπτο
καί μέ άρκετές άλλες χώρες.
Επιθυμούμε νά άναπτύξομε παραπέρα αύτες τίς
σχέσεις καί κάθε χρόνος πού περνάει δημιουργοΰνται δυνατότητες νά τίς διευρύνομε περισσότερο.
Φυσικά, έμεϊς έχομε τήν τέχνη, τή μουσική, τή λο
γοτεχνία, τίς παραδόσεις καί τήν κουλτούρα μας,
τίς όποιες τίς άγαπούμε καί επιθυμούμε νά τίς γνω
ρίσουν καί οί άλλοι. Έμεϊς όμως έχτιμοϋμε καί τήν
παγκόσμια προοδευτική κουλτούρα, παίρνομε άπ’
αύτή καί διαδίδομε στή χώρα μας έκεϊνο πού μάς
χρειάζεται καί μάς εξυπηρετεί.
Τό Κόμμα μας άφιέρωσε πάντα τήν άπαιτούμενη σημασία καί φροντίδα στό ζήτημα τής άνάπτυξης καί διεύρυνσης τών διεθνών σχέσεων τής Λαϊ
κής Δημοκρατίας τής Αλβανίας σ’ όλα τά πεδία
μέ τά κράτη πού είναι ύπέρ τού σεβασμού τών
γνωστών άρχών τής ισοτιμίας, κυριαρχίας καί ε
δαφικής άκεραιότητας, τής μή επέμβασης στίς εσω
τερικές ύποθέσεις καί τοΰ άμοιβαίου οφέλους. Στά
χρόνια πού πέρασαν άπό τό 6ο Συνέδριο τοΰ Κόμ
ματος ή δράση τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Αλβα
νίας στή διεθνή κονίστρα άνέβηκε καί δυνάμωσε άδιάκοπα. Σήμερα ή χώρα μας έχει διπλωματικές σχέ
σεις μέ 74 κράτη. Ή Λαϊκή Δημοκρατία τής Αλβανίας παίρνει ενεργό μέρος καί λέει τό λόγο της στόν
ΟΕΕ καί σέ πολλούς διεθνείς οργανισμούς, συσκέ
ψεις καί διασκέψεις γιά προβλήματα πού άπασχολούν σήμερα τήν άνθρωπότητα.
Έμμένοντας μέ άφοσίωση καί συνέπεια στίς άρ
χές τοΰ μαρξισμοΰ—λενινισμού καί τού προλεταρια-
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κοΰ διεθνισμού στήν εξωτερική πολιτική, τό Κόμμα
Εργασίας καί ή Λαϊκή Δημοκρατία τής Αλβανίας
άπέβλεπαν, σέ πρώτη γραμμή, νά άναπτύξουν καί
δυναμώσουν τίς σχέσεις άδερφικής φιλίας καί άγωνιστικής ενότητας, τής συνεργασίας καί άμοιβαίας
βοήθειας μέ τή Λαϊκή Δημοκρατία τής Κίνας. 'Η φι
λία καί ή στενή συνεργασία πού συνδέουν τούς
δυό λαούς, τά δυό κόμματα, τίς δυό χώρες μας άτσαλώθηκαν καί σφυρηλατήθηκαν στή μεγάλη τα
ξική πάλη ενάντια στόν ιμπεριαλισμό καί τό ρεβιζιονισμό, ενάντια στήν ήγεμονιστική πολιτική τών
δυό ύπερδυνάμεων, τοΰ άμερικάνικου ιμπεριαλισμού
καί τοΰ σοβιετικού σοσιαλιμπεριαλισμοΰ, καί ενάν
τια σ’ όλες τίς άντιδραστικές δυνάμεις στόν κό
σμο, στόν κοινό άγώνα γιά τήν οικοδόμηση τοΰ
σοσιαλισμού καί τό θρίαμβο τής ύπόθεσης τής επα
νάστασης καί τού μαρξισμοΰ—λενινισμού. Τό Κόμμα
Εργασίας τής Αλβανίας καί ό άλβανικός λαός εί
ναι πιστοί φίλοι καί σύμμαχοι τού Κομμουνιστικού
Κόμματος τής Κίνας καί τοΰ κινέζικου λαοΰ. Οί δυό
λαοί καί οί δυό χώρες μας είναι συναγωνιστές τοΰ
ίδιου ίδανικοΰ καί έμπνέονται άπό τούς ίδιους σκο
πούς καί διεθνιστικά καθήκοντα. Καμιά συκοφαντία
καί έπινόηση τής άστικο—ρεβιζιονιστικής προπαγάν
δας δέ μπορεϊ νά συσκοτίσει τό μαρξιστικό—λενινιστικό χαρακτήρα καί τή ζωτικότητα τής άλβανο—
κινέζικης φιλίας. Τό Κόμμα καί ό λαός μας θά έργαστοΰν άδιάκοπα γιά νά διατηρήσουν καθαρή καί
ισχυρή τήν άδερφική φιλία καί συνεργασία μέ τό
μεγάλο κινέζικο λαό, τό ένδοξο Κομμουνιστικό του
Κόμμα, μέ τή μεγάλη Λαϊκή Κίνα.
Οΐ κομμουνιστές καί ό άλβανικός λαός χαίρον
ται ύπερβολικά γιά τίς έπιτυχίες πού πραγματο
ποίησε ό άδερφός κινέζικος λαός, μέ τήν καθοδήγη
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ση τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, στήν
επανάσταση καί τή σοσιαλιστική οικοδόμηση στήν
Κίνα, στήν ταξική πάλη γιά τό δυνάμωμα τής δι
χτατορίας τοΰ προλεταριάτου καί τήν ενίσχυση
καί πρόοδο τής Πατρίδας του. 'Η νίκη τής Μεγά
λης Πολιτιστικής Προλεταριακής Επανάστασης, ή
συντριβή τών άντεπαναστατικών συνωμοσιών τοΰ
Λίου Σιάο Τσί, τοΰ Λίν Μπιάο καί τοΰ Τέν Χσιάο
Πίν δημιούργησαν επαναστατική κατάσταση καί
δυνάμωσαν τίς θέσεις τοΰ σοσιαλισμού καί τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου στήν Κίνα.
Οί ιστορικές νίκες πού κατάχτησε ό κινέζικος
λαός στήν ένδοξη επανάστασή του καί τήν οικο
δόμηση τοΰ σοσιαλισμοΰ, ή ίδρυση τής νέας Λαϊκής
Κίνας καί τό ύψηλό γόητρο πού εχει στόν κόσμο
συνδέονται άμεσα μέ τό όνομα, τά διδάγματα καί
τήν καθοδήγηση μεγάλου έπαναστάτη, τοΰ σύντροφου Μάο Τσέ Ντούν. Τό έργο αύτού τοΰ έξοχου
μαρξιστή—λενινιστή άποτελεϊ συμβολή στόν πλου
τισμό τής επαναστατικής θεωρίας καί πράξης τοΰ
προλεταριάτου. Οϊ κομμουνιστές καί ό άλβανικός
λαός θά θυμοΰνται πάντα μέ έχτίμηση τό σύντροφο
Μάο Τσέ Ντούν, ό όποιος ήταν μεγάλος φίλος τοΰ
Κόμματος καί τοΰ λαοΰ μας.
Τό Κόμμα καί ό λαός μας χαιρετίζουν αύτές τίς
νίκες τού Κόμματος καί τοΰ κινέζικου λαοΰ καί τούς
εύχονται νέες επιτυχίες. Τό Κόμμα καί ή χώρα μας
ύποστηρίζουν ισχυρά τό δικαίωμα τοΰ άδερφοϋ κι
νέζικου λαοΰ καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κί
νας νά άπελευθερώσουν τό άναπόσπαστο μέρος τοΰ
εδάφους τους, τήν Ταϊβάν.
Ό λαός καί τό Κόμμα μας χαιρέτισαν τή μεγά
λη νίκη πού έδρεψε ό βιετναμικός λαός με τόν έν
οπλο άγώνα του ενάντια στόν αμερικάνικο ίμπε-
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ριαλισμό καί τούς ύπηρέτες του. 'Η απελευθέρωση
τοΰ Νότιου Βιετνάμ καί ή ένωση όλης τής χώρας
σ’ ενα μόνο κράτος σημείωσε τήν εκπλήρωση τών
ύψηλών εθνικών πόθων τού βιετναμικοΰ λαοΰ, γιά
τούς οποίους έκαμε άναρίθμητες θυσίες. Έμεΐς θά
διαφυλάσσομε καί θά δυναμώνομε παραπέρα τήν άγωνιστική φιλία πού συνδέει τις δυό άδερφές χώ
ρες μας.
Ή Δημοκρατία μας εχει σχέσεις άδερφικής φι
λίας καί συνεργασίας μέ τή Λαοκρατική Δημοκρα
τία τής Κορέας. Τό Κόμμα καί ό λαός μας ύποστηρίζουν τή δίκαιη ύπόθεση τού κορεάτικου λαοΰ γιά
τήν άπελευθέρωση τής Νότιας Κορέας καί τήν επαν
ένωση τής χώρας καί τόν άγώνα του ενάντια στήν
επιθετική πολιτική τοΰ άμερικάνικου ιμπεριαλισμού.
Άνάμεσα στόν άλβανικό λαό καί τόν καμποτζινό λαό ύπάρχει στενή άδερφική φιλία καί ισχυρή
άγωνιστική
άλληλεγγύη,
πού
σφυρηλατήθηκαν
στόν άγώνα ενάντια στόν ιμπεριαλισμό καί τούς
συνεργάτες του. Εμείς θά προσπαθήσομε ώστε, μέ
βάση αύτή τή φιλία, νά άναπτυχθούν άκόμα πε
ρισσότερο οί σχέσεις άνάμεσα στή Λαϊκή Δημοκρα
τία τής Αλβανίας καί τή Δημοκρατική Καμπότζη.
Ό άλβανικός λαός χαιρέτισε μέ χαρά τό νικη
φόρο επιστέγασμα τοΰ μακροΰ άγώνα τοΰ λαοτινοΰ
λαοΰ ενάντια στούς άμερικάνους ιμπεριαλιστές επι
δρομείς καί τούς ντόπιους άντιδραστικούς καί τήν
ίδρυση τής Λαοκρατικής Δημοκρατίας τοΰ Λάος. Εί
μαστε ύπέρ τής άνάπτυξης τών φιλικών σχέσεων ά
νάμεσα στίς δυό χώρες, πρός τό συμφέρο τών δυό
λαών μας καί τής πάλης ενάντια στόν ιμπεριαλισμό
καί τήν άντίδραση.
Ή Λαϊκή Δημοκρατία τής Αλβανίας ήταν καί
είναι πάντα ύπέρ τής άνάπτυξης ομαλών σχέσεων μέ
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τά γειτονικά κράτη μέ βάση τίς γνωστές άρχές τής
Ισοτιμίας, τοΰ σεβασμού τής κρατικής κυριαρχίας
καί τής εδαφικής ακεραιότητας, τής μή επέμβασης
στίς εσωτερικές υποθέσεις του άλλου καί του άμοιβαίου οφέλους. 'Η άνάπτυξη τών σχέσεων πού βα
σίζονται στήν πολιτική καλής γειτονίας άνταποκρίνεται στά συμφέροντα καί τούς πόθους τών γειτο
νικών κοί τών βαλκανικών λαών νά ζοϋν σέ φιλία
καί άμοιβσία κατανόηση.
Μέ τή Γιουγκοσλαβία ή χώρα μας διατηρεί ο
μαλές εμπορικές καί πολιτιστικές σχέσεις, ώφέλιμες
τόσο γιά μάς, όσο καί γιά τήν ϊδια.
Ή πολιτική μας πρός τή Γιουγκοσλαβία δέν άλ
λαξε καί ούτε θά άλλάξει, σέ περίπτωση πού καί ή
γιουγκοσλάβικη κυβέρνηση θά τηρήσει άψογη στάση
άπέναντί μας. Εκείνο πού δήλωσε τό Κόμμα Εργα
σίας τής Αλβανίας, ότι σέ περίπτωση ενδεχόμενης ε
πίθεσης τής Σοβιετικής Ενωσης ή καμιάς άλλης δύναμης ενάντια στή Γιουγκοσλαβία, ό άλβανικός λαός
θά σταθεί πλάϊ στούς λαούς τής Γιουγκοσλαβίας,
είνοι άνεξάλειπτη δήλωση. Ομως σ’ αύτή τή στά
ση τής Αλβανίας πρέπει ν’ άνταποκριθεΐ ή γιου
γκοσλάβικη πλευρά μέ σωστές καί άψογες ενέργειες
άπέναντί μας.
Τό γιουγκοσλάβικο κράτος, φυσικά, έχει δικαίω
μα νά άσκεϊ έκείνη τήν πολιτική πού βρίσκει πιό
λογική, μά, επίσης, καί τό άλβανικό κράτος, έχει
δικαίωμα νά κριτικάρει έκεϊνες τίς ενέργειες πού βλά
πτουν τήν καλή γειτονία άνάμεσα στίς δυό χώρες
μας. 'Η γιουγκοσλάβικη κυβέρνηση κάνει παραχω
ρήσεις, παρέχει εύκολίες καί δέχεται στά λιμάνια
της πολεμικά πλοία τού έπιθετικού στόλου τών σο
βιετικών σοσιαλιμπεριαλιστών. Αύτό είναι δική της
δουλιά, μά αύτό ενδιαφέρει καί τήν Αλβανία, τίς
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άλλες βαλκανικές χώρες καί τίς χώρες τής λεκάνης
τής Μεσογείου.
Τό Κόμμα μας, σάν πραγματικό μαρξιστικό—λενινιστικό Κόμμα, τήρησε πάντα σωστή στάση όσον
άφορά τούς άλβανούς άδερφούς μας πού ζούν στό
εδαφός τους, στήν Κοσόβα, τή Μακεδονία καί τό
Μαυροβούνι. Είναι μάταιες καί πολύ επιζήμιες οΐ
προσπάθειες πού κάνουν μερικές γιουγκοσλάβικες άρ
χές γιά νά δημιουργήσουν εχθρότητα άνάμεσα στούς
Άλβανούς τής Γιουγκοσλαβίας καί τή Λαϊκή Δημο
κρατία τής Αλβανίας. Έμεΐς, οΐ Αλβανοί, είμαστε
οΐ ίδιοι πού ήμασταν καί προηγούμενα καί όπως
μέχρι τώρα, τηρούμε καί θά τηρούμε πάντα μαρξι
στική—λενινιστική στάση πρός τούς λαούς τής Γϊουγκοσλοβίας, καθώς καί πρός τό πρόβλημα τού άλβανικού πληθυσμού στή Γιουγκοσλοβία. Οΐ άδερφικοί δεσμοί αίματος καί γλώσσας μέ τούς Άλβανούς
τής Κοσόβας, Μακεδονίας καί τού Μαυροβούνιου, οΐ
δεσμοί εθνικών παραδόσεων καί εθίμων μάς δίνουν
τό δικαίωμα, χωρίς νά έπεμβαίνομε στίς εσωτερι
κές ύποθέσεις τού γιουγκοσλάβικου κράτους καί σε
βόμενοι τούς διεθνείς κανόνες, νά ένδιοφερόμαστε
ώστε αύτοί νά χαίρουν όλα τά δικαιώματα, τίς ε
λευθερίες καί τά πλεονεχτήματα πού έχουν καί οΐ
άλλοι λαοί τής γιουγκοσλάβικης Όμοσπονδίας. Καί
εδώ δέν πρόκειται γιά κανένα γεωργικό συνεταιρι
σμό στήν Αλβανία, πού έχει μακεδονικό πληθυσμό
καί πού χαίρει όλα τά δικαιώματα σύμφωνα μέ τό
Σύνταγμα τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Αλβανίας,
καί ούτε γιά καμιά άνύπαρχτη μαυροβουνιώτικη μειο
νότητα στήν Αλβανία, όπως ισχυρίζεται ή γιουγ
κοσλάβικη προπαγάνδα. Οταν γίνεται λόγος γιά
τά άδέρφια μας πού ζούν στή Γιουγκοσλαβία, πρό
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κειται γιά πάνω άπό 1 εκατομμύριο καί 500 χιλιά
δες Αλβανούς.
Έμεϊς ήμασταν καί είμαστε τής γνώμης, καί
αύτό είναι επιθυμία μας, νά μή έπαναληφτοΰν πο
τέ ή στάση καί οί άποτρόπαιες πράξεις τής επο
χής τοΰ Ράνκοβιτς, ώστε ό άλβανικός πληθυσμός
στή Γιουγκοσλαβία νά μή καταδιώκεται, νά μή άφεθεΐ σέ άθλιότητα, ώστε πρός τήν περιοχή τής
Κοσόβας νά μή γίνεται διάκριση στό πολιτικό, οι
κονομικό, πολιτιστικό πεδίο, νά άπολαβαίνει ισότι
μη μεταχείρηση όπως οΐ άλλες εθνότητες. Θά θεω
ρούνταν μή φιλική πολιτική πρός τή Λαϊκή Δημο
κρατία τής Αλβανίας νά έπιτραποΰν όποιουδήποτε
χαρακτήρα άπόπειρες τών σοβιετικών ρεβιζιονιστών
νά βλάψουν τή χώρα μας άπό τήν Κοσόβα.
Τούς λαούς τής Γιουγκοσλοβίας τούς θεωρούμε
άδερφούς λαούς καί είμαστε πεπεισμένοι ότι αύτοί,
είτε τώρα, είτε στό μέλλον, δέ θά έπιτρέψουν ώστε
τό έδαφος τής πατρίδας τους νά γίνει όπως ή Τσε
χοσλοβακία. Δέ θά δεχτούν τό ζυγό όποιουδήποτε, δέ θά έπιτρέψουν ούτε τά σοβιετικά τάνκς τοΰ
Συμφώνου τής Βαρσοβίας, ούτε τά τάνκς τοΰ άμε
ρικάνικου ίμπεριαλισμοΰ νά «περιφέρονται» λεύτερα
στό γιουγκοσλάβικο έδαφος. Ανεξάρτητα ότι μέ τό
γιουγκοσλάβικο κράτος καί τήν Ενωση Κομμουνι
στών τής Γιουγκοσλαβίας έχομε άσυμβίβαστες άντιθέσεις άρχών στήν ιδεολογία καί τήν πολιτική,
γιά τίς όποιες ούτε σιωπήσαμε καί ούτε θά σιωπή
σομε καί στό μέλλον, εχομε σέβας καί έμπιστοσύνη στούς λαούς τής Γιουγκοσλαβίας, γιατί ή ιστο
ρία έδειξε ότι είναι γενναίοι λαοί.
Οσον άφορά τίς σχέσεις μέ τήν Ελλάδα, άπό
μέρους μας οί σχέσεις αύτές βασίζονται στήν πολι
τική καλής γειτονίας, τής μή έπέμβασης στίς έσω-
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τερικές ύποθέσεις τοϋ άλλου, τοΰ άμοιβαίου οφέ
λους, τοΰ σεβασμού τής εδαφικής άκεραιότητας, τής
κυριαρχίας καί τής εθνικής άνεξαρτησίας. Εμείς ζη
τήσαμε καί έπιθυμοΰμε νά ζήσομε σέ φιλία μέ τόν
άδερφό ελληνικό λαό καί κάναμε καί συνεχίζομε νά
κάνομε δλες τίς προσπάθειες ώστε οί σχέσεις άνά
μεσα στίς δυό χώρες μας νά δυναμώνουν συνεχώς.
Ή σημερινή ελληνική κυβέρνηση ζήτησε καί συνε
χίζει νά τηρεί φιλική στάση πρός τή χώρα μας.
Αϋτό είναι πρός τό συμφέρο τών δυό χωρών καί σέ
ζημία τών κοινών μας έχθρών.
Έμεΐς κατανοούμε ότι ή ελληνική κυβέρνηση εί
ναι κυβέρνηση συνασπισμοΰ κομμάτων καί ότι στήν
άντιπολίτευση εχει πολλούς άντίπαλους. Τό καθένα
άπ’ αύτά τά κόμματα εχει τή δική του στάση. Φυ
σικά, αύτή είναι μιά εσωτερική ύπόθεση τών Ελλή
νων. Παρόλα αύτά, έμεΐς φρονούμε καί επιθυμούμε
ώστε ή φιλία, ή συνεργασία καί οΐ σχέσεις καλής
γειτονίας άνάμεσα στήν Ελλάδα καί τήν Αλβανία
νά θεωρούνται άπ’ όλα αύτά τά κόμματα σάν κάτι
τό καλό τόσο γιά τήν ίδια τήν Ελλάδα, όσο καί
γιά τήν Αλβανία.
Σέ κάθε έποχή καί σέ κάθε περίσταση ό άγώνας τού άλβανικοΰ λαοΰ γιά τήν ύπεράσπιση τής
άνεξαρτησίας, τής λευτεριάς καί τής κυριαρχίας του
είναι ταυτόχρονα καί σέ όφελος τής ύπεράσπισης
τής λευτεριάς καί τής άνεξαρτησίας τής Ελλάδας
καί τοΰ λαοΰ της. Έμεΐς τό λέμε αύτό στόν άδερ
φό ελληνικό λαό μέ άνοιχτή καρδιά, γιατί είμαστε
άπόγονοι έκείνων πού τόν βοήθησαν καί τού στά
θηκαν πιστοί ώς τό τέλος στήν επανάσταση τού
1821, όταν οΐ άλλοι τόν έγκατέλειψαν καί τόν πρόδοσαν. Ή φιλία άνάμεσα στούς δυό λαούς μας
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σφυρηλατήθηκε στόν κοινό άγώνα ενάντια στόν ίταλικό φασισμό καί τούς γερμανούς ναζί στες.
Έμεϊς, οί Αλβανοί, επιθυμούμε ώστε ή πολιτική
μας μέ τό ελληνικό κράτος νά μήν είναι πρόσκαιρη
καί συγκυριακή πολιτική, μά ρεαλιστική, φιλική καί
σταθερή πολιτική άνάμεσα στούς δυό λαούς. Οσο
γιά τούς μοναρχοφασίστες καί τούς λεγόμενους έ
ξαλλους βόρειο—ήπειρώτες, οί όποιοι άπό καιρό σέ
καιρό μέ τούς παράλογους ισχυρισμούς τους προσποθοΰν νά δημιουργήσουν όξυμένη άτμόσφαιρα στίς.
σχέσεις άνάμεσα στίς δυό χώρες μας, επιθυμούμε νά
πούμε ότι οί κραυγές τους προκάλεσαν μεγάλους
γέλωτες στούς άνθρώπους τής ελληνικής μειονότη
τας, πού ζεϊ εύτυχισμένη στήν Αλβανία. Έμεϊς, λέ
με σ’ αύτούς: συνεχίστε, άν θέλετε, τό παλιό σας
επάγγελμα νά είστε «βόρειο—ήπειρώτες», γιατί δέ
σάς φοβούμαστε ούτε έμεϊς, ούτε ή ελληνική μειονό
τητα στήν Αλβανία, γιατί Αλβανοί καί Ελληνες
μειονοτικοί είναι στενά συνδεμένοι καί σάν άδέρφια
μεταξύ τους.
Έχομε τήν πεποίθηση ότι στήν Ελλάδα ύπάρ
χουν λογικοί πολιτικοί πού βλέπουν τά προβλήμα
τα ρεαλιστικά καί είναι βέβαιοι ότι άπό τή σοσια
λιστική Αλβανία δέ θά ερθει σ’ αύτούς ποτέ Κακό
καί ότι ή φιλία τών Αλβανών εχει άξία γι’ αύτούς,
έτσι όπως εχει καί γιά μάς άξία ή φιλία τού ελ
ληνικού λαού.
Οσον άφορά τήν πέρα άπό τή θάλασσα γεί
τονα, Ιταλία, εχομε ομαλές διπλωματικές σχέσεις,
προσπαθούμε ν’ άναπτύξομε εμπορικές καί πολιτι
στικές σχέσεις. Μά είναι εύνόητο ότι αύτό δέν έξαρτάται μόνο άπό τήν πλευρά μας. Επιθυμούμε
καί προσπαθούμε νά είμαστε φίλοι μέ τόν ιταλικό
λαό. Ή επιθυμία αύτή άπορέει άπό τά καθαρά αί-
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σθήματα τοΰ άλβανικοΰ λαοΰ καί άπό τήν όρθή πο
λιτική τοΰ σοσιαλιστικοΰ μας κράτους. Ελπίζομε
ότι κάθε Ιταλός καί κάθε ΐταλός πολιτικός, πού κρί
νει ρεαλιστικά, σκέφτεται επίσης ότι ή φιλία μέ τήν
Αλβανία είναι πολύ σημαντική καί γιά τήν Ιταλία.
Σά συμπέρασμα, μέ αύτές τίς τρείς γειτονικές
χώρες έπιθυμοΰμε νά ζοϋμε σέ καλή γειτονία, σέ άνοιχτή συνεργασία, χωρίς επέμβαση στίς εσωτερι
κές ύποθέσεις τού άλλου καί χωρίς προσπάθειες ά
πό κανέναν γιά νά έπιβάλει, μέ τόν έναν ή τόν άλ
λο τρόπο, τίς άπόψεις του.
Άνάμεσα στήν Τουρκική Δημοκρατία καί τήν
Αλβανία ύπάρχουν καλές σχέσεις. Αναπτύσσονται:
ομαλά οί έμπορικές καί πολιτιστικές άνταλλαγές.
Δέν ύπάρχει κανένα εμπόδιο ώστε οί λαοί μας νά
είναι πάντα φίλοι καί νά ζούν σέ καλή γειτονία ά
νάμεσά τους.
Γιά τόν άδερφό βουλγάρικο λαό συνεχίζομε νά
τρέφομε ειλικρινή φιλία. Μά είμαστε ύποχρεωμένοι
νά τονίσομε ότι στήν ήγεσία τού βουλγαρικού Κόμ
ματος καί κράτους δέν εχομε τήν παραμικρότερη εμ
πιστοσύνη, επειδή αύτή ή ήγεσία φέρθηκε έχθρικά πρός τή χώρα μας καί εγινε όργανο στά χέρια
τών σοβιετικών σοσιαλιμπεριαλιστών. Ή Βουλγα
ρία μετατράπηκε σέ χώρα πού σκαρώνει ραδιουρ
γίες καί σέ σοβιετικό προγεφύρωμα. Άπ’ αύτές τίς
θέσεις άσκεϊ έκβιασμούς στίς γειτονικές χώρες, στή
Γιουγκοσλαβία, τήν Τουρκία, τήν Ελλάδα καί τήν
Αλβανία. Εχοντας πίσω τους τούς σοσιαλιμπεριαλιστές, σέ μιά κατάλληλη στιγμή ή Βουλγαρία εί
ναι έτοιμη νά καταλάβει τά Δαρδανέλλια καί νά έπαναληφτεΐ ετσι τό Σύμφωνο τού Άγιου Στεφάνου.
Γι’ αύτούς τούς λόγους έπιθυμοΰμε ώστε οΐ σχέσεις
άνάμεσα στήν Τουρκία καί τήν Ελλάδα νά βρουν
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τό δρόμο τής καλύτερης καί καταλληλότερης λύσης
γιά τούς δυό λαούς καί τά δυό βαλκανικά κράτη,
μέ άνοιχτές καί ειλικρινείς συνομιλίες άνάμεσα στίς
δυό πλευρές. Αύτή θά ήταν μεγάλη νίκη καί γιά
μάς, τίς άλλες βαλκανικές χώρες.
Καί μέ τή Ρουμανία, σά βαλκανική χώρα, επι
θυμούμε νά εχομε καλές σχέσεις καί νά τίς άναπτύσσομε ομαλά. Χαιρετίζομε τίς προσπάθειες τού άδερφού ρουμανικού λαού γιά τήν πρόοδο καί τήν εύημερία τής πατρίδας του.
Έγινε καί γίνεται πολύς λόγος γιά τήν ολό
πλευρη συνεργασία τών λαών τής Βαλκανικής, γιά
βαλκανική διάσκεψη κλπ. Τό Κόμμα μας καί ή Κυ
βέρνηση τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Αλβανίας εί
παν άπό καιρό τήν άποψή τους σχετικά μέ τή βαλ
κανική συνεργασία καί εξήγησαν τούς λόγους γιά
τούς όποιους δέν πήραν μέρος στή ούσκεψη τής
Αθήνας. Στή σημερινή κατάσταση τών Βαλκανίων,
σύμφωνα μέ τήν άποψή μας, δέν ύπάρχουν οί άπαραίτητες καί άναγκαΐες συνθήκες γιά μιά σύσκεψη
καί πολυμερή συμφωνία. Εμεΐς είμαστε πεπεισμέ
νοι ότι ή άνάπτυξη διμερών σχέσεων είναι, σήμερα,
ό κολύτερος δρόμος γιά τή δημιουργία πνεύματος
έμπιστοσύνης καί κατανόησης στά Βαλκάνια καί
συνθηκών γιά τήν επίτευξη μιάς πραγματικής καί
ειλικρινούς συνεργασίας πάνω σέ μιά πιό πλατιά
βάση στό μέλλον.
Οί σχέσεις μας μέ τήν Αραβική Δημοκρατία τής
Αίγύπτου, μέ τή Λαοκρατική Δημοκρατία τής Αλ
γερίας καί μέ άλλες άραβικές χώρες άναπτύσσονται
όμολά σέ θετική κατεύθυνση, μέ βάση τήν πατροπαράδοτη φιλία πού ύπάρχει άνάμεσα στόν άλβανικό λαό καί τούς άροβικούς λαούς, σέ όφελος τού
άγώνα ένάντια στήν ήγεμονιστική επιθετική πολι
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τική τών δυό ιμπεριαλιστικών ύπερδυνάμεων καί
τής αντίδρασης.
Γιά τούς άραβικούς λαούς τρέφομε ειλικρινή άγάπη καί φιλία, πού θά συνεχίσομε ν' άναπτύσσομε άκόμα περισσότερο. Οΐ άροβικοί λαοί είναι προ
οδευτικοί καί ειρηνόφιλοι λαοί, πού εδοσαν πολύ
πλευρη καί άξιόλογη συμβολή στόν πογκόσμιο πο
λιτισμό. Έμεΐς πιστεύομε στήν πλέρια άπελευθέρωση τών άραβικών λοών άπό τόν ξένο καπιταλιστι
κό ζυγό καί τούς αιμοχαρείς ιμπεριαλιστές καί στή
νίκη τού δίκαιου άγώνα τους ενάντια στούς Ισραη
λίτες επιδρομείς.
Έμεΐς θά ύποστηρίξομε μέ δύναμη καί άποφασιστικότητα τή δίκαιη ύπόθεση τών άραβικών λα
ών γιά τήν άπόκρουση τής ιμπεριαλιστικό—σιωνιστικής επιδρομής, γιά τήν άπελευθέρωση τών κατεχόμενων άραβικών εδαφών καί τήν άντιμετώπιση
τών συνωμοσιών τού άμερικάνικου ιμπεριαλισμού καί
τού σοβιετικού σοσιαλιμπεριαλισμού. Ό λαός καί ή
χώρα μας ύποστηρίζουν τό δίκαιο άγώνα τοΰ παλαιστινειακοΰ λαοΰ γιά τήν άπόχτηση τών εθνικών
του δικαιωμάτων γιά τήν επιστροφή του στίς ε
στίες πού τού άρπαξε τό Ισραήλ, όργανο τού ά
μερικάνικου ιμπεριαλισμού. Συνδεόμαστε καί υποστη
ρίζομε τήν Όργάνωση γιά τήν Άπελευθέρωση τής
Παλαιστίνης. Εύχόμαστε ώστε άνάμεσα στούς άραβικούς λαούς νά άποκατασταθεΐ ισχυρή άγωνιστική
ενότητα, πού άποτελεϊ σίγουρη βάση τής νίκης τους
ενάντια στούς σιωνιστές κάί ιμπεριαλιστές εχθρούς.
Ή Λαϊκή Δημοκρατία τής Αλβανίας διατηρεί
φιλικές σχέσεις μέ τή Γαλλία, οΐ όποιες άναπτύσσονται πρός τό συμφέρο τών δυό χωρών. Έμεΐς
εκτιμούμε τό γαλλικό λαό, γιά τό επαναστατικό πα
ρελθόν καί τόν προοδευτικό του πολιτισμό. Έπι-
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φανεϊς άνθρωποι τής επιστήμης, τών τεχνών καί
τοΰ πολιτισμοΰ στή Γαλλία είναι ειλικρινείς φίλοι
τής Αλβανίας. Μέ τό γαλλικό κράτος διατηρούμε ο
μαλές σχέσεις, άνεξάρτητα πού ούτε αύτοί είναι
σύμφωνοι μέ τό καθεστώς μας καί ούτε έμεϊς μέ τό
καθεστώς τους. Διαπιστώνομε όμως ότι ή γαλλική
κυβέρνηση δέν επεμβαίνει στίς ύποθέσεις μας.
Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τίς κυβερνήσεις τοΰ
Βελγίου, τής Αύστρίας καί τής Ελβετίας, μέ τίς ό
ποιες οί διμερείς σχέσεις είναι άψογες. Διαπιστώνο
με μέ ικανοποίηση ότι οί σχέσεις τής χώρας μας μέ
τή Σουηδία, τή Νορβηγία, τή Φιλλανδία καί τή Δα
νία διευρύνονται άδιάκοπα καί εκτιμούμε τή ρεαλι
στική καί φιλική στάση αύτών τών χωρών πρός τήν
Αλβανία.
Ή Λαϊκή Δημοκρατία τής Αλβανίας άποκατέστησε διπλωματικές σχέσεις μέ πολλές χώρες τής
Ασίας, Αφρικής, Λατινικής Αμερικής καί θά εργα
στεί νά άναπτύξει, βαθμιαία καί μέσα στίς δυνατό
τητες, τίς άνταλλαγές σέ διάφορα πεδία μέ τό Με
ξικό, τό Περού, τήν Τανζανία, τό Πακιστάν κλπ.
Είναι πρόθυμη νά άποκαταστήσει σχέσεις καί μέ άλ
λα κράτη πού τό έπιθυμούν, μέ βάση τίς γνωστές
άρχές τών σχέσεων άνάμεσα στίς κυρίαρχες χώρες.
Μέ τή Γερμανική Όμοσπονδιακή Δημοκρατία έ
χομε άλυτα προβλήματα άπό τό Δεύτερο Παγκό
σμιο Πόλεμο. Στή χώρα αύτή ζοΰν καί δροΰν πλέ
ρια οί γερμανοί ρεβανσιστές. 'Η πολιτική τους είναι
έπεχτατική καί μέ ήγεμονιστικές τάσεις. 'Η κυβέρνηση τής Βόννης, πού παρουσιάζεται σάν δημοκρατι
κή κυβέρνηση, ύπερασπίζεται τά έγκλήματα τού
γερμανικοΰ φασισμοΰ καί δέν κάνει ούτε τήν παραμικρότερη προσπάθεια γιά νά καταβάλει τίς άποζημιώσεις γιά τίς καταστροφές πού προξένησε ή γερ
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μανική νσζιστική βαρβαρότητα στήν Αλβανία καί
τό λαό της. 'Η κυβέρνηση τής Βόννης νά μή νομίζει
ότι τό πρόβλημα αύτό θά παραμείνει προπαγανδιστι
κό ζήτημα, μά θά τό εγείρομε μέ αποδειχτικά καί
στοιχεία σέ όλους τούς διεθνείς οργανισμούς.
Άπό τότε πού στίς χώρες τής Ανατολικής Εύ
ρώπης, βρίσκονται στήν εξουσία οί ρίβιζιονιστικές
κλίκες, εφαρμόζοντας τυφλά τίς διαταγές τής σο
βιετικής ρεβιζιονιστικής ήγεσίας, μπήκαν στό δρό
μο τής εχθρότητας πρός τή σοσιαλιστική Άλβανία,
οδήγησαν τίς σχέσεις μέ τή χώρα μας σ' ενα πολύ
χαμηλό καί περιορισμένο επίπεδο. Έφόσον άκολουθούν αύτό τό δρόμο, στίς σχέσεις μας μ’ αύτές τίς:
χώρες δέ μπορεϊ νά ύπάρχει καμιά άλλαγή.
Ή στάση τής Αλβανίας πρός τή ρεβιζιονιστική Σοβιετική Ενωση, εχθρό τής Αλβανίας, τού σοσιαλισμού, τής λευτεριάς καί τής άνεξαρτησίας ό
λων τών λαών, παραμένει άμετάβλητη. Μέ τούς σοσιαλιμπεριαλιστές τής Μόσχας ή χώρα μας δέν έχει.
καί ούτε θά έχει κανένα είδος σχέσεων. 'Η Σοβιετι
κή Ενωση άκολουθεΐ άπροκάλυπτους έπεχτατικούς
σκοπούς, προπαντός στήν κατεύθυνση τών Βαλκα
νίων καί τής Μεσογείου. Ήγεμονιστικές βλέψεις εχει όχι μόνο πρός τή Ρουμανία, μά καί πρός τήν
Τουρκία, τή Γιουγκοσλαβία, τήν Ελλάδα καί τήν
Αλβανία. Αύτές τίς βλέψείς προσπαθεί νά τίς πραγ
ματοποιήσει μέ επίθεση ή μέ άνατρεπτική δράση.
Σ’ αύτές τίς συνθήκες σ’ εμάς, τίς βαλκανικές χώ
ρες, τίθεται καθήκον νά έντείνομε τήν πολιτική καί
στρατιωτική επαγρύπνηση καί νά είμαστε έτοιμοι
νά άντιμετωπίσομε ένδεχόμενη επίθεση. Είναι γνω

258

ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ

στό ότι οί εχθροί χτυπούν έκεϊ πού βρίσκουν αδυ
ναμία καί διάσπαση.
Ή στάση μας πρός τίς Ενωμένες Πολιτείες τής
Αμερικής είναι γνωστή. Ή Αλβανία καί ό άλβανικός λαός δέ μερακώνονται επειδή δέν έχουν καμιά
σχέση μέ τήν Αμερική, ή όποία άκολούθησε καί άκολουθεϊ πρός τή χώρα μας άγρια εχθρική πολιτι
κή. Οπως στό παρελθόν, καί στό μέλλον έμεϊς θά
ξεσκεπάσομε καί θά άποκρούσομε πάντα άποφασιστικά τήν επιθετική καί ήγεμονιστική πολιτική τοΰ
άμερικάνικου ίμπεριολισμοΰ, πού στρέφεται ενάντια
στό σοσιαλισμό καί τή λευτεριά καί άνεξαρτησία
τών λαών.
Οσον άφορά τήν Αγγλία, αύτή είναι στενά
συνδεμένη μέ τήν πολιτική τών Ενωμένων Πολιτειών
καί στή στάση πρός τήν Αλβανία βρίσκεται στίς
ίδιες θέσεις. Σά συνέπεια καί ή στάση μας δέ μπορεϊ νά είναι διαφορετική. Ή Αγγλία πρέπει νά έπιστρέψει στόν άλβανικό λαό τόν άρπαγμένο χρυσό
καί νά άποζημιώσει τήν Αλβανία γιά τίς ζημίες πού
εχει προξενήσει. Εμείς δέ θά παραιτηθούμε ποτέ άπ'
αύτό τό δικαίωμα.
Τό Κόμμα Εργασίας τής Αλβανίας είναι πεπει
σμένο ότι ή στάση τής σοσιαλιστικής Αλβανίας ή
ταν καί είναι πάντοτε σωστή καί ώς ενα βαθμό εκ
φράζει καί τούς πόθους όχι μόνο τών προλετάριων
έπαναστατών, μά καί τών προοδευτικών άνθρώπων,
οί όποιοι άρκετά πράγματα τά σκέφτονται όπως ε
μείς, μά πού γιά πολλούς λόγους δέ μπορούν νά
πούν άνοιχτά.
Στήν ανάλυση τής κατάστασης, στά συμπερά
σματα πού έξήγαγε, στίς έκτιμήσεις πού έκαμε καί
στή στάση πού τήρησε, τό Κόμμα μας ένήργησε
καί ενεργεί πάντα σέ στενή ενότητα μέ τό λαό.
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Αύτός εϊναι ό λόγος πού αύτή τήν πολιτική τήν
ύπερασπίζει ισχυρά όλο τό Κόμμα, τήν ύποστηρίζει καί τήν εφαρμόζει όλος ό λαός. Εξ άλ
λου είναι αύτή ή ενότητα, είναι αύτή ή σωστή μαρ
ξιστική—λενινιστική κατανόηση τών διεθιών γεγο
νότων, είναι ή άποφασιστική στάση άρχών πρός τά
ύψιστα συμφέροντα τής σοσιαλιστικής μας πατρί
δας, πρός τή μεγάλη ύπόθεση τής επανάστασης,
τοϋ σοσιολισμοΰ καί τής άπελευθέρωσης τών λα
ών, πού άποτελούν τή γερή εγγύηση ότι ή χώρα
μας θά εχει πάντα άκλόνητες διεθνείς θέσεις, ότι θά
βαδίζει πάντα σέ άσφαλεΐς δρόμους, μέ τό μέτωπο
ψηλά καί άτρόμητη.

VI
Η ΠΑΛΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΡΕΒΙΖΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ—ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Όπως στό παρελθόν, έτσι καί στήν περίοδο ά
νάμεσα στά δυό συνέδρια, τό Κόμμα διεξήγαγε συνε
πή ίδεολογική πάλη άρχών ενάντια στό σύγχρο
νο ρεβιζιονισμό, ξεσκέπασε άδιάκοπα τήν κακοποιό,
άντιμαρξιστική, σωβινιστική καί άντεπαναστατική
δράση τών σοβιετικών ρεβιζιονιστών. Ή σοσιαλιστι
κή Αλβανία καί τό Κόμμα της Εργασίας άντιμετώπισαν μέ γενναιότητα καί σύνεση όλες τίς εχθρικές Ι
δεολογικές επιθέσεις, πολιτικές πιέσεις καί στρατιω
τικές άπειλές καί εκμηδένισαν μέ σιδερένια πυγμή τις
πολλές άντεπαναστατικές ένέργειες πού άνέλαβαν
ένάντια στή χώρα μας οί διάφοροι ρεβιζιονιστές. Αύ
τή ή πάλη μεγάλης ίδεολογικής σημασίας έξόπλισε
τά μέλη τού Κόμματός μας καί τά εκαμε όλο καί
πιό συνειδητά γιά τό μεγάλο κίνδυνο τού σοβιετι
κού σύγχρονου ρεβιζιονισμοΰ καί τών οπαδών του.
Ή ζωή έπιβεβαίωσε ότι ό δρόμος τής ανοι
χτής καί άδιάλλαχτης πάλης πού διάλεξε τό Κόμμα μας γιά τό ξεσκέπασμα τών σοβιετικών ρεβιζιονιστών, ή άποφασιστική ύπεράσπιση τών βα
σικών άρχών τοΰ μαρξισμοΰ—λενινισμού καί τοΰ
προλεταριακού διεθνισμού, ήταν ό μόνος σίγουρος,
σωτήριος καί νικηφόρος δρόμος. Αύτό μάς παρα
κινεί καί μάς ύποχρεώνει νά εΐμαστε πάντοτε ά-
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ποφασισμένοι καί ανένδοτοι μέχρι τέλους στήν
πάλη ενάντια στό ρεβιζιονισμό καί σέ κάθε άλλο
είδος οπορτουνισμού.
Τό Κόμμα Εργασίας τής Αλβανίας άνάλυσε
πλατιά καί βαθιά τή ρεβιζιονιστική προδοσία καί
αύτή τήν άνάλυση τήν εκαμε μέ βάση τή θεωρία
τών Μάρξ, Ένγκελς, Λένιν καί Στάλιν, τήν πείρα
τής επαναστατικής πάλης τοΰ παγκόσμιου προλε
ταριάτου καί τήν πείρα του.
Ό σύγχρονος ρεβιζιονισμός, πού πήρε τήν ε
ξουσία στή Σοβιετική Ενωση καί στίς λαϊκόδημοκρατικές χώρες τής Εύρώπης, μέ εξαίρεση τήν Αλ
βανία, πού εγκαταστάθηκε καί σέ πολλά κομμουνι
στικά καί εργατικά κόμματα τού κόσμου, γεννήθηκε σάν ενα ισχυρό διεθνές άντδιραστικό ρεΰμα. Αν
τιπροσωπεύει μιά συσπείρωση ρευμάτων καί άντιεπιστημονικών ψευτοθεωριών πού άντιπαρατάσσονται στό μαρξισμό—λενινισμό γιά νά τόν καταπολε
μήσουν καί τόν εμποδίσουν νά γίνει, ετσι όπως εί
ναι, ισχυρό όπλο καί αλάθευτη καθοδήγηση γιά
δράση στά χέρια τής έργατικής τάξης καί τού μαρ
ξιστικού—λενινιστικού της κόμματος, γιά τή συντρι
βή τού καπιταλισμού συθέμελα καί γιά τήν οικο
δόμηση στή θέση του τής νέας σοσιαλιστικής κοι
νωνίας καί ύστερα τού κομμουνισμοΰ.
Ή κατάληψη τής έξουσίας άπό τούς χρουστσιοφικούς ρεβιζιονιστές στή Σοβιετική Ενωση καί
σ' άλλες χώρες ήταν βαρύ πλήγμα γιά τό παγκό
σμιο προλεταριάτο, γιά τήν επανάσταση. Ή προ
δοσία τών ρεβιζιονιστικών κλικών στά κομμουνιστι
κά καί εργατικά κόμματα πού έγκατελειψαν τό μαρ
ξισμό—λενινισμό καί τήν επανάσταση καί άκολούθησαν τή ρεβιζιονιστική Σοβιετική Ενωση, εκαμε
άκόμη βαρύτερη τήν κατάσταση στό κομμουνιστι
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κό κίνημα. Οί ρεβιζιονιστές πού βρίσκονται ή δέ βρί
σκονται στήν εξουσία, πήραν δρακόντεια μέτρα ένάντια στούς πραγματικούς κομμουνιστές καί επα
ναστάτες, διεξήγαγαν συκοφαντική καί δυσφημι
στική προπαγάνδα ενάντια στό μπολσεβίκικο Κόμμα
τού Λένιν, ένάντια στό έργο καί τή φυσιογνωμία
τού Στάλιν, ένάντια στίς σοσιαλιστικές νίκες πού
πραγματοποιήθηκαν στή Σοβιετική Ενωση. Ανέλαβαν άγώνα γιά τήν κατάσβεση τής έπανάστασης.
Σέ πρώτη γραμμή, οί χρουστσιοφικοί προσπά
θησαν νά έξαπατήσουν τούς λαούς τής Σοβιετικής
Ενωσης, νά καταπολεμήσουν τούς έσωτερικούς καί
έξωτερικούς άντιπάλους τους, νά έξαπατήσουν τή
διεθνή κοινή γνώμη καί νά δείξουν στόν καπιτα
λιστικό κόσμο ότι ή έποχή τού Στάλιν εληξε. ΟΙ
ρεβιζιονιστές έκαμαν τό δικό τους καί συκοφάντη
σαν άκόμα παραπέρα μέ τή γλώσσα έκείνης τής
προπαγάνδας, μέ τήν όποια χρόνια καί χρόνια κα
τά σειρά ό διεθνής καπιταλισμός είχε έπιτεθεϊ στόν
έπιστημονικό σοσιαλισμό καί στή διχτατορία τοϋ
προλεταριάτου. Αύτοί οΐ άποστάτες καί προδότες
τό έκαμαν αύτό καί γιά νά κερδίσουν τήν έμπιστοσύνη τής παγκόσμιας άστικής τάξης καί ιδιαίτερα
τών άμερικάνων ιμπεριαλιστών.
Αύτό ήταν μεγάλη προκαταβολή καί διαβεβαίωση πού έδοσαν οί χρουστσιοφικοί στό παγκόσμιο
κεφάλαιο, ότι «έληξε» ή έποχή τών έπαναστάσεων,
άρχισε ή «εκτόνωση» ότι εξαλείφονταν ή θεωρία
τής πάλης τών τάξεων τόσο μέσα στή Σοβιετική Ε
νωση, όσο καί έξω άπ’ αύτή, ότι άρχισαν ή «ειρη
νική» συνύπαρξη καί άμιλλα σέ κάθε πεδίο. Οΐ ρεβιζιονιστές θεωρητικοί, όπου κι άν βρίσκονταν, άρ
χισαν νά δικαιολογούν τήν έγκατάλειψη τής μεγά
λης καί ούσιώδικης Θέσης τού μαρξισμού—λενίνι-
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σμοϋ σχετικά μέ τήυ βίαιη κατάληψη τής έξουσίας,
μέ έπανάσταση, καί νά διαδίδουν τήν αυταπάτη τής
μετάβασης στό σοσιαλισμό μέ ειρηνικό δρόμο.
Σ’ όλες αύτές τίς κατευθύνσεις οί χρουστσιοφικοί πάλαιψαν μετωπικά. 'Η στρατηγική τοΰ χρουστσιοφικοΰ ρεβιζιονισμοΰ, πού στηρίζονταν στήν άντιδραστική, ιμπεριαλιστική, άστική ιδεολογία, επι
δίωκε τή μετατροπή τής Σοβιετικής Ενωσης σέ σοσιαλιμπεριαλιστική ύπερδύναμη, γιά νά κυριαρχήσει
στόν κόσμο καί στούς λαούς μαζί μέ τούς Αμερικάνους.
Τό Κόμμα Εργασίας τής Αλβανίας, μέ τόλμη
καί συνέπεια, ξεσκέπασε τή σατανική ταχτική πού
χρησιμοποίησαν οί χρουστσιοφικοί γιά νά ρίξουν
λάσπη στό μπολσεβικισμό καί στό Στάλιν, στήν ε
πανάσταση καί στόν κομμουνισμό. Εδειξε ότι οί σο
βιετικοί ρεβιζιονιστές έκοψαν οριστικά τίς γέφυρες
μέ τόν κομμουνισμό, ότι θά μετάτρεπαν τή Σοβιετι
κή Ενωση άπό κεντρο τής παγκόσμιας επανάστα
σης, όπως ήταν στήν εποχή τοΰ Λένιν καί τοΰ Στά
λιν, σέ κέντρο τής άντεπανάστασης. Τό Κόμμα μας
προειδοποίησε ότι οί χρουστσιοφικοί ρεβιζιονιστές
καί οί οπαδοί τους στά διάφορα κόμματα καί χώ
ρες θά μετατρέπονταν σέ ενθερμους συνεργάτες τής
άστικής τάξης καί θά έργάζονταν, σέ πρώτη γραμ
μή, γιά τή συντριβή τοΰ σοσιαλιστικού συστήμα
τος, όχι μόνο στίς χώρες πού αύτοί βρίσκονταν στήν
εξουσία, μά θά έκαναν, όπως καί έκαμαν, κάθε προ
σπάθεια γιά νά καταπολεμήσουν τό σοσιαλισμό καί
στήν Αλβανία καί στήν Κίνα. Πρόβλεψε, επίσης, ό
τι αύτοί οί άγριοι εχθροί τοΰ κομμουνισμού θά έρ
γάζονταν γιά τήν εξασθένιση καί γιά τήν έξάλειψη
τής έμπιστοσύνης πού τό παγκόσμιο προλεταριάτο
καί οί προοδευτικοί άνθρωποι έχουν στίς ιδέες τών
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Μάρξ, Ένγκελς, Λένιν καί Στάλιν, στή μελλοντική
σοσιαλιστική καί κομμουνιστική κοινωνία.
Τώρα πιά ή ζωή έπιβεβαίωσε πλέρια αυτές τίς
προβλέψεις καί κρίσεις τοΰ Κόμματος Εργασίας τής
Αλβανίας.
Ή χρουστσιοφική προδοσία μετάτρεψε τή Σο
βιετική Ενωση σέ ιμπεριαλιστική, επιθετική, νεοαποικιοκρατική δύναμη καί σέ ύποκινητή τού πολέ
μου. 'Η Σοβιετική κοινωνία άστικοποιήθηκε ώς τούς
παραμικρότερους πόρους της, ό καπιταλισμός παλινορθώθηκε σ’ όλα τά πεδία. 'Η ρεβιζιονιστική ά
στική διχτατορία, πού άντιπροσωπεύεται άπό τό
στρώμα τών γραφειοκρατών, τών τεχνοκρατών καί
τών νέων σοβιετικών καπιταλιστών, κάνει τό νόμο
παντού. Ξεχαρβαλώθηκαν συθέμελα ή προηγούμενη
σοσιαλιστική βάση καί τό εποικοδόμημα. Ό μεγαλορούσικος σωβινισμός έχει άναχθει σέ κυρίαρχη
ίδεολογία, ή εθνική καταπίεση εγινε άναπόσπαστο
μέρος τής άστικής ταξικής πολιτικής, πού άκολουθεί ή άρχουσα κλίκα.
Οί πρώην σοσιαλιστικές χώρες τής Ανατολικής
Εύρώπης πού άκολούθησαν τό άρμα τού Χρουστσιόφ,
κατάληξαν σέ άπλούς ύποτελεΐς τοΰ Κρεμλίνου. Ο
σύγχρονος ρεβιζιονισμός έδειξε στήν πράξη ότι δέν
είναι μόνο άντεργατική καί άντεπαναστατική ιδεο
λογία, μά καί ιδεολογία εθνικής καταπίεσης καί δικαιολόγησης τής ιμπεριαλιστικής σκλαβιάς. Τά ρεβιζιονιστικά κόμματα τών χωρών τής Ανατολικής
Εύρώπης έγιναν κόμματα εθνικής προδοσίας. Oί ήγέτες τους, πού καθαιρούνται καί διορίζονται άπό τή
Μόσχα σύμφωνα μέ τήν επιθυμία καί τά σχέδιά της,
παραδέχτηκαν δουλόπρεπα τήν άπεριόριστη σοβιε
τική κυριαρχία, καθώς καί τά σωβινιστικά δόγματα
σχετικά μέ τήν «ύπερεθνική σοσιαλιστική κουλτού
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ρα», σχετικά μέ τόν «άνθρωπο μέ γενική σοσιαλι
στική εθνικότητα» κλπ, μέ τά όποια οί σοσιαλιμπεριαλιστές επιδιώκουν νά σβήσουν τήν εθνική οντό
τητα αρχαίων καί φημισμένων χωρών τής Ευρώ
πης, πού πρόσφεραν τόσα πολλά γιά τήν άνοδο
τοΰ πολιτισμού καί τής ιστορίας της.
Ή ζωή άπόδειξε, επίσης, ότι τά ψευτοκομμουνιστικά κόμματα τής Δυτικής Εύρώπης, Λατινικής
Αμερικής καί Ασίας, πού άσπάστηκαν τό ρεβιζιονισμό, δέν έχουν πιά τίποτε τό κομμουνιστικό. Δέν
καθοδηγούνται πιά άπό τήν επιστημονική θεωρία
τοΰ μαρξισμοΰ—λενινισμοΰ, μά καθοδηγούνται άπό
άντιμαρξιστικές θεωρίες, μέ νοθεμένο περιεχόμενο καί
μορφή, άν καί μερικά άπ’ αύτά, γιά νά καμουφλαριστοΰν, προσπαθοΰν νά διατηρήσουν ώς ένα ση
μείο τή μαρξιστική φρασεολογία. Όλόκληρο τό πρό
γραμμά τους, άν μπορεϊ νά ονομαστεί πρόγραμμα,
έχει καταντήσει σέ μερικά άπλά μεταρυθμιστικά αι
τήματα, τά όποια όχι μόνο δέν άπειλοΰν τό άστικό
καθεστώς, μά επιδιώκουν νά τό γλυτώσουν άπό με
γάλους συγκλονισμούς καί νά τό κάμουν πιό έφαρμόσιμο άπέναντί στίς νέες καταστάσεις.
Οταν ό χρουστσιοφικός ρεβιζιονισμός πρόβαλε
στό στίβο τής τιάλης ενάντια στό μαρξισμό—λενινι
σμό, ή άστική τάξη καί όλη ή διεθνής άντίδραση
διακήρυξαν τό τέλος τοΰ σοσιαλισμοΰ, τό τέλος τοΰ
διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Μά ό σοσιαλι
σμός καί ή έπανάσταση όχι μόνο άντιμετώπισαν
τήν κοινή άστικο—ρεβιζιονιστική έπίθεση, τή μεγα
λύτερη καί άγριότερη άντεπαναστατική θύελλα πού
έξαπολύθηκε ποτέ εναντίον τους, μά μπόρεσαν νά
σημειώσουν καί νίκες ιστορικής σημασίας γιά τήν
επαναστατική καί προοδευτική άνάπτυξη τής άνθρωπότητας.
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Ή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου καί ή οικο
δόμηση τοΰ σοσιαλισμοΰ, πού προδόθηκαν άπό τούς
ρεβιζιονιστές, προωθήθηκαν άπό τήν Αλβανία καί
άπό τήν Κίνα, οΐ όποιες στάθηκαν πιστές στό μαρ
ξισμό—λενινισμό, τόν υπεράσπισαν άποφασιστικά καί
κήρυξαν σφοδρή ιδεολογική πάλη στό χρουστσιοφικό ρεβιζιονισμό καί στούς οπαδούς του. Ό κομμου
νισμός δέ σβήστηκέ, όπως έλπιζε ή άστική τάξη καί
όπως βιάστηκαν νά χαροΰν οΐ οπορτουνιστές καί οί
λικβινταριστές. Τό προλεταριάτο συσπείρωσε τίς δυ
νάμεις του καί, όπως εχει συμβεϊ καί στήν έποχή.
τοΰ Λένιν, μέ τή μεγάλη άπόσπαση άπό τή Δεύτε
ρη Διεθνή, έβγαλε άπό τούς κόλπους του τά νέα
μαρξιστικά—λενινιστικά κόμματα. Αύτά τά κόμματα
έπωμίστηκαν τή μεγάλη ιστορική άποστολή νά ε
γείρουν καί προωθήσουν τήν ένδοξη ύπόθεση τοΰ
έπαναστατικού κινήματος τοΰ προλεταριάτου γιά
τήν κοινωνική καί έθνική άπελευθέρωση, τήν όποία
πρόδοσαν καί πέταξαν πέρα οΐ ρεβιζιονιστές.
Ή ρεβιζιονιστική καμπάνια έριξε άρκετή σκιά
στά βασικά ζητήματα στρατηγικής καί ταχτικής
τής έπανάστασης καί δημιούργησε όχι μικρή σύγ
χυση, ή όποία έθιξε πλατιά τμήματα τοΰ έργατικοϋ
κινήματος καί τών άντιμπεριαλιστικών δυνάμεων.
Μά ό μαρξισμός—λενινισμός άντεξε σ' αύτή τή λυσ
σαλέα καί σατανική καμπάνια καί βγήκε νικητής.
Ένώ ό Χρουστσιόφ καί οΐ άλλοι μικροί θεωρητικοί
τοΰ λεγόμενου «δημιουργικοΰ μαρξισμού» χρεωκόμησαν έπαίσχιντα, ή έπιστήμη τών Μάρξ, Ενγκελς,
Λένιν καί Στάλιν στέκει τυπωμένη γερά στό νοΰ καί
στήν καρδιά ολόκληρου τοΰ παγκόσμιου προλετα
ριάτου, είναι πάντα άλάθευτη πυξίδα τής έπανά
στασης καί τοΰ σοσιαλισμού, νικηφόρο όπλο στίς
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ταξικές μάχες τοΰ προλεταριάτου καί τών έργαζόμενων μαζών.
Τώρα όλο τό ρεβιζιονιστικό στρατόπεδο βρί
σκεται σ’ εξάρθρωση. Τά διάφορα τμήματα τοΰ σύγ
χρονου ρεβιζιονισμοΰ διασπάστηκαν σέ άνταγωνιζόμενες εχθρικές όμάδες, πού ή καθεμιά προσπαθεί
νά υπερασπίσει καί νά προπαγανδίσει τόν «ιδιαί
τερο δρόμο της πρός τό σοσιαλισμό», τόν «εθνικό
της μαρξισμό». Κάθε ρεβιζιονιστικό κόμμα σκέφτεται
καί έργάζεται πώς νά πιάσει όσο πιό πολλές θέσεις
υπεροχής καί κυριαρχίας στίς γραμμές τοΰ παγκό
σμιου ρεβιζιονισμοΰ, πώς νά λουστράρει καί νά
ωραιοποιήσει τόν έαυτό του μπροστά στήν άστι
κή κοινή γνώμη.
Τό Κόμμα Εργασίας τής Αλβανίας είπε άπό
καιρό ότι ό σύγχρονος ρεβιζιονισμός, έτσι όπως καί
ό παλιός, ό μπερνσταϊνισμός ή ό καουτσκισμός, δέ
μπορεϊ νά δημιουργήσει μέ κανένα τρόπο εκείνη τή
συνοχή, έκείνη τήν άτσάλινη ένότητα, πού μόνο ό
μαρξισμός—λενινισμός, ή επιστημονική ίδεολογία τής
εργατικής τάξης, είναι σέ θέση νά κάμει. Ό ρεβιζιονισμός είναι ταυτόσημος μέ τή διάσπαση, μέ τήν
έλλειψη ένότοτης, μέ τό σωβινισμό, μέ τήν άναρχία.
Τό Κόμμα μας ήταν πεπεισμένο πώς τά ρεβιζιονιστικά κόμματα, μέ τό σύνθηυα ότι είναι «άνεξάρτητα», «κυρίαρχα» καί «ικανά» νά έφαρμόσουν μόνα
τους στίς συνθήκες τής χώρας τους τή μαρξιστική—
λενινιστική θεωρία, όχι μόνο θά ξεκόβονταν άπό
τή Σοβιετική Ένωση καί άπό τή λεγόμενη «σοσια
λιστική οικογένεια», μά θά έμπαιναν, όπως μπήκαν,
σέ άσυμβίβαστες διενέξεις άνάμεσά τους.
Οί σοβιετικοί ρεβιζιονιστές έκαμαν πολλές προ
σπάθειες γιά νά συσπειρώσουν καί κρατήσουν έ-
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νωμένους γύρω τους όλους τούς ρεβιζιονιστές. Τούς
χρειάζονταν ούτό τό ένιαϊο μέτωπο τού ρεβιζιονισμού γιά νά άντιμετωπίσουν όχι μόνο τή μεγάλη
ίδεολογική καί πολιτική πάλη καί πολεμική τοϋ
Κόμματος Εργασίας τής Αλβανίας, τού Κομμουνι
στικού Κόμματος τής Κίνας καί τών νέων μαρξιστι
κών—λενινιστικών κομμάτων, μά καί τή συναγωνιστική δύναμη τού άμερικάνικου ιμπεριαλισμού.
Γιά νά πετύχουν καί γιά νά ύπερασπίσουν αύ
τή τήν «ένότητα», οί χρουστσιοφικοί στηρίχτηκαν
τόσο στή στρατιωτική καί οικονομική τους ίσχή,
προπαντός γιά νά κρατήσουν κάτω άπό ελεγχο τά κόμματα τών χωρών όπου βρίσκονται στήν
εξουσία οί ρεβιζιονιστές, όσο καί στίς μυστικές επι
χορηγήσεις, πού στέλνονταν άπό τή Μόσχα πρός
τά ρεβιζιονιστικά κόμματα τών καπιταλιστικών χω
ρών. Μά παρ’ όλα αύτά, δέν είχαν επιτυχία. 'Η
ζωή άπόδειξε ότι τά ρεβιζιονιστικά κόμματα, στό
περιεχόμενο, δέ συμφωνούσαν καί δέ συμφωνούν μέ
τό σοβιετικό ρεβιζιονιστικό κόμμα. Τώρα αύτό κα
ταβάλλει προσπάθειες νά διατηρηθούν τά προσχή
ματα, μά καί αύτά κουτσαίνουν καί έτσι ο! πατε
ρίτσες, πάνω στίς όποιες στηρίζεται ή ρίβιζιονιστική ένότητα, σπάνε ή μιά ύστερα άπό τήν άλλη.
Πολλές καί άδιάκοπες άπόπειρες έκαμαν οί σο
βιετικοί ρεβιζιονιστές μέ τό Μπρέζνιεφ έπικεφαλής
γιά τή σύγκληση συσκέψεων τών «κομμουνιστικών»
κομμάτων τοΰ κόσμου, στίς όποιες νά έπιβεβαιώνονταν ή «μαρξιστική—λενινιστική» ιδεολογική τους
«ένότητα», μά αύτές οί άπόπειρες ήταν τό ϊδιο σά
νά κάνεις στάνη μέ λαγούς. Περισσότερο άπό δυό
χρόνια εγινε συζήτηση γιά τή σύσκεψη τών ρεβιζιονιστών τής Εύρώπης καί οί παρελκύσεις, οί πε
ριπέτειες καί τά άπρόοπτα σά συνέπεια τών άντι-
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θέσεων πού ύπάρχουν, ήταν άτέλειωτα. Μά καί ό
ταν έγινε αύτή ή σύσκεψη, όπως καί καμιά άλλη
προηγούμενα, έδειξε ότι οί ρεβιζιονιστές είχαν βουτηχτεϊ βαθύτερα στό βόρβορο τοΰ οπορτουνισμού
καί τής άντεπανάστασης.
Ή άντιμαρξιστική διάσκεψη τοΰ Βερολίνου θά
μείνει στήν ιστορία σά διάσκεψη διακήρυξης δημό
σια τοϋ περάσματος τού σύγχρονου ρεβιζιονισμοΰ
σέ σοσιαλσωβινιστικές θέσεις, πού ύπεράσπιζε μέ
χρι τώρα ή σοσιαλδημοκρατία, έγκατάληψης επί
σημα καί δημόσια τής ιδέας τής επανάστασης καί
τής διχτατορίας τού προλεταριάτου. Οί «ιδιαίτεροι
έθνικοί δρόμοι πρός τό σοσιαλισμό» πού διαφήμισε
καθένας γιά τόν εαυτό του στή σύσκεψη, έδειξαν
στήν πραγματικότητα τούς δρόμους πού άκολουθοΰν τά ρεβιζιονιστικά κόμματα γιά νά προδόσουν
τό σοσιαλισμό, τά σχέδια καί τίς μέθοδες πού έφαρμόζουν γιά νά ύπονομεύσουν τήν έπανάσταση καί
γιά νά διασπάσουν τό προλεταριάτο, γιά νά σαμπο
τάρουν τόν άπελευθερωτικό άγώνα τών λαών. Μέ
τό σύνθημα τάχα τής άνεξαρτησίας άπό ένα μόνο
διευθυντικό κέντρο ξεσηκώθηκαν ένάντια στήν επι
στημονική ιδεολογία τού προλεταριάτου, τό μαρξισμό—λενινισμό καί τόν προλεταριακό διεθνισμό, πού
είναι ενα καί άδιαίρετο. Η άντικατάσταση άπό μέ
ρους τους τής άρχής τοΰ προλεταριακού διεθνισμού
μέ τή «διεθνή άλληλεγγύη» καθρεφτίζει τήν άντικατάσταση τής προλεταριακής ιδεολογίας μέ τήν
άστική ιδεολογία. Αλληλεγγύη γιά τούς ρεβιζιονιστές σημαίνει άλληλεγγύη μέ τήν άστική τάξη καί
καταπολέμηση τοΰ προλεταριάτου, άλληλεγγύη μέ
τούς ιμπεριαλιστές καί καταπολέμηση τών λαών.
Ή «άλληλεγγύη» στή γλώσσα τών ρεβιζιονιστών
είναι φόρμουλα δικαιολογίας πού τούς επιτρέπει νά
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ένωθοΰν μέ τό διάβολο καί τό γιό του, μέ τούς σο
σιαλδημοκράτες καί μέ τό Βατικανό, μέ τίς πολυε
θνικές έταιρεϊες καί μέ τούς φασίστες, μέ τό ΝΑΤΟ
Καί μέ τόν άμερικάνικο ιμπεριαλισμό, μ’ όποιονδήποτε πού είναι ένάντια στήν έπανάσταση, ένάντια
στό προλεταριάτο καί τό σοσιαλισμό, μ’ όποιονδήποτε πού ύπερασπίζει τό καπιταλιστικό σύστημα
Καί τήν καπιταλιστική εκμετάλλευση.
Ή δήλωση τοΰ Βερολίνου, όπου καθένας πού
πήρε μέρος έριξε τίς πολίτικο—ιδεολογικές άπόψεις
του σά σέ βιβλίο έντυπώσεων στίς έκθέσεις, άντιπροσωπεύει πραγματικά ένα σπάνιο ντοκουμέντο
αύτοξεσκεπάσματος τών ρεβιζιονιστών σάν άδιόρθωτων οπορτουνιστών καί άντικομμουνιστών.
Πραχτικά τό ρεβιζιονιστικό στρατόπεδο τώρα
είναι χωρισμένο σέ μερικά όπορτουνιστικά ρεύματα,
όπου τό καθένα έχει πάρει μιά άρκετά καθορισμένη
πολιτική καί ιδεολογική φυσιογνωμία καί όπου τό
καθένα παλαίβει νά κερδίσει τά πρωτεία στήν άναθεώρηση τοΰ μαρξισμοΰ—λενινισμού καί στήν ύπονόμευση τής έπανάστασης, διακηρύσσοντας άνοιχτά
τίς «ειδικές» «σοσιαλιστικές» θεωρίες του. Αύτό, ά
πό τή μιά μεριά, εκφράζει τό βαθμό έκφυλισμού τού
ρεβιζιονισμού, τήν πλέρια έξάθρωσή του καί, άπό τήν
άλλη, καθρεφτίζει τίς προσπάθειες τοϋ ρεβιζιονισμοΰ
νά ύπηρετήσει καλύτερα τήν άστική τάξη καί νά
γίνει πιό ραφινάτος στήν πάλη ένάντια στό μαρ
ξισμό—λενινισμό καί τήν έπανάσταση.
Ή κατάσταση στό ρεβιζιονιστικό στρατόπεδο
έΐνοι συνέπεια καί τής έπίμονής καί άδιάκοπης πά
λης πού έκαμαν έναντίον τους οί μαρξιστές—λενινιστές. Είναι νίκη τών μαρξιστικών—λενινιστικών μας
κομμάτων καί τής επαναστατικής τους γραμμής,
νίκη τήν όποία πρέπει νά όδηγήσομε πάντα πρός
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τά μπρός, όξύνοντας άκόμα περισσότερο τήν επα
γρύπνηση καί συνεχίζοντας άκόμα πιό άποφασιστικά τήν ιδεολογική πάλη ενάντια στούς σύγχρονους
ρεβιζιονιστές όλων τών άποχρώσεων, κοθώς καί ε
νάντια σ’ όλες τίς άντιδραστικές ιδεολογίες. Οί έχθροί του κομμουνισμού τώρα αύξησαν άκόμα πε
ρισσότερο τόν άντιπερισπασμό τους ενάντια στό
μαρξισμό—λενινισμό. Διασπασμένοι ή σέ ενότητα,
έξαρτημένοι ή άνεξάρτητοι άπό τή Μόσχα ή άπό
κάποιον άλλο, στό ρόλο τους σάν άντικομμουνιστές,
ένάντια στήν έπανάσταση καί τά κόμματά μας, ενάν
τια στό μαρξισμό—λενινισμό, παλαίβουν ενωμένοι.
Ή ιμπεριαλιστική άστική τάξη καί οί ίδεολόγοι
της εργάστηκαν συνεχώς καί έργάζονται ένάντια
στόν κομμουνισμό. Επιδιώκουν νά έκφυλίσουν τό
προλεταριάτο καί τά επαναστατικά του κόμματα,
πού είναι άσπονδοι έχθροί τους. Διαδίδοντας τήυ
ιδέα ότι τάχα ό μαρξισμός πάλιωσε, ότι είναι κάτι
τό ξεπερασμένο, ότι οί βασικές θέσεις καί άρχές του
πρέπει νά «έπανερμηνευτοϋν» στίς νέες συνθήκες
τοΰ 20ού αιώνα, ζητούν νά έπιτεθούν στό μαρξισμό
καί νά προκαλέσουν σύγχυση στίς πιό βασικες άρ
χές του. Ή άστική τάξη καί οί «θεωρητικοί» της,
συμπεριλαβαίνοντας καί τούς ρεβιζιονιστές, προ
σπαθούν νά άρνηθούν τήν άνάγκη τής έπανάστασης καί ιδιαίτερα τής βίαιης άνατροπής τής άστικής κοινωνίας, νά άπορίψουν τή διχτατορία τού
προλεταριάτου καί τήν τοξική πάλη, προσπαθούν
νά σβήσουν τον προλεταριακό διεθνισμό.
Όλη ή ύπονομευτική δουλιά τους ένάντια στή
μαρξιστική—λενινιστική ίδεολογία έπιδιώκει, λοιπόν,
νά παραμορφώσει τίς βασικές της άρχές, ώστε νά
μή είναι δραστικές. Ή άστική τάξη προσπαθεί νά
πετύχει τήν πλαισίωση κάθε αιτήματος τού προ
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λεταριάτου στούς άστικούς νόμους, στόν ίστό τής
αράχνης τής ψευτολευτερίας του λόγου, «τής δη
μοκρατίας», τών διεκδικήσεων στό πεζοδρόμιο. Αύ
τά τά αιτήματα προσπαθεί «νά λύνονται» άπό τούς
ήγέτες τών κομμάτων καί τών συνδικάτων στά
ζεστά δωμάτια καί μέ μαλακες πολυθρόνες τών κα
πιταλιστών πατρώνων ή τών τεχνοκρατών ύπαλλήτων τους.
Γιά τόν εκφυλισμό τών άνθρώπων, γιά τήν άπονάρκωση τής επαναστατικής σκέψης καί δράσης
τοΰ προλεταριάτου καί τών μαρξιστικών—λενινιστικών κομμάτων του, δροΰν άναρίθμητα άντιμαρξιστικά ρεύματα, γεννιούνται καί διαδίδονται κάθε λογής
ρεβιζιονιστικές καί «άριστερίζουσες» «θεωρίες». Αύ
τά τά ρεύματα άποτελούν τήν πέμπτη φάλαγγα
στούς κόλπους τής παγκόσμιας επανάστασης γιά
νά παραταθεΐ ή ζωή τοΰ διεθνούς καπιτολισμοΰ,
καταπολεμώντας τήν έπανάσταση άπό μέσα, ώστε
νά μή ξεσπάσει, καί, άν ξεσπάσει, οί πυροσβέστες
νά τή σβήσουν καί οί άπεργοσπάστες νά σπάσουν
τή θέληση τής τάξης.
Μιά άπ’ αύτές τίς ψευτοθεωρίες είναι ή θεωρία
τής τεχνικό—έπιστημονικής επανάστασης. Σύμφωνα
μέ τούς δημιουργούς της, αύτή ή έπανάσταση κά
νει περιττή τήν προλεταριακή έπανάσταση τοΰ
Μάρξ, γιατί τώρα, σά συνέπεια τής τεχνικό—έπιστημονικής επανάστασης, ό καπιταλισμός καί οί κα
πιταλιστές έξασθένησαν, δέν παίζουν πιά κανένα ρό
λο, γιατί έχουν τό λόγο ή τεχνική καί οί τεχνοκράτες. Αύτό είναι μεγάλη μπλόφα. Ό κοπιτολισμός καί οί καπιταλιστές όχι μόνο δέν εξαλείφτηκαν
καί δέν έξασθένησαν, μά καταπιέζουν καί εκμεταλ
λεύονται τό προλεταριάτο καί τούς έργοζόμενους
όπως καί προηγούμενα, συνεχίζουν νά κατέχουν τα
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μέσα ποραγωγής, είναι οί πραγματικοί αφέντες, ε
ν ώ οΐ τεχνικοί κοί οΐ τεχνοκράτες δέν είναι παρά
ύπάλληλοι καί πειθήνιοι υπηρέτες τους.
Άλλοι «θεωρητικοί» προσποθοϋν νά «στηρίζουν
σ’ έπιχειρήματα» τήν άντικατάσταση τής επανά
στασης μέ τή «λύση τών ζητημάτων τής ήμέρας»,
μέ τήν άλλαγή τοΰ «τρόπου ζωής», σύμφωνα μέ τίς
δυνατότητες πού δημιούργησε ή κατοναλωτική κοι
νωνία. Εδώ φαίνεται όλοφάνερα ή προσπάθεια νά
χαλαρωθεί ή πάλη τών τάξεων, νά μή προσβληθεί
τό σύστημα, νά μή προσβληθεί ή άστική κοινωνία.
Μά τό προλεταριάτο, γιά νά λύσει τίς κοινωνικές
άδικίες, χρειάζεται τήν πολιτική εξουσία, τή διχτατορία του. Καί αύτό μπορεϊ νά έξασφολιστεΐ μόνο
μέ βίαιη επανάσταση καί όχι μέ τήν άλλαγή τοΰ
τρόπου ζωής σύμφωνα μέ τήν καταναλωτική κοι
νωνία.
Η άστική τάξη καί ό τύπος της έδοσαν καί δί
νουν πολύ χώρο σ' όλους τούς προπαγανδιστές τοΰ
άντικομμουνισμοΰ άπό τό Μσρκοΰζε ώς τό Γκαροντί, άπό τό Γκίλας ώς τό Φίσιερ. Ενάντια στήν ε
πανάσταση καί τόν κομμουνισμό άνθίζουν παντού
οΐ άναρχικές προυντονικές θεωρίες ένώ ό τροτσκι
σμός έγινε τής μόδας.
Σ’ αύτό τό πεδίο, γιά νά παρεμποδίσει τό προ
λεταριάτο στόν επαναστατικό του δρόμο, ό σύγ
χρονος ρεβιζιονισμός βοηθεΐ τήν ίμπεριολιστική άντίδραση μέ όλα τά μέσα καί τρόπους, άνοιχτά καί
καμουφλαρισμένα, μέ κάθε είδους θεωρίες καί ψυτοεπιστημονικά φιλοσοφικά σλόγκαν. Πρώτος πού
παραστάθηκε στόν παγκόσμιο καπιταλισμό καί πού
ρίχτηκε μέ άσυγκράτητο ζήλο στήν πάλη ένάντια
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στήυ επανάσταση καί τό μαρξισμό—λενινισμό, είναι
ό γιουγκοσλάβικος ρεβιζιονισμός, ό λεγόμενος «αύτοδιαχειριστικός σοσιαλισμός». Γεννημένος σάν όπορτουνιστικό ιδεολογικό ρεύμα καί σάν πολιτική πρα
χτική γιά νά ύπονομεύσει άπό τά μέσα τή σοσια
λιστική κοινωνία καί τά πραγματικά κομμουνιστικά
κόμματα, μένει προτιμητέο όπλο τής διεθνούς ιμπε
ριαλιστικής άστικής τάξης στήν πάλη ένάντια στό
σοσιαλισμό καί τά άπελευθερωτικά κινήματα. Ό κίν
δυνος τοΰ γιουγκοσλάβικου ρεβιζιονισμοΰ έγκειται
στό ότι προσφέρει έτοιμες ιδέες καί «δοκιμασμένους
δρόμους» σ' όλους έκείνους πού τίθονται στό δρό
μο τής ρεβιζιονιστικής προδοσίας καί τού καπιτα
λιστικού έκφυλισμού. Πρώτα οΐ χρουστσιοφικοί, καί
αργότερα οί τολιατικοί καί οΐ άλλοι, έμπνεύστηκαν
άπό τό γιουγκοσλάβικο ρεβιζιονισμό καί βρήκαν σ'
αύτόν ύποστήριξη καί ένθάρρυνση γιά νά καταπολε
μήσουν τό σοσιαλισμό καί τή μαρξιστική—λενινιστική ιδεολογία.
Παρουσιαζόμενος σάν «άδέσμευτος σοσιαλισμός»
άπό τό σοβιετικό «σοσιαλισμό», ό γιουγκοσλάβικος
ρεβιζιονισμός κάνει σαμποταριστική καί ύπονομευτική δουλιά άνάμεσα στίς προοδευτικές δυνάμεις τών
άναπτυσσόμενων χωρών, προσπαθεί νά μπάσει σέ
λαθεμένο δρόμο τούς ειλικρινείς σοσιαλιστικούς πό
θους καί επιθυμίες τους, άποπροσανατολίζει τίς προ
σπάθειες πού κάνουν πολλές άπ’ αύτές τίς δυνάμεις
γιά νά έξαλείψουν τά άποικιακά ύπολείμματα καί
γιά νά δημιουργήσουν έλεύθερα, δημοκρατικά καί άνεξάρτητα κράτη. Αναπτύσσει παντού καί όσο μπορεϊ μεγάλη δημαγωγία εργατικού τύπου καί είναι
ό μεγαλύτερος ύπερασπιστής τών άναρχικών καί
φιλελεύθερο—τροτσκιστικών άπόψεων. Αποδείχτη
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κε ότι ή τιτική «αυτοδιαχείριση» ήταν μιά έκλεκτι.
κή άστική διδασκαλία, πού στή Γιουγκοσλαβία ο
δήγησε σέ διαρκή πολιτική καί ίδεολογική σύγχυ
ση, σέ ασθενή καί άνισόμερη οικονομική άνάπτυξη,
σέ μεγάλη κοινωνική διαφοροποίηση, σέ εθνικές έ
ριδες καί εκφυλισμό τής πνευματικής ζωής.
'Η «αύτοδιαχειριστική δομή» πού περιέλαβε ό
λα τά πεδία καί όλες τίς άπόψεις τής ζωής, ή εξά
λειψη τού δημοκρατικού συγκεντρωτισμού καί τού
ρόλου τής ενιαίας διεύθυνσης τού κράτους, ό άναρχικός όμοσπονδισμός, γενικά ή άντικρατική ιδεολο
γία, δημιούργησαν μεγάλο κομμάτιασμα τής εργα
τικής τάξης, άνταγωνιστική άντιπαράταξη άνάμεσα
στά διάφορα τμήματά της καί, τό χειρότερο, έντο
νο κλαδικό, τοπικιστικό καί άτομικιστικό άστικό
πνεΰμα. Ή εργατική τάξη όχι μόνο δέν παίζει
ήγεμονικό καί διευθυντικό ρόλο στό γιουγκοσλά
βικο κράτος καί κοινωνία, μά μέ τό σύστημα τής
αύτοδιαχείρισης τέθηκε άκριβώς σέ τέτιες συνθήκες
πού νά μή είναι σέ θέση νά ύπερασπίσει τά γενικά
της συμφέροντα καί νά δρά συμπαγής καί ενωμένη.
Όπως πάντα, καί στό μέλλον τό Κόμμα μας
θά παλαίψει γιά τό ξεσκέπασμα τής πλαστότητας
καί του κινδύνου πού παρουσιάζει ή γιουγκοσλάβι
κη παραλλαγή τού ρεβιζιονισμοΰ.
'Η ιδεολογική πάλη ένάντια στό σύγχρονο ρεβιζιονισμό είναι πλατιά καί ολόπλευρη. Ετσι ό
πως μέχρι σήμερα, πρέπει νά χτυπηθούν καί ξεσκε
παστούν άκόμα πιό άποφασιστικά οί θεωρίες καί οί
άπόψεις τών σοβιετικών ρεβιζιονιστών, ή όπορτουνιστική πραχτική τους. Όντας κυρίαρχη ιδεολο
γία μιάς μεγάλης χώρας πού εχει στή διάθεσή της
μεγάλα ύλικά καί προπαγανδιστικά μέσα, ό χρουστσιοφικός ρεβιζιονισμός στέκει πάντοτε επικεφαλής
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στό σημερινό ρεβιζιονιστικό μέτωπο. Οί θεωρίες του
Μπερνστάϊν καί του Κάουτσκι κωδικοποιήθηκαν στό
20ο Συνέδριο, τό όποιο εγινε πηγή έμπνευσης
καί βάση όπου στηρίζονται όλα τά ρεβιζιονιστικά
ρεύματα. Ό σοβιετικός ρεβιζιονισμός άντιπροσωπεύει τήν πληρέστερη καί πιό έπεξεργασμένη «θεω
ρία» καί πραχτική τής ρεβιζιονιστικής άντεπανά
στασης, τήν άναθεώρηση τής μαρξιστικής—λενινιστικής θεωρίας σ’ όλα τά πεδία καί γιά όλα τά
ζητήματα.
Ό χρόνος επιβεβαίωσε ότι οί θέσεις τού 20ου
Συνεδρίου δέν ήταν «άπλές ιδεολογικές διαστρεβλώ
σεις» ούτε λαθεμένη έχτίμηση τών καταστάσεων.
Οί «χρουστσιοφικές θεωρίες» άντιπροσώπευαν ένα
δρόμο συνειδητά διαλεγμένο γιά τήν εξάλειψη τής
διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου καί τήν άποκατάσταση τοΰ καπιταλισμοΰ, ιδεολογικούς καί πολίτικούς μηχανισμούς διαλεγμένους ειδικά γιά τή μετα
τροπή τής Σοβιετικής Ενωσης σέ ιμπεριαλιστικό
κράτος καί γιά τήν έξάλειψη τών εμποδίων στήν
εφαρμογή τής σωβινιστικής πολιτικής μεγάλης δύ
ναμης.
Τό 25ο Συνέδριο τοΰ ρεβιζιονιστικοΰ Κόμματος
τής Σοβιετικής Ενωσης, πού συνήλθε στίς άρχές
τούτης τής χρονιάς, έπιβεβαίωσε τούς σκοπούς τής
σοβιετικής ήγεσίας νά βαδίσει μέ συνέπεια σ' αύτό
τό δρόμο. Αύτό σημαίνει ότι καί στό μέλλον θά
συνεχιστεί ή ένταση έκείνης τής σκληρής ρεβιζιονιστικής ιδεολογικής έπίθεσης ένάντια στό μαρξι
σμό—λενινισμό, ενάντια στίς πραγματικά σοσιαλι
στικές χώρες, θά συνεχιστεί ή πάλη γιά τήν ύπονόμευση τής επανάστασης, γιά τήν καθυπόταξη καί
τό σαμποτάρισμα τών άπελευθερωτικών κινημάτων
τών λαών.
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Παρά τίς ήττες του, ό σοβιετικός ρεβιζιονισμός
εξακολουθεί άκόμα νά άσκεϊ έπιροή, όχι μόνο έκεϊ
όπου άντιπροσωπεύει τήν κυρίαρχη κρατική ιδεο
λογία, μά καί στά περισσότερα ρεβιζιονιστικά κόμ
ματα, καθώς καί σέ μερικά έθνικοδημοκρατικά κόμ
ματα τών άναπτυσσόμενων χωρών κλπ. 'Η καπη
λεία μέ τό παρελθόν τής Σοβιετικής Ενωσης, μέ τό
όνομα τοΰ Λένιν καί τοΰ μπολσεβίκικου Κόμματος
άκόμα δέν έξαντλήθηκαν καί τό καμουφλάρισμα πί
σω άπό τήν κομμουνιστική φρασεολογία τελειο
ποιήθηκε περισσότερο. Είναι ξεκάθαρο ότι χωρίς νά
ξεσκεπαστεί ριζικά ή ιδεολογική πλατφόρμα τοΰ
σοβιετικού ρεβιζιονισμοΰ, πού άποτελεϊ καί τή
θεωρητική βάση τής ιμπεριαλιστικής του πολιτικής,
δέ μπορεϊ νά άποκρουστεΐ μέ άποτελεσματικότητα
καί ό έπεχτατισμός καί ό ήγεμονισμός του, δέ μπορεϊ νά πραγματοποιηθεί στό άπαιτούμενο μέτρο καί
μορφή καί ή κινητοποίηση τών πραγματικών άντιμπεριαλιστικών δυνάμεων, δέ μπορεϊ νά συντριβοΰν
τά έπιθετικά σχέδια τών ύπερδυνάμεων.
'Η ιστορική σημασία καί άνάγκη νά ξεσκεπα
στούν οί ιδεολογικές ρίζες τοΰ σοβιετικού ρεβιζιονισμοΰ έγκειται καί στό γεγονός ότι αύτό εξυπη
ρετεί καί τήν άνακάλυψη όλων τών άλλων οπορ
τουνιστών,
οί
όποιοι
εικονικά
παρουσιάζονται
σάν άντίπολοι τού σοβιετικού ήγεμονισμοΰ, μά μέ
τήν πολιτική καί τή στάσή τους τόν υπηρετών.
Τό Κόμμα μας είναι τής γνώμης ότι ή συνέχιση καί ή διεύρυνση τής ιδεολογικής πάλης ενάν
τια στό ρεβιζιονισμό γενικά καί ενάντια στό σοβιετικό ρεβιζιονισμό ιδιαίτερα, τό βαθαιμα αυτής
τής μεγάλης πολεμικής πού αρχισε ύστερα άπό
τή Σύσκεψη τής Μόσχας τού 1960, άποτελεϊ ση
μαντικό καί έπιταχτικό καθήκον γιά όλους τούς
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μαρξιστές—λενινιστές, γιά όλους τούς πραγματικούς επαναστάτες. Όπως τότε, ετσι καί τώρα, σ'
αύτούς άνήκει ή ιστορική άποστολή υά ύπερασπίσουν τό μαρξισμό—λενινισμό άπό τίς ρεβιζιονιστικές
έπιθέσεις καί διαστρεβλώσεις, νά ύπερασπίσουν τήν
έπαναστατική γραμμή τού πραγματικού παγκό
σμιου κομμουνιστικού κινήματος άπό τίς έπιδράσεις
καί τίς πιέσεις πού άσκούν σ' αύτή ή άστική τάξη
καί οί διάφορες όπορτουνιστικές δυνάμεις, νά ύπε
ρασπίσουν τόν προλεταριακό διεθνισμό ένάντια στό
σωβινισμό μεγάλης δύναμης τών σοβιετικών σοσιαλιμπεριαλιστών καί τόν άστικο εθνικισμό τών άλ
λων οπορτουνιστών. Τό σύνθημα τού Λένιν ότι
χωρίς νά καταπολεμηθεί ό οπορτουνισμός δέ μπορεΐ νά καταπολεμηθεί ό ιμπεριαλισμός, μένει όσο
επίκαιρο, τόσο καί άπαραίτητο. Ή ύπεράσπιση τού
μαρξισμού—λενινισμού είναι ζήτημα άρχών, δέ μπορεί νά στηριχτεί στίς συγκυρίες πού δημιουργούνται, μέ βάση τις όποιες οί εχθροί τού προλετα
ριάτου δένουν καί λύνουν τά συμφέροντά τους.
'Η χρουστσιοφική ιδέα, πού διατυμπάνισαν βρον
τόφωνα, ότι τώρα πιά πέρασε τάχα ό καιρός τών
βίαιων προλεταριακών επαναστάσεων καί ότι ή έξουσία μπορεϊ νά παρθεΐ άπό τά χέρια τής άστικής
τάξης «μέ ειρηνικό δρόμο», «μέ κοινοβουλευτικό δρό
μο», άρεσε πολύ στούς ρεβιζιονιστές τών άδιάφορων
χωρών τού κόσμου. Εκμεταλλευόμενοι αύτή τήν ίδέα, έκπόνησαν τέτια στρατηγική καί ταχτική, πού
νόμιζαν ότι θά τούς βοηθήσει νά άποχτήσουν τήν
έμπιστοούνη τής άστικής τους τάξης, ή όποία θά έ
βλεπε ότι τώρα πιά οί κομμουνιστές μαλάκωσαν, ότι
δέν ύπάρχει πιά ό παλιός κίνδυνος πού διακήρυσσαν
ό Μάρξ καί ό Λένιν, ότι ή έπανάσταση τους θά εϊ-
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ναι «ειρηνική», «μεταρυθμιστική», «ανθρωπιστική» έπανάσταση.
Οί ίταλοί ρεβιζιονιστές, μέ τόν Τολιάτι επικε
φαλής καί μέ όλους τούς οπαδούς του ώς τόν Μπερλίνγκουερ, αύτόν τό σάρδο μεγαλογεωχτήμονα, άπό
καιρό περίμεναν ν’ άνάψει ή σπίθα τής πάλης ε
νάντια στό μαρξισμό—λενινισμό. Άπό νωρίς είχαν α
κ ονίσει τ ά όπλα γιά τόν άντικομμουνιστικό πόλεμο
ξεδιπλώνοντας τίς θεωρίες τους του «πολυκεντρισμου» καί τών «μεταρυθμίσεων δομής» στήν άρχή
καί τοϋ «ιστορικού συμβιβασμού» άργότερα.
Τό Κόμμα μας άπό καιρό ξεσκέπασε τήν όπορτουνιστική φύση τών τολιατικών θεωριών καί τούς
άντεπαναστατικούς σκοπούς τους. Ταυτόχρονα έξήγησε ότι οί τολιατικοί, ώθούμενοι καί ύποστηριζόμενοι, καί άπό τούς σοβιετικούς ρεβιζιονιστές, θά
προχωρήσουν πιό πέρα στήν προδοσία τους, θά γί
νουν οί πιό ένθερμοι σημαιοφόροι τοϋ εύρωπαϊκοΰ
οπορτουνισμού.
Καί τά γεγονότα δείχνουν ότι οί τολιατικοί
ρεβιζιονιστές άπό τό αίτημα γιά συνεργασία μέ τή
σοσιαλδημοκρατία μετατράπηκαν οί ϊδιοι σέ σοσιαλ
δημοκράτες, άπό τό αίτημα γιά τήν εφαρμογή τοϋ
άστικού συντάγματος έγιναν οί πιό ένθερμοι ύπερασπιστές τού άστικού καθεστώτος, άπό ειρηνικοί
οδοιπόροι τοϋ δρόμου πρός τό σοσιαλισμό, μετα
τράπηκαν σ’ ένοπλους στρατιώτες τοϋ καπιταλι
σμού.
Ή ιταλική ρεβιζιονιστική ήγεσία, όπως καί ό
λοι οί άλλοι ρεβιζιονιστές, καυχήθηκε πολύ ότι, μέ
τίς νέες θεωρίες της, είχε βρει τό κλειδί τής εξήγη
σης τών γεγονόνων τού κόσμου, πού δέν τά είχαν
προβλέψει ούτε ό Μάρξ, ούτε ό Ένγκελς, ούτε ό Λένιν
καί ούτε ό Στάλιν, ότι είχε δόσει τίς πιό δημιουργικές
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λύσεις στά προβλήματα τής επανάστασης. Μά τά
φαινόμενα καί τά γεγονότα άνέτρεψαν όλες τίς
θεωρίες καί τά κηρύγματα τών ρεβιζιονιστών.
Τέτια ήταν, άνάμεσα στ’ άλλα, προπαντός τά
γεγονότα τής Χιλής, τά όποια έβγαλαν στά φόρα
όλη τήν κενότητα τών ρεβιζιονιστικών θεωριών καί
τή μεγάλη ζημία πού προξενούν στήν έπανάσταση.
Οί ρεβιζιονιστές διατυμπάνισαν τή Χιλή τής εποχής
τοΰ Αλέντε σάν τήν πιό άψογη έφαρμογή τής πάλης γιά σοσιαλισμό, πού ταίριαζε πλέρια μέ τά νέα
ρεβιζιονιστικά στάνταρτ. Γι’ αύτούς ή Χιλή έπιβεβαίωνε ότι γίνονταν τό πέρασμα πρός τό σοσια
λισμό σέ κοινοβουλευτικό δρόμο καί μέ ειρηνικό τρό
πο. Γι αύτούς ή Χιλή ήταν «ζωντανή άπόδειξη» τής
έφαρμογής τοϋ λεγόμενου «πλουραλιστικοΰ», «δη
μοκρατικού» καί «εθνικού» σοσιαλισμοΰ, συγκεκριμέ
νη πραγματοποίηση όλων τών θεωριών πού διατυμπάνίσε ολόκληρη ή παγκόσμια ρεβιζιονιστική χο
ρωδία.
Όμως αύτό πού γιά τό χιλιανό λαό άποτελεϊ
μεγάλη, μά πρόσκαιρη καί περαστική τραγωδία,
γιά τούς σύγχρονους ρεβιζιονιστές είναι άνεπανόρθωτη ήττα, κατάρευση τών χτισμένων στήν άμμο
φρουρίων, όλων τών όπορτουνιστικών τους θεωριών.
Τό φασιστικό πραξικόπημα στή Χιλή διέψευσε
ολοκάθαρα, όπως χρόνια πρωτύτερα στήν Ίνδονησία, τις θεωρίες τών ρεβιζιονιστών σχετικά μέ τόν
ειρηνικό καί τόν κοινοβουλευτικό δρόμο. Εδειξε ό
τι οί σιδερένιοι νόμοι τής ταξικής πάλης, τής επα
νάστασήν καί τής άντεπανάστασης δέν άλλάζούν
σύμφωνα μέ τά άρωστα όνειρα καί τίς ύποκειμενικές
έπιθυμίες τών ρεβιζιονιστών.
Οί ίταλοί ρεβιζιονιστές, ύστερα άπό τά γέγονότα τής Χιλής, σάν ένθερμοι ύπηρέτες τής άστικής
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τάξης πού είναι, έπεξεργάστηκαν πιό πέρα τίς «θεω
ρίες» τους, μπαίνοντας βαθύτερα στό δρόμο τής προ
δοσίας. Βγήκαν μέ τή θέση ότι γιά τή μετάβαση
στό σοσιαλισμό, στίς «νέες συνθήκες» δέν άρκεϊ πιά
νά πάρουν οί κομμουνιστές τήν πλειοψηφία στή
βουλή, μά πρέπει νά συνάψουν πρώτα ολόπλευρη
συμμαχία καί μέ τά κυριότερα άστικά κόμματα. Ε
τσι γεννήθηκε ό «ιστορικός συμβιβασμός» μέ τό ίτα
λικό χρηστιανοδημοκρατικό κόμμα, κόμμα τοΰ Βα
τικανού καί τής Φίατ, τοΰ ΝΑΤΟ καί τής Κοινής
Αγοράς. Οί τολιατικοί ρεβιζιονιστές, παραπαίοντας
στίς ρεφορμιστικές θεωρίες, ζητιανεύουν τώρα επί
μονα άπό τή σοσιαλδημοκρατία καί άπό τούς χρι
στιανοδημοκράτες μιά μερίδα άπό τά κέρδη πού άποκομίζει τό κερδοσκοπικό κεφάλαιο άπό τόν ιδρώ
τα τοΰ ιταλικού λαοΰ.
Είναι δυστύχημα πού αύτοί οί άποστάτες, οί
όποιοι ζητούν νά γίνουν διαχειριστές τών ύποθέσεων τής άστικής τάξης, συνεχίζουν νά εξαπατούν
άκόμα τό ιταλικό προλεταριάτο. Μά έμεϊς εκφράζο
με τήν πεποίθηση, ότι ή εργατική τάξη τής Ιτα
λίας θά βγεϊ άπό τή στασιμότητα όπου τήν έρι
ξαν. οί ρεβιζιονιστές καί τά ρεφορμιστικά άντεπαναστατικά συνδικάτα τους καί θά καταλάβει ότι
στήν κατάσταση πού βρίσκεται ή Ιταλία ή πρέ
πει νά άδράξει τήν κόκκινη σημαία τών Μάρξ, Ένγκελς, Λένιν καί Στάλιν καί νά βαδίσει πρός τήν έ
πανάσταση, ή έρχεται ό φασισμός μέ τίς τόσο σο
βαρές συνέπειες πόύ τόσο καλά γνώρισε.
Συμβαδίζουν μέ τούς ίταλούς ρεβιζιονιστές καί
οί γάλλοι ρεβιζιονιστές, οί όποιοι έχουν γίνει έν
θερμοι τελάληδες τής άστικής τάξης γιά επίθεση ένάντια στό μαρξισμό—λενινισμό κοί γιά τή δυσφήμισή του.
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Τό ρεβιζιονιστικό κόμμμα τής Γαλλίας εχει μετατραπεϊ τώρα πιά σέ κόμμα τής άστικής τάξης.
Αύτό φάνηκε ολοκάθαρα καί στό 22ο Συνέδριό του,
όπου ό γραμματέας του Ζιώρζ Μαρσιέ παρουσίασε
τή «στρατηγική» του τής μετάβασης στό σοσιαλι
σμό. Οί γάλλοι ρεβιζιονιστές άφαίρεσαν όλα τά
προσωπεία. Επετέθηκαν στό μαρξισμό σέ εΰρύ μέ
τωπο καί στά βασικότερα ζητήματα. Δήλωσαν δη
μόσια ότι παραιτούνται άπό τήν έπανάσταση καί
άπό τή διχτατορία τοϋ προλεταριάτου, ότι στό σο
σιαλισμό τους θά φτάσουν χωρίς πάλη τών τάξεων
καί άπολλατρίωση τής άστικής τάξης, χωρίς νά έ
χουν άνάγκη γιά τόν ήγετικό ρόλο τοΰ προλετα
ριακού κόμματος. Ό ρεβιζιονιστής Μαρσιέ τό άποκάλεσε αύτό «σοσιαλισμό μέ γαλλικά χρώματα».
Σ’ αύτό τό «σοσιαλισμό», πού εχει όλα τά χρώμα
τα, λείπει μόνο τό κόκκινο, ό μαρξισμός—λενινισμός,
τό χρώμα πού κάνει νά λυσσοϋν καί νά τρομάζουν
ή άστική τάξη καί οί προδότες.
Σύμφωνα μέ τό Μαρσιέ, θά φτάσουν στό σοσια
λισμό διαμέσου τής άνάπτυξης τής δημοκρατίας
καί τών άστικών ελευθεριών. Σ’ αύτό τό σοσια
λισμό, όλοι θά ζούν σέ ειρήνη, καί οί λύκοι, καί τά
πρόβατα. Ή θέση τής δημοκρατίας καί τών άστι
κών ελευθεριών, σά δρόμος πρός τό σοσιαλισμό εί
ναι μεγάλη άπάτη γιά τίς μάζες, λοΰστρος γιά τήν
καπιταλιστική κοινωνία. Είναι γνωστό ότι στήν έποχή τοΰ ιμπεριαλισμού δέ μπορεί νά ύπάρχει πο
τέ, μέσα στά πλαίσια τής άστικής κοινωνίας, άνοδική άνάπτυξη τών ελευθεριών καί τής δημοκρατίας
γιά τίς μάζες. Αντίθετα, σ’ αύτή τήν περίοδο με
γάλη άνάπτυξη παίρνει ή αύξηση τών δυνάμεων
τής άντίδράσης, ή στρατιωτικοποίηση τής παρα
γωγής καί τών άλλων άπόψεων τής ζωής, ή κατα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΑ

283

πίεση τοΰ προλεταριάτου καί τών εθνών, πού φτά
νει στήν πιό άγρια καί πιό βάρβαρη μορφή, στή
μορφή τοΰ φασισμού. Μόνο ή βίαιη έπανάσταση
καί ή εγκαθίδρυση τής διχτατορίας τού προλετα
ριάτου εξασφαλίζει καί τίς συνθήκες γιά τήν άνθιση
τής λευτεριάς καί τής δημοκρατίας γιά τίς πλατιές
λαϊκές μάζες.
Στήν έκθεσή του στό 22ο Συνέδριο τοΰ ρεβιζιονιστικοΰ Κόμματος τής Γαλλίας ό μικροαστός
Ζώρζ Μαρσιέ, δανειζόμενος τίς άντιδραστικές θεω
ρίες τών άστών ίδεολόγων, σύμφωνα μέ τίς όποιες
στή βιομηχανική κοινωνία ισοπεδώνονται τάχα οί
τάξεις, είπε ότι τώρα «στή Γαλλία δέ μπορεϊ νά γί
νεται πιά λόγος γιά προλεταριάτο, μά γιά έργατική τάξη». Μά, μέ μιά μονοκοντυλιά ό ρεβιζιονιστής
Ζώρζ Μαρσιέ δέ μπορεϊ νά εξαλείψει τό προλεταριά
το, τό όποιο υπάρχει καί παλαίβει γιά νά θάψει
τόν καπιταλισμό καί τό ρεβιζιονισμό.
Οί σύγχρονοι ρεβιζιονιστές καί οί ίδεολόγοι τής
άστικής τάξης όχι άσκοπα άλλάζουν τό όνομα τοΰ
προλεταριάτου. Εδώ δέν πρόκειται γιά άπλό ζήτη
μα ονομασίας, μά γιά άρνηση τής άναγκαιότητας
νά άνατραποϋν οί κοινωνικές σχέσεις μέ έπανάστα
ση, μέ βία. Οί ρεβιζιονιστές γνωρίζουν ότι άν θά
γίνεται λόγος γιά προλεταριάτο, τό όποιο στόν
καπιταλισμό δέν διαθέτει τίποτε άλλο παρά τή δύ
ναμη τών χεριών του, τότε είναι αύτονόητο ότι
αύτό πρέπει νά παλαίβει ένάντια στούς έκμεταλλευτές καί τούς καταπιεστές του, πρέπει νά σπάσει τά
δεσμά. Ακριβώς άπ’ αύτή τήν πάλη, πού εχει στό
χο τή συθέμελη συντριβή τής παλιάς έξουσίας τοΰ
κεφαλαίου, φοβάται ή άστική τάξη. Γι’ αύτό οί ίδεολόγοι καί οί ύπηρέτες της τύπου Ζώρζ Μαρσιέ
κάνουν τό παν νά πείσουν τούς άνθρώπους ότι τό
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προλεταριάτο σήμερα δέν είναι πιά τέτιο όπως τό
χαρακτήρισε ό Μάρξ, δηλαδή εκμεταλλευόμενο άπό
τούς καπιταλιστές, ότι δέν είναι πιά ή δύναμη τών
χεριών του πού δημιουργεί τήν υπεραξία καί τό
κεφάλαιο, ότι τάχα τά μέσα παραγωγής δέ βρίσκον
ται ποιά στά χέρια τών καπιταλιστών, μά στά χέ
ρια τών διαχειριστών, τών τεχνοκρατών.
Αρνούμενοι τήν ύπαρξη τού προλεταριάτου σάν
κύρια έπαναστατική δύναμη τής κοινωνίας, σά νε
κροθάφτη τού καπιταλισμού, οί ρεβιζιονιστές θέλουν
ν’ άνοίξουν δρόμο καί σέ άλλες άντιμαρξιστικές θέ
σεις. Έφόσον δέν ύπάρχει προλεταριάτο, δέν ύπάρχει πιά άνάγκη ούτε γιά διχτατορία τού προλετα
ριάτου. Γι’ αύτό τό πρόβλημα κλειδί τής θεωρίας
τού επιστημονικού σοσιαλισμού στήν πραγματικό
τητα στό ρεβιζιονιστικό στρατόπεδο όλοι βρίσκον
ται στήν ίδια θέση. Μά γιά λόγους ταχτικής, όσο
γιά τά μάτια, κάποιος ύπερασπίζει τή μορφή τής
«διχτατορίας τού προλεταριάτου», όπως κάνουν οί
σοβιετικοί ρεβιζιονιστές καί τά κόμματα τών χωρών
πού συγκαταλέγονται στή λεγόμενη σοσιαλιστική
οικογένεια, άλλοι πετάζουν κάτω αύτή τή μάσκα,
όπως κάνουν ό Μαρσιέ, ό Μπερλίνγκουερ καί ό Καρίλιο. Στήν πραγματικότητα άπό μέρους τών ρεβιζιονιστών τής Μόσχας αύτό είναι μπλόφα, γιατί
ή διχτατορία τού προλεταριάτου δέν ύπάρχει πιά
ούτε στή Σοβιετική Ένωση καί ούτε στίς χώρες τής
Ανατολικής Εύρώπης. Έκεΐ ύπάρχει μόνο μιά δι
χτατορία, ή καπιταλιστική, φασιστική διχτατορία.
Στό ρεβιζιονιστικό σοβιετικό «συνασπισμό» γίνεται λόγος καί γιά τή θεωρία τής πάλης τών τά
ξεων, μά κι αύτό όσο γιά τά μάτια, γιά έξαπατητικούς λόγους, γιατί ταξική πάλη μέ τή μαρξιστι
κή—λενινιστική έννοια δέ διεξάγεται ούτε στή Σοβιέ-
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τική Ενωση, ούτε στίς άλλες χώρες τής Ανατολικής Ευρώπης. Ένώ ό Μαρσιέ, ό Μπερλί νγκουερ καί
άλλοι διακηρύσσουν τή «συναδέλφωση στίς διαφωνίες», συναδέλφωση καί ένωση γιά νά πάμε «στό
σοσιαλισμό μέ μεταρυθμίσεις» όλοι μαζύ: άστοί, καπιταλιστές, εργάτες, άστυνομία, άστικός στρατός
κλπ. Οΐ χρουστσιοφικοί άπό καιρό, διακήρυξαν ότι
έσβησε ή πάλη τών τάξεων μέσα στή Σοβιετική Ε
νωση. Μά στήν πραγματικότητα έκεϊ ύπάρχει ή
πάλη πού κάνει ή νέα άστική τάξη ένάντια στήν
εργατική τάξη. Εκεΐ καί στίς άλλες ρεβιζιονιστικές
χώρες ύπάρχει καί άναπτύσσεται ή πάλη τού προ
λεταριάτου ένάντια στήν άγρια εκμετάλλευση τής
νέας άστικής τάξης καί, όπως συμβαίνει στίς σοβιε
τικές δημοκρατίες, στήν Πολωνία καί άλλοϋ, ή έργατική τάξη έξεγείρεται ένάντια στήν έκμετάλλευση.
Σίγουρα αύτή ή πάλη θά γίνει άκόμα πιό ισχυρή
στό μέλλον.
Ό Μάρξ. έπεξεργαζόμενος τή θεωρία τού έπιστημονικού σοσιαλισμού, άπέριψε όλες τίς παλιές
μορφές σοσιαλισμού πού κήρυσσαν οί ούτοπιστές
καί άλλοι πιό πρίν άπ’ αύτούς. Δίδοξε τό παγκόσμιο
προλεταριάτο νά όργανωθει καί νά παλαίψει καί νά
έγκοθιδρύσει τό νέο κοινωνικό καθεστώς μέ βάση
τόν έπιστημονικό σοσιαλισμό. Ό Μάρξ ξεσκέπασε
κοί άπέριψε τό «φεουδαρχικό σοσιαλισμό», τόν «πα
παδίστικο σοσιαλισμό», τό «μικροαστικό σοσιαλισμό», τόν «άστικό» καί τό «συντηρητικό σοσιαλισμό». Καταδίκασε καί ξεσκέπασε αύστηρά τή «Φιλοσοφία τής άθλιότητας» του Προυντόν καί εγραψε γι’ αύτό τό σκοπό τό γνωστό έργο «'Η άθλιότητα τής φιλοσοφίας».
Τώρα, ντυμένος όμως μέ διαφορετικά φορέματα,
προσπαθεί νά έπιβάλει στό γαλλικό προλεταριάτο
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αύτη τή φιλοσοφία ό νέος προυντονικός Ζιώρζ Μαρσιέ. Ολοι οί ψευτομαρξιστές σάν αύτόν, μέ τίς θεω
ρίες τους τοϋ «δημιουργικοΰ μαρξισμοΰ», προσπα
θούν νά έξαπατήσουν τό προλεταριάτο, άφαιρώντας
άπό τόν επιστημονικό σοσιαλισμό τίς βάσεις του.
Δέν κάνουν τίποτε άλλο παρά έξαπατοΰν, όταν λέ
νε ότι είναι άντικειμενικοί στή γνώση τών νόμων
τής κοινωνικής εξέλιξης. Αυτοί στήν πραγματικότη
τα είναι λακέδες τής καταναλωτικής κοινωνίας, πού
δημιούργησε ή καπιταλιστική καί ιμπεριαλιστική ά
στική τάξη.
Αύτή ή ρεβιζιονιστική δράση μέ τήν άπόχρωση
κάποιας άνεξαρτησίας άπό τή Μόσχα, γιά νά έξαπατήσει τάχα τήν άστική τάξη τών χωρών τους,
μά στήν πραγματικότητα γιά νά έξοπατήσει τό
προλεταριάτο τους καί τό διεθνές προλεταριάτο,
παίρνει μεγάλη όρμή σ’ όλα τά ρεβιζιονιστικά κόμ
ματα τών καπιταλιστικών χωρών. Τό Κόμμα Ερ
γασίας τής Αλβανίας εχει καθήκον νά ξεσκεπάσει αύτή τή ρεβιζιονιστική δράση, ή όποία δέν εί
ναι κάτι τό ξεχωριστό άπό τή δράση τών χρουστσιοφικών.
Παρμένα στό σύνολό τους, τά ρεβιζιονιστικά
ρεύματα πού γεννήθηκαν μέ βάση τήν άπομάκρυνση
άπό τό μαρξισμό—λενινισμό καί τήν προδοσία τοΰ
κομμουνισμού, είναι γέννημα τής συνθηκολόγησης
μπροστά στή νέα κατάσταση στίς συνθήκες τής πα
ραπέρα όξυνσης τής γενικής κρίσης τοΰ καπιταλισμοΰ καί τής πίεσης τής άστικής τάξης, στίς συν
θήκες τής αύξησης τών άντιθέσεων άνάμεσα στό δυ
τικό καπιταλισμό καί τό σοβιετικό σοσιαλιμπεριαλισμό, γενικά στίς συνθήκες τοΰ άνταγωνισμοϋ άνά
μεσα στίς δύο ύπερδυνάμεις.
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Ή άστική τάξη καί οί σοσιαλδημοκράτες πετοΰν άπό τή χαρά γιατί οΐ ρεβιζιονιστές άπόριψαν
τή «λενινιστική κληρονομιά» καί τώρα παρουσιάζον
ται σάν «έντιμοι εταίροι τής δημοκρατικής άντιπαράθεσης». Μά βιάζονται πολύ ή άστική τάξη καί
οΐ λακέδες της νά γιορτάσουν τή «νίκη».
Ή προδοσία καί ό οπορτουνισμός τών σοσιαλ
δημοκρατών καί ρεβιζιονιστών ήγετών έφερε σοβα
ρές ζημίες στά ταξικά συμφέροντα τοΰ προλεταριά
του, μά ή επαναστατική πάλη τής εργατικής τάξης
δέ μπορεϊ νά σβήσει ποτέ. Οΐ οπορτουνιστές καί οΐ
άποστάτες έρχονται καί φεύγουν, μά τό προλετα
ριάτο, ή ιδεολογία του, ό μαρξισμός—λενινισμός μέ
νουν άκατάβλητη δύναμη. 'Η σοσιαλιστική επανά
σταση καί ή διχτατορία τού προλεταριάτου είναι
ίστορική άναγκαιότητα καί δέν ύπάρχει δύναμη πού
νά άποτρέψει τήν πραγματοποίησή τους.
Στά ρεβιζιονιστικά κόμματα τοΰ κόσμου συζητεΐται ό ορισμός πού δίνουν οί Σοβιετικοί, οί Γάλ
λοι, οί Γιουγκοσλάβοι καί άλλοι στόν προλεταριακό
διεθνισμό. Στήν πραγματικότητα συζητούν ενάντιά
στόν προλεταριακό διεθνισμό.
Στήν έκφραση «προλεταριακός διεθνισμός» ή ϊδια
ή λέξη προλεταριακός συνδέει άδιάρηχτα τό διεθνι
σμό μέ τό παγκόσμιο προλεταριάτο, τό συνδέει σ’
ένότητα πάλης ένάντια στήν καπιταλιστική άστική
τάξη, ένάντια στά τράστ καί τά μονοπώλια, ενάν
τια στόν ιμπεριαλισμό καί τό σοσιαλιμπεριαλισμό.
Προλεταριακός διεθνισμός εϊναι εκείνη ή ένότητα σκέ
ψης καί δράσης τοΰ προλεταριάτου κάθε χώρας καί
γενικά τοΰ παγκόσμιου προλεταριάτου, γιά νά άνατρέψει μέ τή βία τόν παλιό καπιταλιστικό κόσμο,
γιά νά συντρίψει συθέμελα τήν έξουσία τής άστικής
τάξης, γιά νά γίνει κύριος τών μέσων παραγωγής
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καί καθετί άλλου πού χρησιμεύει στούς καπιταλι
στές γιά τήν εκμετάλλευση τοϋ άνθρώπου άπό τόν
άνθρωπο.
Σκοπός τής προλεταριακής επανάστασης εϊναι
ή εγκαθίδρυση τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου,
διαμέσου τής όποίας πραγματοποιείται ή οικοδό
μηση τοΰ σοσιαλισμοΰ καί ή κατάπνιξη τών υπο
λειμμάτων τών κυρίαρχων τάξεων. Αύτά τά ύπο
λείμματα, άν σβήσει ή ταξική πάλη, άποπειρώνται
συνεχώς νά ξαναπάρουν τήν εξουσία καί νά παλινορθώσουν τό παλιό άστικό—καπιταλιστικό καθε
στώς, είτε μέ τό μανδύα τής «συνταγματικής μο
ναρχίας», τής «άστικής δημοκρατίας», τής «προ
οδευτικής δημοκρατίας» είτε, τέλος, μέ τό μανδύα
τής άστικο—ρεβιζιονιστικής, σοσιαλιμπεριαλιστικής
«σοσιαλιστικής δημοκρατίας» κλπ.
Γιά τήν πραγματοποίηση τοΰ προγράμματος
του, είτε μίνιμουμ ή μάξιμουν είναι αύτό τό πρόγραμ
μα, τό προλεταριάτο κάθε χώρας πρέπει νά καθο
δηγείται άπό τήν πρωτοπορεία του τό επαναστα
τικό κόμμα τής τάξης. Αύτό τό κόμμα δέ μπορεϊ νά
εϊναι παρά κομμουνιστικό κόμμα, κόμμα πού καθο
δηγείται σ' όλη τήν πάλη του, πρίν καί μετά τήν
κατάληψη τής έξουσίας, άπό τίς ιδέες τού μαρξι
σμού—λενινισμού. Τό επαναστατικό κόμμα τής εργα
τικής τάξης εφαρμόζει πάντοτε άψογα αύτές τίς ι
δέες, χωρίς νά τίς διαστρεβλώνει καί χωρίς νά παρεκλίνει άπ’ αύτές, τόσο στή διοργάνωσή του καί
τή διοργάνωση τοΰ προλεταριάτου, όσο καί στήν
καθοδήγηση τής επαναστατικής πάλης. Αύτό τό
κόμμα, θέτει τά διδάγματα τοΰ μαρξισμού—λενινι
σμού καί στή βάση τής κατάρτισης καί τής εφαρ
μογής τής πολιτικής τών συμμαχιών, οί όποϊες εί
ναι άναγκαΐες γιά διάφορα ζητήματα καί σέ διάφο
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ρες στιγμές, γιά τήν προετοιμασία, τήν οργάνωση
καί τή διεξαγωγή τής επαναστατικής πάλης πού
θά οδηγήσει στήν άνατροπή τού καπιταλιστικού
καθεστώτος. Σ’ αύτή τήν έννοια καί εφαρμογή τού
μαρξισμού—λενινισμού έγκειται ή ούσία τού προλε
ταριακού διεθνισμού.
Σήμερα τό παγκόσμιο προλεταριάτο δέν είνα
ενιαίος συνασπισμός, είναι διασπασμένο άπό διάφο
ρες άστικές ιδεολογίες: καπιταλιστικές, ρεφορμιστι
κές, σοσιαλδημοκρατικές, «σοσιαλιστικές», ρεβιζιονιστικές κλπ. Ολες αύτές οί διάφορες πολιτικές ιδεο
λογίες καί ρεύματα έχουν ένα μοναδικό άντικειμενικό σκοπό: νά διασπάσουν τό προλεταριάτο, νά μή
τό άφήσουν νά συσπειρωθεί καί νά οργανωθεί σά
μεγάλη δύναμη καί σά νεκροθάφτης τού καπιταλι
σμού πού είναι. Γι’ αύτό, όλες αύτές οί άντιμαρξιστικές ιδεολογίες καί ρεύματα είναι τό στήριγμα τού
ντόπιου καί τού διεθνούς κεφαλαίου, είνοι δυνάμεις
ενάντια στήν έπανάσταση, τό σοσιαλισμό καί τόν
προλεταριακό διεθνισμό.
Ή διεθνής άλληλεγγύη τών έργατών καί ό
προλεταριακός διεθνισμός γιά μάς, τούς μαρξιστές—
λενινιστές, άναπτύσσονται καί έννοοΰνται μέ τό
πρίσμα καί σύμφωνα μέ τίς άρχές τού Μάρξ καί τοϋ
Ενγκελς, πού εκφράζονται στό Κομμουνιστικό Μα
νιφέστο: «Προλετάριοι όλων τών χωρών, ένωθείτε!».
Αύτό τό μόττο τού Μάρξ καί τού Ενγκελς στό ό
ποιο στάθηκαν πιστοί καί τό προώθησαν ό Λένιν
καί ό Στάλιν, είναι πάντοτε πολύ επίκαιρο, μαχη
τικό καί επαναστατικό. Ήταν έκκληση τής Πρώ
της Διεθνούς πρός τούς εργάτες γιά ένωση, ήταν
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έκκληση της Τρίτης Διεθνούς πρός τούς εργάτες
γιά ένωση.
'Η Δεύτερη Διεθνής πρόδοσε τό μαρξισμό καί
τά κόμματά της εγιναν κήρυκες τής άστικής τάξης,
εγιναν ρεφορμιστικά κόμματα. 'Η έκκληση τού Μάρξ
καί τού Ενγκελς «Προλετάριοι όλων τών χωρών,
ενωθείτε!» δέν άνήκε πιά σ’ αύτά.
Μέ τήν ίδρυση τής Τρίτης Διεθνούς ή έκκληση
«Προλετάριοι όλων τών χωρών, ενωθείτε!» ξαναπήρε τό πραγματικό επαναστατικό νόημα τού Κομμου
νιστικού Μανιφέστου. Αύτή ή έκκληση άπόχτησε
μεγαλύτερη έμπνευστική καί έτπστρατευτική δύναμη
όταν ιδρύθηκε τό πρώτο σοσιαλιστικό κράτος στόν
κόσμο, πού εγινε ό άξονας τού συνθήματος τού Μα
νιφέστου. Τό παγκόσμιο προλεταριάτο είχε τώρα
τήν πρώτη πατρίδα άπελευθερωμένων έργατών.
Οταν ή Κόμιντερν άποφάσισε ότι ή ύπαρξη τής
Τρίτης Διεθνούς δέν ήταν πιά άναγκαΐα, γιατί τά
κομμουνιστικά καί έργατικά κόμματα στόν κόσμο εί
χαν ίδρυθεί, δυναμώσει καί σφυρηλατηθεί σέ ταξι
κούς άγώνες, ή φόρμουλα τού Μάρξ «Προλετάριοι
όλων τών χωρών, ενωθείτε!» έμεινε πάλι σά μιά ι
σχυρή έκκληση γιά ένωση.
Υστερα άπό τό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέ
τή νίκη ένάντια στό φασισμό καί τήν άντιδραστική
άστική τάξη, σέ πολλές χώρες τού κόσμου ή εργα
τική τάξη κατέλαβε τήν εξουσία, έγκαθίδρυσε τή
διχτατορία τοΰ προλεταριάτου καί άρχισε τήν οικο
δόμηση τοΰ σοσιαλισμοΰ. Τό μόττο τών Μάρξ καί
Ένγκελς εγινε άκόμα πιό ίσχυρό, γιατί οί ίδέες τών
Μάρξ, Ένγκελς, Λένιν καί Στάλιν θριάμβευσαν σέ
πολλές χώρες καί έπιβεβαιώνονταν έτσι στή ζωή ή
επιστημονική θεωρία τοΰ μαρξισμού—λενινισμοΰ.
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Όμως εμφανίστηκε ό σύγχρονος ρεβιζιονισμός,
ό όποίος πήρε τήν εξουσία στή Σοβιετική Ενωση καί
σέ πολλές άλλες πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Πολ
λά κομμουνιστικά καί εργατικά κόμματα τοϋ κόσμου
παρέκκλιναν καί πρόδοσαν τό μαρξισμό—λενινισμό,
μετατράπηκαν σέ σοσιαλσωβίνιστικά, μάλιστα καί
σέ σοσιαλφασιστικά κόμματα. Σ' αύτή τήν κατά
σταση, όταν αύτά τά ψευτοσοσιαλιστικά κράτη καί
ψευτοκομμουνιστικά κόμματα δέν είναι πιά ούτε διχτατορία τοϋ προλεταριάτου, ούτε κόμματα τοΰ
προλεταριάτου, βρίσκονται ή δέ βρίσκονται στήν ε
ξουσία, έκοψαν οριστικά τίς γέφυρες μέ τόν κομμου
νισμό, μέ τό μαρξισμό—λενισμό, μέ τόν επιστημονικό
σοσιαλισμό, με' τό προλεταριάτο καί τή διδασκαλία
του, πού επεξεργάστηκαν οί Μάρξ, Ένγκελς, Λένιν
καί Στάλιν. Γϊ’ αύτούς έχασε κάθε νόημα ή έκκληση
«Προλετάριοι όλων τών χωρών, ενωθείτε!».
Τό κακό, ό κίνδυνος έγκειται στό ότι οί σύγ
χρονοι ρεβιζιονιστές, βρίσκονται ή δέ βρίσκονται στήν
έξουσία, γιά νά καλυφτούν, συνεχίζουν νά χρησι
μοποιούν αύτές τίς φόρμουλες πού είναι ή ηγετική
ούσία τής διδασκαλίας μας, άπογυμνώνοντάς τες όλότελα άπό τή διευθυντική καί οργανωτική τους δύ
ναμη. Οί σύγχρονοι ρεβιζιονιστές όχι μόνο πού στήν
πράξη τίς εφαρμόζουν στό άντίθετό τους, μά καί
τίς διαστρεβλώνουν καί τίς παραμορφώνουν μέ σα
τανικό καί λεπτό τρόπο. Ολος ό σκοπός τών σύγ
χρονων ρεβιζιονιστών είναι νά παραμορφώσουν όλη
τή μαρξιστική—λενινιστική διδασκαλία, νά δημιουρ
γήσουν μιά σειρά άλλες άντιμαρξιστικές θεωρίες, δια
τηρώντας μερικές διατυπώσεις, γιά νά έξαρθρώσουν
τό προλεταριάτο μιάς χώρας ή τό παγκόσμιο προ
λεταριάτο, νά παρατείνουν τή ζωή τής καπιταλι
στικής άστικής τάξης, νά άπομακρύνουν, άν όχι νά
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εξαλείψουν εντελώς, τήν προλεταριακή επανάσταση,
είτε σέ μιά μόνη χώρα όπου ώρίμασαν οί συνθήκες,
είτε σέ μερικές χώρες ταυτόχρονα.
Αλλο μεγάλο κακό, όχι όμως άπροσπέραστο,
είναι ότι οί σύγχρονοι ρεβιζιονιστές, πού κατέχουν
τήν εξουσία, έπωφελήθηκαν άπό τήν προλεταριακή
έπανάσταση καί τή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου
καί εγιναν ύπερδυνάμεις ή σημαντικά κράτη, όπως ή
Σοβιετική Ενωση. Ενώ τά ρεβιζιονιστικά κόμματα,
μεγάλα ή μικρά, κάνουν κατάχρηση ιδιοποιούμενα
τό παρελθόν καί τόν προηγούμενο άγώνα πού διεξήγαγε τό προλεταριάτο τών χωρών τους σέ μαρ
ξιστικό—λενινιστικό δρόμο. Οί σοβιετικοί ρεβιζιονιστές διασαλπίζουν: «έμεΐς είμαστε λενινιστές», «έ
μεΐς έμμένομε στό Λένιν», ένώ ποδοπάτησαν καί
πρόδοσαν τά διδάγματά του. Ετσι κάνουν καί οί
άλλοι. Τήν άγάπη, τήν έχτίμηση καί τήν εμπιστο
σύνη πού εχει τό προλεταριάτο γιά τούς μεγάλους
ηγέτες του καί τήν έπαναστατική διδασκαλία τών
Μάρξ, Ένγκελς, Λένιν καί Στάλιν, οί ρεβιζιονιστές
προσπαθούν νά τά χαλαρώσουν, νά τά εξαφανίσουν,
νά τά θέσουν σέ άμφιβολία.
Τό μεγαλύτερο κακό σ' αύτές τίς καταστάσεις
είναι ότι στό προλεταριάτο ύπάρχει ή σωστή ιδέα,
πού δημιουργήθηκε στή συνείδησή του σχετικά μέ
τό πρώτο σοσιαλιστικό κράτος πού ίδρυσε ό Λένιν
μέ τό θρίαμβο τής Όχτωβριανής Σοσιαλιστικής Ε
πανάστασης, τή Σοβιετική Ενωση, ή όποία εγινε
τό πρώτο Ισχυρό κράτος τοΰ προλεταριάτου καί
κολοσσιαία βάση γιά όλο τό παγκόσμιο προλετα
ριάτο. Τώρα αύτό τό κράτος δέν ύπάρχει πιά, για
τί οί ρεβιζιονιστές τό μετέτρεψαν σέ άντιπρολεταριακό κράτος. Αύτή ή κατάσταση μπορεϊ νά προκαλέσει καί προκαλεΐ έξασθένιση, άβεβαιότητα στή
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νίκη, γιατί θεληματικά ή άθελα δημιουργήθηκε ή
λατρεία τοΰ «μεγάλου προλεταριακού κράτους». Αύ
τό έξασθενίζει τήν ένότητα τοΰ προλεταριάτου καί
τή «δριμύτητά» του στόν άγώνα ενάντια στήν κα
πιταλιστική άστική τάξη καί τούς προδότες τοΰ
μαρξισμού—λενινισμού.
'Η σημερινή κατάσταση στό διεθνές κομμουνι
στικό κίνημα μοιάζει μέ τήν ήρωική περίοδο στήν
οποία άγωνίστηκαν καί εργάστηκαν ό Μάρξ καί ό
Ένγκελς. Τό παγκόσμιο προλεταριάτο, έμεϊς, οί μαρ
ξιστές—λενινιστές, πρέπει νά έπανέλθομε στή διδα
σκαλία τοΰ Μάρξ καί τοϋ Ενγκελς καί νά τή μελε
τούμε, νά μελετούμε τή στρατηγική καί τήν ταχτι
κή τους τού άγώνα καί τής νίκης. Οί Μάρξ καί
Ενγκελς δέ ζοΰν πιά, μά ζεΐ καί πρέπει νά μάς κα
θοδηγεί ή διδασκαλία τους. Αύτοί είναι άναντικατάστατοι καθοδηγητές μας.
Ή σημερινή κατάσταση στό διεθνές κομμουνι
στικό κίνημα μοιάζει μέ τήν περίοδο τής επαναστα
τικής πάλης άρχών τών Λένιν, Στάλιν καί τοΰ μπολ
σεβίκικου Κόμματος. Αύτοί είχαν μόνους καί άλάνθαστους καθοδηγητές τό Μάρξ καί τόν Ενγκελς. Ε
πικεφαλής τοΰ ρούσικου προλεταριάτου, οδήγησαν
τήν έπανάσταση στή νίκη καί έγκαθίδρυσαν τή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου. Ό Λένιν καί ό Στάλιν
πέθαναν, τό μπολσεβίκικο Κόμμα τής Σοβιετικής Ε
νωσης μετατράπηκε σέ ρεβιζιονιστικό κόμμα καί τό
πρώτο κράτος τών προλετάριων μετατράπηκε σέ
άστικο — σωβινιστικό σοσιαλιμπεριαλιστικό κράτος.
Ούτε ό Λένιν καί ούτε ό Στάλιν είχαν τήν πείρα ε
νός προλεταριακού κράτους, μά αύτοί δημιούργη
σαν αύτό τό κράτος μέ βίαιη έπανάσταση καί επα
ναστατική δουλιά, καθοδηγούμενοι βήμα πρός βήμα
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άπό τή διδασκαλία τών Μάρξ καί Ένγκελ, τήν ό
ποία πλούτισαν παραπέρα.
Τώρα τό παγκόσμιο προλεταριάτο διαθέτει ένα
μεγάλο θησαυρό, τή μαρξιστική—λενινιστική θεωρία
καί πραχτική. Πρέπει νά τόν μελετάει καί εφαρμό
ζει μέ συνέπεια. 'Η μελέτη καί ή άψογη εφαρμογή
τοΰ μαρξισμού—λενινισμοΰ άπό τό προλεταριάτο καί
τά έπαναστατικά κομμουνιστικά κόμματά του, σύμ
φωνα μέ τήν κατάσταση σέ κάθε χώρα καί στό διε
θνή στίβο, ή άμείλιχτη πάλη ενάντια στό σύγχρονο
ρεβιζιονισμό σέ κάθε μορφή εκδήλωσης, τό ξεσκέπασμα τής άστικής ιδεολογίας, ή πάλη ενάντια στίς
διασπαστικές, καταπιεστικές καί έκμεταλλευτικές ένέργειες τών έχθρών τής έργατικής τάξης, όλη αύτή
είναι πάλη γιά συνοχή, γιά τήν ένωση τοΰ πα
γκόσμιου προλεταριάτου. Αύτός είναι ό άπαραίτητος όρος γιά νά καταπολεμηθεί μ’ επιτυχία ό παγ
κόσμιος ιμπεριαλισμός, ό σοσιαλιμπεριαλισμός, ή
καπιταλιστική άστική τάξη καί ή παγκόσμια αντί
δραση. Τό προλεταριάτο σ’ αύτό τό μεγάλο καί
δύσκολο άγώνα πρέπει νά δράσει μέ συσπειρωμέ
νες τίς γραμμές, μά ή ένότητα τών γραμμών του
πετυχαίνεται μονάχα ακολουθώντας καί εφαρμό
ζοντας πιστά τή μαρξιστική—λενινιστική διδασκα
λία. Τό κόμμα μας βάδισε καί θά βαδίζει σ' αύ
τό τό δρόμο. Είχε καί θά εχει πάντα όδηγό του
μόνο τό μαρξισμό—λενινισμό.
Ό προλεταριακός διεθνισμός είναι ιδεολογία τού
προλεταριάτου, είναι ενα άπό τά πιό ισχυρά όπλα
καί προϋπόθεση γιά τή νίκη τής επανάστασης καί
τήν οίκοδόμηση τοϋ κομμουνισμού. Είναι ενας καί
άδιαίρετος καί δέν ύπάρχουν, όπως διακηρύσσουν οί
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ρεβιζιονιστές, μερικοί διεθνισμοί, σοβιετικός, ιταλι
κός, γιουγκοσλάβικος, γαλλικός διεθνισμός κλπ.
«Ό πραγματικός διεθνισμός—έγραφε ό Λένιν ά
πό τόν Απρίλη τοϋ 1917—είναι ένας καί μόνον
ένας: ή γεμάτη αυταπάρνηση δουλιά γιά τήν
άνάπτυξη τοϋ έπαναστατικοΰ κινήματος καί τοΰ
επαναστατικού άγώνα στή χώρα σου, ή ύποστήριξη (μέ προπαγάνδα, μέ συμπάθεια, μέ ύλική
βοήθεια) ένός τέτιου άγώνα, μιάς τέτιας γραμ
μής, καί μόνον τέτιας, σέ όλες τίς χώρες χωρίς
εξαίρεση».) 1
Σέ πάλη γιά τήν ύπόθεση τής επανάστασης καί
τού κομμουνισμοΰ, σέ πάλη ένάντια στό σύγχρονο
ρεβιζιονισμό, άναπτύσσονται, δυναμώνουν καί κατα
χτούν επιτυχίες τά μαρξιστικά—λενινιστικά κόμματα
τών διαφόρων χωρών τοΰ κόσμου. Τό Κόμμα μας
χαίρεται είλικρινά γιά τίς νίκες τους, τίς όποιες
θεωρεί κοινές νίκες πού άνήκουν σ’ όλο τό παγκό
σμιο προλεταριάτο.
Ή ύπαρξη τών μαρξιστικών—λενινιστικών κομ
μάτων σ’ όλες τίς ήπείρους καί περιοχές τοΰ κό
σμου μαρτυρεί ότι τώρα σέ ύπεράσπιση τών συμ
φερόντων τοΰ διεθνοΰς προλεταριάτου, τής επανά
στασης καί τοΰ σοσιαλισμοΰ, βγήκαν συνειδητοί
ύπερασπιστές, άποφασισμένοι επαναστάτες, πού άγωνίζονται μέ όλες τίς δυνάμεις γιά τή μεγάλη ύ
πόθεση τοΰ κομμουνισμοΰ.
Μεγάλο μέρος τών άδερφών κομμάτων έργάζονται σέ δύσκολες συνθήκες παρανομίας, επειδή τά
1. Β. I. Λένιν, Απαντα, τόμ. 24, σ. 63, αλβανική έκδοση.
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φασιστικά καθεστώτα επιτίθενται εναντίον τους με
τά πιό λυσσαλέα μέσα καταπίεσης καί τρομοκρα
τίας. Τά άλλα κόμματα είναι υποχρεωμένα νά άναπτύσσουν τή δράση τους σέ δύσκολες συνθήκες
πάλης πού διεξάγουν έναντίον τους ή μεγαλοαστι
κή τάξη, οί σοσιαλδημοκράτες καί οί ρεβιζιονιστές.
Μά όλες αυτές οί δυσκολίες καί περιστάσεις δέν άνέκοψαν τήν έπαναστατική όρμή τών μαρξιστών—λενινιστών κομμουνιστών, δέ μπόρεσαν νά σταματή
σουν τήν παγίωση τών γραμμών τους, τή συνεχώς
αύξανόμενη έπιροή τών κομμάτων στήν εργατική
τάξη καί τίς έργαζόμενες μάζες.
Πολλοί έπιφανεΐς άγωνιστές τού μαρξιστικού—
λενινιστικού κινήματος δολοφονήθηκαν βάρβαρα ά
πό τούς φασίστες εγκληματίες πού κυριαρχούν σέ
άρκετές χώρες, πέθαναν άπό τά βασανιστήρια τής
άστυνομίας ή στενάζουν άκόμα στίς σκοτεινές φυ
λακές τής άντίδρασης. 'Η άποφασιστικότητα, τό
θάρρος, τό υψηλό πνεύμα αύταπάρνησης καί άφοσίωσης πρός τή μεγάλη ύπόθεση τού προλεταριά
του, τούς μετάτρεψε σέ φωτεινούς πυρσούς τού άγώ
να τών έργαζόμενων μαζών γιά τήν εθνική καί κοι
νωνική άπελευθέρωση.
Μέ πολύ βαθύ σεβασμό τιμούμε τή μνήμη τών
άγαπημένων συντρόφων μας, Πέντρο Λέον Αρμπολέντα, πρώτο γραμματέα τής Κεντρικής Επιτροπής
τού Κομμουνιστικού Κόμματος Κολομβίας (μ—λ) Κάρλος Ντάνιελ, μέλος τής Εχτελεστικής Επιτροπής
τής Κεντρικής Επιτροπής τού Κομμουνιστικού Κόμ
ματος Βραζιλίας Θάκιν Ζίν, Πρόεδρο τής Κεντρικής
Επιτροπής καί Θάκιν Τσίτ, γραμματέα τής Κεντρι
κής Επιτροπής τού Κομμουνιστικού Κόμματος Βιρμα
νίας Τσχάρου Μαζουμντάρ, γενικό γραμματέα τοΰ
Κομμουνιστικού μαρξιστικού—λενινιστικού Κόμματος
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Ινδίας καθώς καί τή μνήμη των γενναίων ίσπανών
άγωνιστών τοΰ FRAP καί των βάσκων πατριωτών.
Ή καθαρή φυσιογνωμία καί ή επαναστατική ζωή
τους θά μείνουν στίς καρδιές όλων τών πραγματι
κών πατριωτών καί κομμουνιστών υψηλό παράδειγ
μα εμπνευσης, εγερτήριο σάλπισμα άγώνα ενάντια
στήν αΐμοβόρα άστική τάξη καί τήν άντίδραση.
Τό κόμμα Εργασίας της Αλβανίας έκφράζει
την πλέρια διεθνιστική άλληλεγγύη του πρός τά
μαρξιστικά—λενινιστικά κόμματα. Οι άστοί καί οΐ
ρεβιζιονιστές θά επιθυμούσαν νά μή υποστήριζε καί
βοηθούσε τό Κόμμα μας τά νέα μαρξιστικά—λενινιστικά κόμματα. Όμως αΰτό δέ θά συμβεΐ ποτέ. Τό
Κόμμα μας όπως πάντα καί τώρα είναι τής γνώ
μης ότι ή διεθνιστική βοήθεια είναι σημαντικό καθή
κον γιά τή λευτεριά ενός λαοΰ, γιά τήν έπανάσταση, γιά τήν κατανίκηση τής αστικής τάξης, τοΰ
ιμπεριαλισμού καί τοΰ σοσιαλιμπεριαλισμοΰ. Αΰτό
μας τό δίδαξαν ό Μάρξ καί ό Λένιν καί αΰτό τό δί
δαγμα είναι πρώτιστο καθήκον τής πάλης τοΰ Κόμ
ματός μας. Οπως μάς βοήθησαν στό παρελθόν τά
μαρξιστικά—λενινιστικά κόμματα καί οί προοδευτι
κοί άνθρωποι παντοΰ στόν κόσμο γιά τήν έθνική
μας άπελευθέρωση καί τήν εγκαθίδρυση τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου, καί έμεϊς εχομε κα
θήκον νά βοηθήσομε τό προλεταριάτο, τά μαρξι
στικά—λενινιστικά κόμματα καί όλες τίς προοδευ
τικές δυνάμεις, στόν άγώνα πού διεξάγουν, ώστε
καί οί λαοί τους νά κερδίσουν τή λευτεριά καί
τό σοσιαλισμό.
Αύτή ή βοήθεια δέν είναι καθόλου έπέμβαση
στίς εσωτερικές υποθέσεις τών άλλων κρατών καί
οΰτε έξαγωγή τής επανάστασης, όπως θέλουν νά τό
ερμηνεύσουν αΰτό οΐ ιμπεριαλιστές, οί σοσιαλιμπε-
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ριαλιστές καί μαζί μ’ αύτούς όλοι οΐ ύπηρέτες τής
άστικής τάξης. Έμεΐς ξέρομε γιατί τό κάνουν αύτό.
Θέλουν νά είναι οί ϊδιοι ελεύθεροι γιά νά καταπιέ
ζουν τό προλεταριάτο καί τούς λαούς, νά τούς
κρατούν κάτω άπό τό ζυγό καί νά τούς έμποδίζουν
νά οργανωθούν καί νά κάνουν έπανάσταση.
Μά ούτε καί μπορούν νά συγκριθούν οΐ ένέργειές μας, οί σκέψεις μας, ή σωστή έννοια τής βοήθειάς μας πρός τούς λαούς καί τούς επαναστάτες,
μέ τίς επιθετικές ενέργειες τού ιμπεριαλισμού, τού
ρεβιζιονισμού καί τής άντιδραστικής άστικής τάξης
ένάντια στούς λαούς πού άγωνίζονται γιά άπελευ
θέρωση καί ένάντια στά μαρξιστικά—λενινιστικά,
προοδευτικά καί έπαναστατικά κόμματα, πού τούς
καθοδηγούν. Οί ένέργειές μας είναι μιά σωστή διεθνιστική συνεργασία, οΐ ένέργειές τους είναι ώμές
άποικιοκρατικές επιθέσεις.
Τό Κόμμα Εργασίας τής Αλβανίας ύποστηρίζει
μέ όλες τίς δυνάμεις τόν επαναστατικό άγώνα τών
μαρξιστικών—λενινιστικών Κομμάτων. Σύμφωνα μέ
τήν άποψή μας, κάθε μαρξιστικό—λενινιστικό κόμμα,
σέ πρώτη γραμμή, στηρίζεται στό προλεταριάτο
καί στίς πλατιές λαϊκές μάζες τής χώρας του, μά
έχει καί πρέπει νά έχει καί τήν ύποστήριξη τού παγ
κόσμιου προλεταριάτου, τήν ύποστήριξη καί τήν
άλληλεγγύη όλων τών πραγματικών μαρξιστικών—
λενινιστικών κομμάτων τών διαφόρων χωρών, καί
πρώτα άπ’ όλα τών πραγματικών σοσιαλιστικών
χωρών. Μά γιά νά εχει άδιάκοπα καί άφειδώλευτα
αύτή τήν ύποστήριξη, είναι άπαραίτητο τό κάθε κόμ
μα νά καθοδηγείται μέ συνέπεια άπό τό μαρξισμό—
λενινισμό, άπό τήν ΐδολογία τοΰ προλεταριάτου.
Τά νέα μαρξιστικά—λενινιστικά κόμματα άντιμετωπίζουν σήμερα άποφασιστικά τήν άγρϊα καί ύ
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πουλη πάλη τής καπιταλιστικής καί ρεβιζιονιστίκής άστικής τάξης, καθώς καί τής φανερής καί μυ
στικής τους άστυνομίας. Σ’ αύτό τόν άγώνα οί
σύντροφοί μας άπόχτησαν πλούσια πείρα, ή όποία
τούς βοηθεϊ νά πάρουν τά άναγκαϊα μέτρα γιά νά
άποκρούσουν τά πλήγματα πού μπορεϊ νά ερθούν
άπό τίς πιό διάφορες κατευθύνσεις καί μορφές. Τά
μαρξιστικά—λενινιστικά κόμματα δέν τρέφουν ποτέ
ούτε τήν παραμικρότερη αύταπάτη γιά τήν «άστϊκή δημοκρατία» καί τίς συνδικαλιστικές ψευτοελεύθερίες τών καπιταλιστικών χωρών.
Ταυτόχρονα οΐ μαρξιστές—λενινιστές επαναστά
τες, όπως μάς διδάσκουν οΐ Μάρξ, Ένγκελς, Λένιν
καί Στάλιν, έκμεταλλεύονται καί τίς νόμιμες συνθή
κες, έχοντας πάντα ύπόψη ότι οΐ άρχές μας νά μή
ξεσχιστούν στά βάτα πού φύτεψε ή άστική τάξη
στό δρόμο τής επανάστασης. Οΐ πραγματικοί κομ
μουνιστές δέ λησμονούν ούτε στιγμή αύτά τά δι
δάγματα, μά παλαίβουν νά γίνουν σάρκα καί όστά
τους, γιατί έτσι τά νέα μαρξιστικά—λενινιστικά κόμ
ματα μπορούν νά καθοδηγήσουν μ’ έπιτυχία τόν ά
γώνα τοΰ προλεταριάτου, τών δημοκρατικών καί φι
λελεύθερων δυνάμεων, τόν άγώνα πού δέν είναι ού
τε εύκολος, ούτε χωρίς στερήσεις, ούτε χωρίς θυ
σίες. Γιά τά μέλη τών πραγματικών επαναστατι
κών μαρξιστικών—λενινιστικών κομμάτων, οΐ με
γάλες θυσίες ήταν, είναι καί θά είναι στήν ήμερή—
σια διάταξη, καί αύτά είναι ένσυνείδητα γιατί κά
νουν αύτές τίς θυσίες χάρη τών ύψηλών συμφερόν
των τής επανάστασης καί τοΰ σοσιαλισμού. Χωρίς
αύτές τίς θυσίες, χωρίς τήν πάλη μέ ύψηλή έπαναστατική αύταπάρνηση, δέ μπορεϊ νά επιτευχθεί ή
νίκη. Στό παράδειγμα τών θυσιών κάθε μαρξι
στικού—λενινιστικοΰ
κόμματος
βαδίζει
μπροστά
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τό προλεταριάτο κάθε χώρας, καθώς καί τό διεθνές
προλεταριάτο. Αύτό κάνει νά ριζώσει στό προλεταριά
το ή εμπιστοσύνη στό μαρξισμό—λενινισμό καί στήν
πρωτοπορεία του, τό κομμουνιστικό μαρξιστικό—λενινιστικό κόμμα. Τό κόμμα σφυρηλατείται σέ άδιάκοπες συγκρούσεις καί μάχες ώσπου νά φτάσει στήν
τελική νίκη.
Η άστική τάξη φοβάται τίς επαναστατικές
διοργανώσεις τοΰ προλεταριάτου καί τής πρωτοπορείας του. Φαινομενικά, οΐ καπιταλιστές καί οί ρεβιζιονιστές προσποιούνται ότι ύποτιμούν τά νέα
μαρξιστικά—λενινιστικά κόμματα, μά αύτή ή περι
φρονητική τάχα στάση τους δέν είναι καθόλου πραγ
ματική. Φοβούνται τούς επαναστάτες, γι’ αύτό σιω
πηλά ή άνοιχτά προετοιμάζουν τό χτύπημα. Οί με
γάλοι ηγέτες τής επανάστασης μάς δίδαξαν ότι πα
ράλληλα μέ τή νόμιμη πάλη, πρέπει νά όργανώσομε καί τήν παράνομη πάλη. Τό Κόμμα μας ήταν
καί είναι τής γνώμης ότι αύτή ή δεύτερη διοργάνω
ση, ή παράνομη πάλη, είναι ή μεγαλύτερη εγγύη
ση γιά τήν έξασφάλιση τής νίκης. Χωρίς αύτή τή
διοργάνωση, ή μεγάλη δύναμη κρούσης τής άστικής
διχτατορίας, όταν βρίσκει τήν κατάλληλη στιγμή,
κάνει θραύση καί συντρίβει κάθε άντίσταση τοΰ
προλεταριάτου καί τής πρωτοπορείας του.
Πολλούς νόμους θέσπισε καί θεσπίζει συνεχώς
ή άστική τάξη ένάντια σ’ αύτή τή διοργάνωση. Εχτός άπό τή διαρκή παρακολούθηση καί τά πλήγ
ματα ένάντια στούς μαρξιστές—λενινιστές καί τούς
επαναστάτες, ύποκινεΐ τήν έγκληματικότητα, τήν
άναρχική καί τρομοκρατική πάλη, προετοιμάζει, ύποστηρίζει καί θέτει σέ κίνηση τίς φασιστικές συμ
μορίες οί όποιες σκοτώνουν, επιτίθενται στίς μάζες
καί τίς λεηλατούν στούς δρόμους, καί αύτό τό κά

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΑ

301

νουν γιά νά τρομοκρατούν τόν εργαζόμενο λαό, γιά νά
τοϋ μπάσουν τό φόβο. Αυτές οί επιχειρήσεις όδηγοΰν
τελικά ώς τήν έγκαθίδρυση τής φασιστικής διχτατορίας σέ αύτή ή έκείνη τήν καπιταλιστική χώρα.
Ομως μ’ αύτές τίς διοργανώσεις καί ενέργειες ή
άστική τάξη προσπαθεί επίσης, άπό τή μιά μεριά,
νά δημιουργήσει σύγχυση στίς μάζες, καί άπό τήν
άλλη νά παρουσιάσει, γιά δυσφήμηση, αύτές τίς έπιχειρήσεις, σάν ένέργειες τών κομμουνιστών καί τοΰ
έπαναστατικοΰ προλεταριάτου. Τά μαρξιστικά—λενινιστικά κόμματα έχουν πάντα ύπόψη αύτές τίς
μανούβρες καί τούς έλιγμούς τών ταξικών εχθρών
καί άγωνίζονται νά τίς ξεσκεπάσουν καί τίς συν
τρίψουν.
Τά μαρξιστικά—λενινιστικά κόμματα προσκρού
ουν καθημερινά σέ μιά έκκωφαντική δημαγωγική,
ψευτοδημοκρατική, ψευτομαρξιστική, φιλοφασιστική
προπαγάνδα, πού άναπτύσσει ή άντιδραστική άστι
κή τόξη σέ κάθε καπιταλιστική χώρα, καθώς καί
ό σοσιαλιμπεριαλισμός καί τά προδοτικά ρεβιζιονιστικά κόμματα στόν κόσμο. Σκοπός τών έχθρών εί
ναι νά έπιδράσουν στούς άδιαμόρφωτους καί άσφυρηλάτητους επαναστάτες γιά νά τούς άποπροσανατολίσουν. Νομίζουν ότι άπό μιά τόσο μεγάλη δη
μαγωγική προπαγάνδα, βαθμιαία καί άνεπαίσθητα
μπορούν νά δημιουργήσουν έπικίνδυνες αύταπάτες
στίς γραμμές τών μαρξιστικών—λενινιστικών κομμά
των, μέ σκοπό νά μειώσουν τόν επαναστατικό τους
ρυθμό καί νά βαδίσουν πρός τήν έξασθένιση, τόν
εκφυλισμό καί τήν έξάλειψή τους.
Τά μαρξιστικά—λενινιστικά κόμματα άντιμετωπίζουν αύτές τίς πολύπλευρες επιθέσεις καί μανοΰβρες τών έχθρών δυναμώνοντας άδιάκοπα τό κόμμα,
άποβλέποντας πάντα περισσότερο στήν ποιότητα
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παρά στήν ποσότητα γιά τήν αύξηση τών γραμ
μών του. Παράλληλα μ’ αυτό δίνουν σημασία στή
θεωρητική διαπαιδαγώγηση τών μελών τοϋ κόμμα
τος μέ τό μαρξισμό—λενινισμό, στήν άδιάκοπη σφυρηλάτησή τους στήν καθημερινή έπαναστατική δρά
ση, γιά νά γίνουν πρωτοπόροι άγωνιστές, άκαμπτοι
σέ κάθε περίσταση. Αύτά τά κόμματα έχουν ΰπόψη τους τό γνωστό γεγονός ότι, άν δέ δυναμώσουν
τίς γραμμές τους μέ μέλη ίδιαίτερης ποιότητας, οΐ
εχθροί πού είναι έξασκημένοι καί έχουν μεγάλη πεί
ρα στήν υπονόμευση τών έπαναστατικών κομμά
των, θά μπάσουν στίς οργανώσεις τούς πράχτορές
τους, γιά νά υποκινήσουν διάσπαση καί φράξιες
στίς γραμμές τοΰ κόμματος, γιά νά τό έξασθενίσουν
καί τό διαλύσουν.
Ο Λένιν καί ό Στάλιν μάς διδάσκουν ότι ή έχτίμηση τών άνθρώπων πού γίνονται δεχτοί στίς
γραμμές τού κόμματος δέ στηρίζεται στά λόγια, μά
στά έργα. Οΐ κομμουνιστές δοκιμάζονται καί σφυρηλατοΰνται σέ συγκεκριμένες έπαναστατικές επι
χειρήσεις, όπου άπαιτεΐται ωριμότητα, μά καί άνδρεία, καί ύψηλό πνεΰμα θυσίας καί αύταπάρνησης.
Τέτιες άρετές ύπάρχουν, σέ πρώτη γραμμή, στά
καλύτερα στοιχεία τής εργατικής τάξης, τής φτω
χής, καταπιεσμένης καί δυστυχισμένης άγροτιάς,
στίς γραμμές τής καθαρής, άγνής καί επαναστατι
κής νεολαίας.
Μπροστά στόν άγριο έχθρό πού παρουσιάζεται
μέ πολλές όψεις, πού προσπαθεί νά διεισδύσει μέ
κάθε τρόπο στίς γραμμές μας, τά μαρξιστικά—λενινιστικά κόμματα κατανοούν καί τήν άνάγκη πού έ
χει ή έργατική τάξη κάθε χώρας γιά ένότητα, γιά
μιά πραγματική έπαναστατική καθοδήγηση, γιά τό
μαρξιστικό—λενινιστικό της κόμμα, τό όποιο είναι
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μόνο ενα, γιατί ένας είναι ό μαρξισμός—λενινισμός
καί γιατί οί προλετάριοι δέν έχουν άνάμεσά τους
διαφορετικά καί άντίθετα συμφέροντα. Τά μαρξιστι
κά—λενινιστικά κόμματα άπόχτησαν πολύτιμη πεί
ρα στήν πάλη γιά τήν ένότητα τών μαρξιστικών—
λενινιστικών δυνάμεων. Παλαίβουν τόσο ένάντια
στή στενή σεχταριστική, ύποκειμενική στάση, ό
σο καί ενάντια στό φιλελευθεριστικό πνεύμα τής
ενότητας χάρη τής ενότητας, πού μπορεϊ νά θέσει
σέ κίνδυνο καί εκείνο πού οίκοδομήθηκε μέ τόσες
δυσκολίες καί τόσους κόπους. Γιά τούς μαρξιστές—
λενινιστές δέν είναι παραδεχτές οί ενώσεις εξω άπό
τίς άρχές καί τήν επαναστατική δράση ή ενώσεις
πού μπορούν νά μπάσουν στό κόμμα τό πνεύμα τοΰ
οπορτουνισμού, τοΰ φιλελευθερισμού, τού δογματισμοΰ καί τοΰ σεχταρισμού.
Τά μαρξιστικά—λενινιστικά μας κόμματα προε
τοιμάζουν τήν έπανάσταση καί βρίσκονται σέ πάλη
μέ τόν ιμπεριαλισμό, τό σοσιαλιμπεριαλισμό καί τήν
άντιδραστική άστική τάξη. Γιά νά νικήσουν σ’ αύ
τή τήν πάλη συγκροτούν μιά σωστή καί κατάλληλη
στρατηγική καί ταχτική, πού έπιτρέπει σ’ αύτά νά
εξασφαλίσουν πιστούς συμμάχους άπό τά διάφορα
στρώματα τών έργαζόμενων μαζών, σέ πρώτη γραμ
μή τή φτωχή άγροτιά. Σ’ αύτή τήν κατεύθυνση οί
Μάρξ, Ένγκελς, Λένιν καί Στάλιν μάς άφησαν πολυ
τιμότατα διδάγματα. Αύτά τά διδάγματα πρέπει
νά τά βαθύνομε στίς συνθήκες τής εποχής πού ζοΰμε, χωρίς νά έξαπατούμαστε άπό τά εϊρηνιστικά
συνθήματα, άπό τόν άστικό κοινοβουλευτισμό καί
τό άστικό έκλογικό σύστημα.
Μεγάλη έφεδρεία τής έπανάστασης στίς χώρες
πού κυριαρχεί τό κεφάλαιο είναι ή νεολαία. Έκατομμύρια είναι τώρα οί μάζες τών άνεργων νέων,
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πού έγκατάλειψε καί άφησε χωρίς καμιά ελπίδα καί
προοπτική ή άστική τάξη. Μεγάλη άγανάχτηση
κοχλάζει στίς καρδιές τους ενάντια στίς κοινωνικές
άδικίες. Συγκεντρώνονται καί άναπτύσσονται μεγά
λες δυνάμεις επαναστατικών εκρήξεων. Καθήκον τών
μαρξιστών—λενινιστών είναι νά ένώσουν τήν όρμή
τής νεολαίας, τούς επαναστατικούς της πόθους μέ
τήν όρμή καί τούς πόθους τής έργατικής τάξης, νά
τήν καθοδηγήσουν σέ σωστό δρόμο, πού όδηγεϊ
στήν άπελευθέρωση όλης τής κοινωνίας άπό τό ζυ
γό τοΰ μεγάλου κεφολαίου.
Ή ύπόθεση τής ενότητας καί τών συμμαχιών
σέ διάφορα μέτωπα καί οργανώσεις όπου τά μαρξι
στικά—λενινιστικά κόμματα δέν κρύβουν ποτέ τήν
προσωπικότητά τους, είναι πρωταρχικό καί πολύ
λεπτό πρόβλημα. Ενα λάθος στή γραμμή, ή μή
σωστή καί μή ελαστική στάση, ή περιφρόνηση τών
προοδευτικών ιδεών γι’ αύτή τή φιλία καί αύτή
τήν ενότητα πού δημιουργεΐται στόν άγώνα, συν
επάγεται μεγάλους κινδύνους.
Τά μαρξιστικά—λενινιστικά κόμματα τών διαφό
ρων χωρών έχουν τούς ίδιους έχθρούς καί διεξά
γουν τόν ίδιο άγώνα, στηριζόμενα στίς ίδιες βάσεις
άρχών, στά διδάγματα τοΰ μαρξισμοΰ—λενινισμού.
Μά ό άγώνας τους δέ μπορεϊ νά είνοι πανόμοιος,
δέ μπορεϊ νά διεξαχθεΐ έξω άπό τίς συνθήκες καί τίς
περιστάσεις τής κάθε χώρας. Είναι άδύνατο νά δο
θούν συνταγές σχετικά μέ τή δράση σέ πολύμορφες
καί πολύπλοκες καταστάσεις πού δημιουργούνται
καί πού δέ μπορεϊ νά προβλεφτούν καί άν δοθούν
τέτιες συνταγές δέ φέρνουν πάντα όφελος. Αντίθε
τα, μερικές φορές, προσπαθώντας νά έφαρμόσουν μιά
άκαμπτη γραμμή πού δέν ταυτίζεται ούτε μέ τό
μαρξισμό—λενινισμό, μά ούτε καί μέ τίς συγκεκριμέ-
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νες συνθήκες τής κάθε χώρας, όπου άναπτύσσουν τή
δράση τους
τά μαρξιστικά—λενινιστικά κόμματα,
μπορεΐ νά προκαλέσουν ζημία καί κινδύνους.
Στήν εποχή της ή Κόμιντερν διεξήγαγε μεγάλη
καί πολύ ωφέλιμη δράσή γιά τήν οργάνωση καί τή
σφυρηλάτηση τών κομμουνιστικών κομμάτων. Δημιουργήθηκε τήν εποχή πού ήταν απαραίτητο ώ
στε ό μαρξισμός—λενινισμός νά διεισδύσει βαθιά στή
μάζα τού παγκόσμιου προλεταριάτου, σάν επιστη
μονική θεωρία, τήν εποχή πού ήταν άναγκαία ή
διασάφηση τοΰ επαναστατικού στοιχείου πού ήταν
μολυσμένο άπό τίς όπορτουνιστικές ιδέες τής σο
σιαλδημοκρατίας τής Δεύτερης Διεθνούς καί ή συνειδήτοποίησή του στούς άγώνες γιά τή συνεπή ε
φαρμογή τών ιδεών τού Μάρξ καί τού Ένγκελς.
Ιδρύοντας νέα μαρξιστικά—λενΐνιάτικά καί εργατικά
κόμματα στόν κόσμο, ή Κόμιντερν προσπαθούσε νά
τά βοηθήσει νά γίνούν άνεξάρτητα άπό τά άστικά
κόμματα καί νά τά ρίξει καί στόν άγώνα ενάντια
σ’ αύτά καί ένάντια στούς καπιταλιστές πάτρωνες.
Ετσι, τήν εποχή τού Λένιν καί τού Στάλιν, όρθοπόδήσαν καί δύνάμωσάν τά μαρξιστικά—λενινιστικά
κόμματα, τά όποια πέρασαν, θά λέγαμε, άπό νηπιακό στάδιο, σέ ένα άνώτερο στάδιο έπαναστατικής ώριμότήτας καί όργάνωσής.
Οΐ ρεβιζιονιστές επιτίθενται άγρια στό μεγάλο
έργο τής Κόμιντερν, άκριβώς γιατί ϊδρυσέ καί άνάπτυξε τά κομμουνιστικά κόμματα στόν κόσμο, δια
μέσου τών όπόίων, διαπαιδαγωγήθηκαν τά έκατομ
μύρια τού προλεταριάτου πώς νά άγωνιστούν ένάντια στήν άστική τάξη τής χώρας τους, ετσι πού
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αύτή ή τάξη νά μή μπορούσε νά διαιώνιση τήν
εξουσία της. Οΐ σύγχρονοι ρεβιζιονιστές, καί μαζί
μ’ αύτούς καί ή άστική τάξη, έπιτίθονται άδιάκοπα
στήν Κόμιντερν καί τή συκοφαντούν ότι τάχα είχε
γίνει όργανο τής Σοβιετικής Ενωσης καί τού Στά
λιν. Μά εκείνη τήν έποχή ή Κόμιντερν ήταν ενας άπαραίτητος οργανισμός, πού πρόσφερε μεγάλη συμ
βολή γιά τό δυνάμωμα τής επανάστασης, γιά τή
νίκη τού σοσιαλισμού. Τό παγκόσμιο προλεταριά
το είχε τή μεγάλη τύχη γιατί ή Σοβιετική Ενωση
τής εποχής τού Λένιν καί τού Στάλιν εγινε ισχυρό
στήριγμα τού προλεταριακού άγώνα σ’ όλο τόν
κόσμο.
Ύπάρχουν άνθρωποι πού δέν παραλείπουν νά
λένε ότι ή Κόμιντερν είχε κάμει λάθη. Δέν άποκλείεται νά έχουν γίνει λάθη, μά λάθη παραβίασης τών
μεγάλων άρχών δέν εγιναν. Εξάλλου πρέπει νά κατανοηθεΐ ότι καί έκεΐνα τά λάθη πού μπορεϊ νά διαπι
στώθηκαν, εγιναν ή συνειδητά άπό στοιχεία πού παρέκκλιναν καί πού μπόρεσαν νά διεισδύσουν στό πα
γκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα, ή, μερικά, καί άπό
άπειρους επαναστάτες. Στήν Κόμιντερν έφταναν έσφαλμένες καί άνακριβεΐς πληροφορίες καί κατά συν
έπεια, Θεληματικά ή άθελα, μή όντας σωστά πληροφορημένη, έπαιρνε σέ μερικές περιπτώσεις καί λα
θεμένες άποφάσεις. Νά μή λησμονούμε έπίσης τίς
δύσκολες συνθήκες τής άστικο—φασιστικής τρομο
κρατίας στίς όποιες άσκοΰσαν τή δράση τους τά
κομμουνιστικά καί έργατικά κόμματα μέ τά τμήματά
τους στήν Κόμιντερν. Οί σημερινοί έπικριτές τής
Κόμιντερν δέν κατανοούν ότι τά κομμουνιστικά καί
έργατικά κόμματα έκείνης τής έποχής έπρεπε νά
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βρουν καί δημιουργήσουν συμμαχίες μέ προοδευτι
κά στοιχεία καί ομάδες καί πού άλλαζαν τίς θέσειξ
τους. Ετσι, οΐ οδηγίες πού εδινε ή Κόμιντερν ή
ταν ωφέλιμες γιά καθορισμένη δράση καί καθορισμέ
νο χρόνο, ένώ άργότερα, όταν δημιουργοΰνταν νέεξ
συγκυρίες, αύτές οί οδηγίες έχαναν τήν άξια τους.
Εδώ δέ σκοπεύομε νά άναλύσομε τή δράση τής
Κόμιντερν, καί ούτε νά θέσομε ζήτημα δημιουργίας
κοί πάλι ένός τέτιου όργανου σέ διεθνή κλίμακα.
Αύτό δέν είναι κατάλληλο γιά τόν καιρό μας καί
δέ θά εφερε τά όφέλη πού άναμένονται άπό τούς
επαναστατικούς άγώνες πού διεξάγουν καί θά διε
ξάγουν παντού στόν κόσμο τά μαρξιστικά—λενινιστικά κόμματα. Τό Κόμμα μας είναι τής γνώμης,
ότι έμεΐς, τά μαρξιστικά—λενινιστικά καί έργατικά
κόμματα, κατανοώντας σωστά τόν άλλοτε μεγάλο
ρόλο τής Κόμιντερν τήν έποχή τού Λένιν καί τοϋ
Στάλιν, εχομε καθήκον νά δυναμώνομε καί σφυρηλα
τούμε συνεχώς τή στενή συνεογασία άνάμεσα στά
κόμματά μας, φυσικά χωρίς νά έξαρτούνται καί νά
παίρνουν διαταγές άπό τό ενα ή τό άλλο. Σά διεθνιστές κομμουνιστές, είναι άνάγκη νά άνταλλάσσομε τήν πείρα άνάμεσά μας καί, στίς συνθήκες τής
κάθε χώρας, ό καθένας νά δράει μέ βάση τό μαρξισμό—λενινισμό. Αύτό, φυσικά, είναι άπαραίτητο,
γιατί καί ή άστική τάξη, καί οΐ ρεβιζιονιστές άναπτύσσουν τή συνεργασία άνάμεσά τους καί αύτό
τό κάνουν μέ πολλές μορφές καί μέ πολλούς τρό
πους, μέχρι καί τίς ταχτικές συγκεντρώσεις τίς λε
γόμενες «διεθνείς». Γιά μάς ό σκοπός τους είναι ξε
κάθαρος. Σέ πρώτη γραμμή παλαίβουν νά διατηρή
σουν τήν έκμεταλλευτική έξουσία τους σέ βάρος
τού λαού καί, μέ πολλές ραδιουργίες πού σκαρώ-
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νουν, νά καταπολεμήσουν, τό προλεταριάτο γιά νά
μή οργανωθεί, νά μή σφυρηλατηθεϊ μέ τά δίδαγματα τού μαρξισμού—λενινισμού καί νά μή έγκαθιδρύσει μέ επανάσταση τό σοσιαλισμό καί τόν κομμου
νισμό.
Νομίζομε ότι ή συνεργασία άνάμεσα στά μαρ
ξιστικά—λενινιστικά κόμματα, σέ πραγματικά επα
ναστατικό δρόμο, πρέπει νά είναι πολύπλευρη. Ή
άνταλλαγή τής πείρας μπορεϊ νά είναι διμερής ή
πολυμερής. Μπορεϊ νά ωριμάσουν καί οΐ συνθήκες
ώστε νά φτάσομε σέ μιά μεγάλη συγκέντρωση τών
άντιπροσώπων όλων τών κομμουνιστικών καί εργα
τικών μαρξιστικών—λενινιστικών κομμάτων. Αύτό τό
σημαντικό ζήτημα τό Κόμμα μας τό έχει θέσει άπό
καιρό, άπό τό. 5ο Συνέδριό του. Τό Κόμμα μας είναι
άποφασισμένο νά ύπερασπίσεί καί εφαρμόσει τή με
γάλη άρχή. τής έπαναστατικής συνεργασίας άνάμε
σα στά μαρξιστικά—λενινιστικά κόμματα.
Έμεΐς, οί άλβανοί κομμουνιστές, διαβεβαιώνομε τά άδέρφια μας τών κοινών ίδανικών καί τούς
συναγωνιστές μας τών όπλων, ότι όπως μέχρι σή
μερα, θά άγωνιστοΰμε άποφασιστικά, ενάντια στούς
κοινούς εχθρούς γιά τή. νίκη τής έπάνάστασης καί
τού μαρξισμού—λενινισμού, Ή διεθνής εργατική τά
ξη καί τά μαρξιστικά—λενινιστικά κόμματα, όλοι ε
κείνοι οί λαοί πού άγωνίζονται ενάντια στίς ύπερδυνάμέις, ένάντια στήν άστική ταξη καί τήν άντί
δραση, είχαν καί θά έχουν πάντα στό Κόμμα Ερ
γασίας τής Αλβανίας, στήν εργατική τάξη καί τόν
άλβανικό λαό έναν πιστό σύμμαχο, σίγουρο στή
ριγμα καί βοήθεια. Αύτό έμεΐς τό θεωρούμε σάν τό
βασικό διεθνιστικό μας καθήκον, τό όποιο θά έκπληρωσομε άποφασιστικά καί μέ ύψηλή συνείδηση.
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Σύντροφοι καί συντρόφισσες αντιπρόσωποι.
Τελειώνοντας τούτη τήν έκθεση, ή Κεντρική Ε
πιτροπή εκφράζει τήν πλέρια εμπιστοσύνη καί πε
ποίθηση ότι οϊ κομμουνιστές, ή εργατική τάξη, ό
λοι οί εργαζόμενοί μας θά άνασκουμπωθούν στή δουλιά μέ νέα καί ισχυρή επαναστατική όρμή, γιά νά
πραγματοποιήσουν τά μεγάλα καθήκοντα πού θά
μάς θέσει τό 7ο Συνέδριό μας.
Νά εργαστούμε σύντροφοι, μέ πολλαπλασιοσμένες δυνάμεις, άκούραστα, γιά νά δυναμώνομε καί
σφυρηλατούμε όλο καί πιό πολύ τή μαρξιστική—λενινιστική ενότητα τών γραμμών τού Κόμματος, τήν
άτσάλινη ένωση τού λαού γύρω άπό τό Κόμμα, γιά
νά άνεβάσομε σέ υψηλότερη βοθμίδα καί νά κάνομε
πιό αποτελεσματικό τόν ηγετικό ρόλο τού Κόμματος
σ’ όλα τά πεδία, σ’ όλη τή ζωή της χώρας.
Μά άγωνιστούμε άκατάπαυστα γιά νά εφαρμό
ζομε όλρ κάί καλύτερα τή σωστή μαρξιστική—
λενινιστική γραμμή τού Κόμματος, ή όποία είναι ή
γραμμή πού εξασφαλίζει τό παρόν καί έγγυάται τό
μέλλον τής σοσιαλιστικής Πατρίδας καί τοΰ ηρωι
κού λαοΰ μας. Νά άφομοιώνόμε καί νά εφαρμόζομε
άποφασϊστικά τά διδάγματα τοϋ Κόμματος καί νά
όδηγοΰμε πάντα πρός τά μπρός τή σοσιαλιστική
οικοδόμηση στήν Αλβανία.
Ας κινητοποιηθούμε ολοκληρωτικά καί μέ με
γάλο ενθουσιασμό γιά τήν πραγματοποίηση καί
ύπερεχτέλεση τού νέου πεντάχρονου σχεδίου. Ας
άφομοιώνομε τή μαρξιστική—λενινιστική επιστήμη,
άς άφομοιώνομε όσο περισσότερες γνώσεις, νά γίνο
με ταλαντούχοι εργαζόμενοι καί πιστοί στίς άρχές
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μαχητές γιά τήυ παραπέρα ένίσχυση καί πρόοδο
τής σοσιαλιστικής μας Πατρίδας. Όλοι, ό λαός μέ
επικεφαλής καί στίς πιό δύσκολες θέσεις τούς κομμου
νιστές, νά άφομοιώνομε τή Στρατιωτική μας Τέχνη,
νά είμαστε έπάγρυπνοι καί πλέρια έτοιμοι γιά νά
κάνομε καί τήν ύπέρτατη θυσία γιά τήν ύπεράσπιση τής Πατρίδας άπό κάθε κίνδυνο.
Μέ μπροστάρη τό Κόμμα καί μέ επικεφαλής τή
σημαία τοΰ μαρξισμού—λενινισμού, εμπρός, σύντροφοι, γιά νέες νίκες, γιά τήν ευτυχία καί τήν εύημερία τής Πατρίδας, γιά τήν ύπεράσπιση τής καθα
ρότητας τού μαρξισμού—λενινισμού, γιά τήν περι
φρούρηση καί τή νίκη τής Επανάστασης!
Ζήτω ό ήρωικός καί εργατικός λαός μας!
Ζήτω τό ένδοξο Κόμμα Εργασίας τής Αλβα
νίας, πιστός, συνετός καί σίγουρος καθοδηγητής
τοΰ λαοΰ μας!
Δόξα στό μαρξισμό—λενινισμό!
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