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Στις 27 Σεπτεμβρίου 1991, ήδη μετά τα γεγονότα του Αυγούστου και την απαγόρευση λειτουργίας 
του ΚΚΣΕ, συνήλθε το «XXII Έκτακτο Συνέδριο της Κομσομόλ». Το τελευταίο συνέδριο της 
Σοβιετικής Κομσομόλ. Ασχολήθηκε με ένα και μόνο ερώτημα - «Σχετικά με την τύχη της 
Κομσομόλ» - και αποφάσισε να διαλυθεί. Άλλωστε, ήταν φυσικό... Τι θα έπρεπε να κάνει μια 
«κομμουνιστική ένωση νεολαίας» τη στιγμή που το Κομμουνιστικό Κόμμα, του οποίου 
αποτελούσε τη πτέρυγα νεολαίας, είχε ήδη απαγορευτεί, οι περιφερειακές επιτροπές του είχαν 
σφραγιστεί και το σοβιετικό κράτος που δημιούργησε και έχτισε βρίσκονταν στα πρόθυρα του 
θανάτου;
Και η αντεπανάσταση, για να λέμε τα πράγματα με τα σωστά τους ονόματα, γιόρταζε τον θρίαμβό 
της. Είναι λοιπόν κατανοητό γιατί αυτοδιαλύθηκε... Στην έκθεσή του, ο τελευταίος επικεφαλής της 
Σοβιετικής Κομσομόλ, ο Βλαντίμιρ Ζιούκιν, δήλωσε: «Το παλιό σύστημα καταρρέει και μαζί με 
αυτό, η οργάνωση που ήταν στοιχείο αυτού του συστήματος πρέπει να πάψει να υφίσταται 
πολιτικά. Η ύπαρξη της Κομσομόλ ακόμη και με νέα ενδυμασία είναι αντικειμενικά αδύνατη». 
Μόνο η τύχη των περιουσιακών στοιχείων της οργάνωσης αποτέλεσε αντικείμενο έντονης 
συζήτησης στο συνέδριο.
Αλλά αυτό το ιστορικό γεγονός δίνει τη μεγάλη εικόνα για το τι σημαίνει αντεπανάσταση. 
Είναι ένας τόσο βαθύς λάκκος στον οποίο όχι μόνο χάνεται εντελώς κάθε ικανότητα 
αντίστασης και εξόδου από αυτόν, αλλά ακόμη και η κατανόηση του τι πραγματικά συμβαίνει.
Παρεμπιπτόντως, ο αξιωματούχος της Κομσομόλ που στην καρικατούρα του τίτλου «δεν 



βλέπει κανένα λόγο» για να φύγει ένας νεαρός ναζί από την Κομσομόλ δεν είναι μάλλον η 
χειρότερη εκδοχή της σήψης της Κομσομόλ. Ακόμη χειρότερα - ο ίδιος γραφειοκράτης, ο 
οποίος ασχολείται με χαρά κάτω από τη στέγη της Κομσομόλ σε επιχειρήσεις με την επωνυμία
«Επιστημονική και Τεχνική Δημιουργικότητα της Νεολαίας»(ΕΤΔΝ)..
Και τα προηγούμενα στάδια υποβάθμισης και αποσύνθεσης της Κομσομόλ αποτυπώθηκαν, 
παρεμπιπτόντως, σε αυτές τις γελοιογραφίες από τον «Κροκόδειλο» των προ-Περεστρόικα χρόνων.

Είναι άραγε περίεργο που όλα αυτά κατέληξαν στο σημερινό γλέντι των «προσκυνητών», των 
«χριστιανικών κρατών» και άλλων «Σολζενίτσηδων»;

Υ.Γ..Παρεμπιπτόντως... Τότε δεν είχα καταλάβει καλά τι ήταν η «ΕΤΔΝ» και γιατί 
διαφημιζόταν τόσο εμβληματικά. Θυμάμαι, το 1988, μελέτησα μια σελίδα της Κομσομόλσκαγια 
Πράβντα, η οποία ήταν εξολοκλήρου αφιερωμένη στην ΕΤΔΝ, και έμεινα έκπληκτος από το 
απόλυτο κενό περιεχομένου της. Ένα χρόνο αργότερα, ενώ περπατούσα στη Μόσχα, κάπου κοντά 
στη Νοβοσλομπόντσκαγια, συνάντησα μια τεράστια ατσάλινη πόρτα στο δρόμο, η οποία ήταν 
κλειδωμένη και έφερε την επιγραφή «Κέντρο ΕΤΔΝ».
Ίσως η πόρτα να ήταν τόσο ισχυρή όσο οι σιδερένιες πύλες της φυλακής Μπουτίρσκι που 
βρίσκονταν απέναντι! Οι σιδερένιες πόρτες αποτελούσαν τότε, σπάνιο είδος. Αργότερα, με την 
οριστική επιστροφή της ευλογημένης αστικής τάξης, όλες οι στύλοι των δρόμων καλύφθηκαν με 
διαφημίσεις που ανακοίνωναν «Σιδερένιες πόρτες! Σιδερένιες πόρτες!». Οι άνθρωποι, έχοντας 
αποδεχτεί τον κυρίαρχο αστικό νόμο «Homo homini lupus est» («Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο 
είναι λύκος»), έμαθαν να αμύνονται ο ένας εναντίον του άλλου.

Αλλά το 1989 τέτοιες θωρακισμένες προστατευτικές πόρτες αποτελούσαν ακόμη καινοτομία. Και 
πάλι αναρωτήθηκα γιατί η «Επιστημονική και Τεχνική Δημιουργικότητα της Νεολαίας», η οποία 



συνδέθηκε με χαρούμενους και ανοιχτόμυαλους νέους όπως ο εφευρέτης Σούρικ από το «Ιβάν 
Βασίλιεβιτς», θα έπρεπε να προστατεύεται από μια τόσο αδιαπέραστη ατσάλινη πανοπλία...
(σ. μ. από τη κωμωδία: «Ιβάν Βασίλιεβιτς: Επιστροφή στο μέλλον»)


