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Τι θα είναι η ιστορία ενός κόμματος; θα είναι η απλή εξιστόρηση 
της εξοηεριχής ζωής μιας πολιτικής οργάνιοσης; Πώς γεννήθηκε, 
οι πρώτες ομάδες που την αποτελέσανε, η ιδεολογική πολεμική 
μέσα από την οποία διαμορφώνεται το πρόγραμμά της και η αντί
ληψή της για τον κόσμο και τη ζωή; θα επρόκειτο σε τέτοια περί
πτωση, για την ιστορία περιορισμένων ομάδων από διανοούμε
νους και καμιά φορά για την πολιτική βιογραφία ενός μοναδικού 
ατόμου. Το πλαίσιο του πίνακα θα πρέπει λοιπόν να είναι ευρύ
τερο και πιο περιεκτικό.
θα πρέπει να φτιαχτεί η ιστορία μιας ορισμένης μάζας ανθρώπων 
που θα έχουν ακολουθήσει τους ηγέτες, θα τους έχουν υποστηρίξει 
με την εμπιστοσύνη τους, με την πίστη τους, με την πειθαρχία τους 
είτε θα τους έχουν κατακρίνει «ρεαλιστικά» με το να διασκορπι
στούν ή να μείνουν απαθείς μπροστά σε κάποιες πρωτοβουλίες. 
Αλλά αυτή η μάζα θα αποτελείται μόνον από τους οπαδούς του 
κόμματος; θα είναι αρκετό να παρακολουθήσεις τα συνέδρια, τις 
ψηφοφορίες κτλ, δηλαδή το σύνολο από τις δραστηριότητες και 
τους τρόπους ύπαρξης, που μ ’ αυτούς μια κομματική μάζα διαδη- 
λώνει τη θέλησή της; Είναι φανερό ότι θα χρειαστεί να πάρουμε 
υπόψη μας την κοινωνική ομάδα, που την εκφράζει το δεδομένο 
κόμμα και αποτελεί το πιο προχιορημένο τμήμα της: η ιστορία 
ενός κόμματος, δηλαδή, δε μπορεί παρά να είναι η ιστορία μιας 
καθορισμένης κοινωνικής ομάδας. Αλλά αυτή η ομάδα δεν είναι 
απομονωμένη, έχει φίλους, συγγενείς, αντίπαλους, εχθρούς. Μό
νον από τον περίπλοκο πίνακα ολόκληρου του κοινωνικού και 
κρατικού συνόλου (και συχνά επίσης με διεθνείς επεμβάσεις) θα 
βγει η ιστορία ενός κόμματος και γι ’ αυτό μπορεί να πει κανείς ότι 
γράφω την ιστορία ενός κόμματος δε σημαίνει τίποτε άλλο παρά 
ότι γράφω τη γενική ιστορία μιας χώρας από μιαν άποψη μονο- 
γραφική, για να προβληθεί μια χαρακτηριστική της πλευρά. Ένα 
κόμμα θα έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη σημασία και βάρος στο μέ
τρο ακριβώς που η ιδιαίτερη δραστηριότητά του θα έχει βαρύνει 
περισσότερο ή λιγότερο στον καθορισμό της ιστορίας μιας χώρας.

Αντόνιο Γκράμσι





ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Η έκδοση του βιβλίου αυτού έρχεται σε μια στιγμή φαινομενικής 
νίκης του ιμπεριαλισμού που επιβάλλει τη νέα τάξη γυρίζοντας 
την ανθρωπότητα σε εποχές βαρβαρότητας, κυριαρχίας της 
αντεπανάστασης, και οπτουσίας εκείνης της αριστεράς που θα 
είναι στην πρωτοπορία οδηγώντας και συνενώνοντας τις αντι
στάσεις και τους αγώνες των λαών, των εργαζόμενων και της 
νεολαίας.
Σε μια στιγμή που επιχειρείται να επιβληθεί μια «ανάποδη» ανά
γνωση της ιστορίας, να εξοστρακιστεί με κάθε τρόπο το φάντα
σμα του κομμουνισμού. Αυτή η προσπάθεια «ανάποδης» ανά
γνωσης της ιστορίας του κομμουνιστικού κινήματος έχει ενταθεί 
το τελευταίο διάστημα και στη χώρα μας με εκδόσεις βιβλίων και 
αρθρογραφία σε εφημερίδες και περιοδικά που στην ουσία ανα
μασούν τον πιο χυδαίο αντικομμουνισμό περιβλημένο με το «κύ
ρος» έγκριτων συγγραφέων, καθηγητών, δημοσιογράφων. Μια 
«εκσυγχρονισμένη» εκδοχή της εθνικοφροσύνης και της κονσερ- 
βοκουτολογίας που πασάρεται με «πανεπιστημιακό - επιστημο
νικό» περιτύλιγμα.
Ωστόσο το φάντασμα του κομμουνισμού εξακολουθεί να πλα
νιέται πάνω από τον κόσμο, τα γεγονότα είναι «πεισματάρικα» 
και η ιστορική μνήμη δεν είναι εύκολο να λοβοτομηθεί. Πληθαί
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νουν οι αντιστάσεις στην ιμπεριαλιστική νέα τάξη και γεννιού
νται καθημερινά νέες, αναζωπυρώνεται και αυξάνεται το ενδια
φέρον για την ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος. 
Προχωρήσαμε στην έκδοση αυτού του βιβλίου θεωρώντας ότι 
αποτελεί μια σημαντική συμβολή στη γνώση και αποτίμηση της 
ιστορίας του κομμουνιστικού κινήματος της χώρας μας. Τιμώ
ντας παράλληλα τη μνήμη του Γιάννη Χοντζέα που τούτες τις 
μέρες συμπληρώνονται δέκα χρόνια από το θάνατό του.
Το βιβλίο αυτό αποτελείται από οχτώ κείμενα του Γιάννη Χο
ντζέα. Το καθένα από αυτά γράφτηκε απαντώντας και καλύ
πτοντας συγκεκριμένη ανάγκη που έθετε η συγκεκριμένη χρο
νική στιγμή της συγγραφής τους. Ωστόσο, παρόλο το «συγκε
κριμένο» χαρακτήρα τους, τα γραφτά αυτά καταπιάνονται με 
τα πιο κρίσιμα και καθοριστικά ζητήματα δίνοντας το πλαίσιο 
για την ανάγνωση όλης της ιστορίας του κομμουνιστικού κινή
ματος από τη γέννησή του μέχρι τη διάλυση του μ-λ κινήματος 
στις αρχές του '80.
Πρόκειται για απόψεις που ενώ έχουν διατυπωθεί χρόνια πριν, 
είναι πάντα επίκαιρες και διαχρονικές, γιατί άλλωστε η ιστορική 
αλήθεια δεν είναι αλήθεια «της στιγμής» αλλά έχει διαχρονική ισχύ. 
Στα χρόνια που μεσολάβησαν από τη συγγραφή τους (τα περισ
σότερα είναι γραμμένα γύρω στο '70) έχουν δημοσιευτεί διάφορα 
ντοκουμέντα και μαρτυρίες (για διάφορες σκοπιμότητες) που 
όμως δεν ανατρέπουν σε τίποτα αλλά αντίθετα επιβεβαιώνουν 
και ενισχύουν τις απόψεις του Γιάννη Χοντζέα. Απόψεις που ενώ 
έχουν γνωστοποιηθεί και δημοσιευτεί, δεν έχουν συζητηθεί και 
παρασιωπούνται είτε γιατί ενοχλούν είτε γιατί ανατρέπουν την 
ισχύουσα άποψη που έχει καθιερώσει ο ρεβιζιονισμός και όλες τις 
παραλλαγές αυτής της άτττοψης. Ενώ μπορεί να συζητιέται και να 
προβάλλεται κάθε ανιστόρητη, ρηχή ή υποκειμενίστικη άποψη 
(μιλάμε για την αριστερά γενικά κι όχι για την αστική ιστοριογρα
φία), γύρω από τις απόψεις και το έργο του Γιάννη Χοντζέα 
υπάρχει σιωπή. Αναμενόμενο, στο βαθμό που η συζήτηση και η 
αντιπαράθεση απαιτούν επιχειρήματα και όχι αφορισμούς. Και η 
επιχειρηματολογία είναι μάλλον αρκετά φτωχή.
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Ο Γιάννης Χοντζέας θεωρούσε πως το «ξεκαθάρισμα των λογα
ριασμών με το παρελθόν» και το «χώνεμα της πείρας» που έχει 
συσσωρευτεί, είναι ζητήματα καθοριστικά για το προχώρημα 
της όποιας οργανωμένης προσπάθειας αναφέρεται στον κομ
μουνισμό και θέλει να έχει πρωτοπόρο ρόλο στους αγώνες των 
εργαζόμενων και του λαού.
Θεωρούσε πως η μελέτη της ιστορίας του ΚΚΕ δεν μπορεί παρά 
να γεννήσει αισιοδοξία, λέγοντας: «αν αναλυθούν και μελετηθούν 
βαθύτερα τα καθέκαστα της ιστορίας του ΚΚΕ... η μελέτη αυτή δε 
μπορεί παρά να γεννήσει αισιοδοξία. Αισιοδοξία με την έννοια 
πως προσφέρουν αυτά τα "καθέκαστα" συμπεράσματα και δι
δάγματα μεγαλύτερης εμβέλειας από το "μερικό", το "εθνικό", το 
"ειδικό" της περίπτωσης, για το σήμερα και το αύριο. Αλλά για 
να γίνει αυτό, πρέπει να παραμεριστεί κάθε μερική, "μερολη
πτική" αφετηρία που παραγνωρίζει, αγνοεί την "πανοραμική" 
ενατένιση της συγκεκριμένης ιστορικής πορείας. Να φτάσει η 
"ματιά"μέχρι το απώτατο άκρο του ερευνώμενου πεδίου... Ούτε 
να αγνοήσει αλλά ούτε να περιχαρακωθεί στα όρια "τεκμηρίων", 
"εγγράφων", "αρχείων", κι ούτε να αγνοήσει αλλά να μην "χα
θεί" σε μνήμες που αλλοιώθηκαν ή αλλοιώνονται από εφήμερες, 
με την ευρύτερη έννοια, σκοπιμότητες».
Για να επικρατήσει ο ρεβιζιονισμός στο ΚΚΕ, έπρεπε να αναπο
δογυρίσει συνειδήσεις, παραδόσεις, ήθη. Έπρεπε να «μερολη
πτήσει», να «αλλοιώσει» μνήμες για να «αλλοιωθούν» κάποια γε
γονότα, για να έρθει η ιστορία στα «μέτρα» του.
Στα κείμενα που περιλαμβάνονται σ' αυτό το βιβλίο, ο Γιάννης 
Χοντζέας στέκεται σε σημαντικά και κρίσιμα ζητήματα της ιστο
ρίας του κομμουνιστικού κινήματος της χώρας μας που έχουν 
αξιολογηθεί και εκτιμηθεί «μερικά» ή από «μεροληπτικές» αφε
τηρίες. Ζητήματα όπως ο ρόλος, η επιρροή και η επίδραση της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς και γενικότερα του διεθνούς κομμουνι
στικού κινήματος στην πορεία του ελληνικού, η αποτίμηση του 
ρόλου και του έργου του Ζαχαριάδη, η τραγωδία του Αρη Βε- 
λουχιώτη, ο ηρωικός και άνισος αγώνας του Δημοκρατικού 
Στρατού, οι όροι που έκαναν δυνατή την επικράτηση του ρεβι-
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ζιονισμού, αλλά και οι καθυστερήσεις και οι αδυναμίες της αντι- 
ρεβιζιονιστικής πάλης και του μ-λ κινήματος. Στέκεται με μια 
«ματιά» που αξιοποιεί αλλά δεν περιχαρακώνεται σε τεκμήρια 
και αρχεία, αξιοποιεί αλλά δεν χάνεται στις μνήμες των υποκει
μένων αυτής της ιστορίας. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε πως αυτή 
η έκδοση αυτή μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τη 
μελέτη της ιστορίας του κομμουνιστικού κινήματος. Βοήθημα για 
να «ξεκαθαριστούν οι λογαριασμοί» με το παρελθόν, για να 
βγουν «συμπεράσματα και διδάγματα για το σήμερα και το αύ
ριο». Γιατί αργά ή γρήγορα «θάχουμε πάλι γιορτή στο χωριό 
μας».

Οχτώβρης 2004



ΜΕΡΙΚΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Το κείμενο αυτό γράφτηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 60 
χρόνων από την ίδρυση του ΚΚ Ε  (1978) και καταπιάνεται 
με σημαντικά ζητήματα της ιστορίας του ελληνικού κομ
μουνιστικού κινήματος. Δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στην 
εφημερίδα Προλεταριακή Σημαία και αναδημοσιεύτηκε 
στο Πολιτικό Δελτίο Α/συνεχεια, τ. 42 (Νοέμβρης 1994).

Συμπληρώθηκαν 60 χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΕ. Μια πορεία 
μακρόχρονη, πολυτάραχη, που κλείνει μέσα της τις ηρωικότε
ρες, τις μεγαλειωδέστερες σελίδες της νεοελληνικής ιστορίας απ' 
τη μια, και απ' την άλλη γεγονότα και ενέργειες αντίθετες με 
τους πόθους των κομμουνιστών, των λαϊκών αγωνιστών, των 
δημοκρατικών μαζών του τόπου μας, πράξεις που όχι μόνο δεν 
στάθηκαν στο ύψος της ανιδιοτελούς, απλόχερης, γεμάτης αυ
τοθυσία προσφοράς των χιλιάδων αγωνιστών της λευτεριάς, μα 
γκρέμισαν αυτά που χτίστηκαν με ατέλειωτους κόπους, με ανεί
πωτες θυσίες, παραδίνοντας τον τόπο μας και το λαό μας στα 
χέρια του ιμπεριαλισμού και του εγχώριου δοσιλογισμού.
Η ιστορία των κρισιμότερων στιγμών της εξηντάχρονης πορείας 
του κομμουνιστικού κινήματος στον τόπο μας γράφτηκε και ξα
ναγράφτηκε από δεκάδες χέρια κι ανάμεσά τους από πολλούς
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απ' τους πρωταγωνιστές των εκρηχτικότερων περιόδων και ιδι
αίτερα της περιόδου 1940-50. Γράφτηκε και κατά κανόνα παρα
χαράχτηκε με στόχο να υπηρετήσει σημερινές πολιτικές σκοπι
μότητες ή να δικαιώσει προσωπικά ανθρώπους που ευθύνονται 
για την ήττα ενός κινήματος που είχε συγκεντρώσει τις προϋ
ποθέσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών που περίμεναν 
και ποθούσαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι του λαού.
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 χρόνων απ' την ίδρυση 
του ΚΚΕ η ιστορία ξαναγράφεται και ξαναπαραχαράζεται από 
τις πένες του αστικού τύπου, που μην έχοντας να επιδείξει τί- 
ποτ' άλλο από απανωτές προδοσίες και αντιλαϊκές πράξεις του 
κόσμου του οποίου τα ταξικά συμφέροντα εκπροσωπεί, βάλ- 
θηκε να κερδοσκοπήσει με την ιστορία του αντίπαλου στρατό- 
πεδου, με την ιστορία των αγώνων και των θυσιών της εργατι
κής τάξης και των λαϊκών δημοκρατικών μαζών. Και διοχετεύει 
με πρόσχημα την ιστοριογραφία, την κυρίαρχη ιδεολογία, την 
ιδεολογία της υποτέλειας, παρουσιάζοντας σαν νομοτελειακή 
την εξάρτηση του τόπου απ' τις μεγάλες δυνάμεις και τελικά 
σαν ουτοπική —ή τυχοδιωκτική— κάθε πραγματική προσπά
θεια, κάθε αγώνα για την κατάχτηση της ανεξαρτησίας.
Πέρα απ' αυτό. Ο ρεβιζιονισμός, ουσιαστικός συνεχιστής της 
γραμμής της Βάρκιζας, γράφει κι αυτός ξανά την ιστορία με δύο 
στόχους: Ο πρώτος, η δικαίωση της σημερινής πολιτικής του 
γραμμής. Ο δεύτερος, η καπηλεία των μακρόχρονων αγώνων 
των κομμουνιστών πούχουν καταξιωθεί στις συνειδήσεις των 
δημοκρατικών ανθρώπων του τόπου μας, πούχουν ακατάλυτα 
ριζώσει στην ψυχή τους. Απ' αφορμή τα εξηντάχρονα, επιχει- 
ρείται φυσικά μια πολύπλευρη καπηλεία των κοινωνικών και 
των εθνικών αγώνων που διεξάχθηκαν με πρωτοπόρους τους 
κομμουνιστές, από τους ίδιους τους αρνητές τους. Η ηγεσία του 
«Κ»ΚΕ εμφανίζεται, εξ απαλών φυσικά ονύχων, να υιοθετεί γε
νικά όλες τις αγωνιστικές περιόδους του κομμουνιστικού κινήμα
τος της Ελλάδας, αποφεύγοντας προσεκτικά να προχωρήσει σε 
μια έστω υποτυπώδη αναλυτική εξέταση των περιόδων αυτών 
που θα φανέρωναν τις καθαρά δημαγωγικές και καπηλικές της
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προθέσεις και θάκαναν ανάγλυφες τις αντιφάσεις ανάμεσα στην 
υιοθέτηση των αγώνων αυτών και στη σημερινή της πολιτική 
γραμμή.
Η μελέτη της ιστορικής πείρας για ένα ζωντανό λαϊκό κίνημα 
έχει ένα μοναδικό σκοπό: Να φωτίσει το δρόμο του σ' αγώνες 
δύσκολους, να το οπλίσει με ό,τι ζωντανό, δημιουργικό, θετικό 
έχει να προσφέρει η μακρόχρονη λαϊκή πάλη, να το απαλλάξει 
απ' ό,τι νοσηρό ή λαθεμένο εμπόδισε την πραγματοποίηση των 
στόχων για την εκπλήρωση των οποίων το κομμουνιστικό κί
νημα συγκροτήθηκε, αγωνίστηκε και πρόσφερε αμέτρητες θυ
σίες. Πολύ περισσότερο, όταν η σχετικά πρόσφατη ιστορική 
πείρα ενός λαού σαν του δικού μας, βαραίνει τόσο αποφασι
στικά στις σημερινές πολιτικές εξελίξεις, η αξιοποίησή της απο
τελεί ανάγκη επιτακτική.
Το κίνημά μας έχει ήδη τοποθετηθεί στα ζητήματα της ιστορικής 
πορείας του κομμουνιστικού και του λαϊκού και δημοκρατικού κι
νήματος της χώρας μας, με πνεύμα που απορρέει από τις γενι
κότερες ιδεολογικές και πολιτικές κατευθύνσεις του. Σήμερα, 
κάτω απ' το φως των γενικότερων πολιτικών εξελίξεων, απαι
τείται μια βαθύτερη και πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, βασισμένη 
τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους διεθνείς παράγοντες 
που καθόρισαν την έκβαση των γεγονότων σε κρίσιμες για το 
λαό και τη χώρα μας στιγμές, για να ενισχύσει το ιδεολογικό μέ
τωπο ενάντια στην αντίδραση και το ρεβιζιονισμό, για να ισχυ
ροποιήσει ιδεολογικά και πολιτικά το κόμμα και το κίνημά μας 
στη διεξαγωγή του αγώνα που έχουν αναλάβει.
Σαν συμβολή στην προσπάθεια αυτή, καθώς και στον προβλη
ματισμό των αναγνωστών της εφημερίδας μας γύρω από ζητή
ματα που δεν έπαψαν ν' απασχολούν τους κομμουνιστές κι 
όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους στην Ελλάδα, δημοσιεύ
εται απ' αυτό το φύλλο της «Προλεταριακής Σημαίας» το άρθρο 
«Μερικά ζητήματα της ιστορίας του ΚΚΕ».
Με τη συμπλήρωση εξήντα χρόνων από την ίδρυση του ΚΚΕ, η 
σκέψη κάθε κομμουνιστή στρέφεται στις στρατιές των μαχητών 
που έδωσαν τη ζωή τους θυσία για την απελευθέρωση και την
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ανεξαρτησία της χώρας μας, για τη λαϊκή δημοκρατία και το σο
σιαλισμό. Στρέφεται στους χιλιάδες των βασανισμένων, των φυ
λακισμένων, των εξορισμένων, αυτών που στερήθηκαν για χρό
νια τις χαρές μιας ζωής ανθρώπινης, για να υπηρετήσουν την 
εργατική τάξη και το λαό της Ελλάδας. Στρέφεται στις χιλιάδες 
πολιτικούς πρόσφυγες που κλείνουν σε λίγο τριάντα χρόνια μα
κριά απ' την πατρίδα, ανταμοιβή των δυνάμεων της υποτέλειας 
για την αφοσίωσή τους στην υπεράσπιση των συμφερόντων 
της εργατικής τάξης και του λαού.
Η πείρα της γενιάς των πρώτων αγωνιστών του κομμουνιστικού 
κινήματος της Ελλάδας και η ιστορική πείρα της γενιάς της αντί
στασης διδάσκουν τη σημερινή γενιά των αγωνιστών του Πολυ
τεχνείου.
Το κομμουνιστικό κίνημα της χώρας μας, αν και εμφανίστηκε με 
καθυστέρηση στο πολιτικό προσκήνιο, ταυτίστηκε, συγχωνεύ
τηκε απ' την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του με την εργατική 
τάξη της Ελλάδας. Η ικανότητά του ν' αναπτυχθεί στο μαζικό 
χώρο, ν' αγκαλιάσει την εργατική τάξη και τις εργαζόμενες μά
ζες μέσα σε συνθήκες συνεχών και ασταμάτητων διωγμών, η συ
σπείρωση γύρω απ' τις γραμμές του της πλειοψηφίας της ερ
γατικής τάξης στα χρόνια πριν τον πόλεμο, η συνένωση της συ
ντριπτικής πλειοψηφίας του λαού στην εποποιία της εθνικής 
αντίστασης και των μετέπειτα ταξικών και εθνικών αγώνων, η 
ικανότητά του ν' ανασυγκροτηθεί και να μαζικοποιηθεί σ' ελάχι
στα χρόνια μετά τις απανωτές ήττες, δείχνουν τους ακατάλυ
τους δεσμούς του με το λαό της Ελλάδας και συγκαταλέγονται 
στα πιο θετικά στοιχεία της παρακαταθήκης που αφήνει στις 
νέες γενιές η μακρόχρονη πορεία του. Κι ακόμα, η αφοσίωση 
των μελών και των οπαδών του στην υπόθεση της απελευθέ
ρωσης της εργατικής τάξης και των εκμεταλλευόμενων και κα- 
ταπιεζόμενων μαζών, η απλοχεριά στη θυσία, η ολόψυχη συμ
μετοχή στον αγώνα χιλιάδων ανθρώπων γεμάτων πίστη, δείχνει 
το δρόμο για την πραγματοποίηση των στόχων που τάχθηκε να 
εκπληρώσει και που ύστερα από εξήντα χρόνια παραμένουν 
ανεκπλήρωτοι.
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Η ιστορία διδάσκει κι σττ' την ανάποδη: Η νίκη της υπόθεσης 
του λαού είναι αδιανόητη χωρίς ξεκάθαρους στρατηγικούς στό
χους. Είναι αδύνατη όταν στις γραμμές του κόμματος και ιδιαί
τερα σε ανώτερα κλιμάκιά του κυριαρχεί ο καιροσκοπισμός και 
η έλλειψη εμπιστοσύνης στις μάζες των κομμουνιστών και των 
λαϊκών αγωνιστών. Είναι ανέφικτη όταν λείψει η εμπιστοσύνη 
στις δυνάμεις του λαού, όταν θεωρείται απαραίτητη η στήριξη 
σε κάποιον ή κάποιους άλλους, γεγονός που όπως συνέβηκε στο 
δικό μας κίνημα, δεν διακύβευσε απλά τις τύχες ενός ολόκληρου 
λαού στη δεκαετία του '40, μα άνοιξε τις πόρτες για την εξάρ
τηση του κόμματος και μέσω αυτής στη διάλυση του κομμουνι
στικού κινήματος της χώρας μας.
Ας αφομοιώσουμε τη θετική πείρα του τιτάνιου αγώνα που 
έχουν διεξάγει οι κομμουνιστές της Ελλάδας. Κι ας απορρίψουμε 
την αρνητική πείρα που χαρακτήρισε γενιές καθοδηγητικών στε
λεχών του ΚΚΕ. Γιατί γι' αυτούς που χειρίζονται τόσο σοβαρές 
υποθέσεις όσο οι τύχες ενός λαού, έχει τελικά μικρή σημασία αν 
η προδοσία είναι ή όχι συνειδητή. Ας μην ξεχνάμε ότι «ο δρόμος 
για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις»

Σε εποχές κρίσιμες και μεταβατικές σαν κι αυτή που περνάμε, εί
ναι απαραίτητο να ξαναδούμε προβλήματα που είτε το θέλουμε 
είτε όχι έχουν τεθεί από τη ζωή, χωρίς δημαγωγικές απλουστεύ- 
σεις και ρητορικές κορώνες, χωρίς σκοπιμότητες έξω από μία: 
εκείνη που βοηθάει το βλέμμα μας ανασκοπώντας το παρελθόν 
να μη χάνει από μπροστά του το μέλλον, την πρόοδο και τη νίκη 
του κινήματος. Αυτή η σκοπιμότητα δεν φοβάται ούτε την αλή
θεια ούτε πικρά συμπεράσματα, αν επιβάλλει η πραγματικότητα 
να βγούνε τέτια. Οπλίζει αυτούς που τα συνειδητοποιούν με πιο 
ακονισμένα όπλα για να τα βγάλουνε πέρα στον τραχύ και αδυ
σώπητο αγώνα που διεξάγουν ενάντια σε κάθε είδους εχθρούς.

Οι δύο κύριες τάσεις του ρεβιζιονισμού στη χώρα μας στέκονται 
αρνητικά και μηδενιστικά απέναντι στο παρελθόν του κομμουνι
στικού κινήματος γενικά. Η πρώτη —η «εσωτερική»— με τη
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φλυαρία της και η δεύτερη με τη σιγή της, στα καίρια προβλή
ματα της ιστορικής πορείας του κινήματος. Δίνουν μονάχα όσα 
μετρημένα δίνει κάθε φορά για εσωτερικούς και εξωτερικούς λό
γους η διεθνής ρεβιζιονιστική ηγεσία που φυσικά με μερικές 
«σκληρές» διορθώσεις, έχει διατηρήσει τη χρουστσωφική έκδοση 
για το παρελθόν του κομμουνιστικού κινήματος.
Για μας το πρόβλημα έχει δύο πλευρές: Έχουμε το δικαίωμα να 
πούμε με όσα στοιχεία διαθέτουμε την άποψή μας για την ιστο
ρική πορεία της γέννησης και ανάπτυξης του διεθνούς κομμου
νιστικού κινήματος μετά τον Οχτώβρη γενικά; Έχουμε το δικαί
ωμα να πούμε την άποψή μας για τις σχέσεις του παγκόσμιου 
κομμουνιστικού κινήματος, της ΚΔ αρχικά και του ΚΚΣΕ και άλ
λων κομμουνιστικών κομμάτων με το ΚΚΕ πριν το 1956; Ύστερα 
από όσα έχουν γραφτεί και υποστηριχτεί 20 χρόνια τώρα, 
πρώτα από τον ενωμένο και μετά τον διασπασμένο ρεβιζιονι- 
σμό στη χώρα μας, σχετικά μ' όλα αυτά, θα αποτελούσε παρά
λειψη καθήκοντος το να μην τοποθετηθούμε πέρα απ' όσα γε
νικά έχουμε διακηρύξει και που μας διαχωρίζουν από το ρεβι- 
ζιονισμό γενικά και από τα άλλα αντιμαρξιστικά-αντιλενινιστικά 
ρεύματα και τάσεις.
Η κριτική για να είναι αποτελεσματική πρέπει να συνδυάζει δύο 
στοιχεία: Να σέβεται τα γεγονότα και να διαποτίζεται από το 
πνεύμα της μαχητικοποίησης και του γενικού ιδεολογικοπολιτι
κού ανεβάσματος των κομμουνιστών, των συμπαθούντων, των 
βασικών μαζών γενικά. Πρέπει να αντιτίθεται τόσο στον υπερ
ταξικό αστικό αντικειμενισμό όσο και στους εκχυδαϊσμούς της 
ταξικής άποψης που πλαστογραφούν συνειδητά ή όχι την 
πραγματικότητα απ' όποια κίνητρα κι αν ξεκινάνε.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ 
ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΔ ΤΟΥ 1931

Το κομμουνιστικό κίνημα στη χώρα μας δεν μπήκε τεχνητά από 
τα έξω. Αποτελούσε ιστορική αναγκαιότητα. Όμως, αν δεν συ
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νέτρεχαν οι εξωτερικοί παράγοντες, ίσως να βολόδερνε για κά- 
μποσες το λιγότερο δεκαετίες το «αυθόρμητο» εργατικό κίνημα 
στα πλαίσια του εργατίστικου ρεφορμισμού.
Όπως και σ' άλλες χώρες έτσι και στη δική μας το κίνημά μας 
γεννήθηκε, ξεπετάχτηκε ύστερα από την Οχτωβριανή Επανά
σταση και βοηθήθηκε να προχωρήσει και να αναπτυχθεί, να αν- 
δρωθεί, από την Κομμουνιστική Διεθνή για ένα σημαντικό χρο
νικό διάστημα είκοσι περίπου χρόνων.
Στη χώρα μας άργησε να εμφανιστεί οργανωμένο σοσιαλιστικό 
κίνημα σε σχέση με τις γειτονικές μας χώρες. Αυτό οφείλεται και 
σε αντικειμενικούς όσο και σε υποκειμενικούς όρους. Οι αντικει
μενικοί δεν ήταν μονάχα η γενική καθυστέρηση και η εξάρτηση 
της χώρας, γιατί και η Σερβία και η Βουλγαρία είχαν αυτά τα χα
ρακτηριστικά. Η διαφορά βρίσκεται στον έντονο παρασιτικό με- 
ταπρατικό χαρακτήρα της οικονομίας και στον τρόπο που γεν
νήθηκε και αναπτύχθηκε ιστορικά. Αν θέλουμε να συσχετίσουμε 
τους δύο παράγοντες θα μπορούσαμε να πούμε πως ο υποκει
μενικός παράγοντας έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στην καθυστέ
ρηση αυτή, όχι ξεκάρφωτα, ούτε μυστηριώδικα. Μπορεί να συ
νοψιστεί στο μεγαλοϊδεατισμό αλλά και στην έλλειψη μιας πραγ
ματικής επαφής της αστικής διανόησης με τα ευρωπαϊκά και 
άλλα κέντρα, όπου αναπτύσσονταν και δυνάμωναν τα διάφορα 
ιδεολογικά ρεύματα. Μεγαλοσέρβικη πολιτική και μεγαλοβουλ- 
γάρικη πολιτική ασκούσαν και οι ιθύνουσες τάξεις των γειτονι
κών χωρών, αλλά οι τέτιες πολιτικές τους δεν είχαν τις ρίζες που 
είχε ο δικός μας μεγαλοϊδεατισμός. Γι' αυτό πνευματικά, πολιτι
στικά, οι γειτονικές μας χώρες έκαναν πιο γρήγορα βήματα απ' 
ό,τι εμείς. Ακόμα: η αστική διανόηση της χώρας μας, η πιο «προ
χωρημένη», συνδεόταν κι αυτή περισσότερο με τις παροικίες 
(Αλεξάνδρεια λόγου χάρη) που οι απηχήσεις των διεθνών πρω
τοποριακών ρευμάτων περνούσαν απ' την κρισάρα του εγγλέζι
κου «σοσιαλισμού». Ενώ δεν συνέβαινε το ίδιο με τη Γιουγκοσλα
βία και τη Βουλγαρία που η αντιδραστική πλευρά της σύνδεσής 
τους με την τσαρική Ρωσία είχε και ένα θετικό αποτέλεσμα: τη 
διάδοση των ιδεών του πιο προχωρημένου τότε τμήματος της
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παγκόσμιας σοσιαλδημοκρατίας, των ρώσων σοσιαλδημοκρα
τών.
Έτσι η πρώτη αξιόλογη σοσιαλιστική οργάνωση στη χώρα μας 
συνδέεται με τη Φεντερασιόν της Θεσσαλονίκης, ενώ ό,τι μας 
έρχεται από την Αίγυπτο, Αγγλία κλπ (Δρακούλης - Σκληρός) 
έχουν ολοφάνερη τη σφραγίδα του αγγλικού εργατισμού ή φα- 
βιανισμού1.
Ο ρόλος της χώρας μας στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και σε συνέ
χεια στη μικρασιατική εκστρατεία, η ανωριμότητα του κόμματος 
που ιδρύθηκε κάτω από τους γνωστούς όρους (προσπάθειες 
Βενιζέλου να το ελέγξει, πάλη με την προλεταριακή γραμμή κλπ) 
κάνει την ΚΔ στη φάση αυτή να αποδίνει περιορισμένες δυνατό
τητες στο ΚΚΕ σε αντίθεση για παράδειγμα με το ΚΚ Βουλγαρίας 
και συνετέλεσε στη γνωστή απόφαση για το Μακεδονικό που 
ευνοούσε το ΚΚ Βουλγαρίας κύρια. Η απόφαση αυτή πάρθηκε 
όταν τα εθνολογικά δεδομένα είχαν αλλάξει. Ήταν μια θέση που 
η καθοδήγηση της ΚΔ πίστευε τότε πως θα βοηθούσε στην επα- 
ναστατικοποίηση της Βουλγαρίας και σε συνέχεια της Βαλκανι
κής. Στην υιοθέτηση της θέσης διαφώνησαν οι αντιπρόσωποι 
του ΚΚΕ και του ΚΚ Σερβίας. Αλλά η θέση επιβλήθηκε. Τη θέση 
αυτή παρά τα εσωτερικά τραντάγματα και τις διαφωνίες την 
υπερασπίστηκε το ΚΚΕ. Τα γεγονότα έδειξαν πως η θέση αυτή 
παρέμεινε αδικαιολόγητα σε ισχύ. Αλλά η ΚΔ εξακολουθούσε να 
πιστεύει στις δυνατότητες του ΚΚ Βουλγαρίας. Συνετέλεσαν και 
καθαρά εσωτερικά ζητήματα, όπως η οπορτουνιστική θέση των 
ηγετών του ΚΚΕ, ο φιλελευθερισμός που επικρατούσε στο ΚΚΕ 
(συλλήψεις αντιπροσώπων της ΚΔ το 1926 και 1930), που δυ
νάμωσαν τις τάσεις υποτίμησης του ΚΚΕ από την ΚΔ. Τα εσω
τερικά αυτά ζητήματα δεν ήταν φυσικά μικροπράγματα, αλλά 
τέτια και ίσως μεγαλύτερα συνέβηκαν και σε άλλα κομμουνι-

1. (Σ.τ.ε.) Η Φαβιανή εταιρία ήταν αγγλική ρεφορμιστική οργάνωση που 
ιδρύθηκε το 1884 και αρνούνταν την αναγκαιότητα της ταξικής πάλης του προ
λεταριάτου και της σοσιαλιστικής επανάστασης. Το 1900 πέρασε στο Εργατικό 
κόμμα.
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οτικά κόμματα και μάλιστα ισχυρά, όπως στο ΚΚ Γαλλίας.
Η επιστολή του αντιπροσώπου της ΚΔ που πιάστηκε το 1926 
και απελάθηκε, έκανε μια κριτική των λαθών και υπόδειχνε κα
τευθύνσεις για τη μπολσεβικοποίηση του κόμματος. Έγιναν 
προσπάθειες στην πράξη. Αλλά δύο βασικά γεγονότα, η έλλειψη 
συγκεκριμένης βοήθειας της ΚΔ για τη χάραξη μιας ορθής γραμ
μής και οι επιπτώσεις της εσωτερικής πάλης στο μπολσεβίκικο 
κόμμα έφεραν νέες περιπέτειες στο ΚΚΕ. (Αποστασία 9 από 
τους 10 βουλευτές το 1928, αποστασία του Πουλιόπουλου, ενί
σχυση του αντεπαναστατικού αρχειοτροτσκισμού2 από τον 
τροτσκισμό γενικά και την τάση Πουλιόπουλου σε συνέχεια, 
φραξιονιστική πάλη χωρίς αρχές του 1929-31).
Υποστηρίχτηκε και υποστηρίζεται απ' τον ρεβιζιονισμό πως η 
ΚΔ δεν έπρεπε να επέμβει το 1931 και έπρεπε το κόμμα με τις 
δικές του δυνάμεις να βγει από την κρίση. Επιφανειακά η θέση 
αυτή είναι λαμπερή, αλλά η πραγματικότητα την ανατρέπει. Δεν 
μπορούσε να βγει το ΚΚΕ από την κρίση με τις δικές του δυνά
μεις στην κατάσταση που είχε φτάσει το 1929-30. Αλλοι κριτι
κάρουν τον τρόπο της επέμβασης κι όχι την επέμβαση. Έπρεπε 
λένε να συγκληθεί συνέδριο και με τη βοήθεια της ΚΔ οι δημο
κρατικές διαδικασίες να τηρηθούν και η ηγεσία που θα αναδεί
χνονταν να είχε την εμπιστοσύνη του κόμματος. Αλλά κι αν γι
νόταν αυτό, στην καθοδήγηση θάβγαιναν όσοι βρίσκονταν και 
προηγούμενα. Γιατί το καθοδηγητικό αχτίφ πούχε διαμορφωθεί 
τότε, είχε όχι μονάχα ανακατευτεί ενεργά στην φραξιονιστική 
πάλη, αλλά και ήταν διαποτισμένο από το πνεύμα της φράξιας, 
από ένα αλλοπρόσαλλο κράμα σεχταρισμού και οπορτουνισμού. 
Έπειτα, όσοι κριτικάρουν την επέμβαση αυτή της ΚΔ, δεν κριτι
κάρουν ανάλογες επεμβάσεις της αλλού, όπως λόγου χάρη στο 
ΚΚ Γαλλίας. Οι ιστορικές συνθήκες της εποχής έκαναν όχι μο

2. (Σ.τ.ε.) Το 1922-23 εμφανίστηκε η οργάνωση «Αρχείο του μαρξισμού» με 
σύνθημα «να μάθουμε το μαρξισμό και ύστερα να παλέψουμε». Οι «αρχείοι» 
έκαναν τρομοκρατικές ενέργειες και δολοφονικές επιθέσεις ενάντια στους κομ
μουνιστές. Το 1928-29 προσχώρησαν στον τροτσκισμό.
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νάχα νόμιμες αλλά και αναπόφευχτες τέτιες επεμβάσεις της ΚΔ. 
(Μ' αυτό δεν προσυπογράφουμε κάθε επέμβαση από την 
άποψη των κατευθύνσεων, μέτρων κλπ).
Το πρόβλημα δεν βρίσκεται εκεί. Το ερώτημα είναι: Το καινούργιο 
καθοδηγητικό αχτίφ του ΚΚΕ, ήταν ώριμο να παίξει το ρόλο του 
αυτοδύναμα, και η στάση της ΚΔ απέναντι στα καθαιρεμένα στε
λέχη ήταν εκείνη που έπρεπε; Εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο 
απλά. Πρωτεργάτες του φραξιονισμού δίχως αρχές οι Γ. Σιάντος 
και Κ. Θέος σε λίγο έρχονται ξανά στην Ελλάδα και πρωθούνται 
στο ΠΓ. Έτσι που σε κρίσιμες στιγμές για το κίνημα, η καθοδή
γηση του κόμματος περνάει στα χέρια του «τιμωρημένου» Γ. Σιά- 
ντου. Από την άλλη, το νέο καθοδηγητικό αχτίφ του ΚΚΕ στα 
χρόνια εκείνα βρισκόταν κάτω από την απόλυτη «γοητεία» του 
Ν. Ζαχαριάδη κι αυτό όχι τόσο γιατί χρησιμοποιούσε διοικητικές 
μεθόδους, αλλά γιατί σε σχέση με τους άλλους υπερείχε σε όλους 
τους τομείς. Αυτά για την επέμβαση του 1931, για την ώρα.
Στο ΚΚΕ όσο και στα άλλα κόμματα η μπολσεβικοποίηση παίρ
νει τέτια ένταση και απολυτότητα ώστε διαπλάθονται στελέχη 
που «τραβάνε» τη χαμάλικη δουλειά αλλά που περιμένουν πά
ντα τη γραμμή «από κάπου». Στη χώρα μας με βάση τα παρα
πάνω, παρατηρούνται τούτα τα αντιφατικά φαινόμενα: Σε ελά
χιστο χρονικό διάστημα (5 χρόνια) το κόμμα ανεβάζει τις δυνά
μεις του οργανωτικά (από 1500 μέλη το 1930, σε 7000 το 1936), 
ανακτά τις θέσεις πούχει χάσει στο συνδικαλιστικό κίνημα και 
κερδίζει νέες, όχι μονάχα στον εργατικό χώρο, αλλά στους δη
μόσιους υπαλλήλους και στους ιδιωτικούς, διευρύνει τις θέσεις 
του στους διανοούμενους, αποκτάει δύναμη στο στρατό.
Από την άλλη, παρά τις σωστές αποφάσεις της 6ης Ολομέλειας 
και του 6ου Συνεδρίου, που η βοήθεια της ΚΔ αν δεν ήταν καθο
ριστική ήταν σημαντική, πραχτικά δεν προσανατολίζεται με 
βάση τις αποφάσεις αυτές. Στο μαζικό τομέα βέβαια κάνει με
γάλα βήματα (συμμαχίες, σύμφωνα κλπ) αλλά στον «οργανοτε- 
χνικό» δεν κάνει αυτό που απαιτούσε η πολιτική του γραμμή. 
Και φαίνεται πως στο σημείο αυτό η βοήθεια της ΚΔ το λιγό
τερο, δεν ήταν σημαντική. Όταν υπήρχε η πείρα του ΚΚ Γέρμα-
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νίας και άλλων κομμάτων... Πολλοί κριτικοί της περιόδου αυτής 
λένε πως αν το ΚΚΕ είχε τότε άλλη πολιτική θα προλάβαινε τη 
διχτατορία. Και πως βασικό του χαρακτηριστικό ήταν ο «επα
ναστατικός» του «βερμπαλισμός». Όμως, οι διχτατορίες την 
εποχή εκείνη πέρασαν σε χώρες με ασύγκριτα πιο ισχυρά κομ
μουνιστικά κόμματα. Κι ύστερα αν μπορούσε και προλάβαινε το 
ΚΚΕ να κηρύξει μια 24ωρη απεργία θα ματαίωνε τη διχτατορία; 
Ή αν νωρίτερα έδινε εντολή στις οργανώσεις του στη Θεσσαλο
νίκη να αφεθούν να σφαγούν στα γεγονότα του Μάη, θα απέ
τρεπε τη διχτατορία; Το κύριο ζήτημα βρίσκεται στο ότι το ΚΚΕ 
ενώ αναπτυσσόταν ορμητικά στο πολιτικό, μαζικό πεδίο δεν 
είχε σχέδιο, πρόβλεψη (άλλο το πρόβλημα αν μπορούσε στις 
συγκεκριμένες συνθήκες να υπάρξει αποτελεσματικό σχέδιο ή 
πρόβλεψη) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διχτατο- 
ρίας. Τα λάθη του που καταγγέλλονταν, κι αν τα δεχτεί κανείς, 
δεν ήταν τέτια που έδωσαν πολιτικά τη δυνατότητα στις ενω
μένες ξένες και ντόπιες αντιδραστικές δυνάμεις να εγκαθιδρύ- 
σουν το φασισμό.

Η ΚΔ ΚΑΙ ΤΟ ΚΚΕ ΠΡΙΝ ΑΠ' ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα μετά το 7ο συνέδριο της ΚΔ 
μπήκε σε μια νέα φάση ορμητικής ανάπτυξης. Οι διχτατορίες 
που εγκαθιδρύονται ανοιχτά, ή η υποχώρηση στην Ισπανία δεν 
αναιρούν το γεγονός αυτό. Γιατί την (δια στιγμή στην Κίνα το 
κομμουνιστικό κίνημα εφαρμόζοντας σωστά τη γραμμή της ενό
τητας και πάλης αντισταθμίζει τις αποτυχίες ή τις ήττες σ' άλλα 
μέρη του κόσμου. Όμως την ίδια περίοδο στο ΚΚΣΕ και στην 
ΕΣΣΔ οξύνεται η πάλη που καταλήγει στις δίκες και στα γεγο
νότα του 1936-39.
Από την ήττα της αντιπολίτευσης στην εσωτερική πάλη το 1929 
και από το τέλος του πρώτου Πεντάχρονου, ενώ επιφανειακά 
δείχνουν τα πράγματα πως αποκαταστάθηκε η ενότητα στο 
ΚΚΣΕ (με εξαίρεση τον Τρότσκι) ξαφνικά το 1936 αλλάζει η ει
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κόνα. Αργότερα αποδόθηκαν όλα στην καχυποψία του Στάλιν 
και στην παγίδα που τούστησε η γκεστάπτο μέσω του Μπένες3 
και ξεμπερδεύουν. Αλλοι το αποδίδουν στο σύστημα. Στο ότι ο 
σοσιαλισμός στην ΕΣΣΛ όπως χτιζόταν δεν μπορούσε παρά να 
οδηγήσει εκεί που οδήγησε.
Οι πρώτοι εξαφανίζουν κάθε ίχνος ταξικής ανάλυσης από την 
τοποθέτησή τους. Οι δεύτεροι επειδή αυτά που εκθειάζουν δεν 
είχαν καθόλου σχέση με το σοσιαλισμό αποδίδουν σε άλλους τις 
δικές τους απόψεις.
Η ΚΔ τα χρόνια αυτά, παρόλο που κατευθύνει πολλά κόμματα, 
χάνει πολλά από τα χαρακτηριστικά της. Έτσι εξηγούνται οι 
αντιφάσεις της στις οδηγίες προς τα κομμουνιστικά κόμματα 
πριν και μετά τη σύναψη του γερμανοσοβιετικού συμφώνου.
Σ' ό,τι αφορά το ΚΚΕ, οι επαφές και οι συνδέσεις θα διακοπούν 
μετά το 1939. Ούτε θα πάρει το ΚΚΕ καμιά ντιρεχτίβα μετά το 
1941 όπως όλα σχεδόν τα κόμματα, αλλά και θα αγνοηθεί στον 
κατάλογο των κομμάτων που έδωσε το προεδρείο της ΚΔ το 
1943 και που ενέκριναν την αυτοδιάλυσή της. Δεν συνέβηκε το 
ίδιο με τα κόμματα των γειτονικών χωρών.
Το κόψιμο της επαφής το 1939 δεν ήταν ανεξήγητη ενέργεια με 
την κατάσταση που επικρατούσε στο ΚΚΕ. Αλλά δεν θάπρεπε 
να βοηθηθεί το κίνημα με άλλους τρόπους;
Η αποκατάσταση επαφής το 1943 με το ΚΚΣΕ; Ιδιόμορφη με το 
ΚΚΣΕ; Ιδιόμορφη και καθόλου «κανονική» επαφή, οδήγησε την 
καθοδήγηση του ΚΚΕ σε διάφορες ερμηνείες και αλλοπρόσαλλες 
ενέργειες. Ένας από τους λόγους που αναφέρονταν στην από

3. (Σ.τ.ε.) Πρόκειται για τον ισχυρισμό πως η γκεστάπο διοχέτευσε στον 
Στάλιν -μέσω του προέδρου της Τσεχοσλοβακίας Μπένες- ψεύτικα έγγραφα 
για την προδοτική στάση του Τουχατσέφσκι και άλλων στρατιωτικών, με 
σκοπό να αποδυναμωθεί ο Κόκκινος Στρατός. Ο Στάλιν «έπεσε στην παγίδα», 
ο Τουχατσέφσκι και οι άλλοι πιάστηκαν και εκτελέστηκαν, και η γερμανική επί
θεση βρήκε τους σοβιετικούς αποδυναμωμένους στρατιωτικά. Αλλη παραλλαγή 
αυτού του ισχυρισμού είναι πως ο Στάλιν χρησιμοποίησε τα έγγραφα που του 
έδωσε ο Μπένες εν γνώσει του πως έχουν χαλκευθεί από τους ναζί.
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φαση της ΚΔ για την αυτοδιάλυσή της ήταν ότι τα κομμουνι
στικά κόμματα ωρίμασαν. Στην περίπτωση τη δική μας σαν κί
νημα είχαμε ωριμάσει αλλά αυτό δεν συνέβαινε στο καθοδηγη
τικό του αχτίφ, και μ' αυτό εννοούμε αυτό που ήταν «καθοδη
γητικό αχτίφ» κι όχι αν υπήρχαν στελέχη που θα είχαν τη θέση 
τους σ' αυτό. Η στάση της ΚΔ αρχικά και του ΚΚΣΕ στη συνέχεια 
απέναντι στο ΚΚΕ και στο λαϊκό απελευθερωτικό κίνημα της χώ
ρας μας ήταν στάση υποτίμησης και «άγνοιας».
Υπήρχε λοιπόν θέμα ωριμότητας ενός κινήματος και ανωριμότη
τας της καθοδήγησής του. Αυτή εκδηλώθηκε και με τη βασικά δε
ξιά γραμμή της αλλά και με τους «αριστερούς» αλλοπροσαλλι- 
σμούς της και προπαντός με τη μικροαστική της αστάθεια στην 
εφαρμογή με συνέπεια μιας πολιτικής. Αν δεχτούμε σαν αληθινά 
τα όσα έγραψε ιστορικός του «Κ»ΚΕεσ. για τις «εξομολογήσεις» 
του Γ. Ιωαννίδη, και σκαρωμένα να είναι αυτά δεν απέχουν οπτό 
την πραγματικότητα όπως εκδηλώθηκε σε τέτιες περιπτώσεις: 
Ένας μορφασμός αποδοκιμασίας του Τσερνίτσεφ, υπαρχηγού 
της σοβιετικής αποστολής στην Ελεύθερη Ελλάδα, έκανε τον Γ. 
Ιωαννίδη να προχωρήσει σε ριζική στροφή στη στάση του ΚΚΕ 
απέναντι στο Λίβανο. Αυτή η νοοτροπία του καθοδηγητικού 
αχτίφ, εκδηλωνόταν αδιάκοπα σε πολλά πράγματα. Διαπαιδα- 
γωγούνταν ο κόσμος με τη φωτεινή πλευρά των πραγμάτων. 
Του οπτοκρύβονταν οι δυσκολίες. Και κύρια διατηρούνταν μια 
στάση υποταγής σ' όλα τ' άλλα κόμματα, όχι μονάχα στο σοβιε
τικό. Τούτη τη στιγμή δεν έχει σημασία αν αυτό ή εκείνο είναι 
αληθινό, αλλά η διαπίστωση πως στο γιγάντιο αγώνα που διε- 
ξήγαγε το ΚΚΕ κι ο λαός της Ελλάδας το 1941 -46 και 1946-49, κα
θοδηγούνταν οπτό ένα καθοδηγητικό αχτίφ που ήταν γενικά 
κάτω οπτό το μέσο επίπεδο των στελεχών του κόμματος και που 
γενικά δεν ανταποκρινόταν στις στοιχειώδεις απαιτήσεις της 
πάλης αυτής. Γι' αυτό δεν ήταν απαλλαγμένη από ευθύνες και η 
ΚΔ και το μπολσεβίκικο κόμμα. Η διαπαιδαγώγηση των κομμου
νιστών, των στελεχών κυρίως από μια περίοδο και πέρα ήταν 
μονόπλευρη. Κι' αυτό συνετέλεσε σε πολλά πράγματα στα κα
τοπινά χρόνια, ειδικά για τη χώρα μας είχε ολέθριες συνέπειες.
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ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥΣ

Όσοι στα γηρατειά τους -είτε εξακολουθούν να κατέχουν θέσεις 
σε κόμματα ρεβιζιονιστικά και κράτη είτε όχι- ανακάλυψαν τις 
«μεγάλες αλήθειες της ζωής», όπως έχει πει ο Λένιν για κάποι
ους ανάλογους ηγέτες της II Διεθνούς που κατάντησαν αστοί φι
λελεύθεροι ή αστοί ριζοσπάστες στην καλύτερη περίπτωση, δεν 
ανακάλυψαν τίποτ' άλλο από τις αστικές και μικροαστικές «αλή
θειες» και προλήψεις απ' τις οποίες στα νιάτα τους μάταια πά
λεψαν να απαλλαγούν. Όσοι λοιπόν απ' αυτούς γράφουν ή μι
λάνε για την III Διεθνή, για το «δογματισμό» της και το «σεχταρι
σμό» της σ' όλα τα πράγματα, εκτός απ' ό,τι αφορά την προ
σωπική τους δράση, βρίσκουν μιμητές στις νεότερες γενιές. Κι 
έτσι φαντάζονται πως γκρεμίζουν κάτι που τους ενοχλεί τώρα, 
ενώ αυτό που γκρεμίζουν είναι οι εαυτοί τους και τα κόμματα ή 
οι οργανώσεις που ανήκουν, αν εξακολουθούν να ηγούνται σ' 
αυτές ή να κατέχουν καθοδηγητικές θέσεις.
Η ιστορία της III Διεθνούς είναι η ιστορία ενός πρωτόφαντου 
διεθνούς κόμματος που διαπαιδαγώγησε, οργάνωσε, καθοδή
γησε μια παγκόσμια προλεταριακή στρατιά. Ένα τέτιο πρωτό
φαντο έργο έχει και τις «σκιές» του. Ορισμένα θετικά πράγματα 
σε καθορισμένες συνθήκες μετατρέπονται σε αρνητικά. Η στρα
τιά των μπολσεβίκικων στελεχών που όργωναν τις πέντε ηπεί
ρους δημιουργώντας κόμματα, αφυπνίζοντας και καθοδηγώ
ντας μάζες, ήταν κάτι χωρίς προηγούμενο στην παγκόσμια 
ιστορία. Ένα μεγάλο μέρος απ' αυτά τα στελέχη έπεσαν ηρω
ικά, κι άλλα για διάφορους λόγους έμειναν στην αφάνεια. Ένα 
άλλο μέρος μετά την αυτοδιάλυση της III Διεθνούς γύρισαν στις 
πατρίδες τους και έπαιξαν άλλοι ηγετικούς ρόλους, άλλοι δευ
τερότερους μέχρι που ήρθε το 20ό συνέδριο και έθεσε διλήμ
ματα σ' όσους δεν είχαν προσαρμοστεί στη στροφή που ετοι
μαζόταν. Όλοι αυτοί έφερναν μαζί τους μια παράδοση, ένα 
στυλ δουλειάς και μια νοοτροπία. Στα κόμματα των χωρών τους 
είχε διαμορφωθεί επίσης μια παράδοση, ένα στυλ δουλειάς και 
μια νοοτροπία. Αυτά άλλοτε συγκρούονταν, άλλοτε υποτάσσο
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νταν τα δεύτερα στα πρώτα και στα θετικά και στα αρνητικά 
στοιχεία τους. Από την ένταση της μπολσεβικοποίησης που 
συνδεόταν με την καταπολέμηση της δεξιάς περέκκλισης στο 
μπολσεβίκικο κόμμα και σ' όλα τα κόμματα, από τις καταστά
σεις της περιόδου 1936-39 κλπ στην ΕΣΣΔ, διαμορφώθηκαν ηγε
τικοί παράγοντες στα διάφορα κόμματα που ο βαθμός της συμ
μετοχής τους σ' όσα κατάγγειλαν μετά μια 20ετία ήταν αντι- 
στρόφως ανάλογος. Αυτό οφειλόταν στη συγκεκριμένη πάστα 
των ανθρώπων ή στο σύστημα; Το σύστημα διαμορφώνει, δέ
χεται ή απορρίπτει τους ανθρώπους. Αλλά όταν μιλάμε για σύ
στημα τι εννοούμε;

ΜΕΡΙΚΕΣ ΡΕΒΙΖΙΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Υπάρχει η τολιατική άποψη για τον αρνητικό χαρακτήρα του 
σοσιαλιστικού συστήματος στην ΕΣΣΔ, όπτοψη που προεκτά- 
θηκε σ' ολόκληρο το σοσιαλιστικό σύστημα από την αρχή κιό
λας, από τον Οχτώβρη. Με διάφορες παραλλαγές την άποψη 
αυτή τη δέχονται οι διάφορες εκδόσεις του «ευρωκομμουνι- 
σμού». Βασικό στοιχείο της άποψης αυτής είναι πως ο δρόμος 
του Οχτώβρη μπορούσε και έπρεπε να αποφευχθεί. Υπάρχουν 
απ' την άλλη οι απόψεις των μαρξιστών-λενινιστών για εκφυλι
σμό ενός στρώματος στελεχών χάρη σε μέτρα που πάρθηκαν 
από την καθοδήγηση της ΕΣΣΔ, που ευνόησαν τη διαμόρφωση 
ενός στρώματος και προετοίμασαν τις «υλικές» προϋποθέσεις 
για την παλινόρθωση που πραγματοποίησε ο ρεβιζιονισμός 
στην ΕΣΣΔ και σε άλλες χώρες.
Εδώ όμως, χωρίς να παραβλέπουμε την άποψη αυτή, εννοούμε 
το «σύστημα» με μια πιο στενή έννοια. Εννοούμε το σύστημα 
σχέσεων ανάμεσα στην κομμουνιστική πρωτοπορία κεντρικά 
και στα διάφορα τμήματά της και αντίστροφα. Στο 20ό συνέ
δριο και σε άφθονες άλλες ευκαιρίες γίνηκε και γίνεται λόγος για 
την τήρηση, την παραβίαση ή και την αποκατάσταση των λενι- 
νιστικών οργανωτικών αρχών. Γι' αυτό ακριβώς πρόκειται. Αλλά
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αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που κρύβεται, αν κρύβεται, 
πίσω οπτό τις λέξεις, κι αν όσα λέγονται συμφωνούν με τα έργα. 
Η ΚΔ ήταν ένα διεθνές κόμμα που στηριζόταν βασικά στη βοή
θεια, στην υποστήριξη και σε μεγάλο βαθμό στο μπολσεβίκικο 
κόμμα και στην ΕΣΣΔ. Το τελευταίο έπαιξε το σημαντικότερο 
ρόλο στην πορεία της ΚΔ. Και δεν μπορούσε να συμβεί αλλιώς 
για μια περίοδο τουλάχιστον. Περίοδο, που τα όριά της θα κα
θορίζονταν αντικειμενικά. Δηλαδή από το κατά πόσο τα διά
φορα τμήματα της ΚΔ είχαν αναπτυχθεί ώστε να παίζουν ένα 
βασικότερο ρόλο στη γραμμή, στην ταχτική και στη δράση της 
ΚΔ. Επιφανειακά αυτό φαίνεται να συμβαίνει στην τελευταία 
περίοδο της ζωής της, και μετά την αυτοδιάλυσή της στο σύ
στημα των διεθνών σχέσεων του ΚΚΣΕ.
Γιατί επιφανειακά; Γιατί μετά την ιδεολογική-πολιτική συντριβή 
της αντιπολίτευσης στην ΕΣΣΔ και τα Πεντάχρονα σχέδια, η ΚΔ 
εξακολουθεί να χρησιμοποιεί στελέχη από άλλα κόμματα και 
στο μηχανισμό της και στα όργανά της, αλλά η γραμμή του ΚΚΣΕ 
περνάει άμεσα σ' αυτή. Και περνάει με διπλό δρόμο: της ενίσχυ
σης, προβολής, βοήθειας αυτού του τμήματος όχι στον ίδιο 
βαθμό με το άλλο τμήμα, ή της «άγνοιας» γι' αυτό ή εκείνο το 
τμήμα. Υπήρξαν οι περιπτώσεις της διάλυσης από την ΚΔ του 
ΚΚ Ιαπωνίας και του ΚΚ Πολωνίας γιατί είχαν μπει προβοκάτο
ρες στα καθοδηγητικά του όργανα. Εδώ πρόκειται για καθαρή 
θέση ανεξάρτητα αν ήταν δικαιολογημένη ή όχι (και γι' αυτό δεν 
είμαστε αρμόδιοι να μιλήσουμε εμείς).
Και ακριβώς σ' αυτό το σημείο πρέπει να εντάξουμε την περί
πτωση του ΚΚΕ. Από την αρχή, όσες αλλαγές κι αν έγιναν στην 
καθοδήγηση της ΚΔ μέχρι την αυτοδιάλυσή της, αλλά και μετά, 
υπάρχουν τρία στάδια στις σχέσεις της με το ΚΚΕ. Το πρώτο της 
περιόδου 1921-31, το δεύτερο 1931-39, και το τρίτο από το 
1939 και πέρα. Στο πρώτο πασχίζει άμεσα να βοηθάει τις δυνά
μεις εκείνες μέσα στο ΚΚΕ που φαίνονταν ή ήταν επαναστατι
κές. Στο δεύτερο δίνει άμεση βοήθεια στην καθοδήγηση του ΚΚΕ 
πιο συγκεκριμένη σε όλους τους τομείς. Στο τρίτο το «αγνοεί» 
για μια κρίσιμη περίοδο για το λαϊκό κίνημα στην Ελλάδα, ενώ
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αργότερα το ΚΚ της Σοβιετικής Ένωσης κινεί ενδιάμεσους χωρίς 
να παίρνει ανοιχτή θέση.
Η τολιατική άποψη που με παραλλαγές δέχτηκαν και τη δέχο
νται πολλοί ρεβιζιονιστές, ξεχωρίζει από τη σοβιετική χρου- 
στσωφική-μπρεζνιεφική άποψη σ' ένα μονάχα σημείο: στον 
«πλουραλισμό». Αν ο Μπρέζνιεφ αύριο άφηνε να εμφανιστούν 
κόμματα (ορισμένα κόμματα) που να προπαγανδίζουν οτιδή
ποτε, οι τολιατικοί και άλλοι ρεβιζιονιστές δεν θα είχαν να του 
προσάψουν τίποτα άλλο σοβαρό. Θεωρητικά τουλάχιστον. 
Γιατί στην πράξη τα πράγματα κρύβονται τις περισσότερες φο
ρές πίσω από τις θεωρίες ή τις θέσεις. Δεν αποτελεί πολιτικό κυ
νισμό να ψάχνουμε να βρούμε πίσω από τις θεωρίες και τις θέ
σεις, τα πραγματικά συμφέροντα, τις ανάγκες, τις επιδιώξεις. Το 
αντίθετο θ' αποτελούσε πολιτική τύφλωση, να παίρνουμε τις 
κάθε είδους διακηρύξεις τοις μετρητοίς. Τα πράγματα κρύβονται 
τις περισσότερες φορές αν όχι πάντα από τις φράσεις. Η αντι
στοιχία ανάμεσα στη φράση ή στο πράγμα δείχνεται στη ζωή, 
στα γεγονότα. Έχουν πολύ αλλάξει τα πράγματα απ' ό,τι το 
1956 στα ρεβιζιονιστικά κράτη και κόμματα όπως και σ' αυτό 
που αποκαλούνταν κάποτε διεθνές κομμουνιστικό και εργατικό 
κίνημα. Δεν μπορούν τα κόμματα που πρωτοστάτησαν στη 
στροφή το 1956 μαζί με την ομάδα Χρουστσώφ να ξαναγυρί- 
σουν πίσω, εκτός αν σημειώνονταν αλλαγές στην ίδια τη Σοβιε
τική Ένωση (με την έννοια της γεφύρωσης των αντιθέσεων). Το 
ίδιο, οι αλλαγές που έγιναν στη Σοβιετική Ένωση από το 1956 
και δώθε, είναι τόσες και τέτιες που κύρια μετά την απομά
κρυνση του Χρουστσώφ δίνουν τη δυνατότητα στους σοβιετι
κούς ηγέτες να παριστάνουν ότι όλα όσα γίνονται μέσα και έξω 
οπτό την ΕΣΣΔ αποτελούν ένα είδος συνέχειας του ΚΚΣΕ της 
εποχής του Στάλιν. Κι αυτό άρχισε να «πιάνει» μετά την καθαί
ρεση του Χρουστσώφ και την επικράτηση της μπρεζνιεφικής 
κλίκας. Η «διχτατορία του προλεταριάτου» πάει κι έρχεται σε 
γραφτά κείμενα, οι φυγόκεντρες τάσεις στην Ευρώπη του πολυ- 
κεντρισμού χαρακτηρίζονται ρεβιζιονιστικές. Φυσικά αν με οποι
αδήποτε πολιτική, οποιοδήποτε ρεβιζιονιστικό κόμμα αναγνώ
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ριζε την κλίκα του Μπρέζνιεφ και υποτάσσονταν σ' αυτή, δεν 
θα υπήρχε ζήτημα (βλέπετε λόγου χάρη το ΑΚΕΛ) για την οποι
αδήποτε τοποθέτηση του σε τέτια ή άλλα προβλήματα. Κι αυτό 
συμβαίνει σε πολλά «κόμματα» έξω από το ΑΚΕΛ, για να μη μι
λήσουμε για τις «ειδικές σχέσεις» υποστήριξης που διατηρεί, 
σπάει, ξαναφτιάχνει κλπ η Σοβιετική Ένωση με κόμματα «σο
σιαλιστικά» ή άλλα στην Αμερική, τη Μ. Ανατολή και άλλου. Όλα 
έχουν υποταχθεί στον κρατικισμό που αποτελεί την «εσωτε
ρική» πλευρά του νομίσματος της μεγαλορώσικης σοσιαλιμπε- 
ριαλιστικής πολιτικής. Κι εδώ φτάνουμε σε τούτο το σημείο: 
Γιατί στο ΚΚΕ χρειάστηκε να γίνουν όσα έγιναν το 1955 και 1956 
για να επιβληθεί η «αλλαγή» ενώ στα περισσότερα κόμματα δεν 
χρειάστηκε να γίνουν τέτιου είδους τερτίπια, ανοιχτές επεμβά
σεις κλπ. Αυτό μπάζει στη «συζήτηση» δύο στοιχεία που δεν τα 
εκτιμούν σωστά ούτε όσοι αρνούνται καθ' ολοκληρία τα θετικά 
της καθοδήγησης του ΚΚΕ στα χρόνια αυτά, ούτε όσοι θεωρούν 
είτε τότε είτε τώρα «καθυστερημένα», σαν θετική ολοκληρωτικά 
την καθοδηγητική δουλειά του Ζαχαριάδη στο ΚΚΕ. Υπήρξαν 
λοιπόν δύο στοιχεία ακόμα που πρέπει να λογαριαστούν: Η πα
ρουσία στη Σοβιετική Ένωση και στις άλλες σοσιαλιστικές τότε 
χώρες δεκάδων χιλιάδων κομμουνιστών της Ελλάδας που ανε
ξάρτητα από το τι «στροφές» γινόντουσαν από το 1953 είχαν 
διαπαιδαγωγηθεί μ' έναν ορισμένο τρόπο. Αλλά πάνω απ' όλα 
υπήρχε η νοοτροπία της αντιμετώπισης του ΚΚΕ όχι σαν ενός 
ισότιμου κομμουνιστικού κόμματος, αλλά σαν ενός «επαρχια
κού» «περιφερειακού» κόμματος που αφού δημιουργούσε προ
βλήματα στην επιβολή της «στροφής», έπρεπε να μη διστάσουν 
το ΚΚΣΕ και τα άλλα «ισχυρά» «ισότιμα» κόμματα να προχωρή
σουν στις μεθόδους που χρησιμοποίησαν.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η γενικά παραδεχτή ταξινόμηση των περιόδων της ιστορίας της 
ΚΔ είναι η παρακάτω: περίοδος επίθεσης όταν το επαναστατικό
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ρεύμα κατάκλυζε την Ευρώπη (αλλά και άλλες περιοχές) μετά 
τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Περίοδος ρήξης με τους σοσιαλ
δημοκράτες και αποφασιστικών επαναστατικών ενεργειών, πε
ρίοδος δημιουργίας κομμουνιστικών κομμάτων. Σε συνέχεια, πε
ρίοδος υποχώρησης του επαναστατικού ρεύματος και προσω
ρινής σχετικής σταθεροποίησης του καπιταλισμού. Γραμμή της 
ΚΔ το ενιαίο μέτωπο.
Περίοδος γενικής κρίσης του καπιταλισμού, πολιτική της τάξης 
ενάντια στην τάξη. Καταγγελία και αμείλικτος πόλεμος ενάντια 
στη σοσιαλδημοκρατία, ενιαίο μέτωπο μόνο από τα κάτω.
Τρίτη περίοδος: «νέος κύκλος πολέμων και επαναστάσεων». Πε
ρίοδος ανόδου του φασισμού και ουσιαστικής έναρξης του Δεύ
τερου Παγκόσμιου Πόλεμου: γραμμή λαϊκών μετώπων, αντιφα
σιστική ενότητα.
Από εσωτερική άποψη η ΚΔ καθοδηγείται μέχρι τη συντριβή του 
συνασπισμού των ζηνοβιεφικών-καμενεφικών από τον Ζηνό- 
βιεφ. Σε συνέχεια πρόεδρός της γίνεται ο Μπουχάριν που κα- 
θαιρείται το 1930 και ως το 1934 καθοδηγείται από γραμματεία 
(Μανουήλσκι, Πιατνίτσκι). Από το 1934 μέχρι την αυτοδιάλυσή 
της καθοδηγητής είναι ο Γ. Δημητρώφ. Αντίστοιχα, τα προβλή
ματα που απασχολούσαν από γενική άποψη τα τμήματα της 
ΚΔ ήταν: Στην πρώτη περίοδο: συμμόρφωση με τους 21 όρους 
εισδοχής, πάλη με τα σοσιαλδημοκρατικά στοιχεία που έχουν 
παραμείνει στις τάξεις πολλών τμημάτων. Μπολσεβικοποίηση. 
Εσωκομματική πάλη με την αντιπολίτευση στο μπολσεβίκικο 
κόμμα, που επεχτείνεται στα περισσότερα τμήματα η δράση 
της. Πάλη ενάντια στη δεξιά παρέκκλιση και το συμφιλιωτισμό 
προς τη δεξιά παρέκκλιση. Εντατική μπολσεβικοποίηση μετά το 
1930. Συνδυασμός της μπολσεβικοποίησης με άνοιγμα προς τα 
επαναστατικά μικροαστικά στοιχεία αλλά και σε συνέχεια προς 
τη μεσαία αστική τάξη και προς την εθνική αστική τάξη στην πε
ρίοδο των μετώπων. Προώθηση της αντίληψης πως οι κομμου
νιστές είναι οι κληρονόμοι των καλύτερων εθνικοδημοκρατικών 
παραδόσεων. Τρανταγμός σε αρκετά κομμουνιστικά κόμματα με 
το γερμανοσοβιετικό σύμφωνο (1939). Διάλυση των κομμούνι-
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στικών κομμάτων Πολωνίας και Ιαπωνίας. Περίοδος εκκαθαρί
σεων στη Σοβιετική Ένωση (1936-1939).

Σήμερα οι κριτικές οπτά τα δεξιά της ΚΔ έχουν ενταθεί. Αμφι
σβητείται ακόμα και η αναγκαιότητα της δημιουργίας της. Οι 
κριτικές και η άρνησή της «δικαιολογούνται» με επιχειρήματα 
αντλημένα από το οπλοστάσιο των δεξιών και κεντρικών σο
σιαλδημοκρατών και της II Διεθνούς. Στη χώρα μας η αμφισβή
τησή της εκτείνεται από τις πολυκεντρικές μέχρι ορισμένες βα
ρύγδουπες εκπεσούσες «δόξες» του ΚΚΕ της τελευταίας περιό
δου της ηγεσίας Ζαχαριάδη. Υπάρχουν και «αριστερές» κριτικές 
που επανεκδίδουν την τροτκιστική κριτική για την «προδοσία 
της κινέζικης επανάστασης», για το λάθος της «τρίτης περιό
δου» και του «νέου προσανατολισμού» (λαϊκά και αντιφασιστικά 
μέτωπα).
Μία από τις εκπεσούσες «δόξες» του ΚΚΕ λόγου χάρη (Γούσιας) 
με πέντε αράδες και με μια μονοκοντυλιά θεωρεί ολέθρια την 
επίδραση στο ΚΚΕ της ΚΔ στην περίοδο 1920-30. Επιχειρήματα 
και αποδείξεις δεν χρειάζονται. Παλιές καλές συνήθειες. Το ίδιο 
γράφουν και θεωρητικοί της «εσωτερικής» πτέρυγας του ρεβι- 
ζιονισμού.
Είμαστε υποχρεωμένοι να σταθούμε σε μερικά ζητήματα: Από 
δεξιά άποψη, διαστρεβλώνεται το σύνθημα της ΚΔ για το ενιαίο 
μέτωπο και από τα πάνω, στην περίοδο της προσωρινής, μερι
κής σταθεροποίησης του καπιταλισμού, σαν σύνθημα οργανικής 
συγχώνευσης του κομμουνισμού με τη σοσιαλδημοκρατία. Έτσι 
οι πολυκεντρικοί βρίσκουν στον Λένιν τον πατέρα της γραμμής 
τους.
Η γραμμή του ενιαίου μετώπου ήταν μια ταχτική και σε εθνικό 
πεδίο και σε διεθνές την περίοδο αυτή.
Ακόμα, η γραμμή της συμμαχίας με τα εθνικοεπαναστατικά κι
νήματα στις αποικιακές και εξαρτημένες χώρες ήταν κι αυτή 
γραμμή του Λένιν. Πρέπει να σημειώσουμε πως η άποψη του 
Μάο Τσετούνγκ για τη περίοδο 1920-1935 σ' ό,τι αφορά τη 
γραμμή της ΚΔ γενικά και ειδικά στο ζήτημα αυτό, ή καταχω
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νιάζεται ή ετοιμάζεται μια «ερμηνεία» της ανάλογη με τα συμ
φέροντα των δήθεν συνεχιστών του. Η συμβολή της ΚΔ γενικά 
στην ανάπτυξη της κινέζικης επανάστασης είναι αναμφισβή
τητη. Όμως, επίσης είναι αναμφισβήτητο πως ο Μάο κριτίκαρε 
σκληρά την οπορτουνιστική ηγεσία του ΚΚ Κίνας και τη γραμμή 
και δράση της ΚΔ, όπως εκφράστηκε στην Κίνα σε διάφορες 
στιγμές της επανάστασης από τους Μποροντίν, Ρόι, Μπρόου- 
ντερ και άλλους, και από τους «28» κινέζους «μπολσεβίκους» με 
επικεφαλής τον Βαν Μινγκ.
Η ΚΔ χώριζε τον κόσμο σε αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες 
δίνοντας τον τόνο στις ΗΠΑ, Αγγλία, Ιαπωνία, Γερμανία και άλ
λες διαδοχικά, σε χώρες με μέσο επίπεδο καπιταλιστικής ανά
πτυξης, σε εξαρτημένες ή ημιεξαρτημένες από τον ιμπεριαλισμό 
χώρες και σε αποικιακές. Η διαίρεση αυτή δεν γινόταν άκαμπτα, 
σχηματικά και απόλυτα. Για παράδειγμα, η Γερμανία στη δεκαε
τία 1920-30, ήταν μια χώρα που βάραινε πάνω της ο ζυγός της 
συνθήκης των Βερσαλλιών, οι επανορθώσεις κλπ. (Ένας «τριτο
κοσμικός» διαλεκτικός που θα την κατέτασσε;). Από την άλλη 
μεριά, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη εφαρμογή, η ΚΔ καθο
δηγούνταν από τη θέση του Λένιν, σύμφωνα με την οποία δεν 
πρέπει να βάζουμε στην ίδια μοίρα την αστική τάξη της χώρας 
που καταπιέζει και την αστική τάξη της χώρας που καταπιέζε
ται, και ταυτόχρονα καθόριζε μια σειρά όρους για την υποστή
ριξη του εθνικοεπαναστατικού κινήματος σε κάθε χώρα ξεχωρι
στά. Αυτή η θέση είχε και έχει μεγάλη σημασία και στις μέρες 
μας.
Υπάρχει η γνωστή κριτική του ΚΚ Κίνας στο άρθρο «Η ιστορική 
πείρα της διχτατορίας του προλεταριάτου» στο Στάλιν, γιατί 
αγνοούσε τα «ενδιάμεσα στρώματα». Η κριτική αφορούσε την 
Κίνα. Όμως ξεκινούσε από μια γενικότερη κριτική της θέσης για 
τη σοσιαλδημοκρατία «δίδυμο αδέρφι του φασισμού». (Για την 
ιστορία πρέπει να σημειώσουμε πως την έκφραση αυτή τη χρη
σιμοποίησαν πριν το 1925 ο Ζηνόβιεφ και ο Τολιάτι. Δεν αποτε
λεί επινόηση του Στάλιν). Η θέση αυτή προβάλλονταν με ένταση 
τουλάχιστον μέχρι το 1934. Γενικά η θέση δεν μπορεί να θεωρη
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θεί λαθεμένη. Η σοσιαλδημοκρατία έπαιξε έναν τέτιο ρόλο γε
νικά. Στην Ιταλία λόγου χάρη, οι ρεφορμιστές σοσιαλιστές είχαν 
έρθει σε συνεννόηση με το Μουσολίνι, άλλο αν ο Ντούτσε μετά 
τους κλώτσησε. Στη Γερμανία, η αμαρτωλότατη γερμανική σο
σιαλδημοκρατία προσπάθησε να συνεργαστεί με το Χίτλερ και 
μετά το Ράιχσταγκ4. Στη Γαλλία, όπως και τώρα ομολογούν ρε- 
βιζιονιστές γάλλοι, στο σοσιαλιστικό κόμμα επικρατούσε θαυμα
σμός για την πολιτική του Χίτλερ στον οικονομικό και κοινωνικό 
τομέα. Ο ίδιος ο Λεόν Μπλουμ είχε εκφράσει ανοιχτά το θαυμα
σμό του. Και αποτέλεσμα του θαυμασμού ήταν να ξεπεταχτεί 
το «νέο σοσιαλιστικό κόμμα» του διαβόητου συνεργάτη των γερ- 
μανών Ντεά.
Αυτά τα χτυπητά παραδείγματα δεν υποκαθιστούν τη συγκε
κριμένη ανάλυση της ΚΔ για το ρόλο της σοσιαλδημοκρατίας σαν 
ναυαγοσώστη της αντίδρασης στα χρόνια 1920-30 και σαν δύ
ναμης που άνοιξε το δρόμο στο φασισμό.
Ο απόλυτος και σχηματικός τρόπος εφαρμογής της σωστής αυ
τής θέσης οδήγησε σε σοβαρά λάθη σε πολλές χώρες. Η διαχω- 
ριστική γραμμή ανάμεσα στη δεξιά κριτική και σε μια σωστή κρι
τική της θέσης αυτής βρίσκεται στην εκτίμηση της σοσιαλδημο
κρατίας σαν καθορισμένης πολιτικής δύναμης. Εκεί χωρίζουμε. 
Κι αφού χωρίζουμε εκεί, η διαφορά μας είναι βασική. Η εφαρ
μογή της γραμμής των μετώπων από τα πάνω, και πριν και 
μετά το 7ο συνέδριο της ΚΔ, εξάλειψε ουσιαστικά αυτή τη δια
φορά και οδήγησε σε λάθη στη Γαλλία, Ισπανία και αλλού.
Η «αριστερή» κριτική του Τρότσκι κατά της «τρίτης περιόδου» 
(μετά το 6ο συνέδριο της ΚΔ, 1928) ήταν στην ουσία της δεξιά. 
Ζητούσε την υποταγή του προλεταριάτου στις αστικές τάξεις

4. (Σ.τ.ε.) Στις 27-2-1933 οι ναζί πυρπολούν το Ράιχσταγκ, αποδίδουν τον 
εμπρησμό στους κομμουνιστές και εξαπολύουν πογκρόμ εναντίον τους. Στις 9- 
3-1933 συλλαμβάνονται οι Γκ. Δημητρώφ, Μπ. Ποπώφ και Β. Τάνεφ σαν υπαί
τιοι του εμπρησμού του Ράιχσταγκ. Στις δίκη τους που έγινε στη Λειψία ο Δη
μητρώφ ανασκεύασε το κατηγορητήριο και το δικαστήριο αναγκάστηκε να 
τους αθωώσει.
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των διαφόρων χωρών γιατί δεν έβλεπε και δεν εκτιμούσε τις 
επαναστατικές δυνατότητες του παγκόσμιου προλεταριάτου. 
Είναι χαρακτηριστικό πως οι περισσότεροι θεωρητικοί του «ευ- 
ρωκομμουνισμού» εκθείαζαν ανεπιφύλακτα τις θέσεις του για 
την «τρίτη περίοδο» και ειδικά για τη Γερμανία. Σ' ό,τι αφορά την 
«προδοσία της κινέζικης επανάστασης» ορισμένοι θεωρούν ή δεί
χνουν πως θεωρούν ταυτόσημες τις θέσεις Τρότσκι-Μάο. Ο Τρό- 
τσκι στάθηκε κι εκεί αλλοπρόσαλλος. Από τη μια αρχικά εκθείαζε 
τις επαναστατικές δυνατότητες του Κουόμινταγκ. Σε συνέχεια 
το χαρακτήριζε αυτό προδοσία. Αλλά το βασικό είναι πως απέρ- 
ριπτε τις επαναστατικές δυνατότητες της κινέζικης αγροτιάς.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

Ο Λένιν είχε κριτικάρει τη «ρωσοποίηση» βασικών κειμένων της 
ΚΔ στα πρώτα χρόνια. Και παρόλο που θεωρούσε υποχρεωτική 
τη βασική πείρα των ρώσων μπολσεβίκων για όλα τα κομμουνι
στικά κόμματα, επέμενε στο διαχωρισμό της βασικής πείρας 
από την αντιγραφή της μπολσεβίκικης πείρας στα δευτερεύο- 
ντα για την εποχή εκείνη στοιχεία κι επομένως ακατάλληλα για 
όλα τα κόμματα.
Συχνά στα χρόνια εκείνα, ο Λένιν τόνιζε πως πηγή πολλών λα
θών ήταν τα θετικά στοιχεία, τα προτερήματα των μπολσεβί
κων. Το τράβηγμα μέχρι την υπερβολή των θετικών πλευρών 
οδηγεί στα αντίθετα αποτελέσματα. Μια βαθιά διαλεχτική το
ποθέτηση που επιβεβαιώθηκε και επιβεβαιώνεται.
Ο ρόλος του μπολσεβίκικου κόμματος και του ΚΚΣΕ σε συνέχεια 
ήταν πρωταρχικός μέσα στην ΚΔ. Καθένας που δεν αεροβατεί 
και δεν προβάλλει ιδέες για να παριστάνει τον «πρωτότυπο» δεν 
μπορεί να αρνηθεί πως δίχως το μπολσεβίκικο κόμμα δεν θα 
μπορούσε να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί η ΚΔ. Όμως κι 
εδώ η παρατήρηση του Λένιν έχει εφαρμογή. Αποτελεσματικά 
μέτρα για την ενίσχυση του καθοδηγητικού ρόλου της ΚΔ στα 
επιμέρους τμήματα, για την κατοπτολέμηση των μεταμφιεσμέ
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νων σοσιαλδημοκρατών ή άλλων εχθρικών στοιχείων σε κομι- 
ντερνικούς, από μια περίοδο και ύστερα μετατρέπονται σε αρ
νητικούς παράγοντες.
'Οταν λόγου χάρη ψηφιζόταν το καταστατικό της ΚΔ για πρώτη 
φορά, προτάθηκε να ενταχθεί η καταστατική διάταξη του μπολ
σεβίκικου κόμματος για τις φράξιες. Ο πρόεδρος της ΕΕ τότε, 
Ζηνόβιεφ, αντιτάχθηκε και η πρόταση απορρίφθηκε. Η απόρ
ριψη στηρίχτηκε στην άποψη πως η ΚΔ δεν μπορούσε να δέσει 
τα χέρια της και να παρακολουθεί αδιάφορη την πάλη που γι
νόταν στα τμήματά της ανάμεσα στις επαναστατικές και ρε
φορμιστικές ή κεντρίστικες τάσεις. Μπορούσε και έπρεπε να 
ενισχύει τις πρώτες ενάντια στις δεύτερες όχι μονάχα στα συνέ
δρια της ολομέλειας, αλλά και μέσω των αντιπροσώπων της ΕΕ 
στα επιμέρους τμήματα. Ήταν μια θέση που γενικά πρόσφερε 
πολλά με την ισχυροποίηση των κομμουνιστικών κομμάτων. 
Όμως η θέση αυτή εφαρμοζόταν από μια περίοδο τόσο απο
κλειστικά και παρέμεινε σε εφαρμογή και όταν δεν υπήρχε λό
γος, που σε μια παραμορφωμένη μορφή εκφράστηκε στην πε
ρίοδο 1930-43 με πολλούς απ' αυτούς που ο Μάο χαρακτήριζε 
«αυτοκρατορικούς απεσταλμένους». Κεντρικά η εφαρμογή της 
θέσης αυτής οδήγησε στη διαμόρφωση —κύρια μετά τη συ
ντριβή της αντιπολίτευσης στο μπολσεβίκικο κόμμα- μιας κα
τάστασης όπου μέσα στα όργανα της ΚΔ να παρουσιάζονται 
ομάδες αντιπροσώπων με από τα πριν καθορισμένες απόψεις. 
Η τέτια διαμόρφωση της κατάστασης συνδέεται με την πορεία 
των πραγμάτων στην ΕΣΣΔ κατά τη διάρκεια και μετά την εκτέ
λεση του Πρώτου Πεντάχρονου Σχέδιου, τη δολοφονία του Κί- 
ρωφ5 και τις δίκες και τις εναλλαγές στην εξωτερική πολιτική της

5. (Σ.τ.ε.) Ο Σ. Κίρωφ ήταν μέλος της γραμματείας του ΠΓ του ΚΚΣΕ. Δολο
φονήθηκε μέσα στο γραφείο του στο Ινστιτούτο Σμόλνι στις 1-12-1934. Με τη 
δολοφονία του σχετίστηκαν οι Κάμενεφ και Ζηνόβιεφ στη δίκη τους το 1938. 
Μετά το 20ό συνέδριο οι χρουστσωφικοί κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια για 
το ότι η δολοφονία του Κίρωφ έγινε με σχέδιο του Στάλιν ώστε να υπάρχει 
αφορμή για τις μετέπειτα εκκαθαρίσεις.
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στη δεκαετία 1930-40: Εναλλαγές «απρόσμενες», «αναπάντε
χες», που ωστόσο καθορίζονται από μια λογική: Να απομα
κρυνθεί κάθε αντισοβιετική εκστρατεία, να απομακρυνθεί γενικά 
ο πόλεμος. Κι αν ξεσπούσε ο πόλεμος, η ΕΣΣΛ να έμπαινε τε
λευταία σ' αυτόν. Αυτός ο προσανατολισμός υπάρχει πραγμα
τικά σε προφητικό κείμενο του Στάλιν γραμμένο το 1925. Την 
αξία του κειμένου αυτού την παραδέχονται πολλοί από τους 
πιο «σκληρούς» κριτικούς του. Πρέπει όμως να μην ξεχνιέται και 
τούτο δω. Η ορμητική πρόοδος της ΕΣΣΛ στο δρόμο της εκβιο
μηχάνισης και της κολλεχτιβοποίησης της αγροτικής οικονομίας 
συνδέθηκε για καθορισμένους λόγους που έχουν αναλυθεί από 
τους κινέζους ηγέτες με την εποπτεία του Μάο Τσετούνγκ, με τη 
διαμόρφωση ενός προνομιούχου στρώματος. Αυτό στάθηκε το 
τίμημα που πληρώθηκε για την επίτευξη της οικονομικής ανά
πτυξης και της ισχυροποίησης της ΕΣΣΛ.
Έτσι ενώ στη δεκαετία 1930-40 η ΚΔ έχει αναπτύξει έναν επι
βλητικό αριθμό τμημάτων σ' όλο τον κόσμο, δοκιμάζεται από τις 
επιπτώσεις των εξελίξεων στο σοβιετικό κόμμα και στην ΕΣΣΛ. 
Χαλαρώνει η λειτουργία της. Ανάμεσα στο 6ο και στο 7ο συνέ
δριο μεσολαβούν εφτά χρόνια. Μετά το 7ο συνέδριο οι επιπτώ
σεις στην ΚΔ, στα καθοδηγητικό της όργανα, στο μηχανισμό της, 
ήταν άμεσες των όσων συνέβηκαν στην ΕΣΣΛ στην περίοδο 
1936-39.
Στα χρόνια αυτά και κύρια στο διάστημα 1939-40 οι εντολές (ντι- 
ρεχτίβες) της ΚΔ έχουν έναν αλληλοσυγκρουόμενο χαρακτήρα.

Η πραγματική ιστορία της ΚΔ δεν έχει γραφτεί. Υπάρχει βέβαια 
ένα έκτρωμα ιστορίας, γραμμένο από ορισμένους πρωτορεβι- 
ζιονιστές τύπου Κουζίνεν, Ούλμπριχτ κλπ που υπηρετεί τις ση
μερινές ανάγκες της σοβιετικής ηγεσίας.
Τα αρχεία της ΚΔ βρίσκονται στα χέρια των σοβιετικών ρεβιζιο- 
νιστών. Δεν μπορούμε να πούμε πότε κι αν θα γίνει κατορθωτό 
να γραφτεί μια ολοκληρωμένη και λεπτομερειακή ιστορία της. 
Αναγκαστικά προχωράμε στις παρατηρήσεις αυτές, στηριγμένοι 
σε βασικά γνωστά κείμενα και γεγονότα. Τελευταία υπάρχουν
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δύο τάσεις στην εκτίμηση της ΚΔ και του έργου της. Η μία, βα
σικά θεωρεί πρωταρχικά τα αρνητικά στοιχεία. Η άλλη αντί
θετα, θεωρεί πως ελάχιστα αρνητικά στοιχεία μπορούν να βρε
θούν στο έργο της ΚΔ. Η άποψη που υποστηρίζεται εδώ είναι 
πως βασικά το έργο της ΚΔ ήταν θετικό, αλλά πως αναγκαστικά 
τα αρνητικά στοιχεία δεν ήταν περιορισμένα. Και λέμε αναγκα
στικά γιατί ένα τόσο γιγάντιο έργο δεν μπορούσε να μην παρου
σιάζει πολλά αρνητικά στοιχεία. Εδώ δεν πρόκειται για μικρο- 
δουλειές της ρουτίνας. Εδώ ένα πρωτόφαντο παγκόσμιο κόμμα 
πάλευε να αλλάξει την όψη του κόσμου. Και την άλλαξε. Αν ση
μειώθηκαν και σημειώνονται τα γνωστά πισωγυρίσματα, αυτό 
δεν έρχεται σε αντίθεση με το βασικό μαρξιστικό ιστορικό νόμο 
αλλά αντίθετα τον επιβεβαιώνει.
Έτσι προχωράει η ιστορία. Επομένως, η άποψη που εδώ υπο
στηρίζεται δεν συνταυτίζεται με καμιά από τις δύο τάσεις που 
αναφέρθηκαν, και σκοπός της είναι να δώσει ένα κέντρισμα σε 
γόνιμες αναζητήσεις και πραγματικούς προβληματισμούς που 
δεν έχουν τίποτα το ακαδημαϊκό.
Γιατί σε όλα τούτα τα χρόνια ακούστηκαν βροντερές φράσεις 
για προλεταριακό διεθνισμό που αποδείχτηκε πως έκρυβαν την 
προβολή εθνικών συμφερόντων ή τον σουιβισμό της πιο απρο
κάλυπτης μορφής.
Η κριτική πρέπει να υπηρετεί την αλήθεια, την ταξική αλήθεια. 
Όμως αποτελεί εκχυδαϊσμό αυτής της μαρξιστικής-λενινιστικής 
θέσης να υποτάσσεται η «αλήθεια» στις απαιτήσεις της στιγμής. 
Κι αυτό γίνεται. Ο αντισταλινισμός λχ αντικαθίσταται με υπερ- 
σταλινισμό τελευταία.
Είμαστε ένα μικρό αριθμητικά κόμμα σε μια μικρή χώρα. Όμως 
εδώ συγκρούστηκαν και δοκιμάστηκαν μέθοδοι κατάπνιξης κινη
μάτων. Εδώ η εξουσία έφυγε από τα χέρια του λαού τρεις φο
ρές. Τυχαία; Όχι ασφαλώς. Εδώ συμπλέκονται εξωτερικοί και 
εσωτερικοί παράγοντες. Δεν μπορεί να αγνοείται η διεθνής 
πλευρά και να υπερτονίζεται η εσωτερική. 'Οπως δεν μπορεί να 
συμβαίνει το αντίστροφο. Έχουμε επομένως μια πείρα συσσω- 
ρευμένη που πρέπει να συνοψιστεί. Η συνόψιση αυτή αν γίνει
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σωστά δεν πρόκειται να μας σπρώξει ούτε σε κάποιον «εθνικό 
κομμουνισμό» αλλά ούτε και στο σουιβισμό και στην αποσιώ
πηση της πραγματικότητας στο όνομα υποτιθέμενων «διεθνι- 
στικών» λόγων.
Υπερασπιστήκαμε και υπερασπιζόμαστε το μπολσεβίκικο 
κόμμα του Στάλιν από τις ρεβιζιονιστικές επιθέσεις. Αυτό όμως 
δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να ψάξουμε, να βγάλουμε κάποια 
συμπεράσματα για περιόδους που αφορούν το κίνημα γενικά 
και το δικό μας ειδικότερα.
Υπερασπιστήκαμε και υπερασπιζόμαστε το μπολσεβίκικο 
κόμμα του Στάλιν από τις επιθέσεις των ρεβιζιονιστών σ' ό,τι 
αφορά την «προσωπολατρεία» και τα άλλα γνωστά, αλλά δεν 
μπορούμε να μη δούμε πως το κόμμα αυτό, το ένδοξο, το πρω
τοπόρο, έμπασε από μια περίοδο και πέρα κρατικίστικες μεθό
δους στην ΚΔ αλλά και μετά την αυτοδιάλυσή της στις σχέσεις 
του με τα κομμουνιστικά κόμματα και ειδικότερα απέναντι στο 
δικό μας.

ΓΙΑ ΤΟ «ΣΥΣΤΗΜΑ»

Αναφέραμε προηγούμενα πως σε κάποιο στάδιο της ανάπτυξης 
του κομμουνιστικού κινήματος δημιουργήθηκε ένα «σύστημα». 
Το «σύστημα» αυτό δεν δημιουργήθηκε τυχαία κι ούτε ήταν αρ
νητικό από την αρχή. Οι συνθήκες που το γέννησαν και το ανά
πτυξαν ήταν η κατανίκηση στον ιδεολογικο-πολιτικό τομέα της 
αντιπολίτευσης στο κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης και στα διά
φορα τμήματα της ΚΔ, η ένταση των ρυθμών οικοδόμησης στην 
ΕΣΣΛ και η ένταση των ρυθμών μπολσεβικοποίησης στα κομ
μουνιστικά κόμματα.
Το «σύστημα» αυτό στάθηκε ένα σύνολο παραδόσεων, άγρα
φων κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, που ρύθμιζε τις σχέσεις 
ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της ΚΔ και στο κέντρο τους, το 
ουσιαστικό, δηλαδή το ΚΚ της Σοβιετικής Ένωσης. Στο σύστημα 
αυτό, το βασικό στοιχείο ήταν η «σιδερένια πειθαρχία» που στην
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πράξη όσο περνούσαν τα χρόνια αναλύθηκε σε μια σειρά πρα- 
χτικές. Λόγου χάρη ένα μέλος ή στέλεχος ενός κόμματος αν θα 
διατύπωνε τις απόψεις του για το σύνολο της γραμμής και δρά
σης του κόμματος θεωρούνταν σαν αυτουργός «αντικομματικής 
πλατφόρμας». Έκθεση για γενικότερα προβλήματα συνεπάγο
νταν άδεια της καθοδήγησης. Βαθμιαία οι γραμματείς των ΚΕ 
των κομμάτων ανυψώνονταν σε αρχηγικά βάθρα.
Ταυτόχρονα όμως, δίπλα στους γραμματείς «τοποθετούνταν» 
άνθρωποι που ελέγχουν, παρακολουθούν τη στάση τους ή άν
θρωποι που έχουν χωριστές επαφές. Η πραχτική αυτή στάθηκε 
αρνητική στα τελευταία χρόνια της ΚΔ, και κυρίως μετά την αυ
τοδιάλυσή της ολέθρια.
Η μονολιθικότητα ερμηνεύεται σαν υποταγή, πειθαρχία των πά
ντων χωρίς όρους. Το μεγαλύτερο μέρος των στελεχών, ιδιαί
τερα όσοι έχουν κάποιες «ιδιαίτερες» σχέσεις θεωρούν σαν 
κόμμα τους το ΚΚΣΕ. Έτσι σε πολλές περιπτώσεις δεν δίνουν λο
γαριασμό στα κόμματά τους. Οι ολέθριες συνέπειες θα φανούν 
μετά τη διάλυση της ΚΔ.
Έτσι η μπολσεβικοποίηση στον οργανωτικό τομέα όπως και 
στον πολιτικό από μια περίοδο κι ύστερα παραμορφώνεται στις 
περισσότερες περιπτώσεις και δημιουργεί καταστάσεις που 
ενεργούν σαν βραδυφλεγής μπόμπα.
Ταυτόχρονα στο κέντρο, δηλαδή στο ΚΚ της Σοβιετικής Ένωσης, 
στην περίοδο γύρω στο 1930 αλλά κυρίως αργότερα, μπαίνουν 
μια σειρά μενσεβίκικα και άλλα αντεπαναστατικά στοιχεία που 
δείξανε «καλή διαγωγή», που κατορθώνουν να αναρριχηθούν σε 
κομματικές και κρατικές θέσεις, και αποτέλεσαν υποδείγματα 
γραφειοκρατικών στοιχείων και ελίχθηκαν αρκετά επιδέξια στα 
χρόνια των εκκαθαρίσεων.
Ποιος δεν μπορεί να μη «σημειώσει» πως στη διάρκεια του πο
λέμου ο διαβόητος Ουστριάλωφ —που ο Λένιν είχε προβάλει τα 
πρώτα χρόνια μετά την επανάσταση σαν εκπρόσωπο μιας τά
σης στους αντεπαναστατι κούς κύκλους για τη βραχυκύκλωση 
της σοβιετικής εξουσίας και του κόμματος, έτσι που οι μπολσε
βίκοι να οδηγηθούν για να πραγματοποιήσουν τα «εθνικά ιδε
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ώδη» της ρωσικής αστικής τάξης— προβάλλονταν παίζοντας 
σημαντικό ρόλο. Ή  ο Μαρτίνωφ, γνωστός οικονομιστής από την 
πολεμική που του έκανε ο Λένιν, που προωθήθηκε στο μηχανι
σμό της ΚΔ; Αυτό δεν σημαίνει πως δεν έπρεπε να χρησιμοποι
ηθούν όσα στοιχεία εγκατέλειψαν προηγούμενες θέσεις τους. 
Από δω όμως μέχρι τη χρησιμοποίησή τους σε επίκαιρες θέσεις 
ή τη μαζική εισροή στοιχείων που στα λόγια αναγνώριζαν την 
ορθότητα της γραμμής και το σοβιετικό καθεστώς, υπάρχει με
γάλη απόσταση.
Στον πολιτικό τομέα διαμορφώνεται στα ΚΚ μία (ροβία τυχόν 
παρέκκλισης που οδηγεί παρά τις εκκλήσεις της ΚΔ σε αντι
γραφή της μπολσεβίκικης πείρας και σε μίμηση δευτερευουσών 
πλευρών της.
Η κρίση που πέρασαν πολλά κομμουνιστικά κόμματα στην πε
ρίοδο γύρω από το 1930 (με την καμπάνια της μπολσεβικοποί- 
ησης και το διώξιμο των δεξιών ή συμφιλιωτικών στοιχείων) τα 
δυνάμωσε και τα ατσάλωσε. Αλλά δίπλα στο κύριο, θετικό αυτό 
γεγονός, υπήρχαν αρνητικά στοιχεία —μερικά αναφέραμε πιο 
πάνω— που σε άλλες συνθήκες θα μπορούσαν, αν δεν καταπο
λεμούνταν, να αποτελέσουν την κύρια πλευρά.
Γενικά, τα αρνητικά αυτά στοιχεία θα ήταν κόττι το πρόσκαιρο ή 
περαστικό ή θα παρέμεναν δευτερεύουσες πλευρές του όλου 
ζητήματος αν μετά τον πόλεμο το κομμουνιστικό κίνημα συ
σπειρωνόταν σωστά πάνω σε μια νέα βάση που να ανταποκρι- 
νόταν στις νέες συνθήκες. Κάτι τέτιο δεν έγινε.
Έτσι, θετικά πράγματα σε καθορισμένες συνθήκες μετατρέπο- 
νται στο αντίθετό τους. Ήταν αναγκαίο να μπει τέλος στις φρά
ξιες, στο φιλελευθερισμό που αποτελούσε πληγή για πολλά κομ
μουνιστικά κόμματα. Αλλά για να διασφαλιστούν τα ΚΚ από την 
υποτροπή παρόμοιων καταστάσεων δεν ήταν κατάλληλο το σύ
στημα των μέτρων του 1930 για εντελώς άλλες συνθήκες. Αν το 
μπολσεβίκικο κόμμα από μια περίοδο και ύστερα προσάρμοζε 
το ρόλο του στην ΚΔ και στο παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα 
στις νέες καταστάσεις —και από την πλευρά της ανάπτυξης 
του κινήματος και των νέων προβλημάτων— θα βοηθούσε να
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αναπτυχθούν τα καλύτερα στοιχεία στα ΚΚ, στις καθοδηγήσεις 
τους. Αν δεν έμπαινε σε εφαρμογή η ταχτική των «ευνοούμενων» 
ή μη ηγετών και των «εντεταλμένων», αν έμπαζε σε συζήτηση 
τα νέα προβλήμοττα και τα προβλήματα της Σοβιετικής Ένωσης 
μαζί, αν τέλος μετά την αυτοδιάλυση της ΚΔ δεν ανάπτυσσε 
κρατικίστικες μεθόδους στις σχέσεις του με τα ΚΚ — μέθοδοι που 
αποτελούν παράδοση πια.
Αφήνοντας τα γενικά, είμαστε καλύτερα τοποθετημένοι να 
δούμε —στο βαθμό που μπορούμε— τις σχέσεις της ΚΔ και του 
κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης με το δικό μας κόμμα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Από τη στιγμή που το σοσιαλεργατικό κόμμα της Ελλάδας προ
σχώρησε στην ΚΔ, ύστερα από ζωηρή εσωκομματική πάλη, οι 
σχέσεις του κόμματος μ' αυτήν είναι σχέσεις ενός τμήματος μιας 
παγκόσμιας οργάνωσης. Όμως, όπως ήδη αναφέραμε, επειδή 
τον κύριο ρόλο στην ΚΔ έπαιζε το μπολσεβίκικο κόμμα, η εσω
τερική του πάλη, οι εξελίξεις στα εσωτερικά προβλήματα της 
ΕΣΣΛ, όπως και η γραμμή του στα διεθνή προβλήματα είχαν 
άμεσες επιπτώσεις στην πορεία του ΚΚΕ περισσότερο ίσως από 
άλλα τμήματα που θεωρούνταν πιο «ώριμα» και πιο «αναπτυγ
μένα» από το ΚΚΕ.

Παρόλες τις επιτυχίες του και την ανάπτυξή του το ΚΚΕ θεω
ρούνταν από τα λιγότερο «ώριμα» και λιγότερο «ανοπττυγμένα» 
τμήματα της ΚΔ, αν και σε ορισμένους τομείς η εκτίμηση που 
υπήρχε ήταν πως προηγούνταν από άλλα πιο «ώριμα» τμή
ματα.
Η εκτίμηση αυτή μαζί με άλλους παράγοντες, έξω από τους 
εσωτερικούς, συνεχίστηκε να υπάρχει στην πράξη και μετά τη 
διάλυση της ΚΔ και στο διάστημα που το ΚΚΕ επικεφαλής του 
λαού της Ελλάδας έδινε σκληρές μάχες ενάντια στον ξένο εισβο
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λέα και την ντόπια αντίδραση. Γι' αυτή την εκτίμηση ευθύνονται 
και σι ηγέτες του ΚΚΕ στο διάστημα μετά το 1941. Καλλιεργού
σαν στον υπέρτατο βαθμό το αίσθημα της «μικρότητάς» μας, εκ
θειάζοντας στον υπέρτατο βαθμό οτιδήποτε είχε σχέση με επι
τεύγματα άλλων κομμουνιστικών κομμάτων. Η τάση αυτή πήρε 
τις χειρότερες μορφές μετά το 1956. Γιατί είναι άλλο πράγμα η 
καταπολέμηση του εγωκεντρισμού, και άλλο η καλλιέργεια του 
επαρχιωτισμού και του φτωχού, ανώριμου και αδύναμου συγ
γενή. Αλλο η επαναστατική σεμνότητα και άλλο η υποτίμηση και 
το σβήσιμο ακόμα των επιτευγμάτων της πάλης των εργαζόμε
νων μιας χώρας, ενός λαού.
Το βασικό εξαγόμενο από μια ανασκόπηση των σχέσεων της ΚΔ 
και του ΚΚΕ είναι πως βασικά η ΚΔ έπαιξε θετικό ρόλο στην 
ανάπτυξή του, παρά το γεγονός πως σε μερικά προβλήματα ο 
ρόλος της στάθηκε αρνητικός. Αυτό άλλωστε είναι μέσα στη 
φύση των πραγμάτων.
Στο βασικό ζήτημα της επέμβασής της το 1931 που τόσα και 
τόσα γράφονται και υπονοούνται, το ΚΚΕ δεν μπορούσε με τις 
δικές του δυνάμεις μονάχα να βγει από την κρίση. Αλλωστε εδώ, 
πριν την επέμβαση της ΚΔ, υπήρξαν σειρά επεμβάσεις από 
στοιχεία της αντιπολίτευσης του μπολσεβίκικου κόμματος που 
παρασιωπούνται από πολλούς ιστορικούς και επιζώντες για τη 
διαμόρφωση της κατάστασης που υπήρξε στο κόμμα γύρω στα 
1930. Πολλοί αντικομιντερνικοί διαφόρων αποχρώσεων θεω
ρούν πως η ανάπτυξη του τροτσκισμού, του λικβινταρισμού 
κλπ, ήταν ένα αυθόρμητο προτσές, ενώ η πορεία του ΚΚΕ μετά 
το 1931 τεχνητό και «από τα έξω». Παραλογισμός που δεν κάνει 
εντύπωση σε τούτη την εποχή που παραλογισμοί περνάνε για 
επιστημονικές αλήθειες.
Το αρνητικό που υπήρξε στην επέμβαση της ΚΔ ήταν —όπως 
αναφέρθηκε πιο πάνω αλλά και σε άλλα άρθρα της «ΠΣ»- πως 
δεν έγινε βαθιά τομή. Δεν χτυπήθηκαν από τη ρίζα τους άσχη
μες καταστάσεις, δόθηκε άφεση αμαρτιών σε στελέχη που πρω
τοστάτησαν στη φραξιονιστική πάλη δίχως αρχές, που ξανανέ- 
βηκαν γρήγορα σε καθοδηγητικές θέσεις και σε κρίσιμες στιγμές
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για το κίνημα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Δεν βοηθήθηκε η καθο
δήγηση του ΚΚΕ να αναπτύξει μια σειρά νέα στελέχη με τολμηρό 
τρόπο και να ενισχυθεί έτσι το καθοδηγητικό αχτίφ του κόμμα
τος. Αυτά, όσον αφορά την «ελληνική» πλευρά του ζητήματος. 
Τα γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τμήματα της ΚΔ 
σ' αυτήν την περίοδο ή στην περίοδο 1930-43 ανάγονται σε άλλο 
κεφάλαιο.
Η προσχώρηση στην III Διεθνή ήταν αποτέλεσμα σκληρής πάλης 
μέσα στο κόμμα. Από τη μια μεριά τα μεγάλα καλπάκια του κόμ
ματος, οι γραμματείς, οι παλαίμαχοι συνδικαλιστές ηγέτες, οι 
βουλευτές (είχαν εκλεγεί με αντιβενιζελικούς συνδυασμούς αλλά 
«βενιζέλιζαν» συστηματικά), και από την άλλη άσημοι και νέοι 
αγωνιστές με επικεφαλής τον γνωστότερο Δ. Λιγδόπουλο.
Η γραμμή της προσχώρησης κυριάρχησε τελικά. Ο Λιγδόπουλος 
φεύγει για τη Μόσχα. Στο γυρισμό του θα σφαγεί από λαζούς 
ληστές (;) μαζί με τον πρώτο αντιπρόσωπο της ΚΔ για την 
Ελλάδα, έλληνα της Ρωσίας, Ωρίωνα Αλεξάκη. Κυριαρχούν οπορ- 
τουνιστικά στοιχεία στην καθοδήγηση του ΚΚΕ ύστερα απ' αυτό 
και σε κρίσιμες στιγμές. Παρόλα αυτά γίνεται εντατική δουλειά 
στο μέτωπο της Μικράς Ασίας και της Θράκης αργότερα. Στή
θηκαν στο απόσπασμα κάμποσοι λησμονημένοι αγωνιστές. 
Στην Ελλάδα ξεσπάει το 1921 ένα ισχυρό απεργιακό κίνημα με 
αποκορύφωμα τα γεγονότα του Βόλου6 όπου για μια ολόκληρη 
μέρα γίνεται ο λαός εξουσία. Το κύρος του κόμματος ήταν με
γάλο. Αλλά και ήταν γνωστό πως υπήρχαν πολιτικάντικα στοι
χεία στην ηγεσία του. Πως λχ ο I. Μεταξάς πριν την επικράτηση 
των Πλαστήρα-Πάγκαλου, ζητάει από τον Γ. Κορδάτο, ηγέτη

6. (Σ.τ.ε.) Στις 28-2-1921 οργανώνεται στο Βόλο πανεργατική απεργία και 
παλλαϊκό συλλαλητήριο. Τα πάντα είναι κλειστά και η πόλη βρίσκεται στα χέ
ρια του λαού. Στάλθηκαν μονάδες στρατού που χτύπησαν τους απεργούς και 
έκαναν 300 συλλήψεις. Την ίδια περίοδο έχουμε παλλαϊκά συλλαλητήρια σε Κα
βάλα και Δράμα, και μαχητικές απεργίες των καπνεργατών, των σιδηροδρομι
κών (πιάστηκαν 1.500 και 580 στάλθηκαν στο μέτωπο της Μ. Ασίας), των ερ
γατών Ηλεκτρισμού, των εργατών Φωταερίου, των τσαγκαράδων.
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του κόμματος, να μπει ο τελευταίος σε κυβέρνηση πούχε εντολή 
αυτός (ο Μεταξάς) από το βασιλιά να σχηματίσει.
Η πρώτη σύγκρουση του κόμματος με το σοβινισμό στάθηκε η 
περίοδος της μικρασιατικής εκστρατείας. Η δεύτερη θάρθει με 
το «Μακεδονικό». Γράψαμε αλλού πως η αντιπροσωπεία του 
κόμματος διαφώνησε. Το ότι διαφώνησε δεν σημαίνει πως δια
φώνησε από θέσεις επαναστατικές. Τελικά πειθάρχησε και δό
θηκαν μάχες που οδήγησαν σε καταδίκες ηγετικών και άλλων 
στελεχών. Αυτή είναι η δεύτερη μάχη που δίνει το ΚΚΕ εκτελώ- 
ντας το διεθνιστικό του καθήκον, άσχετα από το αν υπεράσπιζε 
μια λαθεμένη θέση. Στις αλλεπάλληλες εσωτερικές διαμάχες που 
κρατάνε πέντε χρόνια (1926-1931) στο ΚΚΕ, αυτή η «προλετα
ριακή βάση» (που σβήνει με περιφρονητικό τρόπο ο παραλίγο 
ελέω χρουστσωφικών ηγέτης του ΚΚΕ, Γούσιας), η μάζα δηλαδή 
των στελεχών και μελών του, δεν υπέστειλαν τη διεθνιστική ση
μαία.
Η βοήθεια που δίνει ο αντιπρόσωπος της ΚΔ με επιστολή του 
μετά τη σύλληψη και απέλασή του, ενισχύει σημαντικά τα προ
λεταριακά στοιχεία του κόμματος, γεγονός που όμως αντισταθ
μίζεται από την παράλληλη δουλειά παραγόντων της αντιπολί
τευσης στο μπολσεβίκικο κόμμα και στην ΚΔ, που προσπαθούν 
να ενισχύσουν το «αρχείο του μαρξισμού» και τη διαμόρφωση 
αμιγούς τροτσκιστικής ομάδας. Ο γραμματέας του κόμματος Π. 
Πουλιόπουλος θα παραιτηθεί από την καθοδήγηση του κόμμα
τος για να φτιάξει την ομάδα «Σπάρτακος» και σε συνέχεια την 
«ενωμένη αντιπολίτευση» όπου ανάμεσα σε άλλους θα προσχω
ρήσει και ο Σεραφείμ Μάξιμος, μέλος της γραμματείας του κόμ
ματος.
Πρέπει ακόμα να θυμίσουμε την κρίση που προκλήθηκε το 1924 
με την απόφαση του καθοδηγητικού οργάνου για την «ανάγκη 
μακράς νομίμου υπάρξεως του κόμματος» και πρέπει να σημει
ώσουμε πως πολλά έχουν γραφτεί για την αντίδραση της ΚΔ, 
σύμφωνα με τα οποία, στο όνομα της αυτονομίας έπρεπε να 
αφεθούν τα οπορτουνιστικά στοιχεία να οδηγήσουν ένα κομ
μουνιστικό κόμμα (μέχρι τότε ήταν στην παρένθεση ο τίτλος)
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crro να μετατραπεί σε μια εκπολιτιστική λέσχη... Ήταν επόμενο, 
η κρίση που προκλήθηκε μετά το 1926 να δημιουργήσει τους 
όρους στις διάφορες φράξιες να δραστηριοποιηθούν για να πά
ρουν το «χρίσμα» ή την έγκριση της ΚΔ. Από τότε αρχίζει η ιστο
ρία των «χρισμάτων»... 'Οποιος διαβάσει τα «Κείμενα του ΚΚΕ» 
θα δει πως όταν στάλθηκε η έκκληση το 1931, είτε γιατί έγινε 
κακή μετάφραση, είτε για άλλους λόγους, η τότε καθοδήγηση 
ανακοίνωσε στο κόμμα πως δικαιώθηκε από την ΚΔ! Πρέπει να 
θυμίσουμε (έχουν γραφτεί ορισμένα πράγματα στην «ΠΣ» του 
Οχτώβρη 1977) πως ανάμεσα στις φράξιες Θέου-Σιάντου, 
Χαϊτά-Ευτυχιάδη, αναπτύχθηκε μια τρίτη κατάσταση που θέ
λησε να επιβάλει μέσω «εσωτερικών διαδικασιών» —όπως θά- 
λεγαν οι σημερινοί κριτικοί της επέμβασης της ΚΔ— τον Ν. Ζα- 
χαριάδη. Όμως είναι βέβαιο ότι η παράταση της κρίσης θα 
αποδυνάμωνε το ΚΚΕ ακόμα περισσότερο απ' ό,τι είχε αποδυ
ναμωθεί.
Ο Ν. Ζαχαριάδης, πολλές φορές για να στηρίζει τη θέση του 
πως το ΚΚΕ πριν το 1931 περνούσε την παιδική και εφηβική ηλι
κία του, έλεγε δύο πράγματα που τα περιέχει η εκδοχή του λό
γου του στην «7η ολομέλεια» (1957) (έκδοση «ΚΚΕεσ»): Πως πιά
νονταν συνέχεια οι αντιπρόσωποι της ΚΔ στο ΚΚΕ και πως ο 
Τρότσκι θεωρούσε ότι είχε το καλύτερο τμήμα του στην Ελλάδα 
μετά τη Σοβιετική 'Ενωση.
Γνωστές από κείμενα είναι οι συλλήψεις δύο αντιπροσώπων της 
ΚΔ (1926 και 1930). Αν υπήρξε και άλλη, αυτό δεν φαίνεται από 
τα κείμενα. Όσον αφορά την εκτίμηση του Τρότσκι για το ελλη
νικό τμήμα του, αν πάρουμε υπόψη την ένταξη στον τροτσκισμό 
του Π. Πουλιόπουλου, γραμματέα της ΚΕ, τη συνεργασία ή 
ένταξη του Σ. Μάξιμου και μιας σειράς στελεχών ακόμα και κα- 
θοδηγητικών, ακόμα κι αν αυτά τα έλεγε κομπάζοντας ο Ν. Ζα
χαριάδης, δεν βρίσκονταν μακριά από τη πραγματικότητα. Στο 
μηδενισμό της δράσης του κόμματος πριν το 1931, προστέθηκε 
η προπαγάνδα των ρεβιζιονιστών που εξωραΐζει αντίθετα την 
κατάσταση, σβήνοντας την αδιάκοπη πτώση της επιρροής του 
κόμματος μετά το 1928 ιδιαίτερα, τις χωρίς αρχές επαφές με τον
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προϊστάμενο της Δίωξης Κομμουνισμού και άλλες αθλιότητες.
Η περίοδος 1931-36 ήταν περίοδος που η ΚΔ βοηθάει ολό
πλευρα το κόμμα. Η απόφαση της 6ης ολομέλειας (1934) για το 
χαρακτήρα της επερχόμενης αλλαγής στην Ελλάδα7 ήταν η πιο 
σημαντική ιδεολογική-πολιτική βοήθεια. Το ΚΚΕ μπολσεβικοποι- 
είται.
Όμως εκδηλώνονται ορισμένα χαρακτηριστικά που είχαν δευτε- 
ρεύουσα σημασία τότε, αλλά που μετατράπηκαν αργότερα σε 
κυριαρχικά.
Η προβολή του Ν. Ζαχαριάδη αρχίζει από το 1935. Ο βιος δή
λωσε «άγνοια» γι' αυτό στην «7η ολομέλεια» (1957). Ακόμα δή
λωσε πως δεν ισχυρίστηκε πως ήταν ο συντάκτης της απόφα
σης της 6ης (1934). Αλλά αυτό καλλιεργούνταν για χρόνια. Γιατί 
δεν το σταματούσε; Κριτικός από τους πιο «σκληρούς» του Ν. 
Ζαχαριάδη δηλώνει πως η εντολή για τη συγγραφή του άρθρου 
«Αυτός μας οδηγεί» στο «Ριζοσπάστη» το 1935, δόθηκε από τον 
Μανουήλσκι στον Σκλάβαινα. Δεν έχουμε λόγους να το αμφι
σβητήσουμε. Στην περίοδο αυτή, η ΚΔ φροντίζει για την προ
βολή των γραμματέων των κομμάτων. Είναι η εποχή των «αρχη
γών». Και δεν θα ήταν αρνητικό αν κρατιόταν σε ορισμένα όρια. 
Ταυτόχρονα την ίδια εποχή έχουμε την προώθηση «εντεταλμέ
νων» στο ΚΚΕ. Προβάλλει ο Γ. Ιωαννίδης. Πήρε μέρος στο 7ο συ
νέδριο της ΚΔ και είχε πολλές συζητήσεις. Τι κράτησε απ' όλα 
αυτά; Θα πρέπει να αποδώσουμε πίστη σ' αυτό που αναφέρει 
παλιό ανώτατο στέλεχος του ΚΚΕ (Θ. Χατζής) σε βιβλίο του: 
Πως στην κατοχή, σ' όλες τις κρίσιμες συνεδριάσεις του καθο- 
δηγητικού οργάνου του κόμματος, ο Γ. Ιωαννίδης για να υπερα
σπιστεί την οπορτουνιστική γραμμή, ξεφούρνιζε τη μεγάλη κο- 
μιντερνική του «παιδεία». Και ανέφερε ότι ο Μανουήλσκι στο 7ο 
συνέδριο της ΚΔ έλεγε: «Τι να σε κάνει ο Γιαννάκης (δηλαδή ο Ιω
αννίδης); Έτσι κάνει η Αγγλία και στέλνει δύο υπερντρέντλοντ

7. (Σ.τ.ε.) «...Η επικείμενη επανάσταση των εργατών και αγροτών στην 
Ελλάδα θα έχει αστικοδημοκραπκό χαρακτήρα με τάσεις γρήγορης μετατροπής 
σε προλεταριακή σοσιαλιστική επανάσταση...».
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(καταδρομικά) στον Πειραιά, πάει η ψωροκώσταινα»... Γι' αυτό 
ο «Γιαννάκης» όταν, παρά τις προσπάθειές του να μην το πάρει 
απάνω της η «ψωροκώσταινα», τα πράγματα ήρθαν έτσι που η 
«ψωροκώσταινα» συγκρούστηκε με τα «υπερντρέντλοντ» της 
Αγγλίας, «απάλλαξε» τον εαυτό του από κάθε ευθύνη στο κρε
βάτι της αρρώστιας... και μια και γίνεται λόγος για τον Γ. Ιωαν
νίδη, πρέπει να πούμε πως υπήρξε μια προσπάθεια λατρείας 
σε κάποιες «μαγικές» και ακαθάριστες πλευρές του, στην πε
ρίοδο της κατοχής αλλά και μετά. Ιδιαίτερα στην οργάνωση Αθή
νας όταν γραμματέας της ήταν ο Β. Μπαρτζώτας, ο πιο αφο- 
σιωμένος τότε στον Γ. Ιωαννίδη (που σε συνέχεια αφοσιώθηκε 
στον Ν. Ζαχαριάδη για να τον αποκηρύξει άνετα και να αφο- 
σιωθεί τώρα στο «ένα είναι το ΚΚΕ»). Τέλος, μια τελευταία προ
σπάθεια νεκρανάστασης του «μύθου Ιωαννίδη» έγινε από τη 
γνωστή εκπεσούσα «μεγάλη προσωπικότητα» του ΚΚΕ που 
προαναφέραμε.

Το κρίσιμο σημείο της επέμβασης — όπως κι αλλού έχει γρα
φτεί— ήταν πως δεν συνοδεύτηκε με βαθιά τομή. Η επιστροφή 
πρωταγωνιστών της φραξιονιστικής πάλης δίχως αρχές (Σιά- 
ντου-Θέου) και η προώθησή τους, ενώ κρατιούνται στη Σοβιε
τική Ένωση οι Χαϊτάς, Πυλιώτης, Ευτυχιάδης κ.ά, μαζί με την 
προώθηση αργότερα αινιγματικών ανθρώπων τύπου Δ. Μά- 
θεση, διαβάλλουν το πραχτικό μέρος της επέμβασης. Η συμβολή 
του Ν. Ζαχαριάδη στην ανάπτυξη του ΚΚΕ στα χρόνια αυτά δεν 
μπορεί να αμφισβητηθεί.
Η βοήθεια της ΚΔ φάνηκε και στο 5ο και 6ο συνέδριο του ΚΚΕ. 
Όπως σημειώσαμε και πιο πάνω, εκείνη την περίοδο προβάλ
λουν και οι κατά φαντασία ή πραγμοττικοί «αυτοκρατορικοί απε
σταλμένοι» ή εντεταλμένοι. Όπως ο Σκλάβαινας, ο Ιωαννίδης, ο 
Μάθεσης. Ο πρώτος δεν έκανε και τόση ζημιά, παρά μόνο ότι 
λύγισε και εξέθεσε πολιτικά το ΚΚΕ αφού ήταν ο κοινοβουλευτι
κός του εκπρόσωπος. Για τον τρίτο, τον άνθρωπο «αίνιγμα», 
παραμένουν όλα αινιγματικά. Προσπάθησε να κάνει αντι-ΕΑΜ 
στην κατοχή, αφού κροττούσε, παρά τις καταγγελίες, μια ορι
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σμένη ομάδα αξιωματικών. «Τελεσίδικα», το ΚΚΕ το 1945-46 τον 
κατάγγειλε για χαφιέ. Μετά την «6η ολομέλεια», με τον τρόπο 
που γίνονταν τα πράγματα χάρη στο «νέο πνεύμα», έγινε κίνηση 
για την αποκατάστασή του.
Τα περισσότερα ζητήματα που αφορούν τον Δ. Μάθεση, παρα
μένουν μέχρι σήμερα σκοτεινά! Το ερώτημα είναι: Γιατί αφού 
υπήρχαν στοιχεία για τις όχι καθαρές σχέσεις του Μάθεση πριν 
το 1930, χρησιμοποιείται στην ΚΔ; Φταίει ο Ζαχαριάδης; Σί
γουρα. Αλλά αυτά όλα δεν εξαρτιόνταν μονάχα από τον Ζαχα- 
ριάδη.
Ποια συγκεκριμένη βοήθεια έδωσε η ΚΔ στην αντιμετώπιση της 
διχτατορίας δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως πως στην τοποθέτησή 
της μέχρι το 1936-37, στην περίπλοκη τότε διεθνή κατάσταση, η 
βοήθειά της ήταν παραπάνω από σημαντική. Οι οδηγίες της 
σταματούν το 1939. Οι τελευταίες πήγαν στα χέρια του Γ. Σιά- 
ντου που είχε γίνει γραμματέας της ΚΕ και έγιναν όπλα στην κα
τοχική περίοδο για να δικαιολογεί την πολιτική του και να δια- 
βάλλει στελέχη του κόμματος σαν πεμπτοφαλαγγίτες.
Η πρώτη οδηγία στάλθηκε μετά τη σύναψη του γερμανοσοβιε- 
τικού συμφώνου, η άλλη κόπτως αργότερα (κατά τον Σιάντο). Τα 
ζητήματα αυτά δεν συζητήθηκαν ποτέ μπροστά στο κόμμα, 
ακόμα κι όταν ο Ζαχαριάδης κατάγγειλε τον Σιάντο σαν χαφιέ. 
Γιατί; Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη εξήγηση από το ότι δεν συ
ζητήθηκαν είτε για να μη θιγούν άλλοι, είτε για σκοπιμότητες της 
στιγμής. Για παράδειγμα, η «εναλλαγή» των γενικών οδηγιών της 
ΚΔ πριν και μετά το γερμανοσοβιετικό σύμφωνο: Η καταπολέ
μηση του πνεύματος του Μονάχου αντικατασταίνεται με την 
καταγγελία των αγγλο-γάλλων. Την καταγγελία του «γελοίου 
πολέμου» των αγγλο-γάλλων τη διαδέχεται η καταγγελία τους 
σαν εμπρηστών του πολέμου. Ειδικά για μας ο Γ. Σιάντος (ανά
μεσα σε άλλους) στην κατοχή διακήρυσσε μια αγγλόφιλη πολι
τική και τη στήριζε στην τελευταία οδηγία της ΚΔ πούχε πάρει 
αυτός. Η ΚΔ κόβει τις οδηγίες στο ΚΚΕ τότε (1939).
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ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Ακόμα δεν έχει γραφτεί η ιστορία της τέταρτης περιόδου σ' ό,τι 
αφορά το ΚΚΕ. Και εννοούμε μ' αυτό πως δεν έχουν ξεκαθαρι
στεί αρκετά πράγματα. Σ' αυτό συνετέλεσε βασικά ο τρόπος 
που «έλυσε» τα ζητήματα αυτά η καθοδήγηση Σιάντου-Ιωαν- 
νίδη, αλλά και η περίοδος μετά την «6η ολομέλεια» που πίσω 
από τις πλάτες των κομμουνιστών η καθοδήγηση του «Κ»ΚΕ 
έκοβε κι έραβε σχετικά με καταστάσεις και πρόσωπα που είχαν 
σχέση με το παρελθόν. Η «αμνηστία» του Φλωράκη αποτέλει- 
ωσε τη σύγχυση. Έτσι που αμαρτωλότατοι παράγοντες βγήκαν 
από τη ναφθαλίνη και παριστάνουν σήμερα τους ηρακλείς του 
«ένα είναι το ΚΚΕ».
Το ΚΚΕ πέρασε μια σκληρή δοκιμασία στη μεταξική περίοδο. Σε 
όλους τους τομείς. Η πλευρά που μας απασχολεί σχετίζεται με 
μια λαθεμένη στάση ηγετικών του στελεχών και πρώτα απ' όλα 
του Ν. Ζαχαριάδη. Ενώ το κόμμα πολεμούσε ανοιχτά το πνεύμα 
της υποταγής, τη «δήλωση» -και μπορούμε να πούμε πως το 
πνεύμα αυτό της αδιαλλαξίας δεν υπήρχε σε ορισμένα άλλα κόμ
ματα— οι ηγετικοί του παράγοντες θεωρούσαν πως έπρεπε να 
κάνουν χρήση του πόστου τους για να δίνουν εντολές για δηλώ
σεις. Έτσι έκανε ο Ζαχαριάδης με το Μιχαηλίδη που διευκόλυνε 
την ασφαλίτικη μανούβρα της «Προσωρινής Διοίκησης», έτσι 
έκανε ο Πλουμπίδης αν πιστέψουμε τον Π. Ρούσο που παράγ- 
γελνε σ' αυτόν και τη Χρ. Χατζηβασιλείου να κάνουν δήλωση για 
να βγουν.
Ο Ν. Ζαχαριάδης —και συμφώνησαν σ' αυτό και οι Δ. Παρτσα- 
λίδης και Β. Νεφελούδης— νόμισε πως αρκούσε να βγει ένας άν
θρωπος —ο Μιχαηλίδης— για να «καθαρίσει το κόμμα» οπτό 
τους χαφιέδες. Ενέργεια τυχοδιωκτική που διευκόλυνε το παι
χνίδι του Μανιαδάκη. Ο Ζαχαριάδης έπεσε στην παγίδα της 
«προσωρινής διοίκησης», διευκόλυνε την καμπάνια της Ασφά
λειας ενάντια στην «παλιά κεντρική» συνολικά και στην καλλιέρ
γεια της χαφιεδοφοβίας. Από την άλλη ο Πλουμπίδης από τη 
«Σωτηρία» υποβάλλει σ' αυτήν μια γραμμή άσχετη με τα συνέ
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δρια και τις ολομέλειες του κόμματος, που καταλήγει στην κα- 
μπάνια για την πλαστότητα του γράμματος του Ν. Ζαχαριάδη. 
Διευκολύνεται κι από την πλευρά αυτή το παιχνίδι του Μανια- 
δάκη. Όμως, κι εδώ φάνηκε η αυτενέργεια, το αισθητήριο της 
βάσης — αυτής της βάσης που τη σαρκάζουν ορισμένοι «στρα
τάρχες» που θεωρούν πως οι «στρατηγοί κρίνουν το παν» — της 
βάσης αυτής που δημιουργεί ανεξάρτητες οργανώσεις, πυρήνες 
και ρίχνει μικρά αλλά ουσιαστικά θεμέλια για τους μεγάλους 
αγώνες που ωριμάζουν.
Ο Ν. Ζαχαριάδης δεν απαλλάσσεται από τα «ανοίγματα» προς 
Μανιαδάκη για να μεταφερθεί από την Κέρκυρα στην Αθήνα. 
(Πράγμα που θα το ήθελε η Ασφάλεια μια κι είχε πέσει στην πα
γίδα που του έστηνε με την «Προσωρινή»), Τις ενέργειες αυτές 
τις «ανακάλυψε» σαν λαθεμένες ο Δ. Παρτσαλίδης το 1950. Πολ
λοί κριτικοί του Ν. Ζαχαριάδη έκαναν και τότε και αργότερα 
πλήθος από ελιγμούς που στα χρόνια του ρεβιζιονισμού ανά- 
χθηκαν σε γραμμή.

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

Το γράμμα του Ζαχαριάδη (πρώτο), αφού κατακρίθηκε και στιγ
ματίστηκε δεκαετίες ολόκληρες, «οπτοκαταστάθηκε» τελικά από 
το «Κ»ΚΕ. Πολλοί από τους ψηφίσαντες την αποκατάσταση, εί
χαν πρωτοστατήσει στην εκστρατεία εναντίον του. Το γράμμα 
αυτό χαρακτηρίστηκε από τον Δ. Παρτσαλίδη αρχικά το 1950 
σαν λαθεμένο (φυσικά όχι με δική του πρωτοβουλία) για τη λέξη 
«ανεπιφύλαχτα»8. Ο ίδιος λέει με «συγκινητική αθωότητα» στο 
βιβλίο του πως κάποιοι είχαν πει πως ήταν λαθεμένο. (Δεν δίνει 
περισσότερες διευκρινίσεις ο Δ. Παρτσαλίδης, όμως δεν μένουν

8. (Σ.τ.ε.) «... Ο λαός της Ελλάδας διεξάγει σήμερα έναν πόλεμο εθνικοαπε- 
λευθερωτικό ενάντια στο φασισμό του Μουσολίνι... Στον πόλεμο αυτό που τον 
διευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά, όλοι μας πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυ
νάμεις, δίχως επιφύλαξη...».
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πολλές αμφιβολίες για το ποιοι ήταν αυτοί). Σ' αντίθεση ωστόσο 
με τα παρακόττω στο ίδιο βιβλίο γράφει: «Όμως, έγινε γνωστό 
πως το προεδρείο της ΚΔ το Γενάρη του 1941 είχε κρίνει σαν 
σωστή τη στάση του ΚΚΕ στον πόλεμο...». Μόνος του ο Δ. Παρ- 
τσαλίδης ομολογεί πως μπλέχτηκε σε μια ιστορία επικαλούμενος 
δύο αντιφατικές εκτιμήσεις, προερχόμενες από την ίδια πλευρά, 
χωρίς να ξεκαθαρίζει γι' αυτήν τίποτα περισσότερο. Υπάρχει και 
η στάση του Ν. Ζαχαριάδη στη διαβόητη «7η ολομέλεια». Ξε
σπάθωσε, αφού αρχικά δήλωσε πως ταλαντεύτηκε πριν γράψει 
το πρώτο γράμμα. Έπρεπε, ισχυρίστηκε, να είχε γράψει περισ
σότερα πράγματα για το Μεταξά -  κι όχι απλώς το «ανεπιφύ- 
λαχτα»- μια και ο Μεταξάς έκανε πόλεμο που βοηθούσε τη Σο
βιετική Ένωση.
Έτσι ο Ν. Ζαχαριάδης προσπαθώντας να δείξει πως αυτός είναι 
πιο «εικοστοσυνεδριακός» και από τους πιο καραμπινάτους, δι
καίωσε τις κριτικές και ταυτόχρονα προχώρησε σε μια υμνολο
γία της φασιστικής διχτατορίας του Μεταξά για να δείξει πόσο 
προσηλωμένος είναι στη Σοβιετική Ένωση σε αντίθεση με άλ
λους. Θλιβερή κατάληξη μιας ιστορίας που άξιζε καλύτερη τύχη. 
Ανεξάρτητα όμως από όλ' αυτά, και πέρα απ' τη φιλολογία 
γύρω από το «ανεπιφύλαχτα», το γράμμα του Ν. Ζαχαριάδη 
αποτελεί ένα ιστορικό δεδομένο που επέδρασε σημαντικά στον 
ορθό προσανατολισμό των κομμουνιστικών και των δημοκρατι
κών μαζών για την αντιμετώπιση της ιταλικής και της γερμανι
κής εισβολής.
Ο Ζαχαριάδης έγραψε και δεύτερο και τρίτο γράμμα. Παρόλες 
τις περιπέτειές τους, το περιεχόμενο των γραμμάτων ήταν 
γνωστό στην καθοδήγηση Σιάντου-Ιωαννίδη. Κι εδώ φτάνουμε 
στην πρώτη μεγάλη εθνικιστική παρέκκλιση του ΚΚΕ. Όπως σω
στά γράφει ο Ν. Ζαχαριάδης στο δεύτερο γράμμα του, το 
πρώτο καταντούσε «σοσιαλπατριωτικό ντοκουμέντο» στα χέρια 
της «Προσωρινής Διοίκησης». Πάνω-κάτω έτσι έγινε και με την 
καθοδήγηση του ΚΚΕ στην κατοχή. Χρησιμοποιώντας το σαν 
«άλλοθι», προσυπέγραψε εθνικιστικές διεκδικήσεις (Β. Ήπειρος, 
στρατηγική διαρρύθμιση συνόρων προς τη Βουλγαρία λχ) για να
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αναγνωριστεί από ανύπαρκτα αστικά κόμματα σαν «εθνικόν 
κόμμα». Πρέπει να σημειωθεί πως την πρώτη περίοδο της κα
τοχής, στελέχη της «παλιάς ΚΕ» έστειλαν άνθρωπο να συνδεθεί 
με την ΚΔ. Ο απεσταλμένος έφθασε μέχρι την Πόλη και συνδέ
θηκε με το πρακτορείο «ΤΑΣΣ». Γύρισε στα τέλη του 1943 όταν 
το νερό έχει μπει στ' αυλάκι και χωρίς τίποτα στα χέρια του.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΑΦΕΣ

Πριν ο Π. Ρούσος πάει στη σοβιετική πρεσβεία του ΚαΤρου, η 
ηγεσία του ΚΚΕ σκάλωσε στις διαπραγματεύσεις για τη συγκρό
τηση κοινού βαλκανικού στρατηγείου. Παρόλο που απέκρουε 
καταρχήν έναν τέτιο προσανατολισμό για να μη δυσαρεστηθούν 
οι άγγλοι, ωστόσο πρέπει να ειπωθεί πως οι γιουγκοσλάβοι παί
ζουν αρκετά βρώμικο παιχνίδι: Ζητούσαν από τότε να υποτα
χθούν όλα τα βαλκανικά κομμουνιστικά κόμματα στην ηγεσία 
τους, να αποδεχτούν τη μεγαλοσέρβικη πολιτική τους, και προ
παγάνδιζαν ανοιχτά την εθνική αποκατάσταση των μακεδόνων, 
απαιτώντας ταυτόχρονα την αποδοχή του όρου αυτού στο 
συμφωνητικό. Όλη η φιλολογία για τη μη προχώρηση στο κοινό 
βαλκανικό στρατηγείο, παραβλέπει όλ' αυτά τα πράγματα. Ο 
εθνικισμός των ηγετών του ΚΚ Γιουγκοσλαβίας δεν ήταν κάτι 
που φάνηκε αργά. Κάθε άλλο.
Πρέπει να σημειώσουμε πως το ΚΚ Γιουγκοσλαβίας είχε σταθερή 
και μόνιμη επαφή με την ΚΔ πριν την αυτοδιάλυσή της και με το 
ΚΚΣΕ σε συνέχεια. Εκτός απ' αυτό, οδηγίες από την ΚΔ πριν την 
αυτοδιάλυσή της πήρε και το ΚΕ Αλβανίας. Το ΚΚΕ ωστόσο είχε 
τεθεί σε «άγνοια». Υπάρχει η ιστορία του Σακαρέλλου, μέλους 
της ΚΕ που δούλευε στην ΚΔ, που όπως λέγεται εξαφανίστηκε 
είτε πάνω από τη Γιουγκοσλαβία είτε πάνω από την Ελλάδα.
Η ΚΔ απ' τη μεριά της και το ΚΚΣΕ σε συνέχεια, παρόλο που 
«αγνοούσαν» το ΚΚΕ, ήταν αρκετά κατατοπισμένοι για τα ελλη
νικά πράγματα. Αυτό το ξέρει όποιος άκουγε το Ρ/Σ Μόσχας 
στην κατοχή. Σε καθορισμένες περίοδες οι εκπομπές για την
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Ελλάδα ήταν συχνές, επίκαιρες, ξεκάθαρες. Σε καθορισμένες πε- 
ρίοδες υπήρχε σιωπή ή «πρωτόκολλο», όπως για παράδειγμα το 
συγχαρητήριο τηλεγράφημα του Στάλιν στο Γεώργιο το Β' για 
την εθνική γιορτή. Στο διάστημα που ιδρύθηκε η ΠΕΕΑ (1944) η 
ένταση ανέβηκε: Προβάλλεται η ΠΕΕΑ, καταγγέλλονται οι μηχα
νορραφίες της αντίδρασης στην Ελλάδα και στη Μέση Ανατολή. 
Γίνεται ο Λίβανος. Ο Π. Ρούσος αφού τα «καταφέρνει» τόσο 
καλά ώστε να αφήσει έκπληκτους και τους αντιπάλους του λαϊ
κού κινήματος, πηγαίνει μετά στη σοβιετική πρεσβεία όπου ένας 
σύμβουλος του λέει την «προσωπική του γνώμη» να «μπούνε 
στην κυβέρνηση Παπανδρέου». Στο βουνό όταν έφτασε η σο
βιετική αποστολή, διαπιστευμένη μόνο στον ΕΛΑΣ κι όχι στην 
ΠΕΕΑ, ο Ιωαννίδης με βάση ένα μορφασμό —καθώς γράψαμε — 
του Τσερνίτσεφ, κατάλαβε πως δεν έπρεπε να το παρατραβάνε 
με τους εγγλέζους και να μπούνε στην κυβέρνηση Παπανδρέου. 
(Ο Τσερνίτσεφ ήταν υπαρχηγός στην αποστολή και είχε υπηρε
τήσει χρόνια στη σοβιετική πρεσβεία της Αθήνας. Υπηρέτησε και 
κάμποσα χρόνια μετά την αποκατάσταση διπλωματικών σχέ
σεων μετά το 1946). Η κρίση που κρατούσε μήνες ανάμεσα στην 
ηγεσία του λαϊκού κινήματος και τους άγγλους - Παπανδρέου, 
αλλά και στην αντιπροσωπεία της ΠΕΕΑ στο Λίβανο, «λύθηκε» 
με την αποδοχή των όρων άγγλων - Παπανδρέου.

ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΙΕΣ

Η ΠΕΕΑ, παρόλο που καθυστέρησε η συγκρότησή της, παρόλο 
που έκλεινε το σπέρμα της αυτοκατάργησής της με την απο
δοχή των όρων της αγγλόφιλης μερίδας των Σβώλου-Τσιριμώ- 
κου, παρόλο που θεωρήθηκε σαν μέσο πίεσης να γίνει η εθνική 
ενότητα με το Κάιρο, όπως τουλάχιστον την εννοούσε η μερίδα 
αυτή και οι ηγέτες ανύπαρκτων κομμάτων της Αθήνας, ήταν ένα 
σημείο-σταθμός όπου μπορούσε να ανατραπεί η γραμμή της 
υποταγής και των συμβιβασμών και να εξαλειφθούν οι συνέ
πειες των προηγούμενων λαθών. Αρκούσε η καθοδήγηση να
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συμμορφωνόταν με τη λαϊκή πίεση. Ολόκληρη η Ελλάδα αγανά
κτησε με το αίσχος του Λιβάνου. Όχι μονάχα τα μέλη των εθνι- 
κοαπελευθερωτικών οργανώσεων αλλά όλοι οι πατριώτες. Απή
χηση αυτής της λαϊκής αγανάκτησης στάθηκαν οι οργισμένες συ
νεδριάσεις του Εθνικού Συμβούλιου στα βουνά, η διαβεβαίωση 
των ηγετών του ΚΚΕ πως οι αντιπρόσωποι των οργανώσεων θα 
δικάζονταν. Η ηγεσία του ΚΚΕ, αντί να ακούσει όσα της είπε ο Σ. 
Σαράφης όταν γύρισε από το Λίβανο, άκουσε —γιατί έτσι 
ήθελε — ό,τι της είπε ο Ε. Μπακιρτζής.
Ο Σ. Σαράφης που στάθηκε ο μόνος που στο Λίβανο υπερά
σπισε την τιμή του λαϊκού κινήματος σε σημείο που οι κομμουνι
στές αντιπρόσωποι του σύστησαν να μην το παρατραβάει (!) 
όταν γύρισε, αντιμετώπισε τις ειρωνείες του Η. Τσιριμώκου πως 
«βγάζει χαφιέ τον Λ. Σβώλο» και άλλους ηγέτες, έτσι που περί- 
μενε την αντικατάστασή του. Ο Σ. Σαράφης τόνισε τι έπρεπε να 
γίνει: Σταθερότητα στην υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας 
και της λαϊκής κυριαρχίας απέναντι στους άγγλους «συμμά
χους».
Ο άλλος στρατιωτικός, ο Ε. Μπακιρτζής, πούχε τη φήμη του 
«κόκκινου συνταγματάρχη» σύστησε προσοχή, γιατί θάφευγε ο 
Σβώλος και θα διασπόταν το λαϊκό κίνημα. Έπειτα, είχε πληρο
φορίες πως η Ελλάδα ήταν σφαίρα επιρροής των άγγλων, πως 
οι σοβιετικοί δεν εγκρίνανε τη στάση του ΕΑΜ κλπ. Ο Μπακιρ
τζής ήταν στο βουνό. Οι πληροφορίες του είχαν πηγές που 
χρησιμοποιούσε πριν, όταν δούλευε στις αγγλικές μυστικές υπη
ρεσίες. Κι αυτό δεν ήταν άγνωστο στην ηγεσία του ΚΚΕ. Αντιφα
τικός άνθρωπος ο Ε. Μπακιρτζής πλήρωσε την αντιφατικότητά 
του με τη ζωή του: Αυτοκτόνησε ή «τον αυτοκτόνησαν» στους 
Φούρνους Ικαρίας το 1947 όταν ήταν εξόριστος. Στην περί
πτωση που αναφέρουμε, αυτή η αντιφατικότητά του χρησίμευε 
σαν γέφυρα για να πιαστούν κι από κει οι ηγέτες του ΚΚΕ: «Θα 
διασπαστεί το κίνημα». Και μετά έψαχναν για μορφασμούς. 
Ήρθαν οι μορφασμοί. Και το τέλος, στη συνεδρίαση της ΚΕ στα 
Πετρίλια όπου ο Γ. Ιωαννίδης εδάμασε όσους διαφωνούσαν ή δί
σταζαν.
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Ο Γ. Σιάντος απ' τη μεριά του δήλωνε: «Τι να γίνει βρε παιδιά; 
Δεν μπορούμε ούτε να το σκεφτούμε πως θα τα βάλουμε με 
τους άγγλους».
Διαφώνησαν μερικοί αλλά στο τέλος υπερψήφισαν.
Δεν μπήκε «το πιστόλι στον κρόταφο» της ηγεσίας του ΚΚΕ από 
τον Ποπώφ, όπως γράφτηκε. Αν ήταν άξια ηγεσία και με βάση 
το πνεύμα της υποταγής των εθνικών συμφερόντων στα διεθνι- 
στικά, έπρεπε να ζητήσει εξηγήσεις κι όχι να συλλέξει μορφα
σμούς. Κι είναι βέβαιο πως τότε δεν θα έμπαινε κανένα πιστόλι 
στον κρόταφο. Γιατί δεν θα μπορούσε να μπει. Γιατί δεν θα 
υπήρχε η αντικειμενική βάση για να μπει.
Αλλά απ' την άλλη μεριά, δεν μπορεί να γίνει δεκτή η εκδοχή πως 
οι σοβιετικοί θύμωσαν για άλλη μια φορά με τους κομμουνιστές 
της Ελλάδας και γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε. Αυτά είναι αστεία πράγ
ματα. Ακόμα κι ορισμένοι (ανάμεσά τους και ο Θ. Χατζής) που 
αποκλείουν κάθε σοβιετική παρέμβαση στο ζήτημα, δεν κρύ
βουν πως η συνεδρίαση της ΚΕ στα Πετρίλια διακόπτονταν από 
επισκέψεις σοβιετικών αξιωματικών που ζητούσαν «στοιχεία» 
για τη δύναμη του ΕΛΑΣ κλπ. «Κουτί» για τον ΙωαννΙδη και τον 
Σιάντο. Έβγαιναν από μια δύσκολη κατάσταση με «ελαφρυντικά 
συνειδήσεως».
Έτσι η ηγεσία του ΚΚΕ την πάσα ελπίδα της τη στηρίζει στην κα
λοπιστία των άγγλων στην τήρηση των συμφωνιών. Γι' αυτήν — 
και έτσι διαπαιδαγωγεί τις μάζες στον αντιχιτλερικό συνασπι
σμό— δεν υπάρχει παρά μονάχα ενότητα και όχι πάλη. Ο σα
φής καθορισμός της Ελλάδας στην τελευταία περίοδο του 1944 
σαν μέρος της «σφαίρας στρατιωτικής ενέργειας των άγγλων» 
δεν την ανησυχεί, ενώ ανησυχεί τη μεγάλη πλειοψηφία των 
ΕΑΜιτών, ΕΛΑΣιτών κλπ. Δεν θέλει να πάρει τα επιβαλλόμενα 
μέτρα που υποδείχνει κάθε μέρα η ζωή. Έτσι μετά το Λίβανο έρ
χεται η Γκαζέρτα που με μακιαβελικό τρόπο στάλθηκε από τους 
Σιάντο-Ιωαννίδη ο Ζέβγος να την υπογράψει για να «δεθεί» μαζί 
τους, μιας και ήταν ο κριτικός της γραμμής «από τα αριστερά» 
σε πολλές περιπτώσεις, αλλά που τελικά υποτασσόταν στη σο
φία και τις «ειδικές ευθύνες« των Σιάντου-Ιωαννίδη. Μαζί και ο
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Σαράφης που τον έβαζαν να υπογράψει εκείνα που καταπολε
μούσε με οξυδέρκεια και σεμνότητα.

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ: Ή  Η ΥΠΟΤΑΓΗ Ή  ΤΑ ΟΠΛΑ,
ΞΑΝΑΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ...

Οι άγγλοι είχαν δείξει τις προθέσεις τους: στη Σάμο το 19439, 
στη Μ. Ανατολή το 1944, ο Τσώρτσιλ παρόλες τις ασχολίες του 
καταπιανόταν με τις πιο «τεχνικές» λεπτομέρειες της συντριβής 
των αντιφασιστών στη Μ. Ανατολή, υποδείχνοντας πώς έπρεπε 
να κόψουν το νερό, πώς να τους απομονώσουν από τους ντό
πιους, όπως λχ έγινε με τους πολιορκημένους της I Ταξιαρχίας. 
Όλα αυτά έδειχναν καθαρά την αμετάθετη πρόθεση των άγ- 
γλων ιμπεριαλιστών να συντρίψουν με φωτιά και σίδερο το κί
νημα της Ελλάδας.
Τι διδάγματα έβγαλε η ηγεσία του ΚΚΕ; Ψευτογιατρικά για να ξε- 
φύγει το δίλημμα. Αλλά πέρα απ' όσα έκανε ή δεν έκανε η ηγε
σία του ΚΚΕ, υπάρχουν οι παλιές και νέες θεωρίες ξένων και ντό
πιων παραγόντων του ρεβιζιονισμού για τη δυνατότητα απο
φυγής του διλήμματος, που υπόδειχναν σαν λύση τις «δημοκρα
τικές πλειοψηφίες», τους «εύστοχους χειρισμούς». Φυσικά, πά
ντοτε χρειάζονται και οι απαραίτητες πλειοψηφίες και οι εύ
στοχοι χειρισμοί, αλλά για ποιο σκοπό; Εδώ δεν είχαν αυταπά
τες οι ίδιοι οι ξένοι ιμπεριαλιστές και η ντόπια αντίδραση. Με τις 
πιο στοιχειώδικες εγγυήσεις εξασφάλισης της λαϊκής κυριαρ
χίας, θα έπαιρναν δρόμο. Τόξεραν πολύ καλά. Και γι' αυτό δεν 
δίστασαν μπροστά σε τίποτα. Το έδειξαν πολύ νωρίς πως δεν

9. (Σ,τ.σ.) Οι άγγλοι με τον Ιερό Λόχο πραγματοποίησαν αποβατική επιχεί
ρηση στη Σάμο το 1943, όπου κυριαρχούσε το ΕΑΜ. Στη διάρκεια της επιχεί
ρησης προσπάθησαν χωρίς επιτυχία ν' αφοπλίσουν τον ΕΛΑΣ. Τελικά, όταν 
αποχώρησαν μετά την αντεπίθεση των γερμανών, κατάφεραν με διάφορες μη
χανορραφίες να παρασύρουν μαζί τους δυνάμεις του ΕΛΑΣ στη Μέση Ανατολή, 
που τους έκλεισαν στο σύρμα.
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θα δίσταζαν μπροστά σε τίποτα. Γι' αυτό ο Δεκέμβρης ήρθε πα
ρόλες τις προσπάθειες να αποφευχθεί το δίλημμα. Κι αυτό δεί
χτηκε και στο πώς καθοδηγήθηκε η δεύτερη λαϊκή εξέγερση. Πά
σχιζε η ηγεσία του ΚΚΕ να ξεφύγει από τον οπτοφασιστικό και 
ως το τέλος αγώνα.

Τα τηλεγραφήματα του Δημητρώφ10 μέσω του Βαβούδη11 δεν

10. (Σ.τ.σ.) Το περιεχόμενο του τηλεγραφήματος έχει δημοσιευτεί στον πέ
μπτο τόμο των επίσημων κειμένων του ΚΚΕ, που εκδόθηκε από την ΚΕ του 
«Κ»ΚΕεσ. Αναδημοσιεύουμε τα σχετικά κείμενα μαζί με το σχετικό σχόλιο που τα 
συνοδεύει στον ίδιο τόμο:

Ραδιοτηλεγράφημα:
Σόφιαν,
Τηλεγράφημά σας με συμβουλές Παππού ελήφθη. Ευχαριστούμε. Συνεχί- 

σωμεν παλλαϊκό πόλεμο διά ελευθερίαν λαού και ανεξαρτησίαν χώρας μας. 
16-1-45 Σιάντος
Σχετικά με το τηλεγράφημα «με συμβουλές Παππού» που αναφέρεται στο 

παραπάνω κείμενο σημειώνουμε τα εξής:
Κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Δεκέμβρη η ηγεσία του ΚΚΕ είχε τα

χτική επαφή με τις ηγεσίες του ΚΚ Βουλγαρίας και του ΚΚ Γιουγκοσλαβίας και έμ
μεσα, μέσω του Γκιόργκη Δημητρώφ, που σε όλο αυτό το διάστημα βρισκόταν 
στη Μόσχα με την ηγεσία του ΚΚ της Σοβιετικής Ένωσης. Το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ 
με τηλεγραφήματό του (βλ. κείμενα υπ' αριθμόν 715, 718, 721, 725, 730, 732, 
733, 734, 744, 747, 748, 749, 750 και 751 αυτού του τόμου) ενημέρωσε τα πα
ραπάνω αδελφό κόμματα για τις εξελίξεις των γεγονότων στην Ελλάδα και τις 
πιο άμεσες ανάγκες του κινήματος. Επιπλέον, κατά την διάρκεια του Δεκέμβρη 
1944, είχαν σταλεί στις ηγεσίες των παραπάνω κομμάτων, αντιπροσωπείες της 
ηγεσίας του ΚΚΕ για άμεση επαφή και συζήτηση της κατάστασης που είχε δημι- 
ουργηθεί και των σχετικών προβλημάτων.

Στις 20 του Δεκέμβρη 1944 ο γραμματέας της ΚΕ του ΚΚ Βουλγαρίας Τράικο 
Κοστώφ, που χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Σπυριδόνωφ», διαβίβασε στο 
γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ Γιώργη Σιάντο τηλεγράφημα του Γκ. Δημητρώφ που 
χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Παππούς» από την Μόσχα, στο οποίο διατυ
πώνονταν οι γνώμες του για το τι θα ήταν καλύτερο να κάνει το ΚΚΕ στην τότε 
κατάσταση. Διαβιβάζοντας αυτό το τηλεγράφημα, ο Τρ. Κοστώφ διατυπώνει 
ταυτόχρονα και τη σχετική γνώμη της ΚΕ του ΚΚ Βουλγαρίας.
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έχουν αμφισβητηθεί' μέχρι τώρα. Παρουσιάζει όμως αυτή η 
ιστορία και κενά και εκπληκτικές αφέλειες. Ιδιαίτερα οι θέσεις 
που αποδίνονται στον Δημητρώφ. Σαν να επρόκειτο όχι για με
τάβαση από πόλεμο σε ειρήνη, αλλά για το σταμάτημα μιας 
απεργίας.

Λέγεται πως η Γιάλτα έκρινε την τύχη του λαϊκού κινήματος. Η

Το τηλεγράφημα του «Πατητού» (Γκ. Δημητρώφ) και του «Σπυριδόνωφ» (Τρ. 
Κοστώφ) με ημερομηνία 19 Δεκέμβρη 1944, ώρα 08.00' ελήφθη στις 20 του Δε
κέμβρη 1944 από τον Λεωνίδα Στρίγκο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και γραμματέα της 
επιτροπής περιοχής Μακεδονίας-θράκης του ΚΚΕ, που κρατούσε αυτή την 
επαφή. Είχε όμως γίνει κάποιο λάθος στον κώδικα και δεν κατορθώθηκε η απο
κρυπτογράφηση του τηλεγραφήματος αυτού. Γι' αυτό, ο Α Ιτρίγκος (Λεωνίδας) 
το ξαναζήτησε. Η εκ νέου μετάδοση και λήψη του τηλεγραφήματος έγινε στις 15 
Γενάρη του 1945, οπότε και αποκρυπτογραφήθηκε αμέσως και στάλθηκε στο 
ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Στη συνέχεια παραθέτουμε αυτό το τηλεγράφημα.
Από Μακεδονίαν
Π.Γ.
Σας μεταδίδουμε τηλ/μα που στάλθηκε από... στοπ. Αρχίζει στοπ. Ο παπ

πούς νομίζει ότι με τη σημερινή διεθνή κατάσταση η ένοπλη ενίσχυση προς τους 
Έλληνες συντρόφους απέξω γενικά αδύνατη. Βοήθεια από μέρους της Βουλγα
ρίας ή Γιουγκοσλαβίας η οποία να τους δέσμευε με το μέρος του ΕΛΑΣ εναντίον 
ενόπλων αγγλικών δυνάμεων, σήμερα λίγο θα βοηθήσει τους έλληνες συντρό
φους ενώ πάρα πολύ θα μπορούσε να βλάψει τη Γιουγκσσλαβία και Βουλγαρία. 
Όλα αυτά πρέπει να τα υπολογίζουν οι φίλοι μας οι ’Ελληνες.

Έλληνες και ΕΛΑΣ πρέπει να καθορίσουν τα περαιτέρω βήματά τους, ξεκι
νώντας από αυτή ακριβώς την κατάσταση, όχι ευνοϊκή γι' αυτούς. Δεν πρέπει 
τραβήξουν σχοινί. Αλλά δείξουν εξαιρετική ευλυγισία και ικανότητα χειρισμών 
για να διατηρήσουν όσο το δυνατόν δυνάμεις τους και να περιμένουν ευνοϊκώ- 
τερη στιγμή για πραγματοποίηση δημοκρατικού τους προγράμματος. Για ελλη
νικό κόμμα το σπουδαιότερο είναι να μην επιτρέψει να απομονωθεί από μάζες 
ελληνικού λαού και από δημοκρατικές ομάδες που ανήκουν στο ΕΑΜ.

Γιατί ΕΑΜ, ΓΣΕΕ και χωρισμένες προσωπικότητες ηγέτες δεν απευθύνονται 
επίσημα στα Συνδικάτα και Εργατικό Κόμμα Αγγλίας, στις αμερικάνικες μαζικές 
οργανώσεις και συνδικάτα και κοινή γνώμη εξωτερικού για να διαφωτίσουν για
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Γιάλτα όμως έγινε μετά τη Βάρκιζα12. Αν δόθηκαν κάποιες δι
πλωματικές ενδείξεις για συμφωνία, θα ήταν με κάποιον άλλο δί
αυλο. Γιατί και μετά την αποκρυπτογράφηση του τηλεγραφή
ματος του Δημητρώφ —σύμφωνα με την άποψη που το θεωρεί 
γνήσιο- ο ΕΛΑΣ ανασυγκροτούνταν με εντατικό ρυθμό. Η από
φαση πάρθηκε σε συνεδρίαση στα Τρίκαλα. Κι όπως και στο Λί
βανο, έτσι κι εδώ, άλλες ήταν οι οδηγίες για την αντιπροσωπεία 
κι άλλη στάση τηρήθηκε. Η ηγεσία του ΚΚΕ τα δίπλωσε για άλλη 
μια φορά.
Πριν περάσουμε στην περίοδο 1945-49, χρειάζεται να ξανα- 
δούμε μερικά πράγματα. Η συνολική πολιτική της Σοβιετικής

σκοπούς και χαρακτήρα πάλης τους, για να ξεσκεπάσουν ελληνική αντιδραστική 
κλίκα και τους καλέσουν ενίσχυσή τους; Αυτό θάπρεπε να κάνουν με όλους δυ
νατούς τρόπους και μέσα ακατάπαυοτα στοπ. Πρωτότυπο στείλαμε με σύνδε
σμο στοπ.

15 Γενάρη.
Λεωνίδας.
8 Από Σ.
Αθήνας Σιάντον. Δήοντάς σας την συμβουλή του Παππού σύγχρονα υπο

γραμμίζουμε ότι προς το παρόν εφόσον βοήθεια απέξω δεν είναι δυνατή έχετε 
και αυτό υπόψιν σας στις αποφάσεις σας. Με τις καλλίτερες επιθυμίες ευχές. 
Σπυριδόναχρ.

8 της 19
Ελήφθη 20-12-44
Το ζητήσαμε για πιο μεγάλη ακρίβεια επανάληψη, γιατί μας δόθηκε με άλλο 

κλειδί και το βγάλαμε με άλλο.
(Λεωνίδας)

11. (Σ,τ.σ.) Ο Βαβούδης, μετά την δραπέτευσή του έξω από την Ελλάδα 
στα 1934, γύρισε πίσω με τη σοβιετική στρατιωτική αποστολή. Χρησιμοποιού
νταν πάντα σε λεπτές δουλειές μηχανισμού. Θεωρούσε από μια περίοδο τον 
εαυτό του επιφορτισμένο με ειδικά καθήκοντα.

12. (Σ,τ.σ.) Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία της Βάρκιζας άρχισαν 
στις 3 Φλεβάρη 1945. Η συμφωνία υπογράφτηκε στις 12 Φλεβάρη. Η συμφω
νία της Γιάλτας υπογράφτηκε ένα μήνα αργότερα, στις 12 Μάρτη 1945.
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Ένωσης ήταν τέτια που μπορούσε και έπρεπε να αγνοεί ή να 
υποτιμά το ΚΚΕ και το λαϊκό κίνημα: Ποιες αντιφάσεις έκλεινε; 
Και ήταν δυνατό το ΚΚΕ να ενεργούσε αλλιώς;
Τη σοβιετική ηγεσία την απασχολούσε η συντριβή του ναζισμού, 
η αποτροπή χωριστής ειρήνης με τους αγγλοαμερικάνους, η συ
ντριβή της «υγειονομικής ζώνης» γύρω από τη Σοβιετική Ένωση, 
η προώθηση των θέσεων του παγκόσμιου αντιφασιστικού απε
λευθερωτικού μετώπου. Στα πλαίσια αυτά ήταν διατεθειμένη να 
κλείνει συμφωνίες, πράγμα που έκανε. Το πρόβλημα είναι αν οι 
συμφωνίες που έκλεισε έκφραζαν πάντα το συγκεκριμένο συ
σχετισμό δυνάμεων κι αν έπαιρνε πάντοτε υπόψη ορισμένες βα
σικές αρχές που έπρεπε να διέπουν την εξωτερική πολιτική της 
χώρας του μεγάλου Οχτώβρη. Αυτό δεν συνέβηκε σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Κι ήταν αποτέλεσμα της ισχυροποίησης του πνεύ
ματος ότι «οι μεραρχίες αποφασίζουν για όλα», ότι «χρειάζεται 
στόλος που δεν έχουμε για να κόψουμε τα πόδια των ιμπεριαλι
στών στη Μεσόγειο» κλπ. Ήταν έκφραση μιας ενίσχυσης της 
κρατικίστικης πραχτικής, μιας υποτίμησης της δύναμης των μα
ζών.
Η ιστορία δεν προχωρεί με «γωνιασμένα» σχήματα. Η Σοβιετική 
Ένωση έδωσε μάχη για να διωχτούν οι ιμπεριαλιστές και οι αντι
δραστικοί από χώρες που το λαϊκό κίνημα ήταν αδύνατο. Και 
κράτησε στάση διπλωματικής αναμονής ή συμβουλών με ενδιά
μεσους για χώρες όπως η Ελλάδα που το κίνημα ήταν πανί
σχυρο.
Λένε μερικοί: «Και τι έγινε; Η Ελλάδα είναι ομφαλός της γης; 
Έπρεπε ο Στάλιν νάρθει σε άκαιρη σύγκρουση με τον αγγλικό και 
ενδεχόμενα με τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό για χάρη δική μας; 
Ξεχνάτε τι αντιπροσώπευαν οι αντιδραστικοί της Πολωνίας, οι 
φασίστες της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας»;
Δεν τα ξεχνάμε όλα αυτά. Ούτε η ανάλυση ξεκινάει από το ότι 
η Ελλάδα αποτελούσε «ομφαλό της γης». Κάθε άλλο. Αλλά όμως 
αυτά σημαίνουν πως η σοβιετική πολιτική έπρεπε να ξεκαθαρι
στεί με σαφήνεια κι όχι με ενδιάμεσους, με διπλωματικές πρα- 
χτικές κλπ, απέναντι στο λαϊκό κίνημα της Ελλάδας. Χώρια που
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δεν θα υπήρχε ο κίνδυνος σύρραξης, επειδή το λαϊκό κίνημα με 
τις δικές του αποκλειστικές δυνάμεις, θα έλυνε τα δικά του ζη
τήματα. Δεν θα υπήρχε θέμα σοβιετικής επέμβασης.
Αλλά πέρα απ' αυτά η ακαθοριστία της σοβιετικής στάσης απέ
ναντι στην Ελλάδα έδειχνε και κάτι άλλο: Μια μη δέσμευση. Θέση 
καθόλου ορθή από κάθε άποψη, που άφηνε όμως ευρύτατα 
όρια πρωτοβουλίας σε μια άξια ηγεσία. Εξάλλου με την προϋ
πόθεση αυτή, δεν υπήρχαν τότε αντικειμενικά πλαίσια πίεσης 
στο ΚΚΕ και στο λαϊκό κίνημα. (Τα πράγματα ήταν διαφορετικά 
στην περίοδο 1946-49).
Έπειτα τι πίεση ασκήθηκε; Οι Σιάντος-Ιωαννίδης κ.ά. αρπάχτη
καν απ' όλα αυτά με όλη τους τη δύναμη. Και άσκησαν αυτοί την 
πιο ασφυχτική πίεση προς τα κάτω, προς τις μάζες.
Αν πάρουμε την ιστορία των τηλεγραφημάτων του Δημητρώφ 
σαν αληθινή σε όλες τις λεπτομέρειες, ποιος λόγος υπήρχε να 
ζητήσει ο Σιάντος και οι άλλοι βοήθεια; Βοήθεια πολιτική, θα εί
χαν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν. Το ότι ζήτησαν άλλη βοήθεια 
δείχνει πως η ηγεσία του ΚΚΕ δεν πίστευε στη δύναμη του λαού, 
δεν πίστευε στις δυνάμεις που έλεγχε. Αλλά και ποιος λόγος 
υπήρχε ο Δημητρώφ να γράφει —αν τόγραφε— ότι «εμείς δεν 
μπορούμε να κάνουμε τίποτε»; Και «απευθυνθείτε στη δημο
κρατική διεθνή κοινή γνώμη» και... «λύστε την απεργία»...; Είναι 
τόσο τραγελαφικά τα κείμενα που αδυνατεί κανείς να τα θεω
ρήσει σοβαρά, αν είναι αληθινά. Δυστυχώς ο Γ. Δημητρώφ, με
γάλος αγωνιστής και ηγέτης του προλεταριάτου -α ν  αυτά που 
του αποδίδονται είναι αυθεντικά- και στην περίπτωση αυτή -  
όπως και αργότερα- χρησιμεύοντας στους «ενδιάμεσους», 
προχώρησε σε εκτιμήσεις, συμβουλές και παροτρύνσεις ανάξιες 
της ιστορίας και του ρόλου του. Οι αντιφάσεις όμως συνοδεύουν 
συχνά και τους μεγάλους...

Η «μεγάλη ελπίδα» του λαού, ο Ν. Ζαχαριάδης έρχεται. Όμως 
αρχίζουν τα μεγάλα μυστήρια. Εγκρίνει όλα όσα έγιναν στην κα
τοχή. Βγάζει τα κάρβουνα από τη φωτιά σε πολλές όχι παστρι
κές ενέργειες των Σιάντου-Ιωαννίδη: Ατομικές περιπτώσεις της
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τεταρτοαυγουστιανής περιόδου, αποκήρυξη του Αρη Βελου- 
χιώτη — αποφασισμένη πριν γυρίσει— επιδοκιμασία της συμ
φωνίας της Βάρκιζας και πολλά άλλα. Πάει να αλλάξει κάτι. 
Αλλά όλ' αυτά δεν στηρίζονται σε στέρεη βάση. Στη συγκέ
ντρωση της Θεσσαλονίκης για το γιορτασμό του ΕΑΜ, χωρίς να 
το συζητήσει με κανέναν προηγούμενα, αμολάει το γνωστό «αν 
χρειαστεί θα ξανακουστεί και πάλι το "εμπρός ΕΛΑΣ για την 
Ελλάδα"», που το ξανάπε και στην Αθήνα. Στο 7ο συνέδριο του 
ΚΚΕ μιλάει για τους «δύο πόλους»13, για το «ειρηνικό πέρασμα», 
ζητάει μια νέα διεθνή οργάνωση των κομμουνιστικών κομμάτων. 
Προσανατολίζει το κίνημα στην πράξη σε ομαλές διαδικασίες. 
Στο ενδιάμεσο διαπράττει το δεύτερο σοβινιστικό τερατούρ
γημα για την εισβολή στην Αλβανία: «Αν η πλειοψηφία των δη
μοκρατικών κομμάτων αποφασίσει, εμείς θα διατυπώσουμε τις 
αντιρρήσεις μας αλλά θα πειθαρχήσουμε».
Ο κόσμος σφάζεται. Οι άγγλοι πάνε πάλι να συντρίψουν με τη 
φωτιά και το σίδερο το λαϊκό κίνημα. Όμως αυτός μαζί με τον 
Μ. Πορφυρογένη έχουν πολύωρη συζήτηση με τον περιβόητο 
άγγλο υπερτοποτηρητή Λίπερ. Αργότερα στην Πράγα, στο συ
νέδριο του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας, συζητάει με τον Γ. Δημητρώφ 
που του συστήνει, όπως δήλωσε ο ίδιος, αργή, προοδευτική 
ανάπτυξη του αντάρτικου. Κι ενώ πλαταίνει το κίνημα (δημο
κρατικοί σύλλογοι, Οθωναίος)14 βάζει στη 2η ολομέλεια (Φλεβά
ρης 1946) το ζήτημα του ένοπλου αγώνα.

13. (Σ.τ.σ.) Σύμφωνα με τη θέση των «δύο πόλων» η Ελλάδα θα έπρεπε να 
στηριχτεί σαν χώρα Μεσογειακή στην Αγγλία, και σαν χώρα Βαλκανική στη Σο
βιετική Ένωση. Ο ρόλος της Αγγλίας και της ΕΣΣΔ εξισώνονταν με τη θέση αυτή 
του Ν. Ζαχαριάδη.

14. (Σ.τ.σ.) Ο στρατηγός Οθωναίος ήταν επικεφαλής του στρατιωτικού βε- 
νιζελικού συνδέσμου στη δεκαετία 1920-30. Στη διάρκεια της κατοχής προσέγ
γισε τις θέσεις του ΕΑΜ. Διορίστηκε αρχιστράτηγος κοινής εμπιστοσύνης απ' 
την κυβέρνηση «εθνικής ενότητος» του Γ. Παπανδρέου και αρνήθηκε να τεθεί 
κάτω από τις διαταγές του Σκόμπι.
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Τον προηγούμενο μήνα είχε γίνει η εισβολή των συμμοριών Μαγ- 
γανά στην Καλαμάτα. Ο Σοφούλης προχωράει σύμφωνα με τις 
εντολές των άγγλων στις εκλογές-φάρσα στις 31-3-46. Παρά τη 
θέση για αποχή, ο Ν. Ζαχαριάδης δέχεται ή προτείνει να κατέβει 
ένας υποψήφιος σε κάθε περιφέρεια αλλά αυτό προϋποθέτει 
παράταση της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Ο 
Σοφούλης δεν δίνει παράταση, γίνεται το χτύπημα στο Λιτό
χωρο15, ψηφίζονται τα έκτακτα μέτρα, αρχίζουν τα στρατοδι
κεία, οι εκτελέσεις, οι εξορίες, ο Ζαχαριάδης διακηρύσσει τη 
«συμφιλίωση», το αντάρτικο αναπτύσσεται αριθμητικά σε βήμα 
σημειωτόν, παρά τις εντυπωσιακές επιτυχίες, συμμετέχουμε 
στο «δημοψήφισμα», μπαίνει σε εφαρμογή το «δόγμα Τρούμαν», 
αρχίζει η «σκούπα» του Ζέρβα στις πόλεις με τις μαζικές συλλή
ψεις, αρχίζουν οι μαζικές εκτοπίσεις οπτό τα χωριά στις πόλεις. 
Παρόλα αυτά η θέση του ΠΓ για το αντάρτικο σαν «μέσο πίε
σης» παραμένει και χρειάζεται να γίνει η Κομινφόρμ για να μπει 
ζήτημα εξουσίας στην 3η ολομέλεια της ΚΕ το Σεπτέμβρη του 
1947. Μια σειρά ανώτερα κλιμάκια του κόμματος δεν συμμερί
ζονται αυτή την τοποθέτηση που σαμποτάρεται κατάφωρα ιδι
αίτερα στις οργανώσεις Αθήνας-Πειραιά.
Γιατί όλ' αυτά; Οφείλονται στις ιδιότητες του Ζαχαριάδη σαν 
«αλλοπρόσαλλου, αντιφατικού και τυχοδιώκτη»; Οι αρνητικές 
πλευρές του παίξανε ρόλο. Αλλά δεν παίξανε αυτές τον καθορι
στικό ρόλο. Οι αρνητικές ιδιότητες και του Ζαχαριάδη και των άλ
λων ηγετικών παραγόντων του ΚΚΕ, παίξανε τον αρνητικό τους 
ρόλο σε σχέση με τους χειρισμούς που έκαναν στο διεθνές επί
πεδο, σ' ένα παιχνίδι που η πείρα, τα συμφέροντα του αγώνα, 
τους επέβαλαν να μην το παίζουν. Αναφέρθηκε πιο πάνω η συ
νάντηση του Ζαχαριάδη με τον Δημητρώφ στην Πράγα. Δεν ήταν 
ούτε η πρώτη, ούτε η μόνη του Ν. Ζαχαριάδη και άλλων ηγετών 
του ΚΚΕ με παράγοντες του κομμουνιστικού κινήματος. Οι συμ

15. (Σ.τ.σ.) Στις 31 Μάρτη 1946, έγινε στο Λιτόχωρο η πρώτη στη μετα- 
βαρκιζική περίοδο επίθεση «ένοπλων καταδιωκόμενων».
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βουλές, οι παροτρύνσεις, γίνονταν χωρίς να παίρνονται υπόψη 
οι συνθήκες στην Ελλάδα αλλά και οι προοπτικές ο χώρος αυτός 
να γίνει πεδίο εφαρμογής μιας διεθνούς αντεπανασταστικής 
στρατηγικής, έξω από τον άμεσο σκοπό της συντριβής του αντι- 
μπεριαλιστικού κινήματος. Ενώ εδώ οι συνδυασμένοι ιμπεριαλι
σμοί της Αγγλίας και των ΗΠΑ έριχναν δυνάμεις, άφθονο χρήμα, 
νέα όπλα, νέες μέθοδες εξόντωσης, εξουθένωσης, υποβάλλονταν 
χειρισμοί εξελικτικοί άλλου τόπου και χρόνου. Κι όσο για την πε
ριβόητη «έξωθεν βοήθεια» που τόσο χάλασε τον κόσμο η διεθνής 
και η ντόπια αντίδραση, επρόκειτο για αστεία πράγματα.
Ο Ιωαννίδης, εγκατεστημένος στο Βελιγράδι διεύθυνε τη γενική 
προσπάθεια, ο Ζαχαριάδης μέχρι το καλοκαίρι του 1947 πηγαι
νοερχότανε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι γιουγκοσλάβοι 
σαμπόταραν όλες τις προσπάθειες, ενώ στα λόγια μέχρι μια 
εποχή ήταν υπέρ του αντάρτικου, και έφτασε η «μεγάλη στιγμή» 
που αποδείχτηκε πόσες αντιφάσεις υπήρχαν στο κομμουνιστικό 
κίνημα. Ο Πορφυρογένης αναγγέλλει στο συνέδριο του ΚΚ Γαλ
λίας στο Στρασβούργο το καλοκαίρι του 1947 πως πρόκειται να 
συγκροτηθεί κυβέρνηση της Ελεύθερης Ελλάδας. Πολλοί ισχυρί
ζονται πως ήταν εκβιαστικός χειρισμός του Ζαχαριάδη. Αφελής 
η εξήγηση. Δεν προβάλλονταν τέτιες δηλώσεις αν δεν υπήρχε 
τουλάχιστο ενθάρρυνση αυτή την εποχή. Έγινε αργότερα η κυ
βέρνηση αλλά τίποτα δεν άλλαξε οπτό άποψη διεθνούς συμπα
ράστασης.
Ο Τίτο που μέχρι το 1948 έπαιζε το ρόλο του μεγάλου ηγέτη όχι 
μονάχα των Βαλκανίων αλλά όλης της Ανατολικής Ευρώπης και 
που είχε μέχρι το τέλος του 1947 τουλάχιστον όλη την υποστή
ριξη του σοβιετικού κόμματος, ήθελε να ελέγχει και το αντάρτικο 
κίνημα στην Ελλάδα. Ο Ζαχαριάδης ισχυρίστηκε πως η επιλογή 
του Μάρκου ήταν η μόνη δυνατή. Καλά η επιλογή. Αλλά η προ
βολή; Ο Μάρκος αρχιστράτηγος, ο Μάρκος πρωθυπουργός, ο 
Μάρκος στη γραμματεία του ΠΓ. Ο Μάρκος ήταν ο άνθρωπος 
που έπαιζε το ρόλο του πιστού και του Τίτο και του σοβιετικού 
κόμματος. Οι διαφωνίες του Μάρκου οπτό τα τέλη του 1948 δεν 
ήταν δικές του διαφωνίες. Ήταν αποτέλεσμα ενεργειών άλλων.
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'Οπως άλλωστε έγινε αργότερα και με τον Δ. Παρτσαλίδη. Ούτε 
η καταγγελία για χαφιεδισμό του Μ. Βαφειάδη ήταν πρωτοβου
λία του Ζαχαριάδη. Τα βαλκανικά «βραχυκυκλώματα» είχαν 
προωθηθεί αρκετά. Ο Ν. Ζαχαριάδης έδιωξε τον Μ. Βαφειάδη 
αλλά αυτός δεν κακοπέρασε. Η πλατφόρμα του στο τέλος του 
1948 σήμαινε: «Βγάλτε τα πέρα όπως μπορείτε».
Από το 1948 η Γιουγκοσλαβία δεν θέλει φασαρίες στα σύνορά 
της. Το ίδιο και η Βουλγαρία. Η ηγεσία της έδινε ολέθριες συμ
βουλές χωρίς την παραμικρή βοήθεια. Με τα βραχυκυκλώματα 
περιόριζε την αντάρτικη δραστηριότητα στην Ανατολική Μακε
δονία και στη Θράκη. Ας αφήσουμε τη «Μακεδονία του Αι
γαίου»16. Γενικά απ' όλα τα γεγονότα βγαίνει πως ο Ν. Ζαχαριά
δης είχε διαβεβαιώσεις για βοήθεια που δεν τηρήθηκαν. Γιατί; 
Από τους γνωστούς λόγους συσχετισμού των δυνάμεων κατά 
την εκτίμηση της σοβιετικής ηγεσίας. Η διεθνής αντίδραση είχε 
δοκιμαστεί σκληρά με τον αγώνα των παρτιζάνων στην Ελλάδα. 
Η ενίσχυση του αντάρτικου, πολιτική - υλική - ουσιαστική, θα 
περιέπλεκε τα πράγματα αλλού και εδώ (Τίτο - ΚΚ Βουλγαρίας). 
Μπορούσε να νικήσει το λαϊκό κίνημα αν ξεκινούσε έγκαιρα. 
Μπορούσε να νικήσει παρά τα λάθη της ηγεσίας του ΚΚΕ αν δε
χόταν μια πραγματική διεθνιστική βοήθεια. Στη χειρότερη περί
πτωση θα κρατούσε ανοιχτή την πληγή στο «μαλακό υπογά
στριο» (σύμφωνα με την έκφραση του Τσώρτσιλ) του ιμπεριαλι
σμού. Με βάση τα διεθνή δεδομένα ένα μέτωπο ακόμα ενάντια 
στον ιμπεριαλισμό δεν θάφερνε τον πόλεμο. Θα τον απομά
κρυνε.
Η διεθνής αντίδραση, οι ντόπιοι υποταχτικοί της διατυμπάνιζαν 
και διατυμπανίζουν πως συνέτριψαν τη διεθνή συνωμοσία του

16. (Σ.τ.σ.) Θέση που διατύπωσε στα 1946 ο Κοράλωφ, παλιό στέλεχος του 
ΚΚ Βουλγαρίας και τότε πρόεδρος της Βουλγαρίας, σαν διεκδίκηση της χώρας 
του. Η θέση αυτή έχει -όπω ς έχει γραφτεί- παλιότερη ιστορία, αλλά και νε
ότερη μετά το 1946, και καθώς είναι γνωστό, οι απόηχοι επέδρασαν τόσο στις 
βαλκανικές εξελίξεις, όσο και στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα της χώρας μας 
μέχρι πρόσφατα.
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κομμουνισμού... κλπ. Ποια διεθνή «συνωμοσία»; Τους 20.000 το 
πολύ αντάρτες, ελάχιστα εξοπλισμένους, που στο μεγαλύτερο 
μέρος τους ήταν νέα αγροτόπαιδα με πολεμική πείρα ανύπαρ
κτη πριν αρχίσουν να πολεμούν; Και με 200.000 άντρες και γυ
ναίκες κλεισμένους στα στρατόπεδα, στις φυλακές ή στριμωγ- 
μένους «με εντολή» στις πόλεις, που μέσα σ' αυτούς περιλαμβά
νονταν το έμπειρο πολιτικό, οργανωτικό και στρατιωτικό δυνα
μικό του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ; Αν νίκησαν, το οφείλουν ακριβώς σ' αυτή 
την έλλειψη διεθνούς, όχι συνωμοσίας, αλλά απλά και σκέτα 
βοήθειας, και με την έννοια βοήθεια εννοούμε πως όχι μονάχα 
δεν πιέστηκε η ηγεσία του λαϊκού κινήματος να προχωρήσει 
αποφασιστικά στην αντιπαράθεση αλλά συνέβηκε το αντίθετο. 
Όπως έχει γραφτεί σε κείμενα του κινήματός μας η τρίτη λαϊκή 
επανάσταση στην Ελλάδα χρησίμευε σαν αντιπερισπαστική 
ενέργεια στη νίκη της κινέζικης επανάστασης και ταυτόχρονα 
έδωσε μια πλούσια πείρα στο διεθνές κομμουνιστικό και λάίκό- 
απελευθερωτικό κίνημα τόσο από την πλευρά των μεθόδων του 
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού όσο και από την πλευρά της διεξα
γωγής ενός λαϊκού πολέμου στις συνθήκες αυτές (όσο κι αν δεν 
ξετυλίχτηκε όσο θα μπορούσε να ξετυλιχτεί). Αυτή είναι η μία 
πλευρά. Η άλλη είναι πως η καθοδήγηση του ΚΚΕ και μια σειρά 
ανώτερα στελέχη δεν στάθηκαν στο ύψος τους. Όχι μονάχα για 
τα λάθη που κάνανε, αλλά και γιατί δεν αναλογίστηκαν τις ευ
θύνες τους σαν κομμουνιστές ηγέτες του λαού της Ελλάδας και 
μπέρδεψαν το διεθνισμό με την υποταγή. Ακόμα, γιατί δεν αντι- 
τάχτηκαν σε μια στρατοτεχνική κρατικίστικη αντίληψη σύμ
φωνα με την οποία η πάλη των μαζών μιας χώρας συνταυτίζε
ται με τη δράση μεραρχιών, παρενοχλητικών επιχειρήσεων, δο
κιμαστικών κρούσεων κλπ.

Ο Θ. Χατζής προβάλλει την άποψη πως στο διάστημα 1941-45 
υπήρχε στην κορυφή του ΚΚΕ πάλη δύο γραμμών.
Τη σωστή, την επαναστατική την έκφραζε ο Γ. Σιάντος, τη λα
θεμένη ο Γ. Ιωαννίδης.
Τα στοιχεία που παραθέτει ο υποστηριχτής της άποψης αυτής,
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κάθε άλλο παρά επιβεβαιώνουν τη θέση του, που άλλωστε την 
εγκαταλείπει συχνά. Αυτή η άποψη έχει υποστηριχτεί και πα- 
λιότερα με άλλο σχήμα: «Σιάντος ο μετριοπαθής, Ιωαννίδης ο 
σκληρός». Εδώ γίνεται μια αντιστροφή. Είναι γεγονός πως ο Ν. 
Ζαχαριάδης στην Γ' συνδιάσκεψη έριξε όλα τα λάθη και το χα
φιεδισμό στο Σιάντο, και η κριτική στον Ιωαννίδη ήταν γιατί τον 
υπόδειξε (τον Σιάντο) για γραμματέα και με τη δράση του στην 
Ακροναυπλία.

Μια ολοκληρωμένη κριτική, απαλλαγμένη από μυωπικές σκοπι
μότητες, επέβαλε την παρακολούθηση της στάσης και του Γ. Ιω
αννίδη σ' όλες τις περιόδους, όχι μονάχα του 1941-45 αλλά και 
του 1937-41 (τα όσα έκανε σαν υπερκαθοδηγητής όχι μονάχα της 
Ακροναυπλίας αλλά και σαν υπερκαθοδηγητής από την Ακροναυ
πλία). Την κριτική αυτή δεν την έκανε ο Ν. Ζαχαριάδης, την κά
νουν όμως το ίδιο αποσπασματικά όσοι διαγράφουν τα πάντα και 
θεωρούν την ύπαρξη και δράση της ΚΔ σαν αιτία των αποτυχιών. 
Και φυσικά την κάνουν και καθυστερημένα και σε σαθρή βάση 
μιας και ταυτίζουν την ΚΔ με τον Ιωαννίδη. Ο αντικσμιντερνικός 
τους οίστρος τούς παρασέρνει στην υποστήριξη ανοησιών κάθε 
είδους. Όμως, για να ξαναγυρίσουμε στην άποψη της αντιπαρά
θεσης Σιάντσυ-Ιωαννίδη, τέτια «αντιπαράθεση» μπορεί να υπήρξε 
στη βάση προσωπικών συγκρούσεων. Οι συγκρούσεις αυτές δεν 
είχαν σαν αιτία τη διάσταση απόψεων σε βασικά ζητήματα γραμ
μής, αλλά κύρια την επιμονή του Ιωαννίδη να έχει τον τελευταίο 
λόγο σε όλα και για όλους. Έχει αναφερθεί κι αλλού πως η βασικά 
δεξιά γραμμή της καθοδήγησης του ΚΚΕ είχε και «αριστερά» ξε
σπάσματα, που χρησίμευαν σαν άλλοθι για δεξιότερους χειρι
σμούς και στροφές. Και αυτουργοί αυτών των ξεσπασμάτων 
ήταν πότε ο Σιάντος πότε ο Ιωαννίδης, ή και οι δύο μαζί.

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΧΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Είναι απαραίτητο για να τοποθετηθούμε συνολικά στα όσα
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έχουν ειπωθεί μέχρι τώρα, να πούμε μερικά πράγματα που δεν 
έχουν θεωρητικές αξιώσεις αλλά που αποτελούν περισσότερο 
κάποια ιστορική - πραχτική άποψη.
Η χώρα μας, παρά την καθυστέρησή της και την εξάρτησή της, 
απόχτησε με το αίμα και τον ιδρώτα των καλύτερων παιδιών 
της εργατικής της τάξης, της επαναστατικής νεολαίας και της 
επαναστατικής διανόησης, ένα κομμουνιστικό κίνημα με βαθιές 
ρίζες. Το κομμουνιστικό αυτό κίνημα κληρονόμησε τις καλύτερες 
αγωνιστικές ιΐαραδόσεις του λαού μας αλλά δεν απόφυγε την 
επίδραση ορισμένων απ' αυτά που θα μπορούσαμε να τα πούμε 
«εθνικά ελαττώματα».
Μπορείς να λέγεσαι κομμουνιστής αλλά αν δεν κάνεις αδιάκοπο 
αγώνα, ξεπετάγονται τέτια χαρακτηριστικά με διεστραμμένη 
μορφή —γιατί είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του κομμουνι
στή -  όπως ο ραγιαδισμός.
Ο ραγιαδισμός στάθηκε η ιδεολογία της κυρίαρχης τάξης των 
φαναριωτο-κοτζαμπάσηδων και της αστικής τάξης σε συνέχεια. 
Όμως, όπως λέει ο Μαρξ, η ιδεολογία της κυρίαρχης τάξης είναι 
η κυρίαρχη ιδεολογία. Μ' αυτό δεν εννοούσε πως δεν αναπτύσ
σονται άλλες ιδεολογίες. Στην περίπτωσή μας η ιδεολογία, πα
ρόλο που συγκρούονταν με την ιδεολογία των διπλά καταπιεζό- 
μενων μαζών, ωστόσο τις επηρέαζε σε καθορισμένες εποχές και 
σε ορισμένο βαθμό.
Στις συνθήκες της «ανεξάρτητης Ελλάδας» (από το 1831 και 
μετά) ο ραγιαδισμός αποτέλεσε συστατικό στοιχείο, αν όχι κυ
ριαρχικό, του μεγαλοϊδεατισμού και μετεξελίχθηκε στην ιδεολο
γία της υποτέλειας στα χρόνια μας.
Αυτή η αντιδραστική ιδεολογία επηρέαζε όπως ήταν επόμενο 
το εργατικό κίνημα όχι άμεσα αλλά έμμεσα. Το πραγματικά 
προλεταριακό κόμμα πρέπει να διεξάγει αδιάκοπη πάλη ενά
ντια σε κάθε αντιδραστική, μικροπολιτική ιδεολογία και πρω
ταρχικά ενάντια στην ιδεολογία των κυρίαρχων τάξεων. Με το 
να λέει κανείς ότι είναι μαρξιστής-λενινιστής, δεν σημαίνει ότι εί
ναι. Το ίδιο συμβαίνει και για τα κόμματα. Πρέπει να το αποδεί
χνουν κάθε στιγμή. Και θα το αποδείχνουν όταν διαπαιδαγω
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γούν τα στελέχη τους, τα μέλη τους, τις μάζες, με το πνεύμα 
της αδιάκοπης πάλης ενάντια στις επιδράσεις των αντιπρολε- 
ταριακών ιδεολογιών, της κυρίαρχης ιδεολογίας στην πρώτη 
γραμμή.
Να λέγεσαι κομμουνιστής, πολλές φορές να φτάνεις στην υπέρ
τατη θυσία, αλλά αν πληροφορηθείς ή υποψιαστείς πως «λείπει 
ο Μόσκοβος» να τα βροντάς ή να σκαρώνεις θεωρίες και να κα
ταντάς στην καλύτερη περίπτωση στο επίπεδο ενός αστού ρι
ζοσπάστη. Να είναι κομμουνιστής έτοιμος για όλα κι αν μάθεις 
πως συνέβηκε τούτο ή εκείνο στη «μητέρα χώρα» να αποθαρ
ρύνεσαι και να κάθεσαι στ' αυγά σου. Αυτά είναι μερικά παρα
δείγματα. Μπορούν αυτά να συμβαίνουν με ίδιο πάνω-κάτω 
τρόπο κι αλλού. Αλλά εδώ μας ενδιαφέρει το σπίτι μας. Η παι
δεία στην Ελλάδα ανάπτυσσε αυτές τις ιδιότητες που αναφέ
ραμε, μαζί και άλλες, και απ' αυτές ήταν διαποτισμένοι οι δια
νοούμενοι ή μισοδιανοούμενοι που έπαιζαν ρόλο στην πρώτη 
δεκαετία του ΚΚΕ και μετά. 'Οσο κι αν πάσχισαν —όσοι πάσχι
σαν- δεν μπόρεσαν να ξεπετάξουν αυτή τη φεουδαρχο-αστική 
κουλτούρα από πάνω τους. Η επίδραση των κυρίαρχων τά
ξεων, μαζί με τα παραπάνω, τους έσπρωχνε σ' ένα συνδυασμό 
δογματισμού-ρεβιζιονισμού, καλυμμένο βέβαια από φράσεις, 
αλλά που προξενούσε ζημιές στο πιο πρωτοπόρο μορφωμένο 
κομμάτι της εργατικής τάξης που έμπαινε στο κόμμα. Ας διαβά
σει κανείς όσα υλικά είχαν δημοσιευτεί, των πρώτων 10-12 χρό
νων του ΚΚΕ και θα δει συγκεκριμένες εκδηλώσεις για τα παρα
πάνω. Δίδυμο αδέρφι των πιο πάνω στάθηκε ο κοσμοπολιτι
σμός που βαφτίστηκε διεθνισμός, ή μάλλον μεταμφιέστηκε σε 
διεθνισμό. Πολλοί τον κουβαλούσαν άθελά τους γιατί είχαν ζήσει 
σε τέτια κέντρα όπως η Πόλη ή η Αλεξάνδρεια. Αντίδραση σ' 
αυτή την κατάσταση στάθηκε η εργατίστικη φράξια του Σιά- 
ντου αρχικά, του Σιάντου-Θέου σε συνέχεια. Αλλά αυτοί κουβα
λούσαν όλες τις μικροαστικές δήθεν «εργατικές» προλήψεις. Τη 
σύνθεση των στοιχείων αυτών την έδινε ο Αν. Χαϊτάς, γραμμα
τέας μέχρι το 1931, με το κλασικό και αμίμητο: «Εμείς δεν κά- 
μνωμεν λάθη». Γύρω σ' αυτούς υπήρξαν φυσιογνωμίες πρώτης
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γραμμής (Τ. Φίτσος), που ξεχώρισαν αλλά δεν αξιοποιήθηκαν 
ποτέ. Κι έπεσαν τιμημένα.
Η κουλτούρα των διανοούμενων έσπρωχνε προς τον αναθεω- 
ρητισμό-οπορτουνισμό κάθε μορφής (Πουλιόπουλος - Μάξιμος - 
Χάίτάς κ.ά.). Η εργατίστικη υπεροψία των «προλετάριων» (δεν 
ήταν όλοι προλετάριοι), στο δογματισμό-σεχταρισμό (Σιάντος - 
Θέος). Ξεροκέφαλοι οι δεύτεροι στα βασικά ζητήματα, όσο «ευ
έλικτοι» στάθηκαν σε κάθε είδους «συμμαχίες», «ανοιχτοί» στα 
ζητήματα της θεωρίας και της γενικής πολιτικής οι πρώτοι, πα
ρέμεναν ξεροκέφαλοι, κολλημένοι στην κουλτούρα τους που τη 
νόμιζαν μαρξιστική αλλά ήταν μια επανέκδοση της κακομοιρια- 
σμένης αστικής νεοελληνικής κουλτούρας.
Όλα αυτά έγιναν τυχαία, και καταραμένη η στιγμή που χώθη
καν οι άνθρωποι αυτοί στο κίνημα; Όχι βέβαια. Έτσι θα αρχί
ζαμε ανεξάρτητα αν ήταν αυτά ή τα άλλα πρόσωπα. Το πώς 
έπρεπε να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση ήταν το πρό
βλημα. Παρά τη βοήθεια της ΚΔ, αυτά δεν ξεπεράστηκαν γιατί 
οι βασικοί φορείς ξαναβρέθηκαν σε επίκαιρες θέσεις και συνέχι
ζαν να διαπαιδαγωγούν τα μέλη, τη μάζα.
Ήταν το τίμημα που έπρεπε να καταβάλει το κομμουνιστικό 
μας κίνημα στις αρνητικές πλευρές της αιωνόβιας «εθνικής» μας 
παράδοσης. Γι' αυτό υπερθεμάτιζαν προς τη μια κατεύθυνση 
είτε στην άλλη, σ' ό,τι αφορά τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις 
τους στην ΚΔ, σε κρίσιμες περιόδους. Ο Ν. Ζαχαριάδης είχε τις 
εκρήξεις του και σαν «προλετάριος» και σαν «διανοούμενος». Οι 
«δύο πόλοι», το «είμαστε αυτόνομο κόμμα, πάει η ΚΔ» το «αρ
κετά κάναμε το διεθνιστικό καθήκον μας, να κοιτάξουμε τώρα 
και τα δικά μας» κλπ κλπ.
Αυτά τα αμαρτήματα μας παρακολουθούν και τώρα που τόσα 
και τόσα έχουν γίνει... Ας προσπαθήσουμε να τα ξεριζώσουμε. 
Και με ιδεολογικο-πολιτική δουλειά αλλά κύρια με σωστή, αδιά
κοπη, χωρίς ταλαντεύσεις διαπαιδαγώγηση. Γιατί τι είναι κομμου
νισμός σε τελευταία ανάλυση; Η αλλαγή της «ανθρώπινης φύ
σης». Όσο άπιαστο κι αν φαίνεται αυτό, έξω από στιγμές έξαρ
σης ή θυσίας, αυτό είναι που μας διαχωρίζει από τους πάντες.
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Αυτή η αλλαγή της «ανθρώπινης φύσης», ή μάλλον μια συντρι
πτική απόδειξη πως δεν υπάρχει αμετάβλητη ανθρώπινη φύση, 
δόθηκε στα βουνά και τους κάμπους της Ελλάδας, στα εκτελε
στικά αποσπάσματα και τα στρατοδικεία, στα Μακρονήσια και 
τα άλλα «εργαστήρια» της μεταβολής της «ανθρώπινης φύσης» 
σε όντα «μικρόψυχα, άβουλα, υποταχτικά». Αν και πρόσκαιρα, τα 
εργαστήρια αυτά είχαν κάποιες όχι ευκαταφρόνητες επιτυχίες, 
αυτό που θριάμβευσε ήταν ο νέος άνθρωπος, ο κομμουνιστής 
που είναι έτοιμος να πεθάνει ακριβώς γιατί αγαπάει τη ζωή.
Τα εμβατήρια της νίκης και του θριάμβου, η «εθνική ενότητα», η 
ειδυλλιακή εικόνα μιας Ελλάδας παραδομένης στα χρώματα της 
δοσίλογης εθνικοφροσύνης κάτω από την προστατευτική 
ασπίδα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, δεν βαστάνε πολύ. Οι 
φαγωμάρες ξεσπούν ενώ ο ακατανίκητος λαός, έξι μήνες μετά 
την υποχώρηση του ΔΣΕ δίνει μιαν επιβλητική δύναμη στις εκλο
γές της 5 Μάρτη 1950 στη «Δημοκρατική Παράταξη» (πλατύ 
αριστερό συνασπισμό). Νέα προβλήματα αναπηδούν όπως το 
Κυπριακό ενώ ο αμερικανο-αγγλικός ανταγωνισμός εντείνεται. 
Συνταράζουν την Ελλάδα -και όχι μονάχα την Ελλάδα- οι απο
καλύψεις για το Μακρονήσι και σε λίγο η σύλληψη, δίκη και εκτέ
λεση του Ν. Μπελογιάννη. Η εικόνα αλλάζει. Οι εκτελέσεις έχουν 
σταματήσει με επέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά θα εκτε- 
λεστούν μετά το 1950 εκτός απ' τον Μπελογιάννη και άλλους 
τρεις της υπόθεσης αυτής, δύο ΕΠΟΝίτες ο Ν. Νικηφορίδης και 
ο Ν. Μαλίκης. Το λαϊκό κίνημα της Ελλάδας συγκεντρώνει την 
παγκόσμια προσοχή και επιδρά ευνοϊκά στα κινήματα μιας σει
ράς χωρών με το παράδειγμα των εκλεκτών παιδιών του.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1945-1949

Στην Γ' συνδιάσκεψη (1950) ο Ν. Ζαχαριάδης προσπαθεί να δι
καιολογήσει τα πάντα: Το συμβιβασμό του με τη γραμμή της κα
τοχής (με τα επιχειρήματα ότι ο Σιάντος ήταν χαφιές και ότι θέ
λησε ν' αποτρέψει τη διάσπαση του κόμματος), την ήττα του
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1949 (θεωρώντας τον Βαφειάδη υπεύθυνο για την έλλειψη εφε
δρειών). Σε συνέχεια προσπαθεί να εμπνεύσει την πεποίθηση 
πως όλα θ' αλλάξουν στο κόμμα.
Η καταγγελία του Γ. Σιάντου στηρίχτηκε, καθώς ισχυρίστηκε ο 
Ν. Ζαχαριάδης, σε παραγγελία του Γ. Δημητρώφ πως κάποιος 
χαφιές βρίσκεται στην καθοδήγηση του κόμματος. (Ο Γ. Δημη
τρώφ ήταν πεθαμένος όταν έγινε η «αποκάλυψη»). Αλλά γιατί 
να είναι οπωσδήποτε ο Σιάντος; Φυσικά για τον Σιάντο υπήρ
χαν πολλοί ψίθυροι πως ήταν ύποπτος. Αλλά ο Ιωαννίδης στην 
κατοχή επενέβηκε από την Ακροναυπλία και έβαλε τέλος στις 
υποψίες. Όμως το ουσιαστικό βρίσκεται στο ότι ενώ το 1945 ο 
Ν. Ζαχαριάδης είχε καταλήξει είτε από παραγγελίες είτε από με
λέτη εκθέσεων ή προσωπικών καταγγελιών πως ο Γ. Σιάντος 
ήταν προβοκάτορας, χαφιές ή ύποπτος, δεν έβαλε το ζήτημα 
στο κόμμα. Ούτε στην Κεντρική Επιτροπή, ούτε στο Πολιτικό 
Γραφείο. Ισχυρίστηκε πως φοβόταν διάσπαση και γι' αυτό δεν 
το έβαλε. Όπως και για το ότι κάλυψε την κατοχική ηγεσία σε 
όλη τη γραμμή. Δεν παρέθεσε όμως ούτε ένα στοιχείο που να δι
καιολογεί τους φόβους του για διάσπαση. Και φυσικά όποιος 
έζησε εκείνη την εποχή ξέρει πολύ καλά πως αν ο Ζαχαριάδης 
έβαζε το ζήτημα των λαθών της κατοχής και εκδηλωνόταν οποι
αδήποτε τάση αντίθετη με μια τέτια ενέργεια, η τάση αυτή θα 
ήταν καταδικασμένη από την πρώτη στιγμή. Ήταν κοινό το αί
σθημα: Οι κομμουνιστές, οι ΕΑΜίτες, αυτό περίμεναν απ' τον 
Ζαχαριάδη: να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Αυτός δεν το αντιλή- 
φθηκε: Βοούσε ο τόπος απ' αυτή την απαίτηση.

Ο Ν. Ζαχαριάδης σε συγκέντρωση κομματικών στελεχών Αθή- 
νας-Πειραιά στο θέατρο «Κεντρικόν» το καλοκαίρι του 1946, με 
εκνευρισμό που ερχόταν σε αντίθεση με προηγούμενες εμφανί
σεις του, καταφέρθηκε εναντίον πολλών παλιών κομμουνιστών 
που φώναζαν πως «ο Ζαχαριάδης γίνεται όργανο διαφόρων 
στελεχών». Αυτοί που φώναζαν, δεν ήταν γνωστοί στη μάζα 
των ανθρώπων που τον άκουγαν. Και η εντύπωση δεν ήταν κα
θόλου κολακευτική για τα όσα γίνονταν στα ανώτερα καθοδηγη-
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τικά επίπεδα. Αυτό που υπήρχε πίσω απ' όλα αυτά, ήταν η 
απογοήτευση για την πορεία των κομματικών ζητημάτων, το 
ότι ο ίδιος ο Ν. Ζαχαριάδης αντιλαμβανόταν πως «κάτι δεν προ- 
χωράει καλά», αλλά κατέφευγε σε αφορισμους και απειλητικούς 
υπαινιγμούς γιατί δεν ήθελε να το παραδεχτεί.
Ο Ν. Ζαχαριάδης παρόλο που παρακολουθούσε συσκέψεις, 
αχτίφ, συγκεντρώσεις, πραγματοποιούσε προσωπικές επαφές, 
άκουγε και διάβαζε, δεν θέλησε να πιστέψει αυτό που αποτε
λούσε κοινή συνείδηση για τους κομμουνιστές και τη μεγάλη 
μάζα των ΕΑΜιτών. Εμπιστεύθηκε σ' αυτά που του υπέβαλαν 
περιορισμένοι άνθρωποι γύρω από την ΚΕ, τα «καταξιωμένα» 
στελέχη ή οι ευχάριστοι σύμβουλοι. Η όλη προετοιμασία και διε
ξαγωγή του 7ου συνέδριου το αποδείχνει αυτό. Σε σχέση με τα 
ρεβιζιονιστικά συνέδρια, το 7ο συνέδριο ήταν βέβαια πολύ πιο 
δημοκρατικό από την άποψη της προετοιμασίας του και της διε
ξαγωγής του. Όμως, ιδιαίτερα σε βασικές οργανώσεις καταβλή
θηκε κάθε προσπάθεια να «διαταχθεί» η συζήτηση και η κριτική, 
να κυριαρχούν οι «διατεταγμένοι» ομιλητές, να εκλέγονται καθο
ρισμένοι άνθρωποι. Ιδιαίτερα στην Αθήνα ο Μπαρτζώτας και το 
επιτελείο του τράβηξαν τόσο το σκοινί που σε ορισμένες περι
πτώσεις αντιμετώπισαν πραγματικές ψυχρολουσίες.
Το ΚΚΕ, παρά τις εκατόμβες, διέθετε έναν αριθμό ικανών, δοκιμα
σμένων, αφοσιωμένων στελεχών από την προπολεμική περίοδο. 
Διέθετε ακόμα μια στρατιά νέων ανθρώπων που ξεπετάχτηκαν 
στους αγώνες της περιόδου 1941 -45. Από τους πρώτους, τραβή
χτηκαν προς τα πάνω ελάχιστοι. Από τους δεύτερους, είναι απο
καρδιωτικό το θέαμα αυτών των μετρημένων που προωθήθηκαν 
όχι γι' αυτό που είναι σήμερα, αλλά γι' αυτό που ήταν τότε.
Ο Ν. Ζαχαριάδης συνθηκολόγησε με τον οπορτουνισμό της πε
ριόδου 1941-45. Τα όσα επιμέρους θετικά προωθούσε, αποδυ
ναμώνονταν και εξανεμίζονταν από τη γραμμή της συνθηκολό
γησης. Οι δικαιολογίες του για τη συνθηκολόγηση στην Τρίτη 
συνδιάσκεψη (1950) παραμένουν αστήριχτες. Δεν μπόρεσε να 
σκεφτεί και να ενεργήσει σαν άξιος ηγέτης ενός κόμματος που 
συγκέντρωνε γύρω του την πλειοψηφία του λαού. Σκέφτηκε και
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ενέργησε σαν ηγέτης ενός μηχανισμού, που έπρεπε να κό(νει χει
ρισμούς για να τον «καταχτήσει», να τον «βελτιώσει», να τον κά
νει πιο υποταχτικό.
Στον πολιτικο-οργανωτικό τομέα επεκτείνονται «πειραματισμοί» 
που είχαν αποδειχτεί αποτυχημένοι. Επεκτείνεται ο οπορτουνι- 
στικός προσανατολισμός που είχε δώσει η καθοδήγηση Σιάντου- 
Ιωαννίδη στην ΕΠΟΝ. Παρά τις υποσχέσεις, σκεπάστηκαν υπο
θέσεις της 4ης Αυγούστου αλλά και της κατοχής. Ρίχνονται στη 
λήθη τα ουσιαστικά προβλήματα που δεν αφορούσαν μονάχα 
άτομα σαν άτομα, αλλά που αφορούσαν την ιστορία και την υπό
σταση του κόμματος. Σωστά μέτρα για τη βελτίωση της κομμα
τικής δουλειάς που πάρθηκαν και που μπορούσαν να αποτελέ- 
σουν απαρχή για μια στροφή στην πορεία του κόμματος, έδιναν 
μονάχα ποσοτικά θετικά αποτελέσματα, γιατί έλειπε ακριβώς η 
θέληση να οδηγηθούν τα μέτρα στις έσχατες συνέπειές τους. 
Παράδειγμα, η απόφαση του ΠΓ για να υπερνικηθεί το πρόβλημα 
της απόσπασης της καθοδήγησης από τη βάση (τέλος 1945) που 
πραχτικά οδήγησε μονάχα στην τυπική παρουσία μελών της ΚΕ 
και άλλων στελεχών (και για ένα διάστημα) σε κομματικές οργα
νώσεις βάσης ή σε αχτιδικές επιτροπές. Ενώ η «απόσπαση της 
καθοδήγησης από τη βάση» εκφραζόταν στην πλήρη διάσταση 
της καθοδηγητικής γραμμής με τις διαθέσεις, τις επιθυμίες, τις 
ανάγκες της μάζας των μελών του κόμματος, των βασικών μα
ζών του λαού. Έμμεσα η απόφαση παραδεχόταν αυτό το κε
ντρικό, το θεμελιακό γεγονός. Αλλά αυτό το βαρυσήμαντο πολι
τικό συμπέρασμα καταπνίγηκε, εξανεμίστηκε από τη γενική συν- 
θηκολόγα γραμμή του Ν. Ζαχαριάδη στον οπορτουνισμό.
Η άνοδος της ποιοτικής στάθμης του κόμματος από την άποψη 
της βελτίωσης της κοινωνικής σύνθεσης, της ανάπτυξης του ιδε- 
ολογικού-μορφωτικού επιπέδου των μελών κλπ, επιδιώξεις ττου 
προβλήθηκαν μετά την επάνοδο του Ν. Ζαχαριάδη, υπονομεύ
τηκαν από τον τρόπο εφαρμογής τους. Ο τρόπος δεν οφείλεται 
σε τυχαίους παράγοντες, αλλά στο ότι αυτοί που έπρεπε να 
εφαρμόσουν όλα αυτά ήταν διαποτισμένοι με τη νοοτροπία 
εκείνη ενάντια στην οποία έπρεπε να στραφεί η καθοδήγηση
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του κόμματος. Αστοί και μικροαστοί μετατρέπονται σε προλε
τάριους, η ιδεολογική-μορφωτική δουλειά βραχυκυκλώνεται από 
διάφορους ευνοούμενους «θεωρητικούς», ενώ η λαμπρή πραγ
ματικά δουλειά στον τομέα της μελέτης των νεοελληνικών προ
βλημάτων έδειξε τις τεράστιες δυνατότητες που υπήρχαν στο 
κίνημά μας στον τομέα αυτόν και σε άλλους. Σημερινοί ηγετικοί 
ή τέως ηγετικοί παράγοντες του ρεβιζιονισμού έπαιξαν καταλυ
τικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός ισχυρού ιδεολογικού και πολιτι
στικού μετώπου, κυριαρχημένοι από μια αριστοκρατική αντί
ληψη αλλά και από μια δογματική-σεχταριστική αντιμετώπιση 
των προβλημάτων του μετώπου αυτού.
Αλλά στο κεντρικό πρόβλημα της πάλης ενάντια στην αμετακί
νητη επιδίωξη της αντίδρασης για τη συντριβή του κομμουνιστι
κού και λαϊκού κινήματος, η ανάλυση του Ν. Ζαχαριάδη στη συν
διάσκεψη, έξω από την ανεπάρκειά της, ήταν αντιφατική με 
όσα έγραψε πριν και μετά τη συνδιάσκεψη: «Αν γνωρίζαμε», 
ισχυρίστηκε, «την τιτοϊκή προδοσία, θα ακολουθούσαμε άλλο 
πιο βασανιστικό δρόμο». Και έδινε ταυτόχρονα διαβεβαιώσεις, 
πως δεν υπήρχε άλλος δρόμος απ' αυτόν που ακολουθήθηκε. 
Όμως και πολλοί κριτικοί του Ζαχαριάδη μιλούν και γράφουν 
χωρίς να κάνουν τον κόπο να τοποθετηθούν συγκεκριμένα στα 
καθοριστικά ζητήματα και να αξιολογήσουν την πορεία των 
πραγμάτων και με βάση την εμπλοκή εξωτερικών παραγόντων 
στην πάλη της περιόδου 1946-49.

Η ανασύνταξη των δυνάμεων μετά τη συνθηκολόγηση της Βάρ
κιζας πραγματοποιήθηκε γύρω στα τέλη του 194517. Η ανασύ

17. (Σ.τ.σ.) Πρέπει να σημειώσουμε πως αυτό που λέμε ανασύνταξη αφορά 
τις οργανώσεις Αθήνας-Πειραιά που είχαν αδειάσει με την υποχώρηση του Γε
νάρη 1945 και τη σταθεροποίηση των θέσεων στις άλλες περιοχές της χώρας 
που δέχτηκαν την επίθεση άγγλων και μοναρχοφασιστών μετά τη Βάρκιζα. Δεί
κτη της ανασύνταξης αποτέλεσαν οι θέσεις του ΚΚΕ στην εργατική τάξη. Πα
ρόλο που η καθοδήγηση του ΚΚΕ (Σιάντος-Ιωαννίδης) δέχτηκε την παρέμβαση 
και τη διαιτησία των αγγλικών συνδικάτων με αντιπροσωπεία υπό τον διαβόητο
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νταξη πραγματοποιήθηκε μέσα σε συνθήκες άγριας τρομοκρα
τίας. Δεκάδες χιλιάδες ήταν οι κρατούμενοι και ξεπερνούσαν 
τους 100.000 οι καταδιωκόμενοι. Η «ανάπαυλα» Σοφούλη (Νο
έμβρης 1945 - 31 Μάρτη 1946) ήταν φανερό πως προετοίμαζε 
τη μεγάλη έφοδο του ιμπεριαλισμού και της ντόπιας αντίδρασης 
για την επιβολή με «λαοπρόβλητο» τρόπο, με μια συνδυασμένη 
«νόμιμη» και παρακρατική επίθεση, της «τάξης», για τη συντριβή 
του λαϊκού κινήματος. Την εκτίμηση αυτή την έκαναν τότε και 
παλαιοδημοκρατικοί παράγοντες παρά τις αυταπάτες τους 
πως θα στηρίζονταν σ' αυτούς οι άγγλοι ιμπεριαλιστές, αυτα
πάτες που διαλύθηκαν ωμά όταν οι τελευταίοι υπαγόρευσαν 
τους όρους τους για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών της 31 - 
3-46.
Απέναντι σ' αυτή την επιδίωξη, η ηγεσία του ΚΚΕ ταλαντεύεται 
ανάμεσα στο παζάρεμα με τους άγγλους και στην αποφασι
στική αντιπαράθεση στα σχέδιά τους. Έκφραση αυτής της τα- 
λάντευσης αποτελεί η θεωρία των «δύο πόλων». Δεν ήταν άσχε
τες με την ταλάντευση οι προσδοκίες και οι πανηγυρισμοί για τη 
νίκη του εργατικού κόμματος στην Αγγλία (καλοκαίρι 1945) και 
η ανοχή που δόθηκε στην κυβέρνηση Σοφούλη που επιβλήθηκε 
με επιτόπια, άμεση, ενεργητική παρέμβαση εργατικού υφυ
πουργού του Φόρεϊν Όφις. Η προειδοποίηση του Ν. Ζαχαριάδη 
πως μπορεί να ξανακουστεί το «Εμπρός ΕΛΑΣ για την Ελλάδα», 
το φθινόπωρο του 1945, έγινε δεκτή και στη Θεσσαλονίκη και 
στην Αθήνα με ενθουσιασμό από τις πιο πλατιές μάζες. Δεν ξε-

λόρδο Ιιτρ/ν (τον πρώτο διδάξαντα την πτωματολογία, κονσερβοκουτοποιΐα και 
άλλες παντιέρες της αντίδρασης περί Δεκέμβρη), οι αρχαιρεσίες που άρχισαν 
στα συνδικάτα από το Μάρτη του 1945 έδειξαν πως η εργατική τάξη, στην πιο 
συντριπτική πλειοψηφία της, παρέμενε πιστή στο κόμμα της. Επισφράγισμα 
στάθηκε το 8ο συνέδριο της ΓΣΕΕ (Μάρτης 1946) όπου οι δεξιοί (Μακρής και Ιία) 
παρόλο που τους έδωσαν έδρες στη διοίκηση πέρα από τις δυνάμεις τους, δεν 
προσήλθαν γιατί ήταν έτοιμο το σχέδιο για το πραξικοπηματικό διώξιμο της 
πλειοψηφίας από τη διοίκηση της ΓΣΕΕ. Στη συνέχεια το ίδιο έγινε στα εργατικά 
κέντρα, ομοσπονδίες κλπ.
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περνούσε όμως τα πλαίσια της πολιτικής του ΚΚΕ που διαγρά
ψαμε πιο πάνω η απειλή αυτή, όποιοι κι αν είναι οι λόγοι που 
προκάλεσαν την αιφνιδιαστική εξαπόλυσή της. Γιατί παραμέ
νουν οι ελπίδες για μια συνεννόηση με την Αγγλία. Στην ίδια 
στιγμή αλλά και αργότερα, με την προβολή του συνθήματος 
«πανδημοκρατικό μέτωπο», τα ανοίγματα επεκτείνονται ακόμα 
και προς τον Πλαστήρα, κυρίως μετά τη δήλωσή του ότι αν συ
νεχιστεί αυτή η κατάσταση θα βγει στο βουνό. Δήλωση ενδει
κτική τόσο για την κατάσταση που υπήρχε όσο και για τις δια
θέσεις των μαζών. Ο Ν. Ζαχαριάδης απαντάει στη δήλωση 
αυτή: «Αν ο στρατηγός Πλαστήρας μπει επικεφαλής του αγώνα 
για τη δημοκρατία, εγώ θα ταχθώ υπό τις διαταγές του σαν 
απλός στρατιώτης». Η ηγεσία του ΚΚΕ δεν εγκαταλείπει τη 
γραμμή που είχε χαράξει.
Έτσι, όταν στη 2η ολομέλεια (Φλεβάρης 1946) αποφασίζεται η 
έναρξη του ένοπλου αγώνα, η αντίληψη που κυριαρχεί είναι 
πως πρόκειται για μια πίεση επιβοηθητική των προσπαθειών 
για να υποκλιθεί η Αγγλία και οι υποστηριχτές της μπροστά σ' 
ένα «συσχετισμό δυνάμεων» που θα εκφραζόταν με μια «ισχυρή 
δημοκρατική πλειοψηφία».
'Οπως αναφέραμε σε άλλο σημείο, ο Ν. Ζαχαριάδης ανάφερε 
στην «7η ολομέλεια» (1957) πως ο Γ. Δημητρώφ του είχε συστή
σει στο συνέδριο του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας να προχωρήσει βαθμι
αία και σύμφωνα με τις περιστάσεις στην ανάπτυξη του αντάρ
τικου. Η σύσταση αυτή χρονικά δεν βρίσκεται μακριά από τη 2η 
ολομέλεια. Μονάχα όσοι ενημερώθηκαν τότε μπορούν να βεβαι
ώσουν αν ειπώθηκαν αυτά τα πράγματα. Όμως, στην «7η» 
(1957) κανένας δεν τον διέψευσε. Και παρευρισκόταν εκεί και ο 
Κουζίνεν. Επομένως δεν μπορούμε να απορρίψουμε τον ισχυρι
σμό του Ζαχαριάδη. Όμως μια τέτια συμβουλή —όπως κι άλλες 
συμβουλές που δόθηκαν και στο Βελιγράδι κι αλλού— έπρεπε να 
γίνει δεκτή σαν συμβουλή και τίποτα παραπάνω. Η ηγεσία του 
ΚΚΕ γνώριζε, έπρεπε να γνωρίζει, καλύτερα την κατάσταση 
στην Ελλάδα και προπαντός είχε ζήσει μια οδυνηρή πείρα. Το 
«βαθμιαία» και το «σύμφωνα με τις περιστάσεις», εξυπηρετούσε



ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 79

ίσως από διεθνή άποψη μια πίεση στον αγγλικό ιμπεριαλισμό 
γενικά. Στην Ελλάδα όμως χτιζόταν ένας ισχυρός καταπιεστικός 
μηχανισμός που προοριζόταν βασικά και κύρια για εσωτερική 
χρήση. Ήταν φανερό πως ο μηχανισμός αυτός μαζί με τον πα
ρακρατικό που βρισκόταν κιόλας σε δράση (80.000 παρακρατι
κοί συμμορίτες) δεν φτιαχνόταν για το απώτατο μέλλον. Ούτε 
επιτρεπόταν να υπάρχει η αυταπάτη πως οι αμερικάνοι θα έμε
ναν έξω από το χορό τη στιγμή που πλήθος από γεγονότα έδει
χναν πως θα άπλωναν για τα καλά τα χέρια τους εδώ.
Υπήρχε μια γενική πολιτική ανάγκη και μερικές ειδικότερες στην 
περίοδο εκείνη. Οι συγκρούσεις ανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις και τις προοδευτικές δυνάμεις εντείνονταν γενικά. 
Όμως δεν θεωρούνταν πως η αντιχιτλερική συμμαχία είχε δια
λυθεί, παρόλο που οι αμερικάνοι ιμπεριαλιστές εφάρμοζαν την 
πολιτική του ατομικού εκβιασμού και οι άγγλοι ιμπεριαλιστές 
μάχονταν με όλα τα μέσα για τη διατήρηση της αυτοκρατορίας 
τους καλυμμένοι κάτω απ' «τον θείο Τρούμαν με τη μπόμπα», 
όπως έλεγαν εδώ στα τραγούδια τους οι εθνικόφρονες. «Μερι
κές γροθιές στο στομάχι» στην Ελλάδα ενάντια στους ιμπεριαλι
στές, δεν ήταν απαράδεχτες με τον όρο να μην ξεπεράσουν κά
ποια όρια. Τα όρια ήταν η δημιουργία μιας κατάστασης τέτιας 
που θα πρόσθετε νέα στοιχεία στην πορεία της οριστικής και 
ολοκληρωτικής διάλυσης της αντιχιτλερικής συμμαχίας. Οι ειδι
κότερες ανάγκες αφορούσαν τη Γιουγκοσλαβία και τη Βουλγα
ρία. Οι κραυγές «Σόφια - Μόσχα, κατοχή», «Μεγάλη Ελλάδα» 
κλπ, των παλληκαράδων της εθνικοφροσύνης, προανάγγελναν 
κάποια σχέδια των ιμπεριαλιστών σε βάρος των γειτονικών 
βαλκανικών χωρών. Οι «γροθιές στο στομάχι» οπωσδήποτε 
απομάκρυναν τους κινδύνους και έδιναν τη δυνατότητα να κερ- 
δηθεί χρόνος. Όμως, το αν οι ειδικότερες ανάγκες κυριαρχού
σαν στις γενικότερες, ή το αντίστροφο, αυτό είναι ένα άλλο ζή
τημα.

Ο Νίκος Ζαχαριάδης κατηγορήθηκε στην 6η και στην 7η ολομέ
λεια (1956, 1957) πως δεν άκουγε τις «συμβουλές των αδελφών
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κομμάτων». Μια πρώτη εκδήλωσή του ήταν — σύμφωνα με τις 
κατηγορίες— πως περιφρόνησε τις συμβουλές για συμμετοχή 
στις εκλογές της 31-3-46. Αγνόησε πραγματικά ο Ν. Ζαχαριάδης 
«συμβουλές» ή «υποδείξεις»;
Οι εν λόγω «συμβουλές» μεταφέρθηκαν από τον Δ. Παρτσαλίδη 
που επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΕΑΜ πήγε σε διάφορες 
χώρες και στη Σοβιετική Ένωση. Εκεί είχε συναντήσεις κυρίως 
«πρωτοκόλλου». Το ΚΚΣΕ απέφυγε να δώσει οποιοδήποτε ου
σιαστικό περιεχόμενο στις συναντήσεις αυτές. Οι συμβουλές για 
τις οποίες γίνεται λόγος προέρχονταν κυρία από τον Τολιάτι. 
Αργότερα, πολύ αργότερα, οι σοβιετικοί μίλησαν για την αποχή 
του 1946 σαν λάθος. Όμως, έξω απ' ό,τι μετέφερε ο Παρτσαλί- 
δης και που αποτελούσαν μέρος γενικότερων συμβουλών του 
Τολιάτι, συμβουλές είχε πάρει και ο Ν. Ζαχαριάδης από άλλους 
παράγοντες του κομμουνιστικού κινήματος, που βρίσκονταν σε 
αντίθεση με τις απόψεις του Τολιάτι.

Την περίοδο εκείνη είχε εκδηλωθεί μία τάση ορισμένων ΚΚ να 
παίζουν κάποιο γενικότερο λόγο στα διεθνή πράγματα. Εκτός 
από τον Γ. Δημητρώφ που είχε πάψει να είναι ο υπεύθυνος των 
διεθνών σχέσεων του ΚΚΣΕ και ήταν ηγέτης του ΚΚ Βουλγαρίας 
μόνο, ρόλο «ενδιαμέσου» ως προς το ΚΚΕ έπαιζε σε μεγαλύτερο 
βαθμό ο Τίτο και το τότε ΚΚ Γιουγκοσλαβίας. Το τελευταίο θα γί
νει αργότερα και ο «ενδιάμεσος» για την άσκηση κριτικής στα 
κομμουνιστικά κόμματα Γαλλίας και Ιταλίας, στην ιδρυτική σύ
σκεψη της Κομινφόρμ. Το ΚΚ Γιουγκοσλαβίας βρισκόταν σε δη
μόσια αντίθεση με το ΚΚ Ιταλίας για το ζήτημα της Τεργέστης. 
[Για την ιστορία σημειώνουμε πως ο Τολιάτι σε πολλούς λόγους 
πριν και μετά από τη διατύπωση της θεωρίας «των δύο πόλων», 
μιλούσε για «ισορρόπηση» της Ιταλίας με τρεις συμμάχους (τρι- 
πολική)].
Οι «συμβουλές» του Τολιάτι, για τον Ν. Ζαχαριάδη ήταν συμ
βουλές μονάχα του Τολιάτι κι όχι του κορμού του κινήματος που 
εκφραζόταν από το ΚΚΣΕ μέσω του Τίτο και του Δημητρώφ. Οι 
εκρήξεις του, όπως λέει ο Παρτσαλίδης («δεν υπάρχει τώρα η
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Κομιντέρνα, πρέπει να πείσεις το κόμμα»), για τη συμμετοχή 
στις εκλογές, δεν ήταν εκρήξεις «ανεξαρτησίας». Μακάρι να εί
χαν έτσι τα πράγματα. Γιατί τότε ο Ν. Ζαχαριάδης δεν θα έκ
φραζε αντιδιεθνισμό, αλλά τη σωστή στάση μιας ηγεσίας ενός 
κόμματος που στις συνθήκες ισοτιμίας και ανεξαρτησίας μετά 
τη διάλυση της ΚΔ, έπρεπε να ακούει συμβουλές από τα άλλα 
κόμματα και μάλιστα από έμπειρους καθοδηγητικούς παράγο
ντες, να συζητάει τις συμβουλές, να επιζητάει συμβουλές, αλλά 
να μη θεωρεί τις συμβουλές σαν διαταγές.
Η «συμβουλή» του Τολιάτι για συμμετοχή στις εκλογές της 31-3- 
46 ήταν μέρος γενικότερων συμβουλών που έρχονταν σε αντί
θεση με τη γραμμή που είχε βάλει ο Ν. Ζαχαριάδης στη 2η ολο
μέλεια και επομένως με τις συμβουλές του Δημητρώφ και άλλες. 
Υποβάλλονταν στο ΚΚΕ μια γραμμή αποδοχής της αγγλικής 
«προστασίας» και επιδίωξης με κάθε τρόπο μιας «θέσης κάτω 
από τον ήλιο». (Η γραμμή Τολιάτι έγινε άποψη της ρεβιζιονιστι- 
κής ηγεσίας του ΚΚΕ μέχρι που η διάσταση πολυκεντρικών-σο- 
βιετικών οξύνθηκε). Όμως, κι αν ακόμα το ΚΚΕ αποδεχόταν 
αυτή τη γραμμή, δεν θα εξασφάλιζε ούτε «θέση κάτω από τον 
ήλιο», αλλά ούτε μια οποιαδήποτε θέση.
Δεν ξέρουμε αν πήρε ο Ν. Ζαχαριάδης ή αν δεν πήρε ειδική «συμ
βουλή» για τη συμμετοχή ή όχι στις εκλογές. Το πιθανότερο είναι 
πως στην αποχή προσανατολίστηκε περισσότερο επηρεασμέ
νος από τη στάση μποϊκοταρίσματος που είχαν πάρει παλαιο- 
δημοκρατικοί ηγέτες, όπως οι Καφαντάρης, Τσουδερός, Σοφια- 
νόπουλος και «αγγλογενείς» νέοι ηγέτες όπως ο Καρτάλης και 
άλλοι. Πρόσβλεπε με επιμονή στο «πανδημοκρατικό μέτωπο». 
Βέβαια αν το ΚΚΕ και το ΕΑΜ έπαιρναν μέρος στις εκλογές, ορι
σμένοι ή όλοι θα αναθεωρούσαν τη στάση τους. Ο Ν. Ζαχαριά
δης ταλαντεύτηκε, υπαναχώρησε αλλά ήταν αργά. Έτσι τρά
βηξε το κίνημα στην αποχή. Ήταν λάθος; Ήταν, αφού η γραμμή 
απόβλεπε σε «βαθμιαία», «σύμφωνα με τις περιστάσεις» ανά
πτυξη του ένοπλου αγώνα. Δεν θα ήταν λάθος αν η γραμμή του 
ΚΚΕ ήταν τότε αυτή που έγινε το φθινόπωρο του 1947.
Η ξένη και η ντόπια αντίδραση όμως δεν προχωρούσε στην
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εφαρμογή των σχεδίων της «βαθμιαία» και «σύμφωνα με τις πε
ριστάσεις». Αντίθετα, πιάστηκε από τη διφορούμενη στάση της 
ηγεσίας του ΚΚΕ και επέσπευσε τα πράγματα. Σε δύο μήνες και 
κάτι από τις εκλογές, είναι έτοιμο το «Γ' ψήφισμα». Τα έκτακτα 
μέτρα ψηφίζονται και μπαίνουν σε εφαρμογή, τα εκτελεστικά 
αποσπάσματα δουλεύουν, οι φυλακές και τα νησιά γεμίζουν, 
φτάνει στο αποκορύφωμά της η κρατική και παρακρατική τρο
μοκρατική λύσσα.
Μπροστά σ' αυτή την κατάσταση, παρά τα σινιάλα που έρχο
νται από παντού, η ηγεσία του ΚΚΕ ρίχνει τις κύριες δυνάμεις 
της στη μάχη για το δημοψήφισμα και στην καμπάνια για τη 
«συμφιλίωση». Διδάγματα από τη μερική έστω αποτυχία της 
πανελλαδικής απεργίας ενάντια στα έκτακτα μέτρα και άλλων 
κινητοποιήσεων δεν παίρνονται υπόψη. Η πίεση των μαζών για 
μια διέξοδο που εκφράζεται με χίλιους-δυο τρόπους καταπνίγε
ται. Ο φαύλος κύκλος που μπλέχτηκε η καθοδήγηση του ΚΚΕ 
εκφράστηκε και με την υπερσυγκράτηση που έδειξε και γι' αυτή 
τη «βαθμιαία» ανάπτυξη του αντάρτικου, για να μην επιδράσει 
αρνητικά στην καμπάνια για το δημοψήφισμα. Ο αλλοπροσαλ- 
λισμός αυτός [καμπάνια για το δημοψήφισμα (συμμετοχή) και 
γραμμή της «συμφιλίωσης»] δεν είναι έξω από τη λογική της γε
νικής γραμμής του κόμματος την περίοδο αυτή.
Στα χρόνια αυτά και αργότερα, προβλήθηκε σαν υπόδειγμα συν
δυασμού παράνομης και νόμιμης δράσης, συνδυασμού «ειρηνι
κών» και μη ειρηνικών ενεργειών, μορφών πάλης, η ταχτική του 
κόμματος της περιόδου 1946-47. Όμως, θα ήταν πραγματικά 
τέτια, αν η διαδοχή «ειρηνικών» και μη ειρηνικών ενεργειών κλι
μακωνόταν ώστε να εξασφαλίζεται κάθε φορά συγκέντρωση 
δυνάμεων μεγαλύτερη μετά από κάθε επιμέρους μάχη, αν διευ- 
ρύνονταν τα περιθώρια κίνησης των δυνάμεων του λαϊκού κινή
ματος, αν η ταχύτητα στην πορεία για την κατάχτηση της υπε
ροχής ανάμεσα στην αντίδραση και το λαϊκό κίνημα ήταν μεγα
λύτερη για το τελευταίο.
Με τα «βαθμιαία» και τα «σύμφωνα με τις περιστάσεις» δεν εξα
σφαλιζόταν η εκπλήρωση αυτών των όρων. Και πρέπει να
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πούμε πως στην περίοδο αυτή (άνοιξη 1946 - άνοιξη 1947) δί
πλα στην αδυναμία της καθοδηγητικής αντίληψης, προστέθηκαν 
οι «εγγενείς καταστάσεις» που προέρχονταν από τον κομματικό 
μηχανισμό που τόσο φρόντισε ο Ν. Ζαχαριάδης να μην τις θίξει 
με τη συνθηκολόγησή του το 1945. Η σύνθεση του Γενικού Αρχη
γείου του ΔΣΕ επισφράγισε το συμβιβασμό που πραγματοποί
ησε ο Ν. Ζαχαριάδης ανάμεσα στους εκπροσώπους της γραμμής 
της κατοχής και στο ρόλο που έπρεπε να παίξουν οι συνέπειες 
της αποδοχής των συμβουλών. Ο Ιωαννίδης, «αφανής» αλλά ου
σιαστικός συντονιστής του «βαθμιαίου», ο Ζήσης Ζωγράφος, 
αφοσιωμένος τότε στον Ζαχαριάδη, «νέος άνθρωπος» που ανέ
βαινε, τέλος ο Μ. Βαφειάδης, που η προβολή του, ο «μύθος» που 
κατασκευάστηκε γύρω απ' αυτόν αν και έχει ξεφουσκώσει εσω
τερικά, δεν έχει ξεφουσκώσει εξωτερικά (ο πάντοτε δικαιωμέ
νος, πικραμένος αλλά αδιάλλακτος κλπ). Ο ισχυρισμός του Ζα
χαριάδη πως διάλεξε τον Βαφειάδη γιατί δεν είχε άλλον καλύ
τερο είναι αναιμικός. Ο Μ. Βαφειάδης προωθήθηκε και χάρη 
στις «συμβουλές». Υπήρχαν όμως κομμουνιστές και κομμουνι
στές που μπορούσαν να στελεχώσουν το Γενικό Αρχηγείο χωρίς 
«στρατηγιλίκια», «αρχηγιλίκια», έκτακτες εξουσίες και βραδυκι- 
νησία, αλλά κύρια χωρίς πολυπραγμοσύνη και μεσσιανισμούς. 
(Υπάρχουν ακόμα σήμερα γνωστοί παράγοντες ρεβιζιονιστικών 
κομμάτων που σε κείμενά τους παρουσιάζουν τον Μ. Βαφειάδη 
σαν γραμματέα του ΚΚΕ μέχρι το 1949...).
Οι αλλαγές στη διάταξη στο ανώτατο επίπεδο εκφράζουν αυτή 
τη σύνθεση: ο Μπαρτζώτας, παίζοντας γενικότερο ρόλο, μετα
τοπίζεται στη Βόρεια Ελλάδα αφού «καθάρισε» τόσο την οργά
νωση Αθήνας «ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος παρουσίας χαφιέ
δων, υπόπτων και λιπόψυχων στοιχείων». Τη φουσκωμένη αυτή 
διαβεβαίωση, αντίθετη με κάθε μαρξιστική αντίληψη —που τη 
διατύπωσε και στην ΚΟΜΕΠ— τη διέψευσε πολύ γρήγορα η 
πραγματικότητα. Ο Στρίγκος προωθείται κοντά στον Ιωαννίδη, 
όπως σε λίγο ο «διεθνολόγος» πρωταγωνιστής του Λιβάνου, Π. 
Ρούσος.
Η στελέχωση του μηχανισμού που σχετιζόταν με το αντάρτικο
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έπασχε σε πολλές περιπτώσεις από ανεδαφικότητα και προχει
ρότητα. Σ' αυτό συνέβαλε η «σύνθεση» του Ν. Ζαχαριάδη με την 
οποία βρέθηκαν σε θέσεις-κλειδιά άνθρωποι που δεν πίστευαν 
στη δουλειά που έκαναν.

Οι επιτυχίες του ΔΣΕ στην περίοδο αυτή δημιουργούν κλίμα ευ
φορίας. Το κλίμα αυτό το ενισχύουν οι διαμάχες στους ηγετικούς 
κύκλους της αντίδρασης. Υπάρχει η αυταπάτη πως η Αγγλία θα 
συμβιβαστεί, πως η αντίδραση θα υποχρεωθεί να υποχωρήσει. 
Την ευφορία αυτή τη δυνάμωσε η «μεταστροφή» των πραγμά
των σ' ό,τι αφορούσε την επιτροπή του ΟΗΕ.
Η επιτροπή αυτή ήρθε μετά από προσφυγή του Τσαλδάρη στον 
ΟΗΕ για την «έξωθεν ενίσχυση». Όμως οι ακροάσεις της αντι
προσωπείας στην Αθήνα και οι έρευνές της στην επαρχία, στους 
τόπους εξορίας κλπ, το ενδιαφέρον του παγκόσμιου τύπου για 
όσα άκουγε και έβλεπε έδωσαν μιαν άλλη εικόνα, δηλαδή την 
πραγματική. Την εικόνα του τρομοκρατικού οργίου του μοναρ- 
χοφασισμού κάτω από την καθοδήγηση του αγγλικού ιμπεριαλι
σμού. Βέβαια, η αντίδραση παρουσίασε μερικούς «μάρτυρες» 
όπως τον Αννίβα και άλλους, που είχαν περάσει στην υπηρεσία 
της. Απ' αυτούς θα χρησιμοποιηθούν ορισμένοι σαν «ανανήψα- 
ντες κομμουνιστές» για να δολοφονήσουν τον Γ. Ζέβγο που βρι
σκόταν νόμιμα στη Θεσσαλονίκη για να κρατάει την επαφή με 
το κλιμάκιο του ΟΗΕ.

«ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ», «ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ»

Η αναγγελία του «δόγματος Τρούμαν» στις αρχές του Μάρτη 
1947 επέδρασε ώστε «ως διά μαγείας» να πάρει άλλη τροπή η 
δραστηριότητα της επιτροπής του ΟΗΕ. Τον Μ. Βαφειάδη τον 
«αναζητούν» μονάχα δύο αντιπρόσωποι (Πολωνίας και Σοβιετι
κής Ένωσης). Οι άλλοι αστραπιαία συμμορφώθηκαν με τις προ
σταγές της Ουάσιγκτον. Από το Μάρτη του 1946 υπήρχε κοινή 
αγγλο-αμερικανο-γαλλική στάση απέναντι στην Ελλάδα. (Ο Ντε
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Γκωλ πολύ αργότερα υπερηφανευόταν για την πολιτική που 
«πρώτος» εγκαινίασε απέναντι στην Ελλάδα. Το εντυπωσιακό εί
ναι πως στις κυβερνήσεις του Ντε Γκωλ που «εγκαινίασαν» την 
πολιτική αυτή, έπαιρναν μέρος και κομμουνιστές). Οι «κουκου
βάγιες», όπως ονομάστηκαν από το λαό της Ελλάδας οι «παρα
τηρητές» του ΟΗΕ για το αδιάβλητο των εκλογών της 31-3-46, 
τα βρήκαν όλα καλά κι ωραία και έβγαλαν το αμίμητο 9,3% για 
το ποσοστό της αποχής. Ξεπέρασαν και τα κιτάπια των αντι
δραστικών της Ελλάδας. Η Σοβιετική Ένωση είχε αρνηθεί να πά
ρει μέρος σ' αυτή τη μακάβρια φάρσα. Αυτό τότε ερμηνεύτηκε 
σαν έγκριση της γραμμής της αποχής.
Η αναγγελία του «δόγματος Τρούμαν» συνοδεύτηκε με τυμπανο
κρουσίες του αντιδραστικού τύπου και με τις πρώτες μαζικές 
συλλήψεις στην πρωτεύουσα («σκούπα» Ζέρβα). Ο «μέντορας» 
της εθνικοφροσύνης Γ.Α.Β. (ποττέρας της Ελένης Βλάχου) στην 
«Καθημερινή» έγραψε το «μνημειώδες» άρθρο του «Προς τον 
οπλατζή του Βύρωνος» (ο «οπλατζής του Βύρωνος» ήταν ο 
υμηττιώτης φοιτητής Γ. Κολημένος, επικηρυγμένος από τους 
γερμανούς, που εκτελέστηκε το 1949): «Κατέβα από την ταρά
τσα που κρύβεσαι οπλατζή του Βύρωνος... Έχομεν άφθονο 
ψωμί να φάγωμεν, τόσο πολύ ώστε θα βαρυστομαχιάσωμεν...». 
Ποιοι θα βαρυστομάχιαζαν, είναι γνωστοί. Τρία δισεκατομμύρια 
δολάρια τραγανίστηκαν σε μερικά χρόνια από τη «μαχόμενη» 
εθνικοφροσύνη του μπεζαχτά. Οι αμερικάνοι γίνονται αμέσως 
τα μεγάλα αφεντικά. Καταπιάνονται με την εφαρμογή νέων 
«αποτελεσματικών» μεθόδων. Τρέχει άφθονο χρήμα, όπλα κάθε 
είδους και σε άφθονες ποσότητες, κατακλύζουν το στρατό πλή
θος αξιωματικοί «σύμβουλοι». Προωθούν μέτρα σε συνεργασία 
με τους άγγλους ειδήμονες όπως τον διαβόητο κουλοχέρη Γουί- 
καμ (τούχαν φάει το χέρι οι ιρλανδοί πατριώτες), οργανωτή κε
ντρικό μέχρι τότε της αστυνομίας, στη δημιουργία στρατοπέδων 
«νέου τύπου»: Μακρονήσι, Γιούρα, Χίος, Τρίκερι, Τρίπολη, Λά
ρισα κλπ. Οργανώνουν τα MAY (προδρόμους των TEA) που 
εντάσσονται οι παρακρατικοί αλλά και πολλοί αγρότες κάθε ιδε
ολογικής οπτόχρωσης κατάλληλα πλαισιωμένοι. Την ιδέα την
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πρόβαλε ο Γ. Παπανδρέου που ήταν τότε πολύ διχτυωμένος με 
τον ΙΔΕΑ18 και τους «συμμάχους» λόγω πείρας. Μετακινούνται 
μαζικά πληθυσμοί από τα χωριά στις μεγάλες πόλεις και πριν 
από κάθε επιχείρηση οι πιο ύποπτοι —που παρουσιάζονται 
σαν «πράκτορες των εαμοσλάβων» -  μαντρώνονται σε στρατό
πεδα πόλεων ή στέλνονται σε νησιά και στο Μακρονήσι· είναι οι 
«προληπτικοί», οι «προληπτικώς συλληφθέντες». Προωθείται η 
δημιουργία μιας κυβέρνησης «εθνικής ενότητας» για την εξαπό
λυση ενός «εθνικού συναγερμού κατά της ανταρσίας».
Παρόλα αυτά, η γραμμή παραμένει αμετάβλητη για το ΚΚΕ. Το 
Μάη του 1947 ο Μ. Βαφειάδης σε εισήγησή του σε σύσκεψη στο 
Γενικό Αρχηγείο του ΔΣΕ προσδιόρισε το ρόλο του ΔΣΕ σαν όρ
γανο πίεσης για την επίτευξη μιας συμφωνίας. Η επιμονή στην 
ίδια γενική γραμμή ήταν ο λόγος που στους ανοιξιάτικους και κα
λοκαιρινούς μήνες του 1947 δεν πάρθηκε κανένα αποτελεσμα
τικό μέτρο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. «Κυοφορεί
ται» βέβαια αργά μια αλλαγή που θα φανερωθεί με το λόγο του 
Μ. Πορφυρογένη στο συνέδριο του ΚΚ Γαλλίας στο Στρα
σβούργο το καλοκαίρι του 1947: προοπτική συγκρότησης κυ
βέρνησης στο βουνό19. Η αλλαγή που «κυοφορείται» θα εκδηλω
θεί στην 3η ολομέλεια της ΚΕ και του ΚΚΕ το φθινόπωρο του 
1947.

Το «δόγμα Τρούμαν» και το «σχέδιο Μάρσαλ» έβαλαν τέλος σ' 
αυτό που φαινόταν πως είχε απομείνει από την αντιχιτλερική 
συμμαχία και σημείωσε το πέρασμα των διεθνών σχέσεων σ'

18. (Σ.τ.ε.) Ο ΙΔΕΑ (Ιερός Δεσμός Ελλήνων Αξιωματικών) είχε αρχίσει τη 
δράση του από το 1944. Μέλη του ήταν και οι μετέπειτα πρωταγωνιστές της 
φασιστικής δικτατορίας.

19. (Σ.τ.σ.) «Αν το καθεστώς της Αθήνας εξακολουθήσει να αποκρούει τη 
συνεννόηση πάνω σε εθνική βάση ισοτιμίας, τότε η κατάσταση εξελίσσεται 
ασταμάτητα προς το σχηματισμό ελεύθερης δημοκρατικής κυβέρνησης στις 
απελευθερωμένες περιοχές της χώρας».
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αυτό που θα ονομαστεί «ψυχρός πόλεμος». Οι αμερικάνοι ιμπε
ριαλιστές προωθούν ανοιχτά την επίθεσή τους για την κατά
χτηση της παγκόσμιας ηγεμονίας. Οι κομμουνιστές διώχνονται 
με ταχύτητα απ' όσες κυβερνήσεις έπαιρναν μέρος. Τα σοσιαλ
δημοκρατικά κόμματα, έξω από ελάχιστες εξαιρέσεις, αναλα
βαίνουν να παίξουν το ρόλο της στήριξης της παγκόσμιας εκ
στρατείας του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Η αγγλική αυτοκρα
τορία, αρκετά ξεδοντιασμένη, παραχωρεί τη θέση της στον βο- 
ρειοαμερικάνικο ιμπεριαλισμό χωρίς βέβαια να παραιτείται από 
την προσπάθεια να παίξει το ρόλο της στην «παγκόσμια σταυ
ροφορία» κατά του «νέου ολοκληρωτισμού». Ο Τσώρτσιλ το 
1946 με τον διαβόητο λόγο του στο Φούλτον, είχε καλέσει τους 
αμερικάνους ιμπεριαλιστές να βιαστούν να χρησιμοποιήσουν τα 
ατομικά τους όπλα όσο είναι καιρός. Δεν τον άκουσαν!
Τα κομμουνιστικά κόμματα στις διάφορες χώρες της Ευρώπης 
και της Ασίας, στη Λατινική και στη Βόρεια Αμερική, αντιμετωπί
ζουν νέα προβλήματα. Συνολικά το παγκόσμιο κομμουνιστικό κί
νημα εμφανίζεται σαν ο ισχυρότερος παράγοντας στη διεθνή 
ζωή. Όμως ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τα νέα προβλήματα 
γενικού χαρακτήρα δεν είναι ο ίδιος. Συχνά, διαφωνίες για μερι- 
κότερα ζητήματα προβάλλονται ανοιχτά.
Η στάση στο «σχέδιο Μάρσαλ» έκανε να φανούν ιδιαίτερες εκτι
μήσεις και προβολή εθνικιστικών ή και συμφιλιωτικών τάσεων 
απέναντι στον ιμπεριαλισμό. Η καθοδήγηση του ΚΚΣΕ μαζί με 
άλλα μέτρα που πήρε αυτή την περίοδο προώθησε τη συγκρό
τηση της Κομινφόρμ (γραφείο πληροφοριών), που σ' αυτήν πή
ραν μέρος τα ΚΚ των χωρών της Λαϊκής Δημοκρατίας και μόνο 
δύο κόμματα από τις καπιταλιστικές χώρες (Γαλλία, Ιταλία). Η 
ιδρυτική σύσκεψη της Κομινφόρμ έγινε στην Πολωνία το φθινό
πωρο του 1947 και η έδρα της ορίστηκε αρχικά στο Βελιγράδι 
μέχρι τη ρήξη με τον Τίτο.
Δεν ήταν κατάλληλη και σύμφωνα με τις άμεσες και πιο μακρι
νές ανάγκες του κομμουνιστικού κινήματος η λύση της Κομιν
φόρμ. Υπήρχε μπόλικη διπλωματία στη συγκρότησή της και 
στους ρόλους που καθορίστηκαν σε διάφορα ΚΚ (Γιουγκοσλα
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βία) αλλά και στο περιεχόμενό της. Το πρόβλημα ήταν πολύ ευ
ρύτερο και βαθύτερο. Ύστερα από μια δεκάχρονη και πάνω πε
ρίοδο μετά το 7ο συνέδριο της ΚΔ και πέντε χρόνια μετά την αυ
τοδιάλυσή της όπου μεσολάβησαν παγκόσμιας σημασίας γεγο
νότα, όπου η δύναμη του κομμουνιστικού κινήματος εκατοντα
πλασιάστηκε, όπου μια νέα εποχή άνοιγε για τον κόσμο, επι
βαλλόταν μια άλλη μορφή επαφής, ανταλλαγής πληροφοριών 
και συζήτησης σε βάθος για τη συνόψιση της πείρας που οπτο- 
χτήθηκε και την αντιμετώπιση των νέων προβλημάτων.
Αυτό που θέλησε να αποφύγει —για όποιους λόγους— το ΚΚΣΕ, 
να μη δημιουργηθεί δηλαδή η εντύπωση πως ξαναφτιάχνεται η 
Διεθνής, σ' ό,τι αφορά την εξωτερική τουλάχιστον πλευρά δεν 
αποφεύχθηκε.
Η ιμπεριαλιστική και αντιδραστική γενικά προπαγάνδα παρου
σίαζε όλα τα ΚΚ σαν όργανα της Κομινφόρμ. Ο κόσμος χωριζό
ταν σε δύο στρατόπεδα. Κι άλλες μεγάλης ιστορικής σημασίας 
αλλαγές προετοιμάζονταν.
Το κομμουνιστικό κίνημα είχε προχωρήσει πολύ «βαθιά» στα 
εχθρικά μετόπισθεν, οι γραμμές επικοινωνίας επιμηκύνονταν -  
για να χρησιμοποιήσουμε μια απαλειμμένη έκφραση του Στά
λιν- υπήρχε κίνδυνος να αποκοπούν οι δυνάμεις που προχω
ρούσαν από τις βάσεις τους. Ο κίνδυνος ήταν πραγματικός κι 
αυτό αποδείχτηκε σε λίγα χρόνια.
Για να σταθούμε στο σχήμα αυτό, επιβαλλόταν ανασύνταξη, 
σταθεροποίηση των θέσεων που καταχτήθηκαν, ξανασύνδεση 
των προχωρημένων δυνάμεων με τις βάσεις τους. Χρειαζόταν 
να «χωνευτεί» η πείρα που αποχτήθηκε. Για να «χωνευτεί» 
έπρεπε προηγούμενα να συνοψιστεί.
Να ανασυνταχθεί το κομμουνιστικό κίνημα, σήμαινε πως έπρεπε 
να προσπαθήσει να λύσει τις αντιθέσεις που είχαν γεννηθεί και 
αναπτυχθεί ανάμεσα στα διάφορα κόμματα. Οι αντιθέσεις αυ
τές δεν μπορούσαν κι ούτε έπρεπε να αποκρυβούν αλλά ούτε να 
λυθούν χωρίς να εκτεθούν και να αναλυθούν οι διάφορες πλευ
ρές τους. Προβλήματα νέα έπρεπε να αντιμετωπιστούν κι όχι να 
παρακαμφθούν. Οι σχέσεις ανάμεσα στα κόμματα όπως δια
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μορφώθηκαν μετά τη διάλυση της ΚΔ έπρεπε να αναπροσαρμο
στούν στη βάση εκείνη που θα προωθούσε πραγματικά την ισο
τιμία, την ανεξαρτησία των κομμάτων, αλλά και θα επέτρεπε 
την αλληλοενημέρωση, την αλληλοβοήθεια και το ανέβασμα της 
διεθνιστικής τους αλληλεγγύης.

ΜΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Μέσα σ' αυτά τα διεθνή πλαίσια πραγματοποιήθηκε η 3η ολο
μέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ. Οι αποφάσεις της ολομέλειας αποτέλε- 
σαν μια καθυστερημένη απάντηση στο «δόγμα Τρούμαν» και 
στην εισβολή του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στην Ελλάδα. 
Βέβαια η απόφαση της 3ης ολομέλειας επιμένει στη «συμφι
λίωση», στο να υποχρεωθούν οι ξένοι ιμπεριαλιστές και η ντόπια 
αντίδραση να «δεχτούν τη δημοκρατική λύση για το ελληνικό ζή
τημα που προτείνει το ΕΑΜ και υποστηρίζει η δημοκρατική αν
θρωπότητα». Αλλά υπογράμμισε πως «ο ένοπλος αγώνας του 
ΔΣΕ αποτελεί τη μοναδική επιβεβλημένη απάντηση στους ξέ
νους καταχτητές και τους ντόπιους υποταχτικούς τους». 
Ορισμένες από τις στρατιωτικές αποφάσεις που πήρε η 3η ολο
μέλεια ήταν η αύξηση της αριθμητικής δύναμης του ΔΣΕ σε 
60.000 μαχητές (εφεδρική δύναμη 14.000 μαχητές στο Γράμμο), 
η επέκταση των απελευθερωμένων περιοχών και, στη Δυτική 
Μακεδονία κύρια, η κατάληψη πόλεων, η ανάπτυξη του κινήμα
τος στις μεγάλες πόλεις κλπ.
Η αλλαγή στη γραμμή του ΚΚΕ έγινε πάρα πολύ καθυστερημένα 
σε σχέση με τις απαιτήσεις της κατάστασης. Οι λόγοι έχουν 
εκτεθεί αλλού.
Την αλλαγή αυτή δεν την αποδέχτηκε ουσιαστικά ένα μέρος αυ
τού που αποτέλεσε το καθοδηγητικό αχτίφ του κόμματος. Αυτό 
έγινε φανερό στην έλλειψη σύμπτωσης στα βασικά συνθήματα 
που έδινε κεντρικά η κομματική καθοδήγηση και σ' αυτά που 
έδινε η κομματική καθοδήγηση στην Αθήνα-Πειραιά. Αυτή η έλ
λειψη σύμπτωσης έπρεπε να ανησυχήσει την καθοδήγηση του
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κόμματος, τον Ν. Ζαχαριάδη και τους άμεσους συνεργάτες του. 
Θα τους ανησυχήσει μετά από έναν ολόκληρο χρόνο,· όταν θα 
καθαιρέσουν ραδιοφωνικά την καθοδήγηση Αθήνας-Πειραιά. Δεν 
«παραπλανήθηκαν», ούτε γελάστηκαν. Είχαν σκαρώσει μια 
«αποστολή» για τις οργανώσεις των μεγάλων πόλεων που ομο
λόγησαν αργότερα πως ήταν εξωπραγματική. Απλή επανάληψη 
όσων έγιναν στην κατοχή: μαζικοί αγώνες για οικονομικά αιτή
ματα, ανέβασμά τους στο επίπεδο των μαζικών πολιτικών 
απεργιών, πέρασμα σε μορφές ένοπλης πάλης, «λεύτερες συ
νοικίες» κλπ κλπ. Και το χειρότερο, αυτό δεν αφορούσε την 
Αθήνα-Πειραιά μονάχα αλλά και άλλες πόλεις. Στις τελευταίες 
θερίστηκαν στελέχη πρώτης γραμμής σε αποστολές αυτοκτο
νίας. Οι καθοδηγήσεις του κέντρου, αφού ήταν τέτια η απο
στολή, έβγαλαν το συμπέρασμα πως για να εκπληρωθεί έπρεπε 
να κρατηθεί ο όγκος των δυνάμεων. Σ' αυτό δεν ήταν αντίθετη 
η καθοδήγηση του κόμματος. Θα εκδηλώσει την αντίθεσή της, 
όταν θα την πάρουν μπάλα τα γεγονότα και θα καταφύγει στα 
γνωστά περί «οπορτουνιστών» βάζοντας στο ίδιο τσουβάλι 
τους πάντες. Πέρα από τις γενικές ευθύνες, υπάρχουν και οι ευ
θύνες των καθοδηγητών της Αθήνας-Πειραιά. Οι «σκούπες» του 
Ζέρβα (Ιούλης-Αύγουστος 1947) δεν τους ανησύχησαν παρά στο 
βαθμό που έθιγαν τη λειτουργία των κεντρικών μηχανισμών. 
Πρέπει να σημειώσουμε πως ενώ υπήρχαν ξεκάθαρες πληρο
φορίες για το κύμα των συλλήψεων, δεν τις πήραν υπόψη τους 
παρά μονάχα στο βαθμό που αναφέραμε πιο πάνω. Μετά την 
3η ολομέλεια, αρχικά οργάνωσαν μαζικές κινητοποιήσεις με τρό
πους και μεθόδους νομιμότητας. 'Οπως ήταν φυσικό, η κατά
ληξη ήταν ένα καθαρό φιάσκο. Τότε κατέφυγαν σε στρουθοκα
μηλισμούς και αναδιπλώσεις που έφταναν τα όρια του «ο σώ- 
ζων εαυτόν σωθήτω». Για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των 
μηχανισμών που τους ενδιέφεραν, έβγαλαν έξω από κάθε δου
λειά ένα μεγάλο αριθμό στελεχών γιατί «ήταν πάρα πολύ γνω
στοί στην ασφάλεια». Αυτό επιτάχυνε τη σύλληψη των περισ
σοτέρων. Ο Ρ/Σ «Ελεύθερη Ελλάδα» καλούσε τους κομμουνιστές 
«να πάρουν όπλο και ν' ανέβουν στο βουνό». Όμως απαγορεύ



ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 91

ονταν να βγουν με δικές τους δυνατότητες όσοι δεν είχαν ειδική 
εντολή. Οι «δρόμοι» για έξω έκλειναν. Και πώς να μην έκλειναν; 
Στην περίοδο τέλος 1947 - αρχές 1948 βγήκαν κάμποσα ανώ
τερα στελέχη από την πρωτεύουσα και μια σειρά άλλοι, ενώ αρ
κετοί αρνήθηκαν να βγουν με διάφορα προσχήματα ή χωρίς προ
σχήματα. Στα τέλη 1947 - αρχές 1948 δίνεται εντολή να βγουν οι 
αεροπόροι. Τι βρήκαν να κάνουν οι αεροπόροι; Σαν αεροπόροι 
τίποτα. Ήταν αλλοπροσαλλισμός του Ζαχαριάδη ή ενέργεια που 
υπαγορευόταν από κάποια συγκεκριμένη προοπτική;
Θα βρισκόταν πιο κοντά στην αλήθεια όποιος ισχυριζόταν πως 
συνέβαιναν και τα δύο. Το «αλλοπρόσαλλο» του Ν. Ζαχαριάδη 
και των συνεργατών του ήταν η αντίληψη πως σε μια «στιγμή» 
που ο ΔΣΕ αντιμετώπιζε οξύτατη έλλειψη ανθρώπων, αντί να 
ριχτεί το βάρος να βγει όσο το δυνατό περισσότερος κόσμος στο 
βουνό, έστω κι αν είχαν κλείσει οι δρόμοι, με μαζικές μαχητικές 
εξόδους πριν προλάβει το αδιάκοπο σάρωμα των καθημερινών 
συλλήψεων να κάνει τη δουλειά του (και να βγουν μαζί και οι αε
ροπόροι και άλλοι), συνεχιζόταν η «βαθμιαία» κατ' επιλογήν έξο
δος σαν να ζούσε η Αθήνα και ο Πειραιάς την εποχή του τέλους 
του 1942 ή των αρχών του 1943. Ήταν εύκολο πράγμα οι μα
χητικές μαζικές έξοδοι; Καθόλου. Αλλά ήταν ο μοναδικός τρόπος 
για να ξεπεραστεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
Δεν μπορούμε να επεκταθούμε εδώ σε μια ιστορία που είχε γε
νικότερες και τραγικές συνέπειες για το κίνημα στις μεγάλες πό
λεις -όχι μονάχα στην Αθήνα-Πειραιά.
Ένας άλλος ακόμα αλλοπροσαλλισμός που βρισκόταν στη φύση 
της γραμμής της περιόδου 1946-47 είναι η στάση απέναντι στα 
στρατόπεδα και ειδικά στο Μακρονήσι. 'Οταν κατάργησε το 
1947 η τότε κυβέρνηση τις αναβολές λόγω σπουδών, όλοι οι ορ
γανωμένοι φοιτητές (με πολύ λίγες εξαιρέσεις) πήραν εντολή να 
παρουσιαστούν. Στάλθηκαν στο Μακρονήσι. Και δεν ήταν μια 
ασήμαντη δύναμη ούτε ποσοτικά ούτε ποιοτικά. (Η γραμμή για 
τις φυλακές και τα στρατόπεδα θα εκτεθεί αλλού). Πέρα απ' 
αυτό, ενώ το Μακρονήσι στάθηκε πληγή για το μοναρχοφασι- 
σμό μέχρι μια ορισμένη περίοδο, η χρησιμοποίηση της πιο χτη-
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νώδικης και «επιστημονικής» βίας το μετέτρεψε σε «φόβητρο» 
όχι μονάχα για τους φαντάρους και έφεδρους αξιωματικούς 
αλλά για τις πλατιές μάζες του λαού. Και δεν ήταν κάτι που 
έπρεπε να αιφνιδιάσει την καθοδήγηση του κινήματος, εκτός αν 
είχε αυταπάτες για τα όπλα που θα χρησιμοποιούσαν οι ιμπε
ριαλιστές και οι συνεργάτες τους.
Ενώ μπαίνει σε εφαρμογή η νέα γραμμή του ΚΚΕ, πρόβαλαν τα 
φράγματα που η προηγούμενη γραμμή του είχε ρίξει: Δεν μπο
ρεί να λύσει το πρόβλημα της αριθμητικής ανάπτυξης του ΔΣΕ 
και καταφεύγει στην όχι εθελοντική στράτευση. (Εκτός από την 
Πελοπόννησο, Σάμο, Κρήτη). Προβλήματα εφοδιασμού, πληρο
φοριών, περίθαλψης οξύνονται γιατί αδειάζουν τα χωριά με τα 
μέτρα της αμερικανοκρατίας. Ο κόσμος κλείνεται στις μεγάλες 
πόλεις. Το Δεκέμβρη του 1947 μπαίνει τέλος στη «νομιμότητα». 
Κλείνει ο «Ριζοσπάστης» ενώ η δημιουργία της Προσωρινής Δη
μοκρατικής Κυβέρνησης βάζει τέλος στην τυπική νομιμότητα 
του ΚΚΕ. Οι 509, 51120 κλπ σκαρώνονται γρήγορα. Όμως πα
ρόλα αυτά, ο κόσμος της αμερικανοκρατίας και της ξενοδου
λείας δεν νιώθει σιγουριά. Οι αμερικάνοι υποχρεώνουν τα πα
τροπαράδοτα κόμματα του βενιζελισμού και του αντιβενιζελι- 
σμού να συνεργαστούν. Η βουλή παριστάνει το κυρίαρχο σώμα. 
Οι πλουτοκράτες έχουν πάρει τα μέτρα τους παρά το άφθονο 
χρήμα που τρέχει. Οι φαγωμάρες δεν κρύβονται. Αρκετές εφη
μερίδες δημοσιεύουν ανταποκρίσεις ξένων δημοσιογράφων 
πολύ κολακευτικές για το ΔΣΕ, κι αυτό θα το κάνουν ακόμα και 
μετά την πρώτη μάχη του Γράμμου. Κι αυτό δεν γίνεται τυχαία.

Η ΡΗΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΟ

Παρόλο που αρκετά ακόμα μένουν να ξεκαθαριστούν σχετικά με 
το πώς, σε ελάχιστους μήνες από την ίδρυση της Κομινφόρμ —

20. (Σ,τ.ε.) Νόμοι περί «μέτρων εξασφάλισης Κρατικής Ασφάλειας».
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όπου το ΚΚ Γιουγκοσλαβίας έπαιζε βασικό ρόλο— τα πράγματα 
οδηγήθηκαν σε ρήξη ανάμεσα στο τελευταίο, το ΚΚΣΕ και την 
Κομινφόρμ, μπορούμε να θυμίσουμε ορισμένα αναμφισβήτητα 
γεγονότα.
Το ΚΚ Γιουγκοσλαβίας και ειδικά ο Τίτο ήταν το δεύτερο μετά το 
ΚΚΣΕ και ο δεύτερος μετά τον Στάλιν ηγέτης που προβλήθηκαν 
τόσο πολύ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τουλάχιστον 
στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό δεν έγινε τυχαία.
Παρά τα όσα έχουν γραφτεί από τη γιουγκοσλάβικη πλευρά για 
συγκρούσεις, διαφωνίες κλπ με τον Στάλιν και το σοβιετικό ΚΚ 
και που έχουν τη μορφή ιστορικής ή παραϊστορικής ανεκδοτο
λογίας, το ΚΚ Γιουγκοσλαβίας δέχτηκε άφθονη και ποικίλη βοή
θεια από το σοβιετικό κόμμα.

Οι διαφορετικοί χειρισμοί της Αγγλίας και των ΗΠΑ απέναντι 
στο απελευθερωτικό κίνημα της Γιουγκοσλαβίας σε σύγκριση με 
το κίνημα της Ελλάδας δεν οφείλονταν στην «ευφυία» και στην 
ορθή γραμμή του ΚΚ Γιουγκοσλαβίας όπως ισχυρίζονται παλιοί 
ή όψιμοι θαυμαστές του τιτοϊσμού, αλλά στο εξής: Στην άμεση, 
καθολική υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωόης. Και μια και ήταν 
δεδομένος αυτός ο παράγοντας προστέθηκε ένας δεύτερος. Η 
Γιουγκοσλαβία δεν υπάχθηκε στη «σφαίρα στρατιωτικής ενέρ
γειας» των αγγλοαμερικάνων ύστερα από την απόρριψη του 
σχεδίου Τσώρτσιλ στη διάσκεψη της Τεχεράνης για άνοιγμα του 
δεύτερου μετώπου στα Βαλκάνια αντί για τη Νορμανδία. Έτσι οι 
άγγλοι ιμπεριαλιστές αναγκάστηκαν να μανουβράρουν. Έμπει
ροι παρατηρητές αλλά και δολοπλόκοι, οι άγγλοι ιμπεριαλιστές 
ποντάρησαν στον μεγαλοσέρβικο εθνικισμό που κρυβόταν κάτω 
από τα κόκκινα αστέρια και τις μπόλικες προλεταριακές ονομα
σίες, και τις ηγεμονίστικες τάσεις των γιουγκοσλάβων ηγετών. 
Οι ηγεμονίστικες τάσεις τους που δεν αγκάλιαζαν μονάχα τη 
Βαλκανική αλλά και την Ανατολική Ευρώπη γενικά, διευκολύνθη
καν σε μεγάλο βαθμό από τη στάση του ΚΚ της Σοβιετικής Ένω
σης. Από ένα σημείο και πέρα τα πράγματα αλλάζουν. Η δημό
σια αποδοκιμασία των ενεργειών των γιουγκοσλάβων ηγετών
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αλλά και του Δημητρώφ για το σχέδιο δημιουργίας Βαλκανικής 
Ομοσπονδίας στάθηκε η εισαγωγή για την ρήξη ΚΚΣΕ - γιουγκο- 
σλάβων ηγετών. Λίγοι είναι σήμερα οι υμνητές του Τίτο που θυ
μούνται αυτή τη «δυσάρεστη υπόθεση». Κατακρίνουν μονάχα τη 
«βάναυση ενέργεια» του Στάλιν χωρίς να μπαίνουν στην ουσία 
του ζητήματος. Μέχρι τότε όμως η διεθνής δραστηριότητα των 
τιτοϊκών τους επέτρεψε να δημιουργήσουν «βάσεις» και «προ
σβάσεις» σε αρκετά ΚΚ της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλ
κανίων.
Το ΚΚΕ και το λαϊκό κίνημα της Ελλάδας αποτέλεσε κι αυτό πε
δίο εφαρμογής της ηγεμονικής πολιτικής της τιτοϊκής ηγεσίας. 
Για παράδειγμα, οι πιέσεις κάθε είδους για επαναφορά του συν
θήματος «ανεξάρτητη Μακεδονία», ανεξάρτητη από την 
Ελλάδα, εξαρτημένη από το μεγαλοσέρβικο εθνικισμό, η προπα- 
γάνδιση του συνθήματος αυτού ανοιχτά, η υποκίνηση στάσης σε 
μονάδα του ΕΛΑΣ στη Μακεδονία την παραμονή του Δεκέμβρη 
και πολλά άλλα. Στην μετά το 1946 περίοδο, προσπαθούν να 
κηδεμονεύσουν το ΚΚΕ. Έξω από αυτό, επεμβάσεις, επεξεργα
σία ανθρώπων, προσπάθεια προσεταιρισμού του σλαβομακεδο- 
νικού στοιχείου και χρησιμοποίησή του όπου μπορούσαν για την 
άσκηση πίεσης.
Μετά τη ρήξη, η τιτοϊκή ομάδα προσπάθησε να τραβήξει λίγο τα 
πράγματα ώστε να μη δώσει την εντύπωση πως «αλλάζει στρα
τόπεδο». Όμως βαθμιαία, παίρνει το ένα μέτρο μετά το άλλο για 
να φτάσει σε άμεσες συνεννοήσεις με τους αμερικάνους και την 
κυβέρνηση της Αθήνας. Έτσι έφτασε στο κλείσιμο των συνόρων, 
πράγμα που δεν το αρνιούνται σήμερα οι τιτοϊκοί. Αρνιούνται 
την παροχή διευκολύνσεων, δηλαδή το πέρασμα από μέσα από 
τα σύνορά τους δυνάμεων για το χτύπημα του ΔΣΕ. Όμως 
υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα που πιστοποιούν το 
αντίθετο. Γιατί ήταν απ' αυτούς που υπηρετώντας στα ΛΟΚ ή 
σε άλλες ειδικές μονάδες πέρασαν οι ίδιοι μέσα από τα σύνορα 
για να πέσουν στις πλάτες του ΔΣΕ στην τελευταία μάχη του 
Γράμμου.
Αν η πορεία των πραγμάτων ήταν αλλιώτικη σχετικά με την κα
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τεύθυνση, τους ρυθμούς και τους στόχους του λαϊκού κινήματος 
στην Ελλάδα, η στροφή της Γιουγκοσλαβίας θα είχε μικρότερη 
σημασία απ' ό,τι είχε πραγματικά. Αλλά δεν ήταν μονάχα η Γι
ουγκοσλαβία. Από μια περίοδο και πέρα με διάφορους τρόπους 
η Βουλγαρία παρενέβαινε τοπικά για να συγκρατεί την ανά
πτυξη του ένοπλου αγώνα στην Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη. Ο Ν. Ζαχαριάδης και οι συνεργάτες του τάβαζαν με τα 
στελέχη που διοικούσαν τις δυνάμεις στην περιοχή αυτή, κατη
γορώντας τους για «λίμνασμα» και «αδράνεια», αλλά το πράγμα 
δεν ήταν τόσο απλό. Θάπρεπε να τους κατηγορήσουν για άλλα 
πράγματα. Αλλά τότε θάπρεπε ν' αρχίσουν από τους εαυτούς 
τους.
Έτσι παρέμεινε η Αλβανία μονάχα ανοιχτή για το ΔΣΕ από μια 
περίοδο και πέρα για να περνάει η όποια βοήθεια δινόταν, για 
να μεταφέρονται οι βαριά τραυματισμένοι κλπ.
'Οταν μιλάει ο Ν. Ζαχαριάδης για την «τιτοϊκή προδοσία» σαν 
καθοριστικό παράγοντα της ήττας, υπερβάλλει και τα κάνει θά
λασσα λέγοντας πως αν ήξερε την τιτοϊκή προδοσία θα ακολου
θούσε άλλον πιο βασανιστικό δρόμο, δηλαδή θα απόφευγε την 
προσφυγή στα όπλα. Δεν μπορούσε βέβαια να ξέρει αυτά που 
θα συνέβαιναν το 1948 και μετά, αλλά το ΚΚΕ είχε υπόψη του 
πολλά πράγματα για τη στάση της τιτοϊκής ηγεσίας απέναντι 
στο λαϊκό κίνημα της Ελλάδας. Κι αυτό επέβαλε πολλά πράγ
ματα. Ανεξάρτητα από τη στάση υποστήριξης του ΚΚΣΕ προς 
το ΚΚ Γιουγκοσλαβίας πριν τη ρήξη, η ηγεσία του ΚΚΕ όφειλε να 
πάρει υπόψη της στη χάραξη της γραμμής της περί «βαθμιαίων» 
κλπ όλα όσα συνέβηκαν και συνέβαιναν.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΙΚΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΤΤΑ

Ο ΔΣΕ, παρά τα όσα εκτέθηκαν, σ' όλη τη διάρκεια του 1948 κα
τόρθωσε να τα βγάλει πέρα. Η ατμόσφαιρα πανικού που σημει
ώθηκε στο αντίπαλο στρατόπεδο μετά το Μάλι-Μάδι το καλο
καίρι του 1948, ήταν τέτια που ανάγκασε τους αμερικάνους και
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τους συνεργάτες τους να πάρουν ακόμα πιο σκληρά μέτρα για 
την επιβολή μαχητικού πνεύματος και την καταπολέμηση συμ
βιβαστικών τάσεων. Θα σταλούν τότε και αργότερα στρατηγοί 
στο στρατοδικείο, θα γίνει επίδειξη «αντιπλουτοκρατικού» πνεύ
ματος με την εκτέλεση του Χρυσικόπουλου και τη φυλάκιση των 
στρατιωτικών γιατρών που τον απάλλαξαν από τη στράτευση, 
ενώ όταν στις αρχές του 1949 εκδηλώνεται η μεσολαβητική κί
νηση Έβατ (αυστραλός πρωθυπουργός) και δημοσιεύεται η έκ
κληση 9 προσωπικοτήτων για αποδοχή της, θα αντιδράσουν οι 
αμερικάνοι με τον πιο τυπικά αμερικάνικο τρόπο. Την ίδια τύχη 
είχε και η μανούβρα του Κ. Τσαλδάρη για επαφές συμβιβαστικές 
με το ΔΣΕ.
Ο Ν. Ζαχαριάδης στην 5η ολομέλεια της ΚΕ το Γενάρη του 1949 
χαρακτηρίζει το χρόνο αυτό, χρόνο στροφής προς τη νίκη. Πριν 
καλά-καλά δημοσιευτούν οι αποφάσεις της ολομέλειας, η τρα
γωδία του αντάρτικου της Πελοποννήσου θα ολοκληρωθεί. Αγκι- 
στρώνεται τότε στην επιτυχία του ΔΣΕ στο Καρπενήσι — τελευ
ταία επιτυχία του— ζητώντας να κρατηθεί η περιοχή. Θα ση
μειωθούν ακόμα μερικές επιτυχίες του ΔΣΕ, αλλά όσα αποθέ
ματα γενναιότητας, επινοητικότητας, αντοχής κι αν είχαν οι μα
χητές του, δεν μπορούν να αντιστρέφουν την πορεία των γεγο
νότων. Θα μπορούσε να αποτραπεί η ήττα αν δεχόταν ο ΔΣΕ 
μια ουσιαστική διεθνιστική βοήθεια ακριβώς στην περίοδο τέλος 
1948 - αρχές 1949. Θα αποτρεπόταν η συντριβή του αντάρτι
κου στην Πελοπόννησο και στη Νότια Ελλάδα. Θα μπορούσε 
έτσι να τα βγάλει πέρα ο ΔΣΕ το καλοκαίρι του 1949.
Ο Ν. Ζαχαριάδης στην 5η ολομέλεια επέβαλε δύο αποφάσεις: τη 
γνωστή για την «εθνική αποκατάσταση των σλαβομακεδόνων» 
και την προβολή σαν άμεσου σκοπού της σοσιαλιστικής επανά
στασης. Θεώρησε με την πρώτη πως θα έλυνε το «πρόβλημα 
των εφεδρειών» με την αθρόα προσέλκυση σλαβομακεδόνων 
στο ΔΣΕ ενώ ταυτόχρονα πήγε να παίξει γενικότερο ρόλο αιχμής 
ενάντια στον Τίτο. Με τη δεύτερη απόφαση πήγε να «ευθυ
γραμμιστεί» με τις εξελίξεις που συντελούνταν στις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης.
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Πραχτικά, η πρώτη απόφαση ει'χε αξιοθρήνητα αποτελέσματα. 
Έμπασε στην κυβέρνηση του βουνού γνωστούς πράκτορες του 
Τίτο που φυσικά έκαναν ό,τι μπορούσαν. Η δεύτερη δημιούρ
γησε κάποιες ελπίδες που αποδείχτηκαν φρούδες.
Η πλατφόρμα του Μ. Βαφειάδη (15-11-48)21 σήμαινε πολλά 
πράγματα. Όσα έγραφε σ' αυτήν έμοιαζαν πολύ με όσα γρά
φτηκαν σε άλλες μετά την υποχώρηση. Ορισμένες απόψεις του 
Μ. Βαφειάδη επαναλήφθηκαν αργότερα σαν απόψεις παραγό
ντων του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος (αποχή, έλλειψη 
δημοκρατίας στο κόμμα, λάθος η μετατροπή του ΔΣΕ σε ταχτικό 
στρατό, υπόδειξη να περάσει ο ΔΣΕ σε δράση μικρών ομάδων 
κλπ) και έδωσαν την ευκαιρία μετά την «6η» στους ρεβιζιονιστές 
στη χώρα μας να λένε: «Τι σοφός που είναι ο Μάρκος»! Είναι 
πραγματικά σοφία να σερβίρεις για δικό σου κάτι που σου υπο
βάλλουν οι άλλοι...
Ο Ν. Ζαχαριάδης αντιμετωπίζει ένα δίλημμα στα τέλη 1948 - αρ
χές 1949. Αντιλαμβάνεται πως υπάρχει μια κάποια «ετυμηγο
ρία» για τον αγώνα του ΔΣΕ από διεθνή άποψη. Κινείται για να 
την αντιστρέφει. Ίσως του δημιουργούνται ελπίδες πως τα κα
ταφέρνει. Το γεγονός όμως είναι πως για να ξεπεράσει το δί
λημμα καταφεύγει στα «πηδήματα στο κενό» που τόσο εκθειά
ζει στα γραφτά του. Αυτό πρέπει να στάθηκε το κίνητρο των 
οπτοφάσεων της «5ης ολομέλειας».
Αν είχε ακολουθήσει άλλους δρόμους μετά το 1945 δεν θα βρι
σκόταν σ' αυτή τη θέση. Και πάνω απ' αυτόν, το λαϊκό κίνημα, 
το ΚΚΕ.

Τα βασικά προβλήματα που αντιμετώπισε η καθοδήγηση Ζαχα
ριάδη ήταν πιο περίπλοκα απ' αυτά που αντιμετώπισε η κατο
χική καθοδήγηση. Είχε όμως να ενεργήσει σε ποιοτικά διαφορε

21. (Σ.τ.σ.) Ο Μ. Βαφειάδης κλάταρε στην κρίσιμη φάση της πρώτης μάχης 
του Γράμμου (1948). Στάλθηκε έξω για ανάπαυση. Η αντικατάστασή του ανα
κοινώθηκε αργότερα.
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τικές συνθήκες από άποψη διεθνούς συσχετισμού δυνάμεων. 
Προπαντός όμως το ΚΚΕ είχε μια πρόσφατη πλούσια πείρα.
Το ότι δεν επεξεργάστηκε κριτικά, αυτοκριτικά αυτήν την πείρα 
και δεν έβγαλε τα ιδεολογικά-πολιτικά, πραχτικά-οργανωτικά 
συμπεράσματα και δεν πήρε στη βάση αυτή τα ανάλογα μέτρα, 
αυτό στάθηκε η αιτία της αποτυχίας. Αυτό είναι το κύριο και βα
σικό. Μαζί μ' αυτό συνδέεται η λαθεμένη στάση απέναντι σε 
«συμβουλές» και υποδείξεις που δόθηκαν από παράγοντες του 
κομμουνιστικού κινήματος. Κυριαρχημένη από πνεύμα υποτα
γής, στην πράξη αποδέχτηκε τη μετατροπή του ΚΚΕ σε «κόμμα 
δεύτερης τάξης». Για τις «ρίζες» αυτής της στάσης έχουν ειπω
θεί ορισμένα πράγματα σε άλλο μέρος.
Η τέτια στάση του ΚΚΕ δεν απαλλάσσει αλλά αντίθετα υπο
γραμμίζει τις ευθύνες των παραγόντων του διεθνούς κομμουνι
στικού κινήματος για τις συμβουλές και υποδείξεις που έδωσαν 
κι όπως τις έδωσαν και για τη στάση που κράτησαν απέναντι 
στο ΚΚΕ και το λαϊκό απελευθερωτικό κίνημα της Ελλάδας.

Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Αφιερώσαμε λίγες γραμμές για την κατεύθυνση που υπέβαλε ο 
Τολιάτι το 1946 στο ΚΚΕ. Ο Ν. Ζαχαριάδης μ' αυτά που έγραψε 
μετά την υποχώρηση, ότι αν ήξερε την τιτοϊκή προδοσία θα ακο
λουθούσε άλλο πιο «βασανιστικό δρόμο», υποδήλωνε πως θα 
ακολουθούσε τη γραμμή που υπόδειχνε ο Τολιάτι. Αυτή τη 
γραμμή προσπάθησε να την εφαρμόσει μέχρι ένα σημείο. Όμως 
στην Ελλάδα οι ιμπεριαλιστές δεν δέχονταν καμιά συμφωνία 
παρά μονάχα την υποταγή, κι αυτό γιατί ήταν συντριπτικός σε 
βάρος της αντίδρασης ο συσχετισμός των δυνάμεων από 
άποψη επιρροής του λαϊκού κινήματος παρά τις συνέπειες της 
Βάρκιζας, και ήταν τεράστιος ο τρόμος της ντόπιας αντίδρασης 
απέναντι στο λαϊκό κίνημα και η ανικανότητά της να κάνει οτι
δήποτε που δεν θα ήθελαν οι ξένοι. Στην απελευθέρωση ακο
λουθήθηκε ο δρόμος που υπόδειχνε ο Τολιάτι. Και δείχτηκε στην
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πράξη ποιες συμφωνίες και συμβιβασμούς αποδέχονταν οι 
ιμπεριαλιστές. Η Ελλάδα έπρεπε να γίνει προγεφύρωμα για τους 
ιμπεριαλιστές. Και γι' αυτό έπρεπε να ξεκαθαριστούν οι λογα
ριασμοί με τους ανυπόταχτους. Αφού η Βάρκιζα δεν κατάφερε 
συντριπτικό πλήγμα κατά του λαϊκού κινήματος, ετοίμαζαν ένα 
καινούργιο πιο συντριπτικό. Αναφέραμε αλλού για το μηχανισμό 
που έχτιζαν οι ιμπεριαλιστές, το χαραχτήρα του κλπ.
Αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά του προβλήματος. Αν πα
ρόλα αυτά, παρά το προηγούμενο της απελευθέρωσης, ο Ν. Ζα
χαριάδης αποφάσιζε να ακολουθήσει τον «πιο βασανιστικό 
δρόμο» θα πειθαρχούσε ο κόσμος; Προβάλλεται η άποψη (η βε
βαιότητα μάλλον) πως «ο κόσμος δεν ήταν πρόθυμος να πάει 
στο βουνό». Απόδειξη η αριθμητική δύναμη του ΔΣΕ.
Ο Ν. Ζαχαριάδης παρά τα όσα αντιφατικά έχει πει και γράψει, 
και ανεξάρτητα από το αν λειτούργησαν κάποιοι άλλοι μηχανι
σμοί, το αντιλήφθηκε αυτό, πράγμα που στάθηκε ο κύριος λόγος 
που έκανε την προειδοποίηση το φθινόπωρο του 1945: μπορεί 
να ξανακουστεί το «Εμπρός ΕΛΑΣ για την Ελλάδα». Κι αυτός 
ακόμα ο Ηλίας Τσιριμώκος σε συγκέντρωση στον «Παναθηναϊκό» 
το 1946 καταχειροκροτήθηκε παρά την αποστροφή που ένιωθε 
ο ΕΑΜικός κόσμος για τη στάση του, γιατί «προειδοποίησε» πως 
θα «βροντήξουν οι κορφές και οι πλαγιές της Γκιώνας και του 
Παρνασσού από τα καριοφίλια και τις κραυγές των αγωνιστών». 
Αναφέραμε αλλού και τις «απειλές» του Πλαστήρα.
Η τραγωδία του Αρη Βελουχιώτη, σαν προσωπική τραγωδία και 
σαν σύνολο πολιτικών ενεργειών από την πλευρά του και από 
την πλευρά της καθοδήγησης του ΚΚΕ, στάθηκε οριακό σημείο. 
Οι μάζες, τα μέλη του κόμματος, πειθάρχησαν στο να μην υπο
στηρίξουν την «απόπειρα» του Αρη, αλλά το τραγικό κλείσιμο 
της ιστορίας —που ξεπερνούσε τα ατομικά πλαίσια— συντά
ραξε τόσο τις ΕΑΜικές μάζες ώστε παρά την αποκήρυξη, η 
«Ελεύθερη Ελλάδα» άρχισε να δημοσιεύει λίγες μέρες μετά το θά
νατό του την πορεία του από το 1942 μέχρι τη Βάρκιζα.
Πλήρη στοιχεία για τους δολοφονημένους, τους βασανισμένους, 
τους πιασμένους, τους λιντσαρισμένους —με τη μέθοδο των
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«μαζικών επιθέσεων» σπό μαυροφόρες που οι περισσότερες 
εκτελούσαν διατεταγμένη αποστολή και τους «αγανακτισμένους 
πολίτες» κλπ— δεν κατορθώθηκε ποτέ να συγκεντρωθούν για 
τη μεταβαρκιζική περίοδο. Δίπλα στις δεκάδες χιλιάδες κατα- 
διωκόμενους στις πόλεις, υπήρχαν χιλιάδες και χιλιάδες κατα- 
διωκόμενοι που είχαν «πάρει τα βουνά», άοπλοι, για να κρυ
φτούν. Δημιουργούνταν μια κατάσταση που δεν θα μπορούσε 
να ελεγχθεί αν η καθοδήγηση του ΚΚΕ ακολουθούσε «μέχρι το τέ
λος» τον άλλο, τον «πιο βασανιστικό δρόμο».

Ο ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ

Ύστερα από δεκαετίες ο Αρης έγινε σύμβολο και σημαία για 
πολλούς πολιτικούς σχηματισμούς. Εγκώμια γράφονται κι από 
ανθρώπους που του έσουρναν μετά το τέλος της τραγωδίας 
του (πχ Γούσιας) στη Ρούμελη, ένα σωρό άσχετα πράγματα με 
την πολιτική αγωνιστική του ιστορία. Σήμερα οι ίδιοι δεν διστά
ζουν να γράφουν πως ο «Θανάσης» «θα ήταν φυσικός αρχηγός 
του ΔΣΕ» αν ζούσε. Η ντροπή έχει λείψει από πολλούς. Και φαί
νεται πως αυτό το χάρισμα δεν το απόχτησαν τώρα αλλά το 
διέθεταν πάντοτε.

Το ποιος ήταν ο Αρης για τον ΕΛΑΣ, για την ηγεσία του ΚΚΕ και 
για το λαϊκό κίνημα τότε, το τι είναι σήμερα ο θρύλος του για τις 
πλατιές μάζες του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας είναι ένα 
πράγμα. Το πώς τον παρουσιάζουν όλοι όσοι προσπαθούν να 
εκμεταλλευτούν αυτόν τον θρύλο είναι άλλο πράγμα.
Ο Αρης, σαν Θανάσης Κλάρας ήταν ένας κομμουνιστής μαχητι
κός, ικανός, με τις αδυναμίες του (λύγισε στις φυλακές της Κέρ
κυρας στην περίοδο της μετάξικής διχτατορίας). Η «Κέρκυρα» 
ήταν τότε ένα φόβητρο και μια κόλαση. Ήταν -τηρουμένων 
των αναλογιών και των συνθηκών- ένα είδος Μακρονησιού της 
4ης Αυγούστου. Το γεγονός αυτό σημάδεψε τον Θανάση Κλάρα 
όπως σημάδεψε πλήθος από αγωνιστές όχι μονάχα τότε, αλλά
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και αργότερα. Ο Θανάσης Κλάρας της Κέρκυρας ή ο κομμουνι
στής που λύγισε και που η Ασφάλεια τον τραβολογούσε για διά
φορους λόγους (βρέθηκε με άλλους δίπλα στο κελί του Ζαχα
ριάδη στην Πατησίων), έγινε ο Αρης Βελουχιώτης το 1942, που 
γι' αυτόν θα μιλούσε σιγά-σιγά όλη η Ελλάδα και θα επέσυρε το 
μίσος των αγγλικών μυστικών υπηρεσιών και των διαφόρων 
ασπαλάκων της αντίδρασης. Ο Θανάσης Κλάρας έγινε ο Αρης 
Βελουχιώτης, καπετάνιος του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ 
που πάνω του και τότε και αργότερα φορτώθηκαν όλοι οι «εξ- 
τρεμισμοί», ο Αρης Βελουχιώτης που περνώντας στην Πελοπόν
νησο το 1944 θα χαιρετίσει με προκήρυξή του το λαό της σαν 
Αρης Βελουχιώτης, ο Αρης Βελουχιώτης που συνεργάζεται αρ
μονικά με το «συναγωνιστή» Π. Κανελλόπουλο για την «επιβολή 
της τάξης» στο Μωριά, που βγάζει πολύωρο λόγο στο λαό της 
Λαμίας κατά την απελευθέρωση με αρκετά προσωπικό τόνο, ο 
Αρης Βελουχιώτης πβυ θα επιχειρήσει ή θα υποβάλει διάφορες 
ενέργειες κατά της ηγεσίας του ΚΚΕ με αποκορύφωμα την από
πειρα στα Τρίκαλα το 1945 «να τους δέσει» και την ανοιχτή εξέ
γερση που σε λίγο θα τον οδηγήσει στο θάνατο. Η «περίπτωση» 
Αρη εκφράζει το μεγαλείο, αλλά και τις αντιφάσεις, τα αδιέξοδα 
της πολιτικής του ΚΚΕ στην περίοδο 1941-45.
Ο Αρης είδε σωστά —γιατί τον έσπρωχναν πάρα πολλά σ' 
αυτό— το κεντρικό πρόβλημα, το πρόβλημα της εξουσίας στην 
κατοχική περίοδο. Είδε —και δεν ήταν ο μόνος— πως έπρεπε το 
κίνημα να έχει ξεκάθαρη πολιτική απέναντι στην Αγγλία και να 
είναι έτοιμο για να αντιμετωπίσει μια νέα υποδούλωση. Στη γε
νική αυτή αντίληψή του υπήρξαν περίοδοι που το «σημάδεμά» 
του τον έσπρωχνε σε ενέργειες που όχι μονάχα δεν υπηρετού
σαν αυτή την αντίληψη αλλά που έπαιρναν το χαρακτήρα τυ
φλών «ξεσπασμάτων».
Έβλεπε με περιφρόνηση τα κομματικά στελέχη γενικά ενώ «έπε
φτε» σαν πληγωμένο αγρίμι κάτω οπτό τις απειλές και τις «υπεν
θυμίσεις» του λυγίσματός του από τους ηγέτες του ΚΚΕ. Ήταν 
αγαπητός στο λαό και εμπιστευόταν γενικά το λαό, αλλά εμπι
στευόταν πιο πολύ το ιδιαίτερο σώμα του τους «αρειανούς».
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Χτυπούσε με υπερβολική αυστηρότητα κάθε παρεκτροπή στον 
ΕΛΑΣ αλλά φαινόταν απαράδεχτα ανεχτικός σε αντιλαϊκές ενέρ
γειες ανθρώπων του περιβάλλοντός του. Τον διέκρινε στις καλές 
του στιγμές σύνεση, πολιτικότητα και νηφαλιότητα, αλλά στις 
κακές του στιγμές έβαζε κάτω το κεφάλι και «ορμούσε» χάνο
ντας κάθε αυτοέλεγχο.
Δεν βοηθήθηκε με κομματικό τρόπο να ξεπεράσει αυτές τις κα
ταστάσεις. Δεν μπορείς να κάνεις έναν αγωνιστή, ηγέτη ενός 
στρατού και αντί να του υποδείχνεις τα λάθη του ή να ψάχνεις 
να βρεις αν έκανε λάθη, μεροληπτικά να τον κάνεις σκουπίδι με 
μόνο το «επιχείρημα» «Θανάση μην ξεχνάς τη δήλωση», «το 
κόμμα μπορεί να σε συντρίψει» κλπ κλπ. Κι αυτό δεν το έκαναν 
μονάχα οι Σιάντος-Ιωαννίδης, αλλά και μια σειρά μέλη της ΚΕ και 
άλλοι που σήμερα τραβάνε λόγους και υμνούν το «μεγάλο Πρω
τοκαπετάνιο» και άλλα πομπώδικα, κούφια και ανόητα. Ο Σ. 
Σαράφης με τη ντομπροσύνη και την τιμιότητα που τον διέκρινε 
σε καιρούς που ο Αρης ήταν ο αποκηρυγμένος, ο «μίζερος» του 
απαίσχυντου κειμένου της αποκήρυξης που θύμιζε αστυνομικά 
δελτία, μιλούσε με μετρημένα αλλά ουσιαστικά λόγια για τις ικα- 
νότητές του, όχι μονάχα τις πολιτικές-οργανωτικές, αλλά και τις 
στρατιωτικές. Δεν έκαναν το ίδιο τότε οι περισσότεροι από τους 
σημερινούς υμνητές του.
Έχουν γραφτεί πολλά για την ιστορία της εξέγερσής του το 
1945. Ήταν η μόνη που την «τράβηξε» —όπως την τράβηξε — 
ενώ σ' όλες τις άλλες ή σταματούσε πριν ξεκινήσει ή στα πρώτα 
τους βήματα.
Δεν μπορούσε να διαλέξει χειρότερη στιγμή απ' αυτήν. Από 
κάθε άποψη. Όμως η δυσπιστία του για τις προθέσεις της ηγε
σίας του ΚΚΕ ύστερα μάλιστα από την αποκάλυψη της ενέρ- 
γειάς του στα Τρίκαλα, και αντίστροφα η οργισμένη απόφαση 
των Σιάντου-Ιωαννίδη κλπ να τελειώνουν μ' αυτόν, έσπρωξε τον 
Αρη στην ανοιχτή δράση και τους ηγέτες του ΚΚΕ στο πάρσιμο 
ριζικών μέτρων. Ο μόνος που μπορούσε να αποτρέψει την τρα
γωδία ήταν ο Ν. Ζαχαριάδης Το κύρος που είχε αποχτήσει, οι ελ
πίδες που είχε αναπτερώσει ο ερχομός του, ήταν παράγοντες
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που μπορούσαν να την αποτρέψουν. Όμως ο Ν. Ζαχαριάδης 
ακολούθησε το γνωστό δρόμο. Ταυτόχρονα άρχισαν σε μεγάλο 
βάθος έρευνες που συνοδεύτηκαν με μέτρα στην οργάνωση της 
Ρούμελης και πήρε το σχέδιο πιστούς και αφοσιωμένους κομ
μουνιστές.
Ύστερα από χρόνια ο Ν. Ζαχαριάδης έγραφε πως το ΚΚΕ θυ
σίασε στην πιστή εφαρμογή της Βάρκιζας τον πρώτο καπετάνιο 
του ΕΛΑΣ. Φυσικά δεν θυσίασε τον «πρώτο καπετάνιο». Θυ
σίασε πάρα πολλά πράγματα εκτός από πλήθος αγωνιστές. Και 
πάνω απ' όλα θυσίασε τα όνειρα και τις προσδοκίες του λαού 
της Ελλάδας.
Στις ολομέλειες που έγιναν πριν την Γ' συνδιάσκεψη, ο Ν. Ζαχα
ριάδης αντιμετώπισε την «πλατφόρμα» Παρτσαλίδη και άκουσε 
από το ΚΚΣΕ (από την ηγεσία του) πως ο Μ. Βαφειάδης κατέ
θεσε εκεί (όχι στο ΚΚΕ) καταγγελία εναντίον του για χαφιεδισμό. 
Με τον Παρτσαλίδη ευθυγραμμίζονται η X. Χατζηβασιλείου και ο 
Κ. Καραγιώργης. Ο Ν. Ζαχαριάδης απαντάει με αντεπίθεση. 
Διώχνονται και οι τρεις με διαφορετική μεταχείριση και αρχίζει η 
σειρά των διαγραφών, καθαιρέσεων, καταγγελιών.
Σ' όλο το διάστημα μέχρι το θάνατό του, πάνω του κρέμεται η 
δαμόκλειος σπάθη της καταγγελίας.
Μετά την 6η, οι κολιγιάννηδες και λοιποί «καταπιάνονται» με την 
έρευνα με τυμπανοκρουσίες. «Θα τον ψάξουμε από τα γεννο
φάσκια του» αλαλάζει ο Κ. Θέος και χειροκροτείται.
Γιατί όλα αυτά;
Έκφραζαν τις αντιδράσεις της κομματικής βάσης;
Αντίθετα με τους ηγέτες αυτούς, τη μεγάλη μάζα των στελεχών 
και μελών του κόμματος παρόλα τα ερωτηματικά, τις ανησυχίες, 
τις διαφωνίες, αυτό που την απασχολούσε περισσότερο εκείνες 
τις στιγμές ήταν το πώς το κόμμα, το λαϊκό κίνημα θα περάσει 
κι αυτή τη μπόρα. Οι ηγέτες όμως δεν ήταν δέκτες της αντίδρα- 
σης της βάσης. Δεν είχαν δυστυχώς μάθει να γίνονται τέτιοι.
Ο Δ. Παρτσαλίδης διακρινόταν πάντα για την αφοσίωσή του 
στον Ν. Ζαχαριάδη. «Κλονίστηκε» γιατί άκουσε μερικά από άλ
λους το 1946, αλλά πέρασε ο «κλονισμός» του. Ο Ν. Ζαχαριάδης
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τον πρόσεξε, τον έβγαλε από την Ικαριά, τον έβαλε επικεφαλής 
της Δημοκρατικής Προσωρινής Κυβέρνησης μετά την απομά
κρυνση του Μ. Βαφειάδη. Ο Δ. Παρτσαλίδης δεν θάκανε τίποτα 
αν δεν υποκινούνταν, ενθαρρύνονταν από κάποιους άλλους που 
στέκονταν «ψηλότερα» από τον Ν. Ζαχαριάδη. Ο Καραγιώργης, 
παρά την ιδιόρρυθμη «ανεξαρτησία γνώμης», δεν θα προχω
ρούσε αν δεν αντιλαμβάνονταν πως ο Δ. Παρτσαλίδης δεν κάνει 
του κεφαλιού του.
Και γεννιέται το ερώτημα: Υποκινήθηκαν όλ' αυτά; Και γιατί;
Η Σοβιετική Ένωση κατά πρώτο λόγο και οι άλλες Λαϊκές Δημο
κρατίες δέχτηκαν να φιλοξενήσουν δέκα χιλιάδες αντάρτες, άμα
χους, παιδιά. Η διεθνής κατάσταση τότε ήταν οξυμένη. Σε λίγο 
θα ξεσπάσει ο πόλεμος στην Κορέα όπου κάτω από τη σημαία 
του ΟΗΕ θα εκστρατεύσει όλος ο «ελεύθερος κόσμος». Έπρεπε 
επομένως οι αντάρτες του ΔΣΕ να κρατηθούν σε μια στρατιω
τική πειθαρχία και να απομακρυνθούν όλα τα στοιχεία εκείνα 
που θα μπορούσαν να γεννήσουν απειθαρχίες, αντιπαραθέσεις, 
φιλελευθερισμούς. Η καθοδήγηση στο ΚΚΣΕ μέσω των διαπι
στευμένων γραφειοκρατοποιημένων στοιχείων του τμήματος 
διεθνών σχέσεων, δεχόταν εκθέσεις για τις αντιδράσεις των ηγε
τικών στελεχών του ΚΚΕ. (Το θλιβερό είναι πως ο υπεύθυνος για 
τις σχέσεις με το ΚΚΕ τότε, ήταν κι ο ίδιος στην περίοδο πριν και 
μετά την «6η ολομέλεια»). Η πολυπραγμοσύνη του Μ. Βαφειάδη 
ήταν δεδομένη. Προστέθηκε και η πολυπροτγμασύνη του Δ. Παρ- 
τσαλίδη κι έτσι ενθαρρύνθηκε, υποκινήθηκε κι αυτός να θέσει 
πρόβλημα Ζαχαριάδη (όχι βέβαια σαν χαφιέ, αλλά σαν πρό
βλημα ηγεσίας). Έτσι το πρόβλημα της έκβασης του λαϊκού 
αγώνα εντοπιζόταν σε μια σύγκρουση ηγετικών παραγόντων 
του ΚΚΕ.
Αποδείχτηκε και σ' αυτή την περίπτωση η ανεπάρκεια του κα- 
θοδηγητικού πυρήνα του ΚΚΕ. Το ξέκομμά του από την κομμα
τική βάση, αλλά και το σπάσιμό του για να μιλήσουμε έξω από 
τα δόντια. Γι' αυτό και προσφεύγουν σε κάθε ευκαιρία στο ΚΚΣΕ, 
πότε για τούτο, πότε για κείνο. Ο Παρτσαλίδης στον Πετρώφ, ο 
Μπαρτζώτας, ο Γούσιας, ο Βλαντάς «πιο ψηλά», μηχανορρα
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φούν, σφυγμομετρούν, σφυγμομετριούνται, διεκδικούν, διεκδι- 
κούνται... για την καθοδήγηση. Ο Ζαχαριάδης πιέζεται να πα
ραιτηθεί, του δίνονται διαβεβαιώσεις, αλλά το πρόβλημα έχει τε
θεί. Αυτά όσον αφορά τον ηγετικό πυρήνα του ΚΚΕ.
Από την άλλη μεριά στη στάση του σοβιετικού ΚΚ στο χειρισμό 
του προβλήματος, δεν μπορεί να δει κανείς παρά μια ακόμα εκ
δήλωση ενός κρατικίστικσυ πνεύματος που δυνάμωνε αντί να 
εξαλείφεται μετά τη διάλυση της ΚΔ. Μια επέκταση του συστή
ματος σχέσεων που είχαν καθιερωθεί στο κομμουνιστικό κίνημα 
μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ο Ν. Ζαχαριάδης νιώθει παρά τα χτυπήματα που δίνει μετά το 
1950 πως η θέση του είναι υπό αίρεση. Και δεν είναι τυχαία η 
χατζηαβάτικη αποστροφή του λόγου του στο 19ο συνέδριο του 
ΚΚΣΕ (φθινόπωρο 1952): «Οι μανάδες στην Ελλάδα παρακαλούν 
το θεό να κόβει μέρες απ' αυτές και να δίνει στο σύντροφο Στά
λιν χρόνια»...
Μετά το θάνατο του Στάλιν θα χρειαστεί αγώνας δρόμου από 
τη μεριά του προς άλλη κατεύθυνση. Αλλά είναι «σημαδεμέ
νος»...

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΟΥΜΠΙΔΗ

Πολλά γράφτηκαν, γράφονται και θα γράφονται γι' αυτή την 
«περίπτωση», όπως συνηθίζουν να την ονομάζουν όλοι οι εικο- 
στοσυνεδριακοί κριτικοί της ιστορίας του λαϊκού μας κινήματος. 
Θα προσπαθήσουμε να πούμε την άπτοψή μας με βάση τα στοι
χεία που έχουν προσκομιστεί μέχρι τώρα.
Ποιος ήταν γενικά ο Πλουμπίδης μέχρι τα χρόνια που η «περί
πτωσή» του σφράγισε μια στιγμή της ιστορίας του ΚΚΕ και του 
λαϊκού κινήματος;
Μέχρι τη μετάξι κή περίοδο ήταν ένα απ' τα στελέχη του ΚΚΕ 
που αναδείχτηκαν απ' αυτόν τον καταφρονεμένο και βασανι
σμένο κλάδο των δασκάλων, με κλονισμένη την υγεία από τα βα
σανιστήρια και την πείνα, σφραγισμένος με την τοτινή «εθνική»
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αρρώστια που θέριζε τους κομμουνιστές της εποχής, τη φυμα
τίωση. Η διχτατορία του Μεταξά τον βρήκε έξω από την 
Ελλάδα. Γύρισε πίσω και πιάστηκε πολύ γρήγορα. Κλείστηκε στη 
Σωτηρία, στο θάλαμο των κρατουμένων. Από κει, όπως ανα
φέρθηκε αλλού, μετατράπηκε μετά τη σύλληψη του Γ. Σιάντου 
σε ουσιαστικό καθοδηγητή της παλιάς Κεντρικής Επιτροπής. 
Υπεράσπισε τη θέση του ιμπεριαλιστικού χαρακτήρα του πολέ
μου και ειδικά θεώρησε σαν πλαστό το πρώτο γράμμα του Ζα
χαριάδη με όλες τις πολιτικές συνέπειες που απέρρεαν απ' 
αυτό. Ύστερα από την κατάρρευση και τις φιλονικίες που ακο
λούθησαν ανάμεσα στην παλιά ΚΕ και τους εξόριστους, αυτός 
έδωσε εντολή να παραδοθεί ο μηχανισμός και οι οργανώσεις και 
να διαλυθεί η ΚΕ. Μόλις δραπέτευσε, προωθήθηκε στο Πολιτικό 
Γραφείο καθοδηγώντας ζωτικούς τομείς της κομματικής δου
λειάς. Κι ενώ μέλη ή στελέχη της «παλιάς» ΚΕ καταγγέλλονταν 
σαν πεμπτοφαλαγγίτες (Χτιστάκης, Καρβούνης, Κανάκης κ.ά.) 
αυτός σαν μέλος του ΠΓ προσυπέγραφε τις καταγγελίες αυτές 
ενώ ήταν ο κυριότερος υπεύθυνος για τη γραμμή που εφάρμο
ζαν οι λεγόμενοι «πεμπτοφαλαγγίτες»... Αυτή την ανωμαλία κα
τάγγειλε παλιό στέλεχος στην προσυνεδριακή συνδιάσκεψη της 
οργάνωσης Αθήνας με αποτέλεσμα να δεχτεί τους κεραυνούς 
της καθοδήγησης του κόμματος, να υπαχθεί σε «ειδικό καθε
στώς» και να τον συνοδεύουν για κάμποσα χρόνια επίσημες και 
ανεπίσημες καταγγελίες. Ο Πλουμπίδης έκανε βέβαια μια αυτο
κριτική για τη στάση του απέναντι στο γράμμα του Ζαχαριάδη. 
Αλλά εκεί βρισκόταν όλο το ζήτημα;
Στο 7ο Συνέδριο βγήκε μέλος της ΚΕ αλλά δεν βγήκε στο ΠΓ. Στις 
συλλήψεις τις μαζικές, τη «σκούπα» του Ζέρβα, το καλοκαίρι του 
1947, πιάστηκε αλλά βρέθηκε σε λίγο έξω. Μετά είναι στο κλι
μάκιο του ΠΓ για την Αθήνα-Πειραιά με τους Χρ. Χατζή βασιλείου, 
Σ. Αναστασιάδη κ.ά. Ουσιαστικά και τυπικά μετά τη σύλληψη 
και εκτέλεση του Σ. Αναστασιάδη, μέλους του ΠΓ, και την έξοδο 
της Χρύσας, παραμένει ο επικεφαλής της δουλειάς. Δίπλα στις 
οργανώσεις που καθοδηγούσε ο Πλουμπίδης αναπτύχθηκε μια 
άλλη οργάνωση βασικά οπτό δυνάμεις της ΕΠΟΝ με επικεφαλής
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τον Στ. Κασιμάτη (Ορέστη), οργανωτικό της ΕΠΟΝ και για ένα 
διάστημα γραμματέα της ΕΠΟΝ Αθήνας. Το αν έγινε σκόπιμα ή 
τυχαία η δημιουργία δεύτερης οργάνωσης είναι άλλο ζήτημα. Η 
παράλληλη ύπαρξη δύο και τριών οργανώσεων επιβάλλονταν 
στις σκληρές συνθήκες της παρανομίας. Στην πορεία όμως και 
ιδιαίτερα μετά τον τερματισμό του εμφύλιου πόλεμου, αναπτύ
χθηκε ανταγωνισμός ανάμεσα στα δύο κέντρα. Βαθμιαία, δια
μορφώθηκε η αντίληψη στο δεύτερο κέντρο πως κάτι δεν πάει 
καλά στο πρώτο. Θα καταλήξουν, ο Σ. Κασιμάτης και οι άμεσοι 
συνεργάτες του (που θορύβησαν και θορυβούν μετά την «6η 
ολομέλεια» για την αθωότητα του Πλουμπίδη — ο Σ. Κασιμάτης 
προτιμά να μη μιλάει γι' αυτό) στο συμπέρασμα πως ο Ν. Πλου- 
μπίδης είναι χαφιές. Πράγμα που τους έκανε να στέλνουν απα
νωτές εκθέσεις έξω, στο ΠΓ.
Ο Ν. Πλουμπίδης διέθετε τον τεχνικό μηχανισμό του κόμματος, 
ενώ η άλλη πλευρά ήταν φτωχή σε μέσα.
Ταυτόχρονα ο Ν. Πλουμπίδης κρατούσε τις «εαμογενείς» προ
σωπικότητες και στη βάση αυτή, από εσωτερική πλευρά ανα
κατεύτηκε στη συγκρότηση της «Δημοκρατικής Παράταξης» 
στις εκλογές του 1950 όπου εμφανίστηκαν δύο γραμμές που 
προκάλεσαν σύγχυση. Ο Ν. Πλουμπίδης είχε άμεσο συνεργάτη 
τον Βαβούδη που έπαιζε ή ήθελε να παίζει ειδικό ρόλο.
Στις εκλογές αυτές, το κόμμα μπορούσε να προωθήσει εκτός 
από τον Δ. Χριστάκο κι άλλους κομμουνιστές. Ο ρόλος του Βα
βούδη μέχρι το θάνατό του είναι περίεργος. Όμως όσο περίερ
γος είναι ο ρόλος του άλλο τόσο περίεργη είναι και η στάση της 
καθοδήγησης έξω που αποδέχεται τα πάντα: τις κρίσεις, τα συ- 
μπεράσματά του. Οι εδώ (έξω απ' τον Ν. Πλουμπίδη που τον 
υπεράσπιζε) και ο Ν. Μπελογιάννης είναι έξω φρενών για τις 
ενέργειές του: για το ότι ανακατεύεται, για τα όσα με δική του 
πρωτοβουλία στέλνει έξω.
Ο Μπελογιάννης στάλθηκε σε ναρκοπέδιο. Ο Ν. Μπελογιάννης 
πήρε επαφή με το κέντρο Πλουμπίδη, κρατώντας προσεχτικά 
επαφή με το άλλο κέντρο. Αναγκάστηκε να ανοιχτεί (κατηγορή- 
θηκε πως παραβίασε τους συνωμοτικούς κανόνες) και γρήγορα
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στήθηκε μια νόμιμη δουλειά με την καθημερινή εφημερίδα «Δη
μοκρατικός»· Ήρθε σε προσωπική επαφή με αρκετούς πολιτι
κούς παράγοντες. Διαπίστωνε συχνά πως στοιχεία που του εί
χαν δώσει έξω ήταν αβάσιμα. Ζήτησε από τον Ν. Πλουμπίδη να 
χρησιμοποιεί όσο το δυνατό λιγότερο τους ασύρματους. Αλλά ο 
Πλουμπίδης ήταν ακράτητος στη χρησιμοποίησή τους. Τελικά 
έπεσε στην παγίδα της Ασφάλειας προεκτείνοντας υπέρμετρα 
τα ανοίγματά του και πιάστηκε σε στέκι που κρατούσε σημερι
νός εκδότης εφημερίδας και οικονομικός παράγοντας. Οι συλλή
ψεις είχαν αρχίσει και συνεχίστηκαν μετά το πιάσιμο. Σε λίγο θα 
κλειστεί και η εφημερίδα.
Ο Πλουμπίδης πήρε εντολή να κλειστεί στο σπίτι του και να κό
ψει κάθε επαφή. Κόβει, αλλά όχι με τον Βαβούδη. Εδώ αναπη
δάει το ερώτημα: Εκτός από τη συνετή προειδοποίηση απέξω 
(«αν έχετε ασυρμάτους στην περιοχή Καλλιθέας-Γλυφάδας στα- 
ματείστε τους γιατί ο 6ος στόλος με τα ραδιογωνιόμετρα ελέγχει 
την περιοχή»), πώς περιορίζονται μονάχα στην προειδοποίηση, 
και πώς ο Πλουμπίδης θα κληθεί το καλοκαίρι του 1951 να ανα- 
λάβει την εκλογική μάχη ξαφνικά;
Στον προεκλογικό αγώνα —έχει ιδρυθεί η ΕΔΑ— συγκρούονται 
ανοιχτά οι δύο παράλληλες οργανώσεις του ΚΚΕ σε όλα σχεδόν 
τα προβλήματα, στο θέμα των υποψηφίων γενικά και των φυ
λακισμένων και εξόριστων ιδιαίτερα, και πιο ειδικά στην υποψη
φιότητα Μπελογιάννη. Ο Πλουμπίδης ή άλλοι κυκλοφορούν 
προκηρύξεις με την υπογραφή του. 'Οπως μαρτυρούν πολλοί 
που έχουν επιστρατευθεί από τις δύο πλευρές του ρεβιζιονι- 
σμού, ο Ν. Πλουμπίδης κινιόταν από σπίτι σε σπίτι γνωστότα
των ηγετικών παραγόντων της ΕΔΑ. Οι ίδιοι μιλάνε για επισή
μανσή του αλλά και για αφέλειες που δεν θα τις έκανε ο πιο 
πρωτόπειρος κομμουνιστής. Γίνονται οι εκλογές. Εκλέγονται οι 
φυλακισμένοι και εξόριστοι, απολύονται από τον Άη-Στράτη οι 
βουλευτές για να εκπέσουν σε λίγο από το Εκλογοδικείο. Ταυτό
χρονα σχεδόν θα πιαστούν οι ασύρματοι, θα σκοτωθεί ο Βαβού- 
δης και ο Πλουμπίδης θα πάρει εντολή να τα παρατήσει όλα. 
Την κομματική δουλειά καθοδηγούν οι Ν. Ακριτίδης (είχε μπει
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στην Ελλάδα σχεδόν παράλληλα με τον Μπελογιάννη) και ο Σ. 
Κασιμάτης. Η Ασφάλεια ενεργεί. Ανακοινώνει πως πιάστηκαν σι 
ασύρματοι και πως ο Βαβούδης αυτοκτόνησε. Ο Πλουμπίδης 
υποπτεύεται για όλα το «δρόμο του Παρισιού» και μέμφεται τον 
εαυτό του που παραφόρτωσε με δουλειά τους ασύρματους. 
Απ' όλα αυτά, τα κάπως σίγουρα είναι: πως οι ασύρματοι ελέγ
χονταν από καιρό για να πιαστούν στην κατάλληλη στιγμή. Πως 
κάποιος είχε τον κώδικα και τον παρέδωσε. Η εκδοχή πως ο Βα
βούδης έκαψε όλα τα χαρτιά πριν αυτοκτονήσει και δεν πρόλαβε 
να κάψει τον κώδικα είναι παραπλανητική. Ο Πλουμπίδης πα
ραείχε ανοιχτεί και στη χρησιμοποίηση ανθρώπων έτσι που στο 
περιβάλλον του υπήρχαν πολλοί και διάφοροι. Ο Πλουμπίδης 
από καιρό βρισκόταν κάτω από την επιτήρηση της Ασφάλειας 
που τον έπιασε στην κατάλληλη στιγμή. Τέλος, οι διαφωνίες του 
με το ΠΓ παίρνουν συχνά εκρηκτικό χαρακτήρα σε δευτερεύοντα 
ζητήματα. Συχνά απειλούσε πως θάβγαινε στους δρόμους για 
να πιαστεί. Ο Ν. Ζαχαριάδης κι οι συνεργάτες του υποπτεύο
νταν τον Ν. Πλουμπίδη πως επεδίωκε να δημιουργήσει άλλο ηγε
τικό κέντρο του κόμματος. Οι υποψίες τους είχαν κάποια βάση. 
Το πρόβλημα είναι γιατί δεν έβγαλαν έξω τον Ν. Πλουμπίδη για 
να ξεκαθαρίσουν όλα τα ζητήματα.
Επισφραγίστηκε η ιστορία με τα γνωστά περί παλιού χαφιέ για 
τη δήθεν μη εκτέλεσή του και τη «φυγάδευση» του Βαβούδη στις 
ΗΠΑ κλπ. Η καταγγελία έγινε όταν πια είχε χάσει ο Πλουμπίδης 
όλο τον κόσμο γύρω του κι αυτό έκανε την Ασφάλεια να προ
χωρήσει στη σύλληψή του προσδοκώντας πως θα δημιουργούσε 
σύγχυση. Ο τρόπος που πιάστηκε, στο σπίτι μιας υπαλλήλου 
του υπουργείου εθνικής αμύνης, που στο δικαστήριο τον γελοι
οποιούσε, έκανε μακάβρια και γέμιζε με ερωτηματικά την ατμό
σφαιρα...
Η στάση του Ν. Ζαχαριάδη και των συνεργατών του και τα όσα 
έκαναν και κάνουν μετά την 6η οι ρεβιζιονιστικές ηγεσίες, συ
σκότισαν αντί να ξεκαθαρίσουν μια σειρά ζητήματα που σχετί
ζονται με την περίπτωση Πλουμπίδη και με μια σειρά άλλα ζη
τήματα.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1950-1958

Ο χαρακτήρας των γραφτών αυτών, καθώς γράφαμε, είναι η 
επισήμανση μερικών πλευρών σε διάφορες κρίσιμες περιόδους 
της πορείας του κομμουνιστικού κινήματος της χώρας μας. Αυτό 
θα κάνουμε και για την περίοδο 1951-58.
Παρά τα σκληρά χτυπήματα της περιόδου 1950-52, η ανάπτυξη 
των παράνομων οργανώσεων του ΚΚΕ και της νόμιμης δουλειάς 
συνεχίστηκε. Ο δρόμος ήταν βασανιστικός και από τις συνθήκες 
τις αντικειμενικές αλλά και από τις λαθεμένες ενέργειες της κα
θοδήγησης του ΚΚΕ και οπτό τις υπονομευτικές ενέργειες των 
διαφόρων δεξιών στοιχείων που αναπτύσσονταν τα χρόνια 
αυτά. Μια τάση τέτια διαμορφώθηκε από κομμουνιστές, στε- 
λέχη της νόμιμης δουλειάς, που υποστήριζαν την κατάργηση της 
παράνομης δουλειάς, τάση που θα δυναμώσει γύρω στο 1955.

Η ΕΔΑ συγκροτήθηκε το 1951. Προηγούμενα το ΚΚΕ έπαιζε ρόλο 
στην εκλογική σύμπραξη της «Δημοκρατικής Παράταξης», προ
ώθησε σε συνέχεια το «Δημοκρατικό Συναγερμό» (δημοτικές 
εκλογές 1951) και το καλοκαίρι έφτασε στην ΕΔΑ. Το 1950 συ
γκροτήθηκε το ΕΣΚΕ (συνδικαλιστική παράταξη), η ΕΔΝΕ το 
1951 (τυπικά νεολαία της ΕΔΑ, αλλά ανεξαρτητοποιημένη εξαι- 
τίας της πάλης των δύο κομματικών κέντρων του ΚΚΕ μέσα στην 
ΕΔΑ) που διαλύθηκε από την κυβέρνηση του Κέντρου το 1952. 
Μετά το «Δημοκρατικό» βγήκε η καθημερινή εφημερίδα «Δημο
κρατική» σαν όργανο της ΕΔΑ που κλείστηκε στο τέλος του 1951 
με την «ανακάλυψη» των ασυρμάτων. Η «Αυγή» άρχισε να βγαί
νει βδομαδιάτικα πριν τις εκλογές του 1952 και αργότερα μετα
τράπηκε σε καθημερινή.
Στο διάστημα 1950-51 η ΕΠΟΝ μπαίνει ή επανδρώνει νεολαίες 
διαφόρων κομμάτων [Σοφιανόπουλου, Αριστερών φιλελευθέ
ρων (Γρηγοριάδη-Χατζήμπεη), ΕΛΕΚ] και αναπτύσσει δράση στο 
γενικό πολιτικό-μαζικό πεδίο (Κυπριακό), στα πανεπιστήμια και 
στις σχολές ενώ γράφει συνθήματα στους τοίχους, κρεμάει πανό 
κλπ.
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Η γενική πολιτική του ΚΚΕ μετά το 1949 μπορεί να συνοψιστεί 
σε τρεις φάσεις. Η πρώτη μέχρι το τέλος του 1951. Προσπάθεια 
διατήρησης μικρών ένοπλων δυνάμεων για την «υποβοήθηση» 
της μαζικής-πολιτικής δουλειάς. Η δεύτερη από το 1952 μέχρι 
το 1954 που συνίσταται στο ν' αποσύρει τις δυνάμεις αυτές 
(όπου και όσων επέζησαν) και να διατηρήσει την πολιτική τού 
«όπλα αντίστροφα» με κύριο βάρος στους μαζικούς-πολιτικούς 
αγώνες (Κυπριακό, συνδικαλιστικό, εκλογές 1952 κλπ). Από το 
1954 και πέρα υιοθετείται το πρόγραμμα πατριωτικής αλλαγής 
και εγκαταλείπεται η γραμμή του 1949 (δηλαδή ο σοσιαλισμός 
σαν άμεση επιδίωξη): δημοτικές εκλογές του 1954 με σημαντικές 
νίκες, ίδρυση δημοκρατικού συνδικαλιστικού κινήματος, επιτρο
πών ειρήνης. Στο τέλος 1955 - αρχές 1956, ενώ συνταράζει την 
Ελλάδα ένα ισχυρό αντιαμερικάνικο-αντινατοϊκό κίνημα με 
αφορμή τα γεγονότα της Σμύρνης κλπ, το ΚΚΕ υποβοηθάει τη 
συγκρότηση του ΔΚΕΛ (Καρτάλης, Σβώλος κ.ά.) και στις εκλογές 
του 1956 υπογράφεται συμφωνητικό με τον Γ. Παπανδρέου 
από την ΕΔΑ για τη συγκρότηση της «Δημοκρατικής Ένωσης». 
Σε λίγες μέρες πραγματοποιείται η «6η ολομέλεια».
Οι αλλαγές στη γραμμή του ΚΚΕ δεν υπαγορεύονταν πάντα από 
εσωτερικούς λόγους. Μέχρι το 1956 οι εξωτερικοί παράγοντες 
που επιδρούν στη γραμμή του ΚΚΕ είναι δύο ειδών: μία ορισμένη 
εκτίμηση της διεθνούς κατάστασης που συμπλέκεται όμως με 
ανάγκες «ευθυγράμμισης» σε συμβουλές. Ο δεύτερος παράγο
ντας είναι ισχυρότερος απ' τον πρώτο.
Η γραμμή του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος μετά το 
θάνατο του Στάλιν αλλάζει βαθμιαία. Ο Ζαχαριάδης προσπαθεί 
να προσαρμοστεί αγωνιώδικα. Οι μηχανορραφίες από πολύ 
στενούς άμεσους συνεργάτες του, όπως Γούσιας-Βλαντάς και 
Μπαρτζώτας εντείνονταν. Εναγκαλίζεται ανθρώπους του χειρό
τερου είδους, τους προωθεί, τους προβάλλει, τους κανακεύει. 
Κραυγάζει για την «μπολσεβίκικη απαιτητικότητα» στα γραφτά 
του κι ενώ «κόβει κεφάλια» για μικροπράγματα, περιβάλλεται 
από ανθρώπους που η θέση τους ήταν έξω από το κόμμα, το λι
γότερο. Να αναφέρουμε ονόματα; Θα ήταν μακρύς ο κατάλο
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γος... Η κομματική βάση όμως παίρνει τα πράγματα «τοις με- 
τρητοίς» και στα σοβαρά. Αυτό αποδείχτηκε με τη στάση της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των αγωνιστών της Τασκένδης στη 
συνωμοσία των σοβιετικών ρεβιζιονιστών και των ελλήνων υπο- 
ταχτικών τους. Αυτή η κομματική βάση που τόσο περιφρόνησε, 
που τόσο αγνόησε, τον υποστηρίζει. Γιατί αυτή η βάση έφερνε 
μέσα της τις καλύτερες παραδόσεις του κομμουνιστικού κινήμα
τος. Αυτή έδειξε κάτι που δεν τόλμησαν να το δείξουν οι καθο
δηγήσεις του ΚΚΕ στην περίοδο μετά το 1941: το πνεύμα του 
αληθινού διεθνισμού, το πνεύμα της πραγματικής υπεράσπισης 
των πραγματικών αρχών που πρέπει να καθορίζουν τον τρόπο 
λειτουργίας των επαναστατικών οργανώσεων. Τα πράγματα 
έφτασαν σε «οριακό σημείο». Του ζήτησαν οι ρεβιζιονιστές να 
παραιτηθεί και να κρατήσει κλειστό το στόμα του. Και παραιτή
θηκε και κράτησε κλειστό το στόμα του.
Στο διάστημα 1950-56 ο Ν. Ζαχαριάδης στέλνει στην Ελλάδα 
πλήθος από στελέχη που τα περισσότερα ήταν ακατάλληλα ή 
απροετοίμαστα για παράνομη δουλειά. Η αιμορραγία δεν ήταν 
μικρή. Και την επέτεινε η διαφοροποίηση που εφαρμοζόταν. 
Στέλνονταν στελέχη με οργανωμένο τρόπο: χαρτιά, συνδέσεις, 
σπίτια. Στέλνονταν και στελέχη στα κουτουρού. Με πρόχειρα 
χαρτιά, χωρίς συνδέσεις, σπίτια. Και τους δίνονταν μια ακατα
νόητη κατεύθυνση: να αρχίζουν να χτίζουν δουλειά ξεκινώντας 
από το συγγενικό τους περιβάλλον. Ό,τι χρειαζόταν για να επι- 
σημανθούν. Υπήρχαν και οι προνομιούχοι: Γούσιας-Κολιγιάννης. 
Τα πιο σίγουρα μέσα και... φασολάδα (όπως υποστηρίζει ο 
πρώτος). Η... φασολάδα ήταν να βγάζει αυτούς που κατόρθω
ναν να βρουν κάποιο σπίτι για να μπαίνει αυτός. Να κάνει... σε 
βάθος ραντεβού. Να το σκάει μπας και υποπτεύονταν κάτι και 
να αφήνει απροειδοποίητους τους συνεργάτες του. Αυτά τα 
γράφει στο βιβλίο του και δεν κοκκινίζει.
Υπήρξαν και περιπτώσεις επανάληψης και επαύξησης τυχοδιω
κτισμών της τεταρτοαυγουστιανής εποχής.
Η ΕΔΑ περνάει περιόδους όπου ο κόσμος που κρατάει αυξομοι- 
ώνεται απότομα έτσι που ένας όχι και πολύ προσεχτικός πα
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ρατηρητής θα καταλάβαινε συγκεκριμένα ποιοι κανονίζουν αυ
τές τις αυξομειώσεις. Ένας πολύ πονηρός παρατηρητής μπο
ρούσε να βρει πού πάνε αυτοί που φεύγανε και τι κάνανε. 
Πολιτικο-οργανωτικά η ΕΔΑ μέχρι το 1955 δεν ήταν τίποτα άλλο 
παρά ένας εκλογικός μηχανισμός. Μετά το ξεκαθάρισμά της 
οπτό πρώην ΕΑΜικούς και άλλους παράγοντες που συνδέονταν 
με το κέντρο Πλουμπίδη, η ΕΔΑ τοποθετιόταν βασικά σύμφωνα 
με τη γραμμή του ΚΚΕ. Όμως -όπως έχουμε σημειώσει— μέσα 
στα βασικά στελέχη αναπτύσσεται μια τάση αυτοδυναμίας και 
λατρείας της νομιμότητας που καθαγιάζεται (θεωρεί δικό του το 
έργο αυτό ο Γούσιας) με τον προσανατολισμό που παίρνει να γί
νει μαζικό κόμμα η ΕΔΑ. Τότε στέλνεται πολύς κόσμος στην ΕΔΑ. 
Πρέπει να σημειώσουμε πως υπήρχε μια πραχτική να στέλνο
νται στην ΕΔΑ όσοι τιμωρούνταν από τις κομμουνιστικές οργα
νώσεις. «Θα σε στείλω στην ΕΔΑ» ήταν η απειλή που εκτοξεύο
νταν από πολλούς «φωστήρες»· Το 1955 ο Ν. Ζαχαριάδης προ
σπαθεί να επιβάλει μια σειρά αλλαγές παντού. Στριμώχνεται και 
πρέπει να ευθυγραμμιστεί. Μερικά μέτρα απ' αυτά ήταν θετικά 
αλλά στην πράξη ή μετασχηματίζονταν ή έμεναν στα χαρτιά. 
Μετά την 6η, η ΕΔΑ ύστερα από «προβληματισμούς», γίνεται το 
κόμμα, καθαρά και αποκλειστικά. Μετά την απόφαση της 8ης 
για τη διάλυση των παράνομων οργανώσεων -  η διαδικασία για 
την αποσύνθεσή τους είχε αρχίσει από το 1956 -  εισρέει κόσμος 
στην ΕΔΑ που ούτε να τον κρατήσει μπορεί ούτε και θέλει. Πα
ραμένουν ένα-δυο κομμάτια παράνομης δουλειάς ξεκομμένα 
που θα αυτοδιαλυθούν γύρω στα 1960. Οι δύο πτέρυγες του ρε- 
βιζιονισμού έχουν αποκαλύψει πως τη διάλυση των παράνομων 
οργανώσεων και τη μετατροπή της ΕΔΑ σε αποκλειστικό κόμμα 
την υπόδειξε η καθοδήγηση του ΚΚΣΕ.
Η διάλυση των παράνομων κομματικών οργανώσεων πραγμα
τοποιήθηκε αφού προηγήθηκε μια φοβερή διαβρωτική δουλειά 
δύο χρόνων μέσα σ' αυτές. Η ασύδοτη καλλιέργεια του φιλελευ
θερισμού, της φλυαρίας, του τσαλαβουτήματος, του πνεύματος 
της περιφρόνησης του συνωμοτισμού, έδιναν στην Ασφάλεια τη 
δυνατότητα να καταφέρνει χτυπήματα όποτε ήθελε. Αποκορύ
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φωμα της διαλυτικής δουλειάς της ρεβιζιονιστικής καθοδήγησης 
του ΚΚΕ στάθηκε η δράση του Κ. Κολιγιάννη το 1958 στην Αθήνα, 
όπου αφού προβόκαρε με τον πιο ασυνείδητο τρόπο την ΕΔΑ, 
στηρίχτηκε για τη συγκρότηση «κομματικού κέντρου» και για τις 
συνδέσεις του, σε γνωστά, πασίγνωστα χαφιεδοποιημένα 
πρώην στελέχη του ΚΚΕ.
Γενικά σ' ό,τι αφορά τις παράνομες οργανώσεις στην περίοδο 
1950-58 μπορούμε να πούμε τα παρακάτω: Χωρίς την ύπαρξη 
και τη δουλειά τους δεν θα μπορούσε να σημειωθεί η άνοδος του 
λαϊκού κινήματος στην Ελλάδα. Αυτό είναι το βασικό. Από κει και 
πέρα υπάρχουν αρκετά ζητήματα. Κάποια θίχτηκαν. Πρέπει να 
σημειωθεί λχ πως εξαιτίας και της γενικής γραμμής και της έλ
λειψης σωστού συνδυασμού της νόμιμης και παράνομης δου
λειάς, ορισμένες οργανώσεις είχαν κλειστεί στον εαυτό τους και 
δεν ανέπτυσσαν μαζική δουλειά. 'Οπως είναι επίσης σωστό, 
παρά τα όρια που έβαζε η γραμμή και ο τρόπος χτισίματος της 
δουλειάς, ότι ορισμένες οργανώσεις στον εργατικό χώρο και 
στον τομέα της νεολαίας κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα κε
φάλαιο, που ή το εξανέμισε ή το διέστρεψε ο ρεβιζιονισμός. Από 
την άποψη της πολιτικής στελεχών σ' ό,τι αφορούσε τα στελέχη 
που δεν προέρχονταν απέξω, τα κριτήρια της χρησιμοποίησης 
και προώθησης έκφραζαν την παλιά αμαρτία της πολιτικής στε
λεχών του ΚΚΕ. Προστέθηκε ο συστηματικός διαχωρισμός των 
«έξω» με τους «μέσα». (Εμπνέονταν μια περιφρόνηση προς τους 
«μέσα»). Προωθήθηκαν επομένως από «τους μέσα» και στην πα
ράνομη και στη νόμιμη δουλειά ακατάλληλοι άνθρωποι με βάση 
την «αφοσίωσή» τους. Δηλαδή την αποδοχή των πάντων. (Αυτοί 
στάθηκαν οι μεγαλύτεροι σπαθοφόροι του ρεβιζιονισμού μετά 
το 1956 και σήμερα είτε έχουν αποτραβηχτεί ή έχουν γίνει υπερ
δεξιοί). Προωθήθηκαν και άξιοι άνθρωποι που τράβηξαν το βά
ρος της δουλειάς —ανεξάρτητα από τη σημερινή τους τοποθέ
τηση— που όμως αντιμετώπισαν προβλήματα στη μετάταξή 
τους στην ΕΔΑ και σήμερα έχουν διασπαρεί και αχρηστευθεί στις 
περισσότερες περιπτώσεις. Υπήρξαν τέλος, νέοι και ικανοί άν
θρωποι που δούλεψαν από το 1950 στη νόμιμη δουλειά και ανα
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δείχτηκαν σε υπεύθυνες θέσεις, άσχετα αν σήμερα μοιάζουν σαν 
το ανάποδο αυτού που ήταν στα χρόνια εκείνα.
Στη βάση των καταστάσεων που έχουν λίγο-πολύ θιγεί ανα
πτύχθηκε ανταγωνισμός ανάμεσα στη νόμιμη και παράνομη 
δουλειά που εκφράστηκε ανοιχτά: άρθρα στο «Ριζοσπάστη», 
ρητορικοί κεραυνοί ή κατ' ιδίαν «ψηφίσματα» στη νόμιμη δου
λειά. Η ευθύνη για όλ' αυτά βρισκόταν στην καθοδήγηση του 
ΚΚΕ και ειδικότερα στο κλιμάκιο της Αθήνας. Ο Γούσιας εκμεταλ
λευόμενος τη δουλειά των άλλων — απόδινε τις επιτυχίες στον 
εαυτό του και τις αποτυχίες στους άλλους— σαν υπεύθυνος 
του κλιμακίου της ΚΕ μέχρι και μετά την 6η μετασχημάτιζε ή μα
ταίωνε σωστές οδηγίες. Ο άμετρος εγωκεντρισμός του στάθηκε 
αιτία για στραπάτσα ανάμεσα στα δύο σκέλη της δουλειάς, για 
απανωτές συλλήψεις στελεχών «απέξω», και για τα «πονηρά» 
που έκανε μετά την 6η πριν βγει έξω. Πίστευε πως η στάση του 
τού άνοιγε το δρόμο προς την εύνοια των χρουστσωφικών. Πά
σχισε, όπως είχε πασχίσει και την περίοδο που «σπούδαζε» στη 
Μόσχα —γλύφοντας τους σοβιετικούς με κάθε τρόπο— όπως 
και μετά όταν συμβούλευε, όπως λέει ο ίδιος, τον Ν. Ζαχαριάδη 
να παραιτηθεί: «Έκανε σφάλματα ο Νίκος. Οι σοβιετικοί σύ
ντροφοι έχουν δίκιο»...

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1952 ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1958

Για την περίοδο 1950-1956, τελευταία περίοδο της καθοδήγησης 
Ζαχαριάδη, έχουν γραφτεί άφθονα καταδικαστικά, αρχίζοντας 
οπτό την «Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής» (Κουζίνεν-Ντιεζ)22,

22. (Σ.τ.ε.) Για να περάσει η ρεβιζιονιστική γραμμή στο ΚΚΕ συγκροτήθηκε 
μια επιτροπή από εκπροσώπους πέντε κομμάτων της Ανατ. Ευρώπης και του 
ΚΚΣΕ για να «επιβλέπει» τις διαδικασίες του ΚΚΕ. Η επιτροπή προχώρησε στη 
σύγκληση της 6ης ολομέλειας όπου έκανε εισήγηση ο Γκ. Ντιεζ (Ντεζ) γραμμα
τέας του ΚΚ Ρουμανίας. Εκπρόσωπος του ΚΚΣΕ ήταν ο Ο. Κουζίνεν (Κουουσίνεν).
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που εκλαϊκεύτηκαν σαν «θέσεις» της 6ης και 7ης ολομέλειας και 
άλλων ρεβιζιονιστικών σωμάτων, καθώς και απολογητικά από 
το Νίκο Ζαχαριάδη στη μπροσούρα του «Προβλήματα κρίσης 
του ΚΚΕ» και αλλού.
Το βασικό για τα χρόνια που κατηγορήθηκε ο Ν. Ζαχαριάδης 
ήταν ο χαρακτηρισμός που έδωσε για την κατάσταση στην 
Ελλάδα σαν «επαναστατικής». Ο χαρακτηρισμός βέβαια ήταν 
υπερβολικός και γι' αυτό λαθεμένος. Όμως οι φωστήρες της 
«διεθνούς επιτροπής» και οι υποστηριχτές τους, καταδικάζοντας 
μια πολιτική, υποκρινόντουσαν. Επίσης, υιοθετώντας την κατη
γορία για το ότι ο Ν. Ζαχαριάδης, σχετικά με την προηγούμενη 
περίοδο, καθυστέρησε για «δεκαεφτά μήνες» να ρίξει το «σύν
θημα για εξέγερση», καμώνονταν πως αγνοούσαν τις συμβουλές, 
τις υποδείξεις, τις πιέσεις να μην εξαπολυθεί το «σύνθημα για 
εξέγερση» «δεκαεφτά μήνες», και πως ο Ζαχαριάδης δεν έκανε τί
ποτα άλλο από το να συμμορφωθεί με τις συμβουλές αυτές. 
Στην περίπτωση των πρώτων μετά το 1950 χρόνων, ο Ζαχαριά
δης συμμορφώθηκε με τη γενική γραμμή της προετοιμασίας για 
την αντιμετώπιση γενικότερης και ειδικότερης ανάφλεξης, που 
ίσχυε τότε. Από κει βγήκε το σύνθημα «τα όπλα αντίστροφα». Οι 
ίδιοι οι φωστήρες της «διεθνούς επιτροπής», αλλά και όλοι οι 
«εκτο-ολομελειακοί» ήξεραν πολύ καλά όλα αυτά τα πράγματα. 
Όμως, πρέπει να σημειώσουμε, πως χωρίς βέβαια να είναι η κα
τάσταση επαναστατική στην Ελλάδα μετά το 1950, κάθε άλλο 
παρά σταθεροποιημένη ήταν. Οι διαμάχες στις κορυφές, οι 
ανταγωνισμοί ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Αγγλία, το Κυπριακό, 
η οικονομική κατάσταση των μαζών, τα σκάνδαλα, οι λοβιτού
ρες, οι «παγωμένες» πιστώσεις, δημιουργούσαν μια κατάσταση 
αστάθειας που την υπογράμμιζε η αυξανόμενη αντίθεση όλο και 
πιο πλατιών μαζών στην αμερικανοκρατία και στην πολιτική της 
υποτέλειας. Οι διαδοχικές κυβερνητικές κρίσεις, οι τρεις γενικές 
βουλευτικές εκλογές ανάμεσα στο 1950 και το 1952 το υποδη
λώνουν. Η «σταθεροποίηση» επιτεύχθηκε στο τέλος του 1952 με 
τη συγκέντρωση γύρω από τον Παπάγο ενός μεγάλου μέρους 
του πολιτικού κόσμου που άρχιζε από τους πατροπαράδοτους
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αντιβενιζελικούς και έφτανε σε βενιζελικούς του συγκροτήμα
τος, στον Παπανδρέου κλπ.
Η «επιτροπή» Κουζίνεν-Ντιεζ και οι κλακαδόροι τους ούτε λίγο 
ούτε πολύ θεώρησαν το ΚΚΕ υπεύθυνο γιατί στις εκλογές με 
πλειοψηφικό που το καθιέρωσε ο Πλαστήρας με επιταγή των 
αμερικόινων (μαζί μ' αυτό και το σύνταγμα του 1952, την προ
σχώρηση στο ΝΑΤΟ και την εκτέλεση του Ν. Μπελογιάννη) και 
που έγιναν το φθινόπωρο του 1952, νίκησε ο «Συναγερμός» του 
Παπάγου το συνασπισμό ΕΠΕΚ (Πλαστήρας) - Φιλελευθέρων (Σ. 
Βενιζέλος) γιατί ο Ν. Ζαχαριάδης επέβαλε την ανεξάρτητη κά
θοδο της αριστερός (ΕΔΑ) στις εκλογές.
Όμως, πραγματικά η ανεξάρτητη κάθοδος καθορίστηκε από 
την αρχή και δεν έγινε καμιά προσπάθεια για την επίτευξη συ
νεργασίας με το συνασπισμό ΕΠΕΚ-Φιλελευθέρων;
Ο πρόεδρος, της ΕΔΑ Γ. Πασαλίδης, αρνήθηκε μετά το 1956 να 
δεχτεί πως ήταν λάθος η στάση της αριστερός το 1952. Και είχε 
δίκιο. Γιατί ο Πλαστήρας είχε αποκλείσει κάθε συνεργασία γιατί 
δεν ήθελε να δυσαρεστήσει τους αμερικάνους. Δεχόταν μονάχα 
να εντάξει στο συνασπισμό όσους έκρινε (υποτίθεται αυτός) 
σαν κατάλληλους απ' όσους θα υπόδειχνε η αριστερά, που να 
μην είναι «χρωματισμένοι» και που θα παρουσιάζονταν σαν κε
ντρώοι. Αυτό δεν έγινε δεκτό και τότε αποφασίστηκε η ανεξάρ
τητη κάθοδος της αριστερός. Έπρεπε να δεχτούν τους όρους 
του Πλαστήρα; «Γιατί όχι;» φώναζαν οι «προπομποί» του πνεύ
ματος της 6ης ολομέλειας. «Να το λάθος...». Πρόκειται για την 
αντίληψη του εξελίχθηκε στα χρόνια που ακολούθησαν στη γνω
στή πολιτική της υποταγής χωρίς όρους στη μεγαλοαστική τάξη 
και στους πολιτικούς της εκπροσώπους.
Κάτι τέτιο ασφαλώς θα αποτελούσε καθαρή συνθηκολόγηση. 
Αφήνουμε πως κι αν δεχόταν η αριστερά τότε κάτι τέτιο, καμιά 
εγγύηση δεν υπήρχε πως ο Πλαστήρας δεν θα υπαναχωρούσε 
και σ' αυτό, είτε γιατί ο Σ. Βενιζέλος θάβαζε τρικλοποδιές, είτε 
για άλλους λόγους. Βέβαια, στην εκλογική καμπάνια του ΚΚΕ και 
της ΕΔΑ μπήκαν στην ίδια μοίρα και οι δυο συνασπισμοί. (Οι 
αναθεματισμοί του Ν. Ζαχαριάδη ήταν κόττι συνηθισμένο. Από
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τις εκκλήσεις στον δημοκράτη Πλαστήρα, στην καταγγελία του 
Πλαστήρα σαν ττράχτορα της αμερικανοκρατίας).
Είναι γνωστή η φιλολογία για το σύνθημα «τι Πλαστήρας, τι Πα- 
ττάγος». Μπορούσε να ριχτεί περισσότερο βάρος στην πολιτική 
κοττά του Παπάγου το 1952, αλλά το να προβάλλονται εκλογικά 
συνθήματα σαν αιτία που ο «Συναγερμός» πήρε την πλειοψηφία 
είναι γελοίο. Ο Πλαστήρας ο ίδιος με την πολιτική του έδωσε τη 
νίκη στον Παπάγο κι όχι οποιοδήποτε εκλογικό σύνθημα του 
ΚΚΕ και της ΕΔΑ. Έπειτα, οι δήθεν «αμερόληπτοι κριτές» της 
«διεθνούς επιτροπής» και όλοι οι ρεβιζιονιστές φωστήρες κά
νουν πως ξεχνούν πως ομολογημένη επιδίωξη των αμερικάνων 
και των ντόπιων υποστηριχτών τους ήταν η καθιέρωση δικομ- 
μοττικού συστήματος, επιδίωξη που δεν την εγκατέλειψαν ούτε 
το 1956 (ο Καραμανλής τόλεγε τότε και το ξανάλεγε στους λό
γους του). Έπρεπε το ΚΚΕ και η ΕΔΑ να υποταχθούν σ' αυτή την 
επιδίωξη;
Το ότι η στάση που υιοθετήθηκε διαφύλαξε πολιτικά το πρό
σωπο του ΚΚΕ, της αριστερός, φάνηκε στις κατοπινές εξελίξεις. 
Στις αναπληρωμοττικές εκλογές, όπου οι ψήφοι που παίρνει η 
ΕΔΑ ανεβαίνουν, στις δημοτικές εκλογές του 1954 που θριαμ
βεύουν σε πολλούς δήμους —και πρώτα απ' όλα στους βασι
κούς— οι συνδυασμοί που υποστήριξε το ΚΚΕ και η ΕΔΑ, ανε
ξάρτητα από την επιλογή ορισμένων δημάρχων. Στο ότι πολιτι
κοί από τον Γ. Καρτάλη μέχρι τον Μαρκεζίνη ζητάνε συνεργασία 
και τέλος, στις εκλογές του 1956, όπου συγκροτείται για πρώτη 
φορά στη μεταπολεμική Ευρώπη ένα ιδιόμορφο βέβαια «λαϊκό 
μέτωπο» εξήμιση χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. 
Είναι γεγονός πως στη συγκρότηση της εκλογικής συμμαχίας κέ- 
ντρου-αριστεράς του 1956 υπάρχουν αποτυπωμένα τα χαρα
κτηριστικά μιας πολιτικής που θα προεκταθεί, θα επισημοποιη
θεί στα κατοπινά χρόνια. Το μέτωπο αυτό το επέβαλε ο συσχε
τισμός των δυνάμεων που είχε διαμορφωθεί. Δηλαδή, η λαϊκή 
πίεση που επηρέασε πολλούς παράγοντες των κομμάτων του 
κέντρου, έτσι που στην «Κίνηση Εθνικής Δημοκρατικής Πρωτο
βουλίας» για την κοινή κάθοδο όλων των κομμάτων της αντιπο
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λίτευσης μετέχουν στρατηγοί - «σημαίες» του βενιζελισμού, 
όπως ο στρατηγός Μανέτας, βουλευτής του Κέντρου, και συνα- 
γερμικοί βουλευτές. Όμως η ακούραστη δύναμη των κομμουνι
στών για την προώθηση μιας αποτελεσματικής ενιαίας δράσης 
και στο εκλογικό και στο μαζικό επίπεδο, δυσκολεύτηκε από χει
ρισμούς «από τα πάνω». Ομολογείται πως όταν ο Γ. Παπαν- 
δρέου δέχτηκε τον Η. Ηλιού, αυτός αμέσως τάδωσε όλα. Τόσα, 
που δεν περίμενε ο συνομιλητής του. Αλλά πέρα από τον Η. 
Ηλιού, τα κείμενα που υπογράφτηκαν αργότερα μελετήθηκαν 
και εγκρίθηκαν. Έτσι στο ιδρυτικό της «Δημοκρατικής Ένωσης», 
του εκλογικού μετωπικού συνασπισμού, μπήκε η παρακάτω πα
ράγραφος: «Συμφωνείται επίσης, προς εξασφάλισιν αυτοδυνά- 
μου κυβερνήσεως του Δημοκρατικού Κέντρου, όπως εις την ΕΔΑ 
χορηγηθούν μόνον 20 υποψηφιότητες. Οι υποψήφιοι του ΔΚΕΛ 
(Σβώλος και λοιποί) θα κριθούν με τα ίδια κριτήρια καθώς οι 
υποψήφιοι και των άλλων κομμάτων».
Έτσι, θεωρήθηκε και διακηρύχτηκε πως η ΕΔΑ (και φυσικά όχι 
μονάχα η ΕΔΑ) δίνει στη συμμετοχή της στο μέτωπο την έννοια 
μιας δύναμης που στριμώχνεται «στη γωνιά». Και δέχεται επι
πλέον, το «στρίμωγμά» της να έχει την «πραχτική» έκφραση στο 
ότι το «Δημοκρατικόν Κέντρον» θα έχει διασφαλιστεί για την 
«αυτοδυναμία» του, έτσι ώστε την επομένη των εκλογών να 
«μην έχει την ανάγκη» να «διαβληθεί» πως στηρίζεται σε ψήφους 
«ύποπτους». Αποδέχεται να είναι κόμμα β' κατηγορίας στο συ
νασπισμό (που η συγκρότησή του και επιβίωσή του του εξαρ- 
τιόταν βασικά από το ΚΚΕ και την ΕΔΑ), αφού οι «υποψήφιοι της 
ΔΚΕΛ» είχαν πάρει πιστοποιητικό κόμματος α' κατηγορίας. 
Τέλος, η ίδια διατύπωση καθόριζε μια προοπτική που «έδενε» τα 
χέρια της αριστερός σε περίπτωση νίκης της «Δημοκρατικής 
Ένωσης». Ο σκοπός της εκλογικής μάχης ήταν η συγκρότηση 
«αυτοδυνάμου κυβερνήσεως του Δημοκρατικού Κέντρου». Η 
ΕΔΑ θάχε τους βουλευτές της και από τη «γωνία» θα δεχόταν και 
τους «κεραυνούς» αυτής της κυβέρνησης που δεσμεύτηκε να μη 
δεσμεύεται.
Εκτός από το ότι με την υπογραφή εκπροσώπων της αριστε-
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ράς, η αριστερά δεχόταν το ρόλο του κόμματος β' κατηγορίας, 
μια τέτια θέση υπονόμευε τη νίκη του συνασπισμού. Γιατί οι ορ
γανώσεις που στήριζαν βασικά την καμπάνια ήταν οι οργανώ
σεις του ΚΚΕ και της ΕΔΑ. Οι κυριότερες μάζες που πήγαιναν 
στις συγκεντρώσεις ήταν οπαδοί του ΚΚΕ και της ΕΔΑ. Κι εκεί 
άκουγαν τις αντικομμουνιστικές διατριβές των Παπανδρέου, Βε- 
νιζέλου κ.ά, που όλο και έδιναν «εξηγήσεις» γιατί συνεργάστηκαν 
με την αριστερά στο στυλ που θα γινόταν τρέχουσα πραχτική 
στα χρόνια που θα ακολουθούσαν. Πρέπει να σημειωθεί πως το 
κείμενο αυτό υπόγραφε και ο Α. Μπριλάκης που ήταν τότε από 
τους βασικούς κομματικούς στην ηγεσία της ΕΔΑ. Επομένως δεν 
επρόκειτο για ενέργεια του κ. Ηλιού.
Αλλά ανέλαβαν κι άλλες υποχρεώσεις. Ενώ δεν δεσμεύτηκαν 
γραφτά για τα συνθήματα, στις προεκλογικές συγκεντρώσεις 
κύρια στις κεντρικές της πρωτεύουσας, συνεργεία «πυροσβεστι
κής» πρωτοέκαναν την εμφάνισή τους με επικεφαλής ηγετικά 
στελέχη της ΕΔΑ για να σβήνουν τέτια «εξτρεμιστικά» συνθή
ματα που κυριαρχούσαν συχνά όπως... «να καούν οι φάκελοι»... 
Από τότε άρχισε η γνωστή προβοκατορολογία. Η «Αυγή» μι
λούσε για «προβοκάτορες». Οι «προβοκάτορες» ήταν χιλιάδες 
και χιλιάδες λαού που τα τελευταία χρόνια οι τότε αρχιπυρο- 
σβέστες τους κατατάσσουν στις δυνάμεις των παράνομων ορ
γανώσεων του ΚΚΕ που είχαν «άλλη γραμμή».
Οι τέτιες τοποθετήσεις και ενέργειες προμηνούσαν την πολιτική 
της υποστήριξης χωρίς όρους του Κέντρου, τη γραμμή που θα 
ακολουθηθεί από τη ρεβιζιονιστική ηγεσία του κινήματος μετά 
την 6η ολομέλεια.
Πέρα απ' αυτές τις αδυναμίες και τα σοβαρά λάθη, οι εκλογές 
του 1956 έδειξαν την τεράστια ζωτικότητα και δύναμη του κομ
μουνιστικού και λαϊκού κινήματος στη χώρα μας, τη μαστορική 
δουλειά χιλιάδων και χιλιάδων κομμουνιστών κι όχι τη «σοφία» 
και τη «μαστοριά» «ορισμένων κομμουνιστών στην Ελλάδα που 
ακολουθώντας άλλη γραμμή από εκείνη της καθοδήγησης του 
ΚΚΕ» πέτυχαν ό,τι πέτυχαν, όπως υποστηρίχτηκε και υποστη
ρίζεται από την 6η και μετά.
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Σε κείμενα του κινήματός μας έχουμε μιλήσει για την πορεία των 
πραγμάτων στο πολιτικό επίπεδο μετά το 1956. Για τη γενική 
πολιτική γραμμή, για τις «διορθώσεις» στο συνδικαλιστικό, στο 
Κυπριακό, για τη διάλυση των κομματικών οργανώσεων του 
ΚΚΕ, για την επανάληψη πειραμάτων κατασκευής κομμάτων 
όπως της «ΔΕ» του Η. Τσιριμώκου, για τις «διορθώσεις» στο μέ
τωπο της πάλης για την ειρήνη κλπ κλπ. Θα γυρίσουμε ξανά 
όπου χρειαστεί.
Για την ώρα, λίγα λόγια για τις εκλογές του 1958. Η «σταθερο
ποίηση» της παπαγικής περιόδου πήρε τέλος με την όξυνση του 
Κυπριακού και των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η καραμανλική 
οχταετία άρχισε και με εσωτερικές κρίσεις έτσι που δύο χρόνια 
μετά τις εκλογές του 1956 οι διασπάσεις στους κόλπους της δε
ξιάς ανάγκαζαν τον Κ. Καραμανλή να προσφύγει σε εκλογές. Εί
χαν προηγηθεί συνεννοήσεις Κ. Καραμανλή - Γ. Παπανδρέου 
τούτη τη φορά με συνεργασία, με εκλογικό σύστημα χειρότερο 
από το «τριφασικό» του 1956. Τελικά η συνεργασία δεν πραγ
ματοποιήθηκε αλλά το εκλογικό σύστημα επιβλήθηκε. Ο σκοπός 
ήταν πάλι το δικομματικό σύστημα με τα υψηλά ποσοστά για τη 
συμμετοχή στη β' κατανομή.
Η ρεβιζιονιστική ηγεσία πιστεύει ακράδαντα πως η συνεργασία 
της με τον Σπ. Μαρκεζίνη είναι σίγουρη και πως θα βγει οπτό τις 
εκλογές κυβέρνηση Μαρκεζίνη... Αποκρούει προτάσεις συνεργα
σίας από πολλές μεριές πριν κλείσει τη συμφωνία. Ο Μαρκεζί- 
νης τραβάει τις διαπραγματεύσεις σε μάκρος.
Όταν ο Μαρκεζίνης κάνει πίσω την τελευταία στιγμή, δημιουρ- 
γείται ατμόσφαιρα πανικού, γιατί οι προθεσμίες τελειώνουν και 
είναι υποχρεωμένη η ρεβιζιονιστική ηγεσία να καταφύγει στην 
αυτοτελή κάθοδο της ΕΔΑ. Η προοπτική είναι ζοφερή, σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις. Τόσο «δεμένη» με τις μάζες είναι η εδώ και η 
«έξω» ρεβιζιονιστική ηγεσία ώστε τα χάνει μπροστά στη λαϊκή 
χιονοστιβάδα όπως φανερώνεται στις συγκεντρώσεις και στη 
συνολική προεκλογική δουλειά. Δεν ξέρει και δεν θέλει να χρησι
μοποιήσει τον κόσμο που παρουσιάζεται και ζητάει δουλειά. 
Εμβρόντητη ανακαλύπτει πως η ΕΔΑ βγαίνει δεύτερο κόμμα. Δεν
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ξέρει τι να κάνει. Και πέφτει σε λίγο στην πιο «εικοστοσυνε- 
δριακή» ευφορία: «Ανοιξε ο δρόμος για το ειρηνικό πέρασμα στο 
σοσιαλισμό» διακηρύσσει ο Δ. Παρτσαλίδης στην «Πράβδα». Η 
εξαπόλυση τρομοκρατίας από το καλοκαίρι του 1958 δεν θα τη 
σωφρονίσει. Γι' αυτό στις εκλογές του 1961 θα προβλέψει 100 
βουλευτές... Για να διαψευστεί για άλλη μια φορά.

ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ

Ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του κομμουνιστικού και του 
λαϊκού κινήματος της χώρας μας είναι η πάλη των φυλακισμέ
νων και εξόριστων αγωνιστών από το 1945 και πέρα...
Δεν πρόκειται να καταπιαστούμε συνολικά με το πελώριο αυτό 
θέμα. Θα θίξουμε μονάχα μερικά ζητήματα. Ζητήματα προσα
νατολισμού που δόθηκε, γραμμής και πώς γενικά εφαρμόστηκε 
στην πράξη.
Οι θέσεις του ΚΚΕ, που ήταν θέσεις του διεθνούς κομμουνιστικού 
κινήματος, πρόβλεπαν πως σε κάθε φυλακή ή στρατόπεδο διο
ρίζεται από το κόμμα μια κομματική επιτροπή. Οι φυλακισμένοι, 
κρατούμενοι ή εξόριστοι - μέλη του κόμματος, χάνουν την κομ
ματική ιδιότητά τους όσο κρατούνται. Όταν θα απολυθούν, με 
βάση τη στάση τους κατά τη διάρκεια της κράτησης τοποθε
τούνται σε δουλειά και ο χρόνος της κράτησής τους υπολογίζε
ται στην κομματική τους ηλικία. Ο ρόλος της κομματικής επι
τροπής είναι να ελέγχει τη στάση των κομμουνιστών (ανάκριση, 
δίκες, εξορία ή φυλακή) και να φροντίζει ώστε να λειτουργούν 
σωστά οι ομάδες συμβίωσης που παίρνουν μέρος όλοι οι φυλα
κισμένοι ή εξόριστοι έξω από όσους κρίνονται πως είναι πρά- 
χτορες του εχθρού ή η στάση τους είναι ασυμβίβαστη με την 
ιδιότητα του φυλακισμένου, εξόριστου ή κρατούμενου λαϊκού 
αγωνιστή.
Αυτά ίσχυαν... Στην πράξη όμως οι παραπάνω αρχές παραβιά
στηκαν και στη διάρκεια της 4ης Αυγούστου.
Στην περίοδο μετά το 1945 όλα αυτά πήγαν περίπατο. Στις φυ
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λακές, τη γενική κομματική εντολή την είχαν από το 1947 και 
πέρα δύο αναπληρωματικά μέλη της ΚΕ. Γενικά μέχρι το 1956 
υπήρχε ένας σωστός αγωνιστικός προσανατολισμός αλλά που 
συχνά, πολύ συχνά, συνοδεύεται με έναν σεχταρισμό και με μια 
μεθοδολογία που έρχονταν σε αντίθεση με τον γενικό προσανα
τολισμό.
Υπάρχουν κομματικοί υπεύθυνοι κατά φυλακή αλλά και πολιτική 
οργάνωση όπου αποκλείονται όσοι δεν είναι προσωπικά γνω
στοί στα στελέχη της κι όσοι κρίνονται απειθάρχητοι, «αντιηγε- 
τικοί». Η μπάλα παίρνει κόσμο και κοσμάκη σε πολλές περιπτώ
σεις. Την περίοδο 1945-1950 θα δοθούν σκληρές μάχες από τους 
φυλακισμένους. Οι εκτελέσεις, οι δίκες δίνουν και παίρνουν. Οι 
αγωνιστές δίνουν τη μάχη τους στα στρατοδικεία... Πολλοί τη δί
νουν έχοντας στην πλάτη τους ρετσινιές ή μια «αόρατη» απο
μόνωση.
Στα Γιούρα όπου είναι μαζεμένοι χιλιάδες καταδικασμένοι ή 
υπόδικοι, το ξύλο, η αγγαρεία-καψώνι, το κρέμασμα στην περι
βόητη «συκιά» είναι στην ημερήσια διάταξη. Όμως ο αριθμός αυ
τών που σπάνε είναι περιορισμένος.
Μετά το 1952 στις φυλακές μπαίνουν οι υπόδικοι του 3 7523 (αυ
τοί που έρχονται απέξω). Δημιουργούνται προστριβές με τους 
καθοδηγητές. Ο ένας έχει απολυθεί και βρίσκεται στον Αη- 
Στράτη. Ο άλλος αμύνεται όσο μπορεί. Τελικά γίνεται η «σύν
θεση»...
Η κατάσταση θα αλλάξει ριζικά, προς το χειρότερο βέβαια, μετά 
την 6η. Ξεσπάνε οι εκρηκτικές καταστάσεις που υποβόσκουν. 
Αλλά οι ηγέτες του ρεβιζιονισμού θα ευχαριστηθούν γρήγορα για 
την κατάσταση στις φυλακές. Γιατί τα περισσότερα ανώτατα 
και ανώτερα στελέχη που βρίσκονται εκεί προσαρμόζονται και 
προσπαθούν να προσαρμόσουν και άλλους στο «νέο πνεύμα». 
Κάποιοι το κάνουν βλαστημώντας μέσα τους. Η πολιτική οργά
νωση διαλύεται (την εντολή για τη διάλυση στις φυλακές και τις

23. (Σ.τ.ε.) Πρόκειται για μετάξικό νόμο «περί κατασκοπείας».
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εξορίες την έχει δώσει το 1955 το ΠΓ). Επικρατεί ένα καθεστώς 
ατέρμονων συζητήσεων όπου όλοι συναγωνίζονται να αποδεί
ξουν πως είναι βαθιά μέσα στο πνεύμα του 20ού και της 6ης. 
Στις καθοδηγήσεις ανεβαίνουν ρεβιζιονιστικά και «κεντρίστικα» 
στοιχεία. Πάει περίπατο ο παλιός αγωνιστικός προσανατολι
σμός. «Όλα για να βγούμε έξω», αυτό κυριαρχεί.
Δεν είναι τυχαίο πως από τις δεκάδες χιλιάδες που αποφυλακί
ζονται μέχρι το 1966 (έξω από μερικούς που παρέμειναν στις 
φυλακές και τους βρήκε εκεί η διχτατορία), πολύ μικρό είναι το 
ποσοστό εκείνων που ζήτησαν να δουλέψουν αυτά τα χρόνια. 
Δεν είχε λόγους να μην είναι ικανοποιημένο το ΠΓ των ρεβιζιονι- 
στών.
Το 1947 στην Ικαρία ήταν μαζεμένοι γύρω στους 12.000 εξόρι
στους. Ο Δ. Παρτσαλίδης στο σύντομο διάστημα που κάθησε 
εκεί (πριν δραπετεύσει) καθιέρωσε την πολιτική οργάνωση — 
στην ουσία δύο πολιτικές οργανώσεις μια του ΚΚΕ και μια άλλη 
του ΑΚΕ24. Η πραγματοποίηση του χωρισμού των εξόριστων σε 
δύο οργανώσεις έγινε στο Μακρονήσι πριν μεταφερθούν οι 
2.850 εξόριστοι το καλοκαίρι του 1950 στον Αη-Στράτη. Έξω 
από τα μέτρα αυτά, δόθηκαν οδηγίες τέτιες που διευκόλυναν 
στην υιοθέτηση μιας πολιτικής «αψόγου στάσεως» απέναντι 
στις αρχές, δηλαδή στους δεσμοφύλακες, που κορυφώθηκε 
όταν συγκεντρώθηκαν όλοι οι εξόριστοι απ' όλα τα νησιά στο 
Μακρονήσι. Για την πολιτική αυτή δυστροπούσε μια μεγάλη

24. (Σ,τ.σ.) Το ΚΚΕ το 1935 είχε αποφασίσει να εντάξει όλες τις δυνάμεις 
του στο χωριό, στο ΑΚΕ (του Κ. Γαβριηλιδη κ.ά.). Η Διεθνής είχε αντιταχθεί στην 
απόφαση αυτή αρχικά. Τελικά υποχώρησε στο πλαίσιο της απόφασης ποΰχε 
πάρει το 7ο συνέδριο να αφήνει μεγάλα περιθώρια πρωτοβουλίας στα ΚΚ.

Η απόφαση αυτή δεν εφαρμόστηκε στην πράξη παρά μονάχα με το 7ο συ
νέδριο του ΚΚΕ (το 1945). Έγινε μάλιστα και συνέδριο του ΑΚΕ (μετά την εφαρ
μογή της απόφασης) τον Ιούνη του 1946 όπου μίλησε ο Ζαχαριάδης. Πραχτικά 
τραβήχτηκαν μια σειρά στελέχη του ΚΚΕ σε ηγετικές θέσεις του ΑΚΕ, απόχτη- 
σαν μια παντιέρα «αγροτιστή» και πήραν μια ανταγωνιστική στάση απέναντι 
στο ΚΚΕ.
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μάζα αγωνιστών. Εκεί, με τη μεγαλύτερη ελαφρότητα, περιορί
στηκε -χωρίς να δοθεί καμιά εξήγηση— ο αριθμός των ενταγ
μένων στην πολιτική οργάνωση.
Πρέπει να σημειώσουμε ακόμα, πως το στρατόπεδο των εξόρι
στων γυναικών από τη Χίο που ήταν αρχικά, μεταφέρθηκε στο 
Τρίκερι. Στο Μακρονήσι θα μεταφερθούν αφού είχε τελειώσει η 
«πρώτη φάση» της «αναμόρφωσης» των ανδρών εξόριστων. 
Εκεί θα ξεσπάσει και θα αναπτυχθεί μια μεγάλης έκτασης φρα
ξιονιστική δουλειά, που θα υποκινηθεί και θα καθοδηγηθεί από 
παιδαγωγό και πρωταγωνίστρια των δεξιών τάσεων αργότερα. 
Μετά την επιστροφή των εξόριστων γυναικών στο Τρίκερι, το 
στρατόπεδο θα διασπαστεί με ολέθριες συνέπειες. Το έδαφος 
που βρήκε να αναπτυχθεί η φραξιονιστική δραστηριότητα ήταν 
λάθη σεχταριστικού χαραχτήρα βέβαια. Μέσα όμως στον αντι- 
σεχταρισμό της, η τάση αυτή περιέκλεινε πολλά από τη γραμμή 
της «αψόγου στάσεως» προς τις αρχές που σημειώσαμε πιο 
πάνω. Πρέπει να υπογραμμίσουμε πως στο Μακρονήσι οι εξό
ριστες γυναίκες τάβγαλαν πέρα πολύ καλύτερα από τους άν- 
δρες.
Το ίδιο ισχύει για τις γυναίκες που πέρασαν στρατοδικεία. Το 
ποσοστό —τουλάχιστον στο κέντρο— των γυναικών που πέρα
σαν παλληκαρίσια τις ανακρίσεις και τα στρατοδικεία ήταν συ
χνά συντριπτικά ψηλό σε σχέση με τους άνδρες. Στις γυναικείες 
φυλακές Αβέρωφ, παρά το σεχταρισμό στην οργάνωση και στην 
αντιμετώπιση των αγωνιστριών, τάβγαλαν πέρα χωρίς να πε
ράσουν την περιπέτεια των εξόριστων γυναικών. Η ενότητα 
απειλήθηκε, αλλά το ήθος, η αντοχή και η κομματικότητα των 
αγωνιστριών που αντιμετώπιζαν τις μεθόδους της «υπερκαθο- 
δήγησης», συνετέλεσε να μην πάρει έκταση η δυσαρέσκεια και η 
αγανάχτηση που επικρατούσε σε σημαντικό βαθμό.
Η στάση που τηρούσε μέχρι το 1947 το μεταδεκεμβριανό κρά
τος απέναντι στους στρατιώτες που είχαν επισημανθεί σαν 
ΕΠΟΝίτες, κομμουνιστές κλπ, πέρασε από δύο φάσεις: αρχικά 
διώκονται με αναβολές «λόγω υγείας». ((Αριστερή πλευρίτιδα», 
όπως λεγόταν τότε η αιτιολογία από τη λαϊκή θυμοσοφία. Σε συ
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νέχεια, όσο οργάνωνε το στρατό η αγγλική αποστολή —αργό
τερα θα πάρουν την πρώτη θέση οι αμερικάνοι «σύμβουλοι»- οι 
«ειδήμονες» ξένοι και ντόπιοι σκάρωσαν «τάγματα σκαπανέων». 
(Τάγμα είναι ευφημισμός. Κάθε τάγμα αριθμούσε πολλές χιλιά
δες φαντάρους. Συχνά και 10 πάνω χιλιάδες). Δημιουργήθηκαν 
το Α' τάγμα (Κρήτη), Β' τάγμα (Αιόπεσι), Γ' τάγμα (Τουντουλάρ - 
περιοχή Θεσσαλονίκης). Σχεδιάστηκε να σταλούν στα Γιούρα. 
Τελικά διαλέχτηκε το Μακρονήσι.
Πρώτα φτιάχτηκε το Γ' τάγμα στο Τουντουλάρ, όπου πειραμα
τίστηκαν στις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουν αργότερα στο 
Μακρονήσι. Το Γ' στο Μακρονήσι ήταν η απειλή —το φόβητρο— 
για τα δύο άλλα τάγματα. Το Φλεβάρη του 1948 άρχισε η επί
θεση κατά του Α' τάγματος με απροσχημάτιστες δολοφονίες, 
μαζική εισβολή του Γ' τάγματος, πυρά από τη θάλασσα κλπ. Γε
γονότα μικρότερης έκτασης έγιναν στο Β' τάγμα και στο Γ' κέ
ντρο παρουσίασης αξιωματικών όπου κρατούνταν οι αξιωματι
κοί του ΕΛΑΣ που είχαν στείλει εκεί από τα νησιά και οι έφεδροι 
αξιωματικοί που ήταν «χαρακτηρισμένοι».
Μετά τη δημιουργία του κλίματος που έκανε το Μακρονήσι 
«μπαμπούλα», μεταφέρθηκαν και οι στρατιωτικές φυλακές 
(ΣΦΑ). Εκεί μετέφεραν τους υπόδικους από τη Γενική Ασφάλεια 
και γίνονταν τα φοβερότερα βασανιστήρια. Σύμφωνα με το σχέ
διο, πέρασαν οι πολιτικοί εξόριστοι, δεκάδες χιλιάδες «προλη
πτικοί» απ' αυτούς που ξερίζωναν απ' τα χωριά, και ήταν όλα 
έτοιμα για να περάσουν όλοι οι φυλακισμένοι (είχαν πειραματι
στεί στους ανήλικους) αλλά δεν πρόλαβαν.
Φυσικά σ' έναν εμφύλιο πόλεμο, και του χαραχτήρα του δικού 
μας όπου συγκρουόταν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο κάτι 
πολύ γενικότερο απ' αυτό που θέλουν να βλέπουν σήμερα κρι
τικοί κι από τα δεξιά και από τα «αριστερά», οι εχθροί του λαϊ
κού κινήματος θα προσπαθούσαν έτσι κι αλλιώς να βάλουν στο 
χέρι όσον κόσμο μπορούσαν, πολύ περισσότερο που εδώ εφαρ
μόστηκαν νέα συστήματα (ξεσηκώματα πληθυσμών ολόκληρων 
περιοχών, κλείσιμο άλλων σε στρατόπεδα κλπ κλπ). Αλλά στην 
περίπτωσή μας έγινε μπορετό στους ξένους ιμπεριαλιστές και
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τα όργανά τους να το κάνουν αρκετά άνετα. Στο σύνολο -  κατά 
πολύ μέτριους υπολογισμούς— 100.000 που ήταν κλεισμένοι σε 
φυλακές στρατόπεδα κ.ά. το 1948-49, υπήρχαν τουλάχιστον 
30.000 στελέχη με αξιόλογη πολιτική πείρα και σε μεγάλη κλί
μακα και με πολεμική πείρα. Η δυνατότητα αυτή δόθηκε στους 
ιμπεριαλιστές από την ταλάντευση και την πολιτική των «βαθ
μιαίων βημάτων» του 1946-47. Η πολιτική αυτή -τόχουμε ση
μειώσει- ήταν αποτέλεσμα εμπλοκής εσωτερικών και εξωτερι
κών παραγόντων και που πήρε τέλος εξωτερικά με την οπτό- 
κρουση του σχεδίου Μάρσαλ και εσωτερικά με την 3η ολομέλεια 
(1947, φθινόπωρο). Έπρεπε να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος. 
Μπορούσε να κερδηθεί; Σ' ένα βαθμό. Αν δραστηριοποιούνταν 
οι εσωτερικοί παράγοντες προς την κατεύθυνση αυτή κι αν δι
νόταν μια αντίστοιχη βοήθεια οπτό τα αδελφά κόμματα στον πο
λιτικό, διπλωματικό τομέα αλλά και στον υλικό τομέα. Κάτι τέτιο 
δεν έγινε.
Οι ταλαντεύσεις και η διπλή πολιτική της ηγεσίας του ΚΚΕ επέ- 
δρασαν στους προσανατολισμούς των καθοδηγητών στα στρα
τόπεδα και τις φυλακές. Πέρα οπτό τη γενική πολιτική ευθύνη -  
όπως έχουμε πει αλλού- ιδιαίτερες ευθύνες υπάρχουν για τα 
στελέχη που άμεσα καθοδηγούσαν την κομματική δουλειά στην 
πρωτεύουσα και που εφάρμοζαν μια δική τους πολιτική.

ΟΙ «ΟΠΟΡΤΟΥΝΙΣΤΕΣ», ΟΙ «ΗΡΩΕΣ», Η «ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΟΥΡΑ»

Η οπορτουνιστική στάση στελεχών που η ίδια η καθοδήγηση 
του ΚΚΕ τοποθέτησε στα μεγάλα αστικά κέντρα, πήρε σβάρνα 
το σύνολο των μελών του κόμματος και των αγωνιστών γενικά 
στις μεγάλες πόλεις. Οπορτουνιστές ήταν όλοι όσοι πιάνονταν. 
Πιασμένη στη μέγγενη των δικών της λαθών η καθοδήγηση του 
ΚΚΕ τάβαζε με τους κομμουνιστές και τους αγωνιστές συνολικά. 
«Θέλουν και πιάνονται». Αυτό το σύνθημα κυκλοφόρησε αρκε
τές φορές στα χρόνια όχι μονάχα του 1947-49 αλλά και αργό
τερα. Φυσικά υπήρχε, όπως υπάρχουν πάντοτε αλλά περισσό
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τερο αυτή την εποχή, ένας αριθμός στελεχών και μελών του ΚΚΕ 
που αφέθηκε να πιαστεί —προσδοκώντας ότι έτσι είναι καλύ
τερα— κι ένας άλλος αριθμός που δεν «βγήκε έξω» όπως είπαμε, 
όχι γιατί διαφωνούσε αλλά γιατί δεν ήθελε. Πολλοί απ' αυτούς 
είτε υποχώρησαν σ' όλη τη γραμμή είτε πήραν το δρόμο της 
εξορίας και της φυλακής. Αυτό όμως είναι ένα πράγμα και άλλο 
να λέγεται για το σύνολο των κομμουνιστών και των αγωνιστών 
που πιάστηκαν, πως πιάστηκαν γιατί το ήθελαν. Αν οι οπορ
τουνιστές ήταν τόσες δεκάδες χιλιάδες, τότε ποιος έφταιγε γι' 
αυτό; Αποτελούσε μια αυτοκαταδίκη της ηγεσίας του ΚΚΕ αυτός 
ο μαζικός οπορτουνισμός.
Οι «εκλεκτοί» της καθοδήγησης υπεύθυνοι στα στρατόπεδα — 
κύρια στο Μακρονήσι — έδωσαν μια γραμμή όχι απλά οπορτου- 
νιστική, αλλά και ανόητη. «Μην πανικοβάλλεστε», «δεν γίνονται 
βασανιστήρια», «αυτά τα λένε ηττοπαθείς», «θα μας απολύσουν 
όλους», και μια σειρά φαιδρότητες του είδους. Αφόπλισαν αγω
νιστικά τη μεγάλη μάζα των αγωνιστών κι αυτός είναι ο λόγος 
που υπήρξαν τόσες απώλειες. Τυχεροί ήταν πολλοί που δεν εί
χαν επαφή. Το 90% όσων κράτησαν λχ στο Α' τάγμα δεν ήταν 
ενταγμένοι στην πολιτική οργάνωση. Το 1950 οι «οπορτουνι
στές» βαφτίζονται «ήρωες». Με απόφασή της η καθοδήγηση 
του ΚΚΕ όχι μονάχα χαρακτηρίζει «ήρωες» όσους κράτησαν στο 
Μακρονήσι αλλά και αποφασίζει πως για τους μακρονησιώτες 
γενικά που δεν κράτησαν —έξω από όσους έγιναν βασανιστές 
και όργανα— δεν θα ισχύουν όσα ισχύουν για τους δηλωσίες γε
νικά.
Από τον οπορτουνισμό περνάμε στον ηρωισμό. Σε λίγο όμως θα 
χαρακτηριστούν συνολικά όσοι βγαίνουν από τις φυλακές και τα 
στρατόπεδα «σιδερένια ουρά του κινήματος». Θα πάρει σβάρνα 
όλους. Κι αυτούς που βγήκαν και στρώθηκαν στη δουλειά κι αυ
τούς που δεν έδωσαν το «παρών». Η καθοδήγηση δεν προσπα
θούσε να προσέξει, να αντιληφθεί τι είδους διαπαιδαγώγηση δι
νόταν από τους εκλεκτούς της στον κόσμο και να πάρει τα κα
τάλληλα μέτρα. Απογοητευόταν η καθοδήγηση του ΚΚΕ γιατί 
πόνταρε σε λαμπερά ονόματα που έβγαιναν και στρώνονταν
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στις «ειρηνικές» τους ασχολίες ή τη σκυλόβριζαν κιόλας. Αφού 
λοιπόν τόσοι και τόσοι που θεωρούσε σαν τους καλύτερους 
έβγαιναν σκάρτοι, τότε τους άλλους τους θεωρούσε σαβούρα. 
Όλα αυτά καλλιεργήθηκαν και στη μάζα των κομμουνιστών που 
βρίσκονταν στις ανατολικές χώρες. Και αναπτύχθηκε μια τάση 
περιφρόνησης σ' όλους τους κομμουνιστές που βρίσκονταν 
στην Ελλάδα. Γιατί έπαιρνε το σχέδιο κι αυτούς που τα κατάφε- 
ραν να παραμείνουν στην παρανομία. «Πλουμπιδικοί», «τιτοϊ- 
κοί» κλπ. Το ίδιο θα συμβεί, αλλά σε μεγαλύτερη έκταση, μετά 
την 6η: «ζαχαριαδικοί» όσοι διαφωνούσαν με το «νέο πνεύμα», 
«γουσοπουλικοί» όλοι οι κομμουνιστές της Θεσσαλονίκης κλπ 
κλπ. Και τις περισσότερες φορές ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που 
έπαιζαν τα πρωτοπαλλήκαρα και επί Ζαχαριάδη και μετά την 
6η. Υπάρχουν τραγελαφικές περιπτώσεις κομμουνιστών που 
απομονώθηκαν από τους ίδιους ανθρώπους πριν την 6η γιατί 
ήταν «αντιζαχαριαδικοί» και πάλι μετά την 6η γιατί ήταν «ζαχα- 
ριαδικοί»...
Εδώ προβάλλει μια πλευρά της διαπαιδαγώγησης που δινόταν 
στους κομμουνιστές της Ελλάδας. Κι όχι μονάχα σ' αυτούς. Είναι 
άλλο πράγμα να εφαρμόζεις πιστά και ευσυνείδητα τη γραμμή ή 
την απόφαση που πάρθηκε, κι άλλο πράγμα να μεταβάλλεσαι 
σε κραυγαλέο υπερθεματιστή και φτηνό χειροκροτητή. Κομμου
νιστές που για διαφόρους λόγους είχαν αναπτυγμένη αυτή την 
τάση έπρεπε να μην προωθούνται. Συνέβαινε το αντίθετο. Κι 
αυτό έκανε ζημιά στη διαπαιδαγώγηση των κομμουνιστών. Ο 
Ζαχαριάδης όταν γύρισε από το Νταχάου, το πρώτο διάστημα 
έκφραζε την αποστροφή του για τέτια φαινόμενα όπως και για 
τις οργανωμένες «κλάκες» των Μπαρτζώτα και λοιπών. Αλλά 
πόσο κράτησε αυτό; Σημερινό ηγετικό στέλεχος του «Κ»ΚΕ σε 
προσυνεδριακή δουλειά του 1945 αντί να ασχοληθεί στο λόγο 
του με τα προβλήματα της δουλειάς τόριξε στο λιβανιστήρι. Σε 
μια κορώνα είπε: «Δώσμου ένα λαό σαν τον ελληνικό λαό και θα 
αναποδογυρίσω τον κόσμο, είπε ο σύντροφός μας Νίκος Ζαχα
ριάδης». «Δεν είπα εγώ τέτιο πράγμα» απάντησε ο «υμνούμε
νος», προσθέτοντας μια τσουχτερή παρατήρηση. Ο ίδιος λιβάνι-
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οτής θα πει ένα σωρό στην «επιτροπή Κουζίνεν» που «ερευ
νούσε» τα λάθη του Ζαχαριάδη. Αλλά αυτά βάστηξαν λίγο από 
την πλευρά του Ν. Ζαχαριάδη.

Ο ΑΗ-ΣΤΡΑΤΗΣ

Είναι γεγονός πως στο εσωτερικό τη μεγαλύτερη αντίσταση στο 
«νέο πνεύμα» του 20ού και της 6ης πρόβαλαν οι εξόριστοι του 
Άη-Στράτη στην πλειοψηφία τους. Η αντίσταση που πρόβαλαν 
μπορούσε να γινόταν πιο ενεργητική και ολοκληρωμένη. Και το 
σπουδαιότερο, να εκδηλωθεί κατά τον ίδιο τρόπο και έξω, όταν 
έβγαιναν. Τέτια ήταν η διάθεση και η θέληση της πλειοψηφίας 
των αγωνιστών. Το ότι δεν έγινε κάτι τέτιο οφείλεται στο ρόλο 
που έπαιξε η καθοδηγητική ομάδα του στρατοπέδου και μια 
σειρά άλλα στελέχη. Το γιατί στον Αη-Στράτη δόθηκε η μεγαλύ
τερη μάχη ενάντια στο ρεβιζιονισμό μέσα στα όρια που διαγρά
ψαμε, αυτό οφειλόταν σε λόγους που σχετίζονταν με την πείρα 
που είχαν ζήσει οι εξόριστοι αγωνιστές σ' ό,τι αφορούσε τις συ
νέπειες της οπορτουνιστικής γραμμής στο Μακρονήσι και μετά, 
αλλά και στην ωμότητα της επέμβασης και των μεθόδων της ρε- 
βιζιονιστικής καθοδήγησης του ΚΚΕ για την επιβολή του «νέου 
πνεύματος» που αποκάλυπταν την ουσία της στροφής. Ο Αη- 
Στράτης έγινε καρφί στα μάτια της ρεβιζιονιστικής καθοδήγησης 
και τα όσα έκανε για να σπάσει την αντίσταση των αγωνιστών 
καθώς και η προγραφή όσων έβγαιναν έξω, ήταν τόσο πολλά 
και τέτια που η καθοδηγητική ομάδα έπρεπε να βγάλει τα συ- 
μπεράσματά της. Αντί γι' αυτό καλλιέργησε τη θεωρία πως για 
όλα έφταιγαν 20-30 άνθρωποι στην ΕΔΑ και ότι αυτό που χρει
αζόταν ήταν να ενημερωθεί το κόμμα.

Η ΛΙΠΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

Πολλά ΚΚ με ενθουσιασμό, μετά την αναταραχή που προκλή-
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θηκε με τη δημοσίευση της Έκθεσης Χρουστσώφ25, χαιρέτισαν 
το 20ό συνέδριο. Το ΚΚΕ βρισκόταν τότε στα «τελειώματα». 
Σκαρωνόταν η «6η ολομέλεια».
'Οταν δόθηκε σε δημοσιότητα η ανακοίνωση της 6ης, προκλή- 
θηκε στο εσωτερικό μια αναστάτωση σε πολλά ανώτατα και 
ανώτερα στελέχη που βρίσκονταν ελεύθερα ή στις φυλακές. 
Ορισμένων οι αντιδράσεις ήταν οργισμένες αλλά είτε «εν στενώ» 
ή «κατ' ιδίαν». Αλλά μια και είχαν να κάνουν με μια απόφαση του 
καθοδηγητικού οργάνου του κόμματος πειθάρχησαν. Από τις 
φυλακές και τον Άη-Στράτη στάλθηκαν χαιρετισμοί. Του Άη- 
Στράτη ο χαιρετισμός ήταν συγκρατημένος και κάπως «πονη
ρός», πράγμα που προκάλεσε την αγανάκτηση των ρεβιζιονι- 
στών ηγετών.
Ενορχηστρωμένες επιχειρήσεις «εξέγερσης» των πραγματικών 
εκπροσώπων του «νέου πνεύματος» εξαπολύθηκαν και στη νό
μιμη δουλειά, αλλά κύρια στον Αη-Στράτη που πρωτοστάτησαν 
παλιά στελέχη του ΚΚΕ με αρκετή πείρα σε τέτιου είδους καμώ
ματα. Όλα σχεδόν τα μέλη της ΚΕ ή άλλα στελέχη που βρίσκο
νταν στις φυλακές, έξω από ελάχιστες εξαιρέσεις, έστελναν πα- 
ραγγελιές και μηνύματα στον Αη-Στράτη για να πάρει τη 
«στροφή». Σ' αυτούς συγκαταλέγονται σημερινοί ηγέτες του 
«Κ»ΚΕ.
Η ιδεολογικο-πολιτική πάλη στον Αη-Στράτη οξυνόταν αλλά κα
ταβαλλόταν από τους υπεύθυνους κάθε προσπάθεια να περιο
ρίζεται και να εντοπίζεται. Το χειρότερο, όταν έβγαιναν έξω τα 
καθοδηγητικά στελέχη, με πλάγιους τρόπους στην αρχή χρησι
μοποίησαν τους αη-στρατίτες για την προώθηση της δικής τους 
προσωπικής θέσης. Κι από μια περίοδο κι ύστερα, αφού με τη 
χρησιμοποίηση του «κύρους» τους εκτόνωσαν τις διαθέσεις του

25. (Σ.τ.ε.) Στη διάρκεια του 20ού συνέδριου και κεκλεισμε'νων των θυρών ο 
Χρουστσώφ παρουσίασε μια εισήγηση που αναφέρονταν στην «προσωπολα
τρεία» και στα «εγκλήματα» του Στάλιν. Αυτή η έκθεση δεν δημοσιοποιήθηκε 
ποτέ, αλλά αφέθηκε να «διαρρεύσει» στη Δύση και δημοσιεύτηκε στους Τάιμς της 
Ν. Υόρκης. Οι σοβιετικοί δεν διέψευσαν ούτε επιβεβαίωσαν το περιεχόμενό της.
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μεγαλύτερου μέρους, έκαναν ανοιχτά δουλειά είτε για να βοηθη- 
θεί το «κόμμα», είτε για να μην κάνουν «τυχοδιωκτισμούς».
Το φαινόμενο της λιποταξίας και της προσαρμογής των υπεύ
θυνων ήταν γενικότερο. Και μέσα οτην Ελλάδα αλλά και έξω απ' 
αυτήν. Έτσι γύρω στα 1960, δημισυργήθηκε μια κατάσταση στο 
εσωτερικό που χωρίς να είναι καθησυχαστική για τους ρεβιζιο- 
νιστές ηγέτες, τους επέτρεπε να ελέγχουν την κατάσταση, 
πράγμα που θα ήταν αδύνατο αν ακολουθιόταν άλλος δρόμος... 
Ο δρόμος που υπόδειχνε η κατάσταση και σι διαθέσεις του με
γαλύτερου μέρους των αγωνιστών που αντιτάχθηκαν στον Αη- 
Στράτη στο ρεβιζιονισμό, αλλά και όλων των αγωνιστών που με 
διάφορους τρόπους εκδήλωναν σ' αυτόν ή σ' εκείνο το βαθμό 
την αντίθεσή τους.

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΡΕΒΙΖΙΟΝΙΣΜΟ

Για να προσπαθήσουμε να τοποθετήσουμε την πορεία της αντι
παράθεσης στο ρεβιζιονισμό στη χώρα μας μετά το 20ό συνέ
δριο και την 6η ολομέλεια, θα πρέπει να πούμε μερικά πράγ
ματα για το διεθνές μέτωπο της αντιπαράθεσης στο ρεβιζιονι- 
σμό καθώς και τις εξελίξεις στο κομμουνιστικό κίνημα μετά το 
1956.
Όπως έχει αποδειχτεί, στην περίοδο μετά το θάνατο του Στά
λιν (1953) και το 20ό συνέδριο, στα ΚΚ αλλά και στη Σοβιετική 
Ένωση γενικά σημειώνονται μια σειρά αλλαγές που συντελού- 
νται όμως με συγκρούσεις και πραξικοπηματικές ενέργειες. Τέ- 
τιες στάθηκαν η εκτέλεση του Μπέρια26 (λίγοι τολμούν να ισχυ
ρίζονται σήμερα πως έγινε δίκη) και σειρά άλλων εκτελέσεων, 
φυλακίσεων και εκκαθαρίσεων. Στην εξουσία προωθείται το 
αστικοποιημένο στρώμα κομματικών υπεύθυνων, οικονομικών

26. (Σ.τ.ε.) Ο Μπέρια πιάστηκε σε συνεδρίαση του Προεδρείου του ΚΚΣΕ 
τον Ιουνη του 1953. Το Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου ανακοινώθηκε ότι είχε πε
ράσει από δίκη και είχε εκτελεστεί.
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στελεχών, στρατιωτικών παραγόντων και ειδικών. Ταυτόχρονα 
ο «λενινιστικός πυρήνας», δηλαδή οι εκπρόσωποι του στρώμα
τος αυτού στην καθοδήγηση του κόμματος, μεταχειρίζονται μια 
σειρά τεχνάσματα για να εξαπατήσουν τους κομμουνιστές όχι 
μονάχα της Σοβιετικής Ένωσης αλλά και των άλλων χωρών. Τέ
τια τεχνάσματα στάθηκαν η ανώνυμη καταγγελία της «προσω
πολατρείας», η έξαρση της δημοκρατίας και της συλλογικότη- 
τας, η κριτική μερικών πραγματικών λαθών του Στάλιν, η «σύ
σταση» προς τα ΚΚ των ανατολικών χωρών για διεύρυνση της 
δημοκρατίας και της παροχής μεγαλύτερης προσοχής στην πα
ραγωγή καταναλωτικών αγαθών (το ίδιο έγινε και στη Σοβιετική 
Ένωση).

Ταυτόχρονα γίνονται ανοίγματα στην εξωτερική πολιτική, κλεί- 
νεται η ανακωχή στην Κορέα (οι συνομιλίες είχαν αρχίσει όταν 
ζούσε ακόμα ο Στάλιν), ο Μαλένκωφ διακηρύχνει «πως όλα τα 
διαφιλονικούμενα ζητήματα στον κόσμο μπορούν να λυθούν με 
διαπραγματεύσεις»# προετοιμάζεται η συνθήκη της Γενεύης 
(Χρουστσώφ-Αϊζενχάουερ) που θα θεωρηθεί σαν η «απαρχή της 
διεθνούς ύφεσης» και ο «τερματισμός του ψυχρού πολέμου». 
Ωστόσο οι συγκρούσεις ανάμεσα στον «λενινιστικό πυρήνα» και 
αυτούς που ονομάστηκαν αργότερα «αντικομματική ομάδα» 
(Μολότωφ, Μαλένκωφ, Καγκάνοβιτς κ.ά.) θα οδηγήσουν σε νίκη 
του πρώτου με εκτοπισμό του Μαλένκωφ και από την γραμμα
τεία του κόμματος και την πρωθυπουργία, και στη συγκέ
ντρωση των εξουσιών στα χέρια του Χρουστσώφ.
Κάνοντας «σκληρές» στροφές το 1955, θα κατηγορήσει δημόσια 
τον Μαλένκωφ πως δεν τήρησε σαν πρωθυπουργός την «αρχή 
της προτεραιότητας της βαριάς βιομηχανίας», ενώ ταυτόχρονα 
θα προχωρήσει τα ανοίγματα στον Τίτο και θα προσπαθήσει να 
δημιουργήσει με την Ινδία του Νεχρού ένα αντίβαρο στη Λαϊκή 
Κίνα.
Παράγοντες του κομμουνιστικού κινήματος που αντιτάχθηκαν 
στο ρεβιζιονισμό θα πουν αργότερα πως δεν ήταν δυνατόν να 
αντιληφθούν από τότε τον πραγματικό χαραχτήρα του χρου-
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στσωφικού ρεβιζιονισμού. Η διαβεβαίωση αυτή έρχεται σε αντί
θεση με τις ανησυχίες που διατύπωναν πολλοί απλοί κομμουνι
στές που δεν είχαν τις πληροφορίες που έπρεπε να είχαν οι πα
ράγοντες αυτοί. Η πρωτοφανής για το κομμουνιστικό κίνημα μη
χανορραφία της διάδοσης της «Μυστικής Έκθεσης» το 1956, 
παρά την αναταραχή που προκλήθηκε δημόσια με τις δηλώσεις 
αρκετών ΚΚ, θα γίνει «παράδειγμα προς τα κάτω», δηλαδή προς 
τις οργανωμένες οπορτουνιστικές εστίες στα ΚΚ για την υιοθέ
τηση παρόμοιων μεθόδων. Οι συγκρούσεις με το ΚΚ Κίνας και το 
ΚΕ Αλβανίας θα ενταθούν όταν η σοβιετική ρεβιζιονιστική ηγεσία 
θα προχωρήσει στην αμερικανοσοβιετική συνεργασία κι όταν θα 
δυναμώσουν οι προσπάθειες υπονόμευσης όσων ΚΚ δεν ήταν 
πρόθυμα ή «βραδυπορούσαν» στην εφαρμογή του «νέου πνεύ
ματος».
Η μεσολάβηση των γεγονότων της Ουγγαρίας και της Πολωνίας 
και ανάλογων μικρότερων σε άλλες χώρες, θα οδηγήσει τους σο
βιετικούς ηγέτες στη σύγκληση της διάσκεψης του 1957 και την 
καταδίκη του ρεβιζιονισμού, καταδίκη φραστική που ωστόσο 
αντικειμενικά έπαιξε ένα ρόλο εξαπάτησης πολλών κομμουνι
στών αν και χρησιμοποιήθηκε σαν όργανο πάλης από όσους 
αντιπάλεψαν ενεργητικά το ρεβιζιονισμό. Όμως θα γίνει το 
πραξικόπημα της αποβολής των Μολότωφ, Μαλένκωφ κ.ά, με 
τα κανόνια του Ζούκωφ27 που θα επιδοκιμαστεί και από το ΚΚ 
Κίνας.
Οι συγκρούσεις όμως με το ΚΚ Κίνας και το ΚΕ Αλβανίας θα συ
νεχιστούν. θα συγκληθεί η διάσκεψη των ΚΚ του 1960 όπου θα 
συνταχθεί ένα κείμενο συμβιβαστικό, αλλά ο δρόμος προς την

27. (Σ.τ.ε.) Τον Ιούνη του 1957 σε συνεδρίαση του Προεδρείου του ΚΚΣΕ η 
ττλειοψηφία αντιτάχθηκε στη γραμμή του 20ού συνέδριου και επιχείρησε να 
επαναφέρει κανονικές κομματικές διαδικασίες. Ο Χρουστσώφ τους κατηγόρησε 
ότι συγκροτούν «αντικομματική ομάδα» και έστειλε τον Ζούκωφ να «αποκστα- 
στήσει την τάξη» με τα τανκς. Οι Μαλένκωφ, Καγκάνοβιτς, Μολότωφ και Σε- 
πίλωφ αποπέμφθηκαν από την ΚΕ.
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ανοιχτή αντιπαράθεση έχει ανοίξει. Το 1961 στο 22ο συνέδριο 
καταδικάζεται το ΚΕ Αλβανίας, αποχωρεί η κινέζικη αντιπροσω
πεία και με σταθμό την κρίση της Καραϊβικής (Κούβα) το 1962 
όπου θα αντιπαραταχθούν δημόσια οι θέσεις, θα φτάσουμε το 
1963 στην ανοιχτή πολεμική ανάμεσα στο ΚΚ Κίνας και τους σο
βιετικούς ρεβιζιονιστές. Το φθινόπωρο του 1964 κι ενώ ο πόλε
μος στο Βιετνάμ μαίνεται, ο Χρουστσώφ θα «απαλλαγεί λόγω 
υγείας» και θα αναλάβει την εξουσία στην ΕΣΣΔ η ομάδα Μπρέζ- 
νιεφ που θα προχωρήσει στη μετατροπή του ρεβιζιονισμού σε 
σοσιαλιμπεριαλισμό. Έτσι το 1968 θα εισβάλει στην Τσεχοσλο
βακία και θα επιχειρήσει εισβολή στην Κίνα όπου διεξάγεται η 
Πολιτιστική Επανάσταση, το 1969.
Αυτή η μερική και όχι ολοκληρωμένη υπενθύμιση μερικών γεγο- 
νότων-σταθμών στην πορεία της ανάπτυξης του ρεβιζιονισμού 
και της αντιπαράθεσης σ' αυτόν σε διεθνή κλίμακα, μας επιτρέ
πει να περάσουμε στην αντιπαράθεση στο ρεβιζιονισμό στο δικό 
μας χώρο. Και με την έννοια αυτή εννοούμε και τις χώρες όπου 
βρίσκονταν οι πολιτικοί πρόσφυγες.
'Οπως έχει ειπωθεί και άλλοτε, στη χώρα μας μετά τον τερματι
σμό του εμφύλιου πόλεμου η συντριπτική πλειοψηφία των κομ
μουνιστών όπου κι αν βρίσκονταν, παρά τα ερωτηματικά, τις 
απορίες, τις διαφωνίες, έδινε τη μάχη για να ξεπεραστεί η δύ
σκολη κατάσταση, να πάρει πάλι «τα πάνω» το λαϊκό κίνημα. 
Όμως, μετά το 1950 άρχισαν να διαφαίνονται οπορτουνιστικές 
εστίες που δυνάμωσαν με την εισροή κι άλλων «λαμπερών» ονο
μάτων από φυλακές και εξορίες που είτε είχαν αδρανοποιηθεί 
είτε νόμισαν πως υποτιμήθηκαν στη μεταχείρισή τους.
Οι εστίες αυτές θα δραστηριοποιηθούν διαλυτικά μετά τις εκλο
γές του 1952 και την άνοδο του Παπάγου στην εξουσία. Η δια- 
λυτική τους δράση δεν θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για 
το κίνημα. Όμως εφαρμόζονταν από μια περίοδο και πέρα μια 
διπλή στάση από στελέχη της νόμιμης δουλειάς απέναντι'τους... 
Μετά την 6η κάνανε αρκετό ντόρο, χρησιμέυσαν σαν μεταβιβα- 
στικό κέντρο από τα «έξω», προς τους τόπους φυλακής και εξο
ρίας και προς τη νόμιμη δουλειά, και σήμερα η πλειοψηφία τους
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είναι ενταγμένη... στο «μαρξιστικό-λενινιστικό» «Κ»ΚΕ. Μπορού
σαν οι εστίες αυτές να επιβάλουν το ρεβιζιονισμό στο κίνημα; 
Ούτε γι' αστείο. Κι αν αναφερθήκαμε σ' όλα αυτά κάπως εκτε
ταμένα, το κάναμε για να υπενθυμίσουμε ποια στάθηκε η 
«βάση» της 6ης στην Ελλάδα, αλλά και για να δοθεί για μια φορά 
ακόμα απάντηση στις διαβεβαιώσεις των ρεβιζιονιστών ηγετών 
για τους «κομμουνιστές» που στην Ελλάδα «παρά τη λαθεμένη 
γραμμή» δούλευαν σωστά και χάρη στη σωστή δουλειά τους είχε 
επιτυχίες το κόμμα πριν την «6η». Βέβαια έξω απ' αυτούς 
υπήρξε μια πιο ισχυρή «βάση». Αυτή η «βάση» ήταν μια σειρά 
από στελέχη του κόμματος που βρίσκονταν σε διάφορους το
μείς δουλειάς και τόπους (εξωτερικό, φυλακές, εξορία), που έχο
ντας αποχτήσει μια ισχυρή «προσαρμοστικότητα», όπως πλειο
δοτούσαν τις παραμονές της 6ης υπέρ του Ζαχαριάδη και της 
πολιτικής του, έτσι πλειοδότησαν την επομένη (το «επομένη» 
καθορίζεται από το χρονικό διάστημα που χρειάζονταν για να 
βεβαιωθούν για την επιστροφή του Ζαχαριάδη) κατά του Ζαχα
ριάδη. Υπήρξε και μια τρίτη κατηγορία: την αποτελούν στελέχη 
και μέλη του κόμματος που άλλα δικαιολογημένα άλλα αδικαιο
λόγητα είχαν τιμωρηθεί ή είχαν υποστεί μια μεταχείριση που 
τους είχε δημιουργήσει πικρίες, που σε άλλους είχαν καταχω
νιαστεί και εκραγήκανε με τη «στροφή», σε άλλους είχαν μετα
σχηματιστεί σε κατάσταση μόνιμης δυσαρέσκειας. Μαζί μ' αυ
τούς και ορισμένα αποδειγμένα αντικομματικά στοιχεία ή άν
θρωποι που είχαν υποστεί μια διάβρωση ηθικοπολιτική μπρο
στά στις δυσκολίες και τις απαιτήσεις της πάλης.
Οι μηχανορραφίες για την επιβολή του «νέου πνεύματος» άρχι
σαν στην Ελλάδα σχεδόν με την επίθεση κατά των αγωνιστών 
της Τασκένδης (1955). Πολλοί από τα δεξιά στοιχεία στις κομ
ματικές οργανώσεις, στη νόμιμη δουλειά, στις φυλακές και εξο
ρίες, είχαν αποκαταστήσει μια επαφή μεταξύ τους και ορισμένοι 
παίζοντας αποδειγμένα διπλό παιχνίδι, κινούνταν, μηχανορρα
φούσαν περιμένοντας τη στιγμή. Την ίδια εποχή κινήθηκαν και 
άλλες παλιές «κεφαλές». Για παράδειγμα, ο Β. Νεφελούδης ανα
φέρει σε βιβλίο του πως «τότε» (δηλαδή πριν την 6η) διπλαρώ
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θηκε από τον Δαμιανό Μάθεση για να βρεθούν 10-15 άνθρωποι, 
δηλαδή παλιά ανώτερα στελέχη του ΚΚΕ να τα πουν και να δουν 
τι θα κάνουν. Ο Β. Νεφελούδης αποδίνει την ενέργεια του Μά
θεση σε υποκίνηση της Ασφάλειας. Μεταφέρουμε απλά την 
αναφορά αυτή χωρίς να επιβεβαιώνουμε ή να απορρίπτουμε 
την ακρίβεια του περιστατικού και την ερμηνεία του. Δείχνει ένα 
«κλίμα» ενδεικτικό αρκετά, έτσι κι αλλιώς.
Η εξόρμηση κλιμακώθηκε στους πρώτους μήνες που ακολούθη
σαν την αναγγελία της σύγκλησης της 6ης. Το πόσο ενημερωμέ
νοι ήταν οι παράγοντες του ρεβιζιονισμού στην Ελλάδα το απο
δείχνουν οι απειλές-σύνθημα στον Αη-Στράτη κι αλλού: «Θα γί
νει εδώ Τασκένδη».
Η «υψηλή προσαρμοστικότητα» του πολυπράγμονα Γούσια, 
επικεφαλής του κλιμακίου της ΚΕ στην Αθήνα, που σε λίγο θα 
έφευγε για έξω πεισμένος πως πάει για «γενικός γραμματέας 
του ΚΚΕ» αφού «οι σοβιετικοί σύντροφοι έχουν δίκιο» και «ο Νί
κος» έχει κάνει πολλά λάθη, έγινε παράδειγμα για πολλούς άλ
λους και στη νόμιμη και στην παράνομη δουλειά. Έτσι το στή
ριγμα που θα παρουσιάσουν οι διορισμένοι της «διεθνούς επι
τροπής» στους κομμουνιστές των ανατολικών χωρών είναι πως 
«έχουμε την υποστήριξη των συντρόφων στην Ελλάδα». Τέτια 
υποστήριξη που οι οργανώσεις του ΚΚΕ, οι νόμιμες οργανώσεις, 
οι φυλακές, η εξορία, είχαν μεταβληθεί σε αρένες όπου εξορ- 
μούσαν «αγαναχτισμένοι» όσοι είχαν δονηθεί από την πρώτη 
στιγμή από «υψηλής τάσεως ρεύμα που εκπέμπει το 20ό συνέ
δριο» κατά τη γραφτή έκφραση ηγετικού παράγοντα του ρεβι- 
ζιονισμού στον Αη-Στράτη.
Το τι έχει ειπωθεί ή γραφτεί από πολλούς σημερινούς παράγο
ντες και ηγετικά στελέχη του «Κ»ΚΕ που σήμερα δονούνται από 
το «υψηλής τάσεως ρεύμα που εκπέμπει» ο σοσιαλιμπεριαλισμός 
θα χρειάζονταν τόμους να καταγραφούν. Αυτοί οι σημερινοί 
«πούροι μαρξιστές-λενινιστές» περιφέρουν τα «άσπρα τους μαλ
λιά» —όπως έλεγαν και λένε— σαν ζωντανή προσωποποίηση 
του ανώτερου κομμουνιστικού πνεύματος και των αρχών του 
μαρξισμού-λενινισμού. Σκαρώνουν ιστορίες και ιστορίες, ακρωτη
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ριάζουν περιστατικά για να φανούν πως πάντοτε «υπεράσπι
σαν το κόμμα», ενώ πολλοί απ' αυτούς χειροκρότησαν ακόμα και 
τα άρθρα του κ. Τσιριμώκου σε απογευματινή εφημερίδα όπου 
ζητούσε απερίφραστα από την ηγεσία του ΚΚΕ να διαλύσει τις 
οργανώσεις του στην Ελλάδα. Ο Τσιριμώκος ήξερε... Γιατί οι πρω- 
τορεβιζιονιστές ηγέτες τον είχαν διαβεβαιώσει πως θα γίνει αυτό 
αλλά χρειαζόταν «να ωριμάσει το πράγμα». Και ενώ συνέβαιναν 
τα γνωστά περιστατικά στο εξωτερικό, στην Ελλάδα έλεγαν οι 
πιο εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της νέας ρεβιζιονιστικής ηγε
σίας, πως «οι σύντροφοι στις Λαϊκές Δημοκρατίες είναι ενωμένοι 
και είναι στενοχωρημένοι απ' όσα γίνονται εδώ»...
Αφήνουμε να κάνει τους χαρακτηρισμούς για όλα αυτά όπως νο
μίζει ο καθένας.
Η Α' πανελλαδική συνδιάσκεψη της ΕΔΑ που έγινε το καλοκαίρι 
του 1956 έδειξε την «προσαρμοστικότητα» των ηγετικών παρα
γόντων της στελεχών του ΚΚΕ αλλά και την ένταση της επίθεσης 
των διαφόρων οπορτσυνιστικών εστιών που αναφέραμε.
Στη Γιούρα, η δημοκρατία και το «ρεύμα» της 6ης οδήγησε τα 
πράγματα στο να γίνονται συνελεύσεις και να «λύνονται» όλα τα 
ζητήματα του κινήματος μπροστά στους φύλακες... 
Ισχυρίζονται σήμερα τα στελέχη του «Κ»ΚΕ σε αγωνιστές, πως η 
σημερινή ηγεσία του ήταν άσχετη μ' όλα αυτά. «Πως για ό,τι 
έγινε τότε, έφταιγαν οι "αναθεωρητές του εσωτερικού"». Όμως, 
σημερινά μέλη της ΚΕ και του ΠΓ του «Κ»ΚΕ βρίσκονταν έξω τότε 
και ήταν από τους μανιασμένους πρωταγωνιστές όλων αυτών 
των αθλιοτήτων. Απ' αυτούς που βρίσκονταν στη φυλακή, άλ
λοι ελίσσονταν και άλλοι συντέλεσαν στο αποδυνάμωμα της 
αντίθεσης των φυλακισμένων αγωνιστών, στέλνοντας παραγγε
λίες στον Άη-Στράτη να «ησυχάσουν» και να προσαρμοστούν 
στο «νέο πνεύμα»... Η αντίθεση ορισμένων από τα σημερινά στε
λέχη του «Κ»ΚΕ προς την τότε ηγεσία της ΕΔΑ, πήρε άλλο πε
ριεχόμενο όταν το «κόμμα» δηλαδή ο Κολιγιάννης ήρθε σε αντί
θεση με το «γραφείο εσωτερικού». Αλλά τότε ήταν μαζί τους 
πολλοί απ' αυτούς που τους χαρακτηρίζουν τώρα για «αναθε
ωρητές»... Κι επειδή γίνεται πολύς λόγος πως ο α' γραμματέας
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του «Κ»ΚΕ εκδήλωσε την αντίθεσή του από τότε για τη διάλυση 
των οργανώσεων του ΚΚΕ στην Ελλάδα επίσημα, το βέβαιο και 
πέρα από κάθε αμφισβήτηση είναι πως το 1960 έστειλε παραγ
γελία με την οποία παραπονιόταν γιατί διαλύθηκαν τα κομμα
τικά γραφεία στις φυλακές και για το «ότι οι ηγέτες της ΕΔΑ δεν 
πρόσεχαν τις φυλακές». Τα παράπονά του αν ήταν δικαιολογη
μένα ή όχι, είναι άλλο ζήτημα. Δεν έβαλε όμως τότε θέμα για τις 
οργανώσεις του ΚΚΕ.
Όλοι αυτοί οι σημερινοί ηγέτες του «Κ»ΚΕ που προέρχονταν 
«απέξω», μαζί και αρκετοί που ανήκουν στο «εσωτερικό», μέχρι 
τη διχτατορία είχαν μιαν αντίληψη πως αποτελούν κάτι το ξε
χωριστό σε σχέση με τους εδώ, κληρονομημένη από τη διαπαι
δαγώγηση της καθοδήγησης Ζαχαριάδη.
Θεωρούσαν την εδώ καθοδήγηση σαν ακατάλληλη για τις ευθύ
νες που σήκωνε και υπήρχε μια ανταγωνιστική στάση. Ήταν 
θέση αρχών αυτή; Ας αναφέρουν μια έκθεση, υπόδειξη, κριτική 
για τη γραμμή που ακολουθιόταν στα βασικά ζητήματα: Τίποτα 
τέτιο δεν υπήρξε.

Αναφέραμε και άλλοτε πως η πάλη των αγωνιστών του Άη- 
Στράτη υπονομεύτηκε και στο στρατόπεδο και έξω από την κα
θοδηγητική ομάδα και πως δεν πήρε ούτε στο στρατόπεδο ούτε 
έξω την ένταση και την έκταση που μπορούσε να πάρει. Το πρό
βλημα που θα θίξουμε εδώ είναι αυτό. Μπορούσε να πάρει με
γαλύτερο πλάτος και βάθος η αντιπαράθεση στη «νόμιμη δου
λειά» μια και αυτή υπήρχε ουσιαστικά αυτά τα χρόνια, και να 
δημιουργήσει δύσκολες καταστάσεις για τη ρεβιζιονιστική ηγε
σία; Και μαζί μ' αυτό, μπορούσε και έπρεπε να συνδεθεί με την 
πάλη των κομμουνιστών στην Τασκένδη και στις άλλες ανατολι
κές χώρες;
Καμιά συζήτηση, πως αν οι υπεύθυνοι και μια σειρά στελέχη του 
Άη-Στράτη δεν κρατούσαν τη στάση που κράτησαν, αν δεν προ
σαρμόζονταν και δεν λιποταχτούσαν, παρά τον αδυσώπητο 
διωγμό που εφάρμοζαν οι ηγέτες του ρεβιζιονισμού, ήταν δυ
νατό στο διάστημα μέχρι το 1960 να δημιουργηθούν καταστά
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σεις, έτσι που να μην περνάει η γραμμή του ρεβιζιονισμού και να 
μην μπορέσει να σταθεροποιηθεί.
Από την άλλη μεριά, παρά τις φοβερές δυσκολίες επικοινωνίας 
με την Τασκένδη και τις άλλες χώρες, δεν έγιναν από εδώ προ
σπάθειες, γιατί όλοι όσοι αναφέραμε παραπάνω δεν είχαν τέτια 
διάθεση («αφού έπρεπε να ενημερωθεί το κόμμα») και τρόμαζαν 
μπροστά σε όσα έλεγαν οι ρεβιζιονιστές που εσκεμμένα ισχυρί
ζονταν πως υπήρχε σύνδεση αφού, κατά τα λεγόμενό τους, 
στην Τασκένδη οι «ζαχαριαδικοί» φώναζαν «κάτω τα χέρια από 
τον Αη-Στράτη». Από την άλλη μεριά ο Ν. Ζαχαριάδης και το πε
ριβάλλον του έτρεφαν αυταπάτες απίστευτες για πολλούς που 
δούλευαν σε καθοδηγητικές θέσεις στην ΕΔΑ. Οι παραγγελίες 
που πήγαιναν εκεί φυσικά ακολουθούσαν το γνωστό δρόμο ή 
διαβιβάζονταν αρμοδίως.
Τις Ιδιες αυταπάτες δυστυχώς είχαν όπως αποδείχτηκε και πα
ράγοντες σε διεθνή κλίμακα που αντιπαρατίθονταν στο ρεβιζιο- 
νισμό. Αυταπάτες που κόστισαν εδώ, γιατί ορισμένοι που σ' αυ
τούς στήριξαν τις ελπίδες τους ακινητοποίησαν αρκετό κόσμο, 
τον απέτρεψαν να αντιπαραταχθεί ανοιχτά και τελικά φυσικό 
ήταν να «προσαρμοστεί» σε συνέχεια.
Αργότερα, όταν εκδηλώθηκε η ανοιχτή ρήξη με το ρεβιζιονισμό, 
πριν τη διχτατορία, ο Ν. Ζαχαριάδης και το περιβάλλον του 
έστειλαν μηνύματα που χαρακτήριζαν τυχοδιωτική την ενέργεια, 
γιατί «μονάχα μέλη του ΠΓ ή της ΚΕ μπορούν να πάρουν τέτιες 
πρωτοβουλίες»· Αλλο βέβαια αν αργότερα ο Ν. Ζαχαριάδης προ
σπάθησε να βραχυκυκλώσει την κίνηση αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Πρέπει να σημειώσουμε ακόμα, πως αναπτύχθηκε για χρόνια 
ολόκληρα μια πάλη ενάντια στο ρεβιζιονισμό μέσα στην ΕΔΑ, 
πάλη που συνδυάστηκε με την προβολή μιας άλλης γραμμής 
τόσο στα γενικά ζητήματα όσο και στα επιμέρους. Οι κομμουνι
στές που αντιτάχθηκαν στο ρεβιζιονισμό φρόντιζαν να προσφέ
ρουν τον εαυτό τους σε κάθε δουλειά, δικαίωμα που αποσπού- 
σαν με σκληρή πάλη. Η αφοσίωσή τους στην πραχτική δουλειά 
δημιουργούσε τις δυνατότητες να σπάζουν τα φράγματα της
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απομόνωσης που όρθωνε με διάφορους πολύ «δημοκρατικούς» 
τρόπους ο ρεβιζιονιστικός μηχανισμός και να ακούγονται και να 
κερδίζουν την υποστήριξη αρκετών τίμιων αγωνιστών. Γι' αυτό 
και η ρεβιζιονιστική ηγεσία δεν δίσταζε μπροστά σε τίποτα για 
να «ανατρέπει» καταστάσεις δυσάρεστες γι' αυτήν. Παγίδες, 
προκλήσεις, αδιάκοπα πηγαινέλα οπτό τη μια οργάνωση στην 
άλλη, βροντερές καταγγελίες και καλπονοθείες, εκβιασμούς και 
τόσα άλλα. Τον καιρό που οι κομμουνιστές έδιναν τη μάχη τους 
ενάντια στο ρεβιζιονισμό «από τα μέσα», διάφοροι υπεύθυνοι 
που είχαν «προσαρμοστεί» ή είχαν λιποταχτήσει, θεωρούσαν 
όλη αυτή την πάλη σαν κάτι το «τρελό». 'Οταν έγινε η ανοιχτή 
αντιπαράθεση θεώρησαν το πέρασμα αυτό σαν τυχοδιωκτισμό 
και σύστηναν σ' όσους επηρέαζαν να «μείνουν μέσα». Έτσι, χω
ρίς συνεννόηση, υπήρξε μια κοινή στάση στο πρόβλημα από τον 
Ν. Ζαχαριάδη μέχρι τους υπεύθυνους στην Ελλάδα. Αυτό δεν 
ήταν τυχαίο.
Η νοοτροπία αυτή έχει αναλυθεί σε προηγούμενα σημειώματα. 
Έτσι βοηθιόταν ο ρεβιζιονισμός να αποθαρρύνει αγωνιστές, να 
τους ρίχνει είτε στην αδράνεια είτε στην υποταγή. Γι' αυτό ένα 
μεγάλο μέρος των αγωνιστών του Άη-Στράτη που αντιτάχθηκαν 
στο ρεβιζιονισμό, βρίσκεται σήμερα στο «Κ»ΚΕ. Το ίδιο έγινε και 
στις ανατολικές χώρες όπου η στάση του Ν. Ζαχαριάδη 
έσπρωξε πολλούς αγωνιστές στην αποθάρρυνση, την απογοή
τευση και άλλους αποπροσανατόλισε, άλλους τους έριξε μετά 
τη διάσπαση του ρεβιζιονισμού στους Κολιγιαννικούς και στους 
διαδόχους τους.

Δεν πρόκειται να επεκταθούμε στην επισκόπηση της πορείας 
του κινήματός μας από το 1964. Έχουν δημοσιευτεί σχετικά άρ
θρα στην «ΠΣ» τον Οχτώβρη του 1977 και παλιότερα.
Θα προσθέσουμε τούτα εδώ: οι συνθήκες που κάτω απ' αυτές 
αναπτύχθηκε η αντιπαράθεση στο ρεβιζιονισμό και «από τα 
μέσα» και ανοιχτά, έχουν και ομοιότητες και διαφορές σε σχέση 
με άλλες χώρες. Οι διαφορές βρίσκονται στην ιδιαίτερη ωμότητα 
της επέμβασης για την επιβολή του «νέου πνεύματος». Μαζί μ'
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αυτήν, παρουσιάστηκε και μια άλλη: η χρησιμοποίηση μεγάλης 
ποικιλίας μεθόδων και μέτρων, «σκληρών και μαλακών», που 
εναλλάσσονταν και συνδυάζονταν σε ευρύτατη κλίμακα και με 
εντατικό και «πρωτότυπο» τρόπο. Η βοήθεια που έδωσε η με
γαλοαστική τάξη με τους εκπροσώπους της σ' όλους τους το
μείς στο ρεβιζιονισμό ήταν μεγάλη: στην καλλιέργεια κλίματος, 
στα εγκώμια που έπλεκε και σ' άλλα τερτίπια. Τέλος, η συνδυα
σμένη εκμετάλλευση του κύρους του «κέντρου» του κομμουνι
στικού κινήματος με το ξεδίπλωμα μιας επινοητικότητας από 
παλιά δυστυχώς στελέχη του κόμματος, στη διαβολή, τη συκο
φαντία, την εξαπάτηση, στις «εξεγέρσεις» και σε άλλα ανάλογα 
όχι και τόσο κουκουέδικης προέλευσης. Αυτά και όσα από υπο
κειμενική πλευρά αναφέραμε, συντέλεσαν στο να πάρει την 
έκταση που πήρε η αντιπαράθεση όταν εκδηλώθηκε ανοιχτά 
αλλά και να ακολουθήσει έναν επίπονο, σκληρό και βασανιστικό 
δρόμο. Όμως το κίνημά μας από την αρχή στηρίχτηκε στις δικές 
του δυνάμεις. Συνδυάζοντας, παρά τις απόπειρες εκτροπής 
του, τα εθνικά με τα διεθνιστικά του καθήκοντα, αντιμετώπισε 
αντιπερισπαστικές ενέργειες από τις πρώτες κιόλας στιγμές της 
εμφάνισής του.
Σε κρίσιμες καμπές της πρόσφατης ιστορίας, το κίνημά μας το
ποθετήθηκε έγκαιρα και σωστά όπως στην έκρηξη της Πολιτι
στικής Επανάστασης, στην εισβολή στην Τσεχοσλοβακία, στην 
απόπειρα εισβολής στη Λαϊκή Κίνα από μέρους των σοσιαλι- 
μπεριαλιστών. Από τα πρώτα του βήματα, κατάγγειλε το σοβι
νισμό «προοδευτικών» παρατάξεων και τη συκοφαντική εκ
στρατεία ενάντια στη ΛΔ Αλβανίας, και από το βήμα μαζικών 
οργανώσεων. Όπως και στο ρεβιζιονιστικό πραξικόπημα των 
Χούα-Τενγκ στην Κίνα, κατάγγειλε αποφασιστικά τη μεγαλοκρα- 
τική στάση της απέναντι στην Αλβανία.
Ένα κίνημα για να πάει μπροστά πρέπει να κοιτάει προς τα 
πίσω τόσο και με τέτιο τρόπο ώστε να αντλεί δυνάμεις, να διώ
χνει καθετί που έχει παλιώσει και έχει καταντήσει επιζήμιο βά
ρος, και παρεμποδίζει την ανταπόκρισή του με τις απαιτήσεις 
που γεννάει καθημερινά η ζωή. Το «κοίταγμα προς τα πίσω» εί
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ναι απαραίτητο ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες όπου και νέα 
φαινόμενα παρουσιάζει η ζωή αλλά και καταστάσεις ιδιόμορφες 
έχουν διαμορφωθεί στο σημερινό κόσμο γενικά. 'Οπως επίσης 
μια περίπλοκη κατάσταση έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας και 
στις γειτονικές της περιοχές. Το κίνημά μας έχει ρίζες στο ιστο
ρικό παρελθόν του κομμουνιστικού και λαϊκού κινήματος. Γι' 
αυτό και μπορεί να το βλέπει κριτικά με τα εφόδια που έχει 
αποχτήσει μέσα στην ιδεολογική, μαζική, οργανωτική του δράση 
και με το φακό της πραγματικά επιστημονικής και επαναστατι
κής θεωρίας του μαρξισμού-λενινισμού.
Η πραγματικά επιστημονική και επαναστατική αυτή θεωρία δεν 
έχει καμιά σχέση με την εκτρωματική έκδοσή της που πλασά
ρουν οι σοβιετικοί ρεβιζιονιστές και που «υψηλά» της δείγματα 
μας προσφέρουν οι εδώ θαυμαστές μέχρι εκστασιασμού της 
αστικής κουλτούρας, της αστικής ηθικής. Δεν έχει καμιά σχέση 
με την εκλεκτική «συνύπαρξη» αποσπασματικών πλευρών του 
μαρξισμού με τις πιο πέρα «εμβαθύνσεις» των Χρουστσώφ- 
Μπρέζνιεφ-Σουσλώφ, με τις πιο αντιδραστικές αστικές αντιλή
ψεις της «αποτελεσματικότητας» και του «ρεαλισμού»! Όσο κι 
αν σκορπάνε εδώ κι εκεί άφθονο έντυπο υλικό, από τα κατα
σκευάσματα του ψευτοθεωρητικού χαλκείου «Νοβόστι» μέχρι 
τις μουμιοποιημένες «αναλύσεις» «μεγάλων στοχαστών», ξένων 
και εγχώριων, δεν θα μπορέσουν να διαστρέφουν τελικά τα 
μυαλά και τη θέληση της νεολαίας της Ελλάδας. Ο μαρξισμός δεν 
είναι καραμέλα, ούτε για να τον ξερογλύφουν όσοι θέλουν να 
«πραγματώσουν το είναι τους», ούτε για να θεραπεύει «πάσαν 
νόσον»... ούτε είναι παντιέρα για να κρύβονται πίσω της ανομο
λόγητοι σκοποί...
Σήμερα, χιλιάδες και χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες κάθε 
ηλικίας είναι συσπειρωμένοι γύρω από το κίνημά μας. Αυτό είναι 
μια πραγματικότητα. Κι αν χτυπιέται από διάφορες και γνωστές 
πλευρές, αυτό δεν είναι κακό. Είναι πολύ καλό. Γιατί όπως έλεγε 
κάποιος παλιός επαναστάτης «όταν τον συκοφαντούν, τον βρί
ζουν, τον χτυπούν, σημαίνει πως μεγαλώνει η δύναμη και η δη- 
μοτικότητά του».





ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΚΕ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΔ ΚΑΙ ΤΟ ΚΚΣΕ 

ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1940-50

Το κείμενο αυτό γράφτηκε το 1975 με αφορμή την έκδοση 
της μπροσούρας «Θέσεις της ΚΕ  της ΟΜΑΕ για τα 56 χρό
νια από την ίδρυση του ΚΚΕ». Ο Γιάννης Χοντζέας δια
τυπώνει την άποψή του για την επίδραση, τη σχέση και τις 
ευθύνες του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος στις εξε
λίξεις και την πορεία του κομμουνιστικού κινήματος της 
χώρας μας -πλευρά που δεν εξετάζεται και παραγνωρίζε
ται στις «Θέσεις». Ήταν εσωτερικό κείμενο της ΟΜΑΕ και 
δημοσιεύτηκε στο Πολιτικό Δελτίο Α/συνεχεια, τ. 42 (Νο
έμβρης 1994).

Μια πρώτη και βασική έλλειψη των «Θέσεων» είναι πιος δεν επι- 
χειρείται κριτική της πορείας του ΚΚΕ με βάση την πραγματική 
του θέση, τουλάχιστον μέχρι το 1943, στο διεθνές κομμουνιστικό 
κίνημα. Προσωπικά πιστεύω πως η κριτική θάπρεπε να επε
κταθεί και στην κατοπινή περίοδο (μετά την αυτοδιάλυση της 
ΚΔ το 1943) και να κοτταλήξει στην περίοδο της σύγκλησης του 
20ού συνέδριου του ΚΚΣΕ.
Το ΚΚΕ οπτό το 1920 που προσχώρησε στην ΚΔ μέχρι την αυτο
διάλυσή της, και ουσιαστικά και επίσημα και τυπικά ήταν, όπως 
γραφόταν δίπλα στον τίτλο του, «Ελληνικό Τμήμα της ΚΔ».
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Πιστεύω πως στην κριτική αξιολόγηση της ιστορίας του ΚΚΕ 
που γίνεται στις «Θέσεις» δεν παίρνονται —παρά σε μια ή δύο 
περιπτώσεις— υπόψη οι αποφάσεις των συνεδρίων, των ολο
μελειών της ΕΕ της ΚΔ, αλλά ούτε παίρνονται υπόψη γνωστές 
«ντιρεχτίβες» της προς το ΚΚΕ, αλλά ούτε αφήνεται να εννοηθεί 
πως στέλνονταν αδιάκοπα τέτιες ντιρεχτίβες.
Έτσι «επίσημα» (βλ. Πανελλαδική Κομματική Συνδιάσκεψη του 
ΚΚΕ, 1942) ξεκαθαρίζεται πως τέτιες ντιρεχτίβες στέλνονταν μέ
χρι τη σύλληψη του Γ. Σιάντου (τέλος 1939). Επίσης και σε πα- 
λιότερα κείμενα αναφέρονται τέτιες ντιρεχτίβες της ΚΔ.
Μετά τη σύλληψη του Γ. Σιάντου στον οποίο ομολογημένα πιά
στηκαν οι «τελευταίες», απ' ό,τι έχει ομολογηθεί, ντιρεχτίβες της 
ΚΔ (το περιεχόμενό τους δημοσιεύτηκε από τον ασφαλίτικο «Ρι
ζοσπάστη» της Προσωρινής Διοίκησης μάλλον παραποιημένο, 
ενώ ο Γ. Σιάντος έδινε απ' ό,τι θυμόταν στα χρόνια αυτά και κα
τοπινά το περιεχόμενό τους τονίζοντας πότε το ένα σημείο, 
πότε το άλλο, έτσι που να «δικαιώνεται» η πολιτική του), η πα
λιά ΚΕ (Χτιστάκης, Μάθεσης, Παπαγιάννης, Κανάκης) προσπά
θησε να ξαναπιάσει συνδέσεις με την ΚΔ (μέσω Γαλλίας κύρια, 
μετά την επιστροφή από κει του Ν. ΠλουμπΙδη, που έγινε και 
τότε και μετά τη σύλληψή του ο ουσιαστικός καθοδηγητής της 
Επιτροπής αυτής) με τον Σακαρέλλο, υπεύθυνο του ελληνικού 
τμήματος της ΚΔ, δραπέτη της Αίγινας το 1934 και παλιό μέλος 
της ΚΕ. Αλλά, είτε γιατί υπήρχαν «στραπάτσα» δηλαδή είχε προ- 
δοθεί η γιάφκα της ΚΔ στην Ελλάδα, είτε γιατί οι οδηγίες που 
πήρε ο Σακαρέλλος ήταν, μπροστά στην μπερδεμένη κατά
σταση που υπήρχε στο ΚΚΕ, να κόψει κάθε επαφή, ο πόλεμος 
και η κατοχή βρήκαν τις συνδέσεις του ΚΚΕ με την ΚΔ κομμένες. 
(Φυσικά ο Β. Χτιστάκης μέλος της παλιάς ΚΕ, ισχυριζόταν πως 
διατηρούσε κάποιο «δρόμο», αλλά ο ισχυρισμός του δεν επιβε
βαιώθηκε απ' ό,τι είναι γνωστό).
Έτσι η απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ το 1943 που επιδοκίμαζε την 
απόφαση της ΕΕ της ΚΔ για την αυτοδιάλυσή της, δεν αναφέρ
θηκε στην ανακοίνωση του προεδρείου της ΚΔ που μεταδόθηκε 
από το Ρ/Σ της Μόσχας, «αγνοήθηκε» ενώ αναφέρθηκαν ανάλο
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γες αποφάσεις γειτονικών μας κομμάτων, όπως του ΚΚ Γιου
γκοσλαβίας, ΚΚ Βουλγαρίας, με τα οποία το ΚΚΕ διατηρούσε 
σχέσεις και μέσω των οποίων μεταβίβασε την απόφασή του. (Εί
ναι διαπιστωμένο λχ πως το τότε ΚΚ Γιουγκοσλαβίας είχε απευ
θείας σύνδεση με την ΚΔ και μετά με το ΚΚΣΕ).
Από τα επίσημα κείμενα των κομμάτων αυτών (τότε ΚΚ Γιου
γκοσλαβίας, του νεοσύστατου ΚΕ Αλβανίας λχ) βγαίνει ξεκάθαρα 
πως στο διάστημα 1941-43 στάλθηκαν ντιρεχτίβες της ΕΕ της 
ΚΔ πριν την αυτοδιάλυσή της, ενώ τέτιο πράγμα δεν προκύπτει 
πουθενά για το ΚΚΕ απ' όλα τα επίσημα κείμενα που δημοσίευε 
ο Ν. Ζαχαριάδης και οι σημερινές ρεβιζιονιστικές φατρίες.
Έτσι, τουλάχιστον μέχρι την άφιξη το καλοκαίρι του 1944 της 
σοβιετικής αντιπροσωπείας στην Ελεύθερη Ελλάδα με επικεφα
λής τον συνταγματάρχη Ποπώφ, πολιτικό στέλεχος του ΚΚΣΕ, 
υπάρχουν συνδέσεις του ΚΚΕ με το ΚΚ Γιουγκοσλαβίας, ΚΕ Αλβα
νίας και γύρω στην απελευθέρωση με το ΚΚ Βουλγαρίας.
Αμεση επαφή με τη σοβιετική πλευρά έγινε προσπάθεια να 
πραγματοποιηθεί κατά τη μετάβαση της ΕΑΜικής αντιπροσω
πείας στη Μ. Ανατολή και το 1943 και το 1944. Επαφή δεν μπό
ρεσε να πάρει σ' όλα τα χρόνια της δράσης της η κομματική ορ
γάνωση της Μ. Ανατολής. Ο Πέτρος Ρούσος, μέλος του ΠΓ της 
ΚΕ, σε διάφορες χρονικές περιπτώσεις ισχυρίστηκε πως το 
1944, όταν πήγε στο Λίβανο, πήγε στη σοβιετική πρεσβεία και 
τον δέχτηκε μονάχα ο γραμματέας της πρεσβείας που του σύ
στησε «σαν προσωπική του γνώμη» να πάρει μέρος το ΕΑΜ 
στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Η υπαναχώρηση της ηγεσίας 
του ΚΚΕ στην ελεύθερη Ελλάδα (δηλαδή η είσοδος ΕΑΜικών 
υπουργών στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας κλπ) «συμπίπτει» 
κάπως με την άφιξη του Ποπώφ στην ελεύθερη Ελλάδα. Πρέπει 
να σημειωθεί πως κατά την έκθεση του Γ. Σαλά, υπεύθυνου της 
ΚΟ της Μ. Ανατολής, η μοναδική διεθνής επαφή που είχαν, ήταν 
με τον Α. Μαρτύ, μέλος του ΠΓ του ΚΚ Γαλλίας και πρώην μέλος 
του προεδρείου της ΚΔ, που του συνέστησε αντίθετα πράγματα 
απ' ό,τι του είχε συστήσει το 1943 κατά το πρώτο ταξίδι του ο 
Π. Ρούσος [κινητοποίηση και οργάνωση του στρατού. Πίεση για
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αναγνώριση της κυβέρνησης που θα σχηματιζόταν στο βουνό 
(ΠΕΕΑ) κ.ά.]1.
(Πρέπει ακόμα να σημειωθεί, σύμφωνα με αφηγήσεις πολλών 
στελεχών τόυ ΚΚΕ που βρίσκονταν στην έδρα της ΚΕ στην ελεύ
θερη Ελλάδα, πως για την άφιξη της αντιπροσωπείας Ποπώφ 
είχε ενημερωθεί μονάχα ο Γ. Ιωαννίδης, οργανωτικός γραμμα
τέας του ΚΚΕ, και όχι ο Γ. Σιάντος, γραμματέας, ή οποιοσδήποτε 
άλλος).
Πρέπει επίσης να σημειώσουμε τη διαδεδομένη παράδοση από 
την εποχή του 7ου συνέδριου του ΚΚΕ (συνδιάσκεψη ΚΟΑ λχ) για 
τη «μυστηριώδικη» εξαφάνιση του Γ. Σακαρέλλου, που σύμφωνα 
με την παράδοση αυτή ερχόταν γύρω στα τέλη 1942 - αρχές 
1943 στην Ελλάδα με άλλους συντρόφους, με σοβιετικό αερο
πλάνο, για να αναλάβει γραμματέας της ΚΕ (με εντολή της ΚΔ). 
Υπάρχουν δύο διαδεδομένες εκδοχές. Η μία πως το αεροπλάνο 
του συντρίφτηκε μετά την αναχώρησή του από τη Γιουγκοσλα- 
βία και η άλλη στη Γιουγκοσλαβία.
(Τέλος, πρέπει να αναφερθούμε στο γνωστό τηλεγράφημα του 
Γ. Δημητρώφ που έβγαλαν οι «εσωτερικοί» χωρίς να διαψεύσουν 
την ύπαρξή του οι άλλοι και τη σχετική ιστορία με τη λαθεμένη 
αποκρυπτογράφησή του).
Ακόμα πρέπει να σημειώσουμε πως το τότε ΚΚ Γιουγκοσλαβίας 
(ο Τέμπο-Μπουγκμάνοβιτς) πρότεινε στο ΚΚΕ Κοινό Βαλκανικό 
Αρχηγείο. Πρόταση που απορρίφθηκε απ' τον Γ. Σιάντο με το 
αιτιολογικό πως θα παρέβλαπτε τις σχέσεις με τους άγγλους. 
Ταυτόχρονα, στην «Ιστορία του ΚΕ Αλβανίας» αναφέρεται σαν 
θετική η στάση του Γ. Σιάντου (της ηγεσίας του ΚΚΕ αναφέρει), 
γιατί την ίδια στάση τήρησαν και οι αλβανοί, γιατί με την πρό

1. (Σ.τ.σ.) Τα όσα λέει ο Π. Ρούσος αναφέρονται στα διαδοχικά βιβλία και 
άρθρα του. Η έκθεση Σαλά δόθηκε στην ΚΕ Ελέγχου του ΚΚΕ μετά το 1946. Δεν 
έχει δημοσιευτεί και επομένως ό,τι δίνεται εδώ δίνεται με δική μου ευθύνη. Στο 
βιβλίο του μεσανατολίτη Ν. Αθανασιάδη περιέχονται αυτά που κάνω χρήση. Το 
βιβλίο ο Ν. Αθανασιάδης το έγραψε όντας Κολτγιαννικός.
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ταση αυτή οι γιουγκοσλάβοι ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τις ένο
πλες απελευθερωτικές δυνάμεις του ελληνικού και του αλβανι
κού λαού για τους δικούς τους σκοπούς. (Στη διάρκεια του Δε
κέμβρη, από τα κείμενα που δημοσιεύονται πάλι οπτό τους 
«εσωτερικούς», αναφέρεται πως αντιπροσωπεία της ΚΕ του 
ΚΚΕ με τον Στέργιο Αναστασιάδη και άλλους, προσπαθούσε 
μέσω του ΚΚ Βουλγαρίας να έρθει σε επαφή απευθείας με το 
ΚΚΣΕ, χωρίς επιτυχία).
Στην περίοδο μετά τη Βάρκιζα, το ΚΚΕ αναπτύσσει διεθνείς σχέ
σεις όχι μονάχα με το ΚΚΣΕ (κάπως ιδιόμορφες στην αρχή, δη
λαδή έμμεσες) και με κόμματα που έπαιζαν έναν «ανεπίσημο» ή 
«επίσημο» ρόλο στην περιφέρειά μας, όπως με το ΚΚ Γιουγκο
σλαβίας και το ΚΚ Ιταλίας κυρίως, αλλά και με το ΚΕ Αλβανίας 
(λιγότερο). Η πιο «επίσημη» επαφή του ΚΚΕ με παράγοντες της 
πρώην ΚΔ γινόταν στην Πράγα. Αυτά μέχρι το 1947. Γιατί μετά 
άλλαξαν κάπως τα πράγματα και κυρίως μετά την Ιδρυση της 
«Κομινφόρμ» (1949) και τη ρήξη σε συνέχεια με τον Τίτο. Απ' ό,τι 
είναι γνωστό, στην Δ' Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ (1950) παρευρέθηκε 
αντιπροσωπεία του ΚΚΣΕ με «ανεπίσημη» ιδιότητα.
Η βιαστική και πολύ λειψή αυτή ανασκόπηση των σχέσεων του 
ΚΚΕ με την ΚΔ και σε συνέχεια με το ΚΚΣΕ και τα άλλα κόμματα 
που αγκάλιασε την περίοδο 1939-50, αποσκοπεί να υποδείξει 
δύο πράγματα:
Πως για το ΚΚΕ, όχι μονάχα οποιαδήποτε απόφαση, αλλά και 
κάθε ντιρεχτίβα της ΚΔ ήταν υποχρεωτική. Επομένως ορισμένες 
-όχι λίγες- θέσεις του Ν. Ζαχαριάδη και όχι μονάχα του Ζαχα
ριάδη που κριτικάρονται στις «Θέσεις», δεν είναι θέσεις μονάχα 
του Ν. Ζαχαριάδη αλλά και της ΚΔ. Ιδιαίτερα από το 1935 και 
μετά, γιατί εκεί διατυπώνονται οι πιο βασικές παρατηρήσεις.
Η έλλειψη αντιπαραβολής στις «Θέσεις» των θέσεων του Ν. Ζα
χαριάδη και των αντίστοιχων της ΚΔ, έχει σαν συνέπεια να απο
δίδονται λάθη στον Ν. Ζαχαριάδη για τα οποία δεν είναι ο απο
κλειστικός υπεύθυνος, αλλά ταυτόχρονα εμποδίζουν την σε βά
θος ανάλυση των διαφόρων περιόδων, μια και δεν συνδέονται με 
τα γενικά προβλήματα που αντιμετώπιζε τότε το Παγκόσμιο
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Κομμουνιστικό Κίνημα και με τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
Η εξέταση των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων στην 
πορεία μιας επανάστασης είναι απαραίτητη. Είναι άλλο πράγμα 
η καταδικάσιμη τάση να ρίχνουμε τις δικές μας ευθύνες και λάθη 
στους άλλους και άλλο πράγμα να δούμε ποιες ευθύνες έχουμε 
εμείς και ποιες οι άλλοι2. Φυσικά, επειδή υπάρχουν πολλά αμφι
σβητούμενα από ιστορική άποψη γεγονότα (κι αυτό δεν είναι 
τυχαίο), δεν μπορεί να υπάρχει η απαίτηση να γίνει αυτή η αλ- 
ληλοσύνδεση παντού για την ώρα, αλλά αυτή πρέπει να είναι η 
τάση.
Αυτή είναι μια πρώτη βασική παρατήρηση.
Σε σύνδεση με τα παραπάνω: οι αυταπάτες ή τα λάθη του Ν. 
Ζαχαριάδη στα θέματα συμμαχιών, μετώπων ή η αντίληψή του 
για το θέμα της εξουσίας (χαρακτήρας κλπ) στην περίοδο 1934- 
40 λχ, απορρέουν από τις θέσεις της ΚΔ, υποχρεωτικές για όλα 
τα κόμματα, και από ειδικές αποφάσεις και ντιρεχτίβες της για 
το ΚΚΕ. Θάπρεπε πριν την οριστική διατύπωση της κριτικής, να 
γινόταν μια αντιπαραβολή κειμένων της ΚΔ με τις θέσεις του ΚΚΕ 
και του Ν. Ζαχαριάδη (ή τουλάχιστον να μην υπάρχει αυτή η κα- 
τηγορηματι κότητα).
Μια δεύτερη παρατήρηση.
Έχουμε υπόψη μας τα σχετικά με τη θέση απέναντι στον πό
λεμο του 1940-41 που πήρε το ΚΚΕ. Βέβαια και το συνέδριο της 
Διεθνούς το 1935, αλλά και αντίστοιχες αποφάσεις της ΚΕ του 
ΚΚΕ μέχρι τουλάχιστον το 1938 ξεκαθαρίζουν το ζήτημα: δη
λαδή πάλη κατά του ξένου φασίστα εισβολέα κλπ.
Όμως εδώ παρεμβαίνει η περίοδος του γερμανοσοβιετικού συμ
φώνου. Τότε η ΚΔ απευθύνει ντιρεχτίβες στο ΚΚΕ (γραμματέας 
Γ. Σιάντος) όπου το καλεί να αναπτύξει πλατύ κίνημα ειρήνης 
και βαλκανικής αλληλεγγύης (όλα τα καθεστώτα στα Βαλκάνια 
ήταν φασιστικά), να παλέψει να αναπτυχθεί ένα πλατύ κίνημα

2. (Σ,τ.σ.) Στο κείμενο αυτό γίνεται προσπάθεια διερευνησηςμόνο των εξω
τερικών παραγόντων.
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εθνικής σωτηρίας, που να απαιτήσει από την κυβέρνηση Με
ταξύ να ζητήσει τη μεσολάβηση της ΕΣΣΔ ώστε η Γερμανία και 
η Ιταλία να εγγυηθούν την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Η αρθρο- 
γραφία του «Ριζοσπάστη» εκφράζει την ουσία αυτής της ντιρε- 
χτίβας και κανένας από τους ηγέτες του ΚΚΕ (Σιάντος-Ιωαννί- 
δης) δεν αμφισβήτησαν μετά, την ύπαρξη και την εγκυρότητα 
της ντιρεχτίβας αυτής. Η «ντιρεχτίβα» αυτή επενέργησε στο να 
υιοθετηθεί και από τους «πονηρούς» της παλιάς ΚΕ μετά τη 
σύλληψη του Σιάντου (Μάθεσης-Παπαγιάννης) αλλά και από 
τους καθαρούς (Χτιστάκης-Κανάκης) η θέση κατά του πολέμου 
γενικά και ειδικά για τη χώρα μας.
Τη θέση αυτή υποστήριξε και ο ουσιαστικός καθοδηγητής της 
παλιάς ΚΕ, Ν. Πλουμπίδης (από τη Σωτηρία), και αυτός έδωσε 
εντολή στην παλιά ΚΕ να καταγγείλει τα γράμματα του Ν. Ζα
χαριάδη σαν «πλαστά».
[Το ζήτημα αυτό το έφερε στη συνδιάσκεψη της ΚΟΑ το 1945 ο 
Γ. Στεργίου (σήμερα εσωτερικός) και όχι μονάχα άκουσε τον εξά
ψαλμο, αλλά πάρθηκαν και οργανωτικά μέτρα εναντίον του]. 
Φυσικά ο Γ. Στεργίου δεν μίλησε παρά μονάχα για το εξής πρό
βλημα: πώς ο Ν. Πλουμπίδης ηγέτης ουσιαστικός της παλιάς ΚΕ, 
που πρώτος αμφισβήτησε τη γνησιότητα του γράμματος του Ν. 
Ζαχαριάδη, αμέσως μόλις βγήκε από τη φυλακή έγινε μέλος του 
ΠΓ της ΚΕ, ενώ οι καθοδηγούμενοι' του (Χτιστάκης, Καρβούνης, 
Κανάκης κ.ά.) καταγγέλλονται σαν «πεμπτοφαλαγγίτες» κλπ. 
'Οπως υποστήριξε ο Σιάντος μετά την απόδρασή του το 1942, 
λίγο πριν τη σύλληψή του πήρε ντιρεχτίβα της ΚΔ που πιάστηκε 
από την ασφάλεια (αυτό το επιβεβαίωσε και ο Θέος), σύμφωνα 
με την οποία η ΚΔ, κάνοντας στροφή, ζητούσε να μην προτάξει 
το ΚΚΕ θέμα ανατροπής της κυβέρνησης Μεταξά σε περίπτωση 
εισβολής, αλλά να δώσει το βάρος του στην απόκρουση της ει
σβολής.
Το αν υπήρξε ντιρεχτίβα ή όχι, είναι ένα πρόβλημα. Βέβαια η 
«Προσωρινή Διοίκηση» του Μανιαδάκη δημοσίευσε «παραποιη
μένη» κάποια ντιρεχτίβα, που κατά τη γνώμη των τότε παρα
γόντων του ΚΚΕ βεβαιώνεται αυτό, γιατί δημοσιεύτηκε μαζί με
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άλλα ντοκουμέντα μη παραποιημένα που είχε πιάσει για να εξα- 
πατήσει τον κόσμο3.
Το 1942 ο Σιάντος κατηγόρησε ομαδικά την παλιά ΚΕ σαν «πε- 
μπτοφαλαγγίτικη» γιατί, ενώ ήξερε ότι υπήρχε τέτια ντιρεχτίβα, 
εφάρμοσε μέχρι τέλος την πολιτική που υπαγόρευε η προηγού
μενη ντιρεχτίβα. Ο Β. Χτιστάκης σε γράμμα του προς την ΚΕ 
ανάφερε πως αγνοούσε την ύπαρξη τέτιας ντιρεχτίβας και έκ
φραζε την απορία του γιατί την κρόττησε (ο Σιάντος) για τον 
εαυτό του. (Αντίγραφο του γράμματος του Χτιστάκη υπάρχει). 
(Βέβαια αποτελεί ολόκληρη ιστορία το πώς στηρίχτηκε ο Σιά
ντος σ' αυτή τη ντιρεχτίβα που δεν είχε πια στα χέρια του, για 
να στηρίξει την πολιτική που εφάρμοσε, όσο εξαρτιόταν απ' αυ
τόν στην περίοδο 1942-45. Κι όταν λέω «πώς στηρίχτηκε», πώς 
έγινε αποδεχτή από τους άλλους).
Και δύο λεπτομέρειες: όλη η κατοχική ηγεσία του ΚΚΕ απόρριψε 
τους ισχυρισμούς του Χτιστάκη και δέχτηκε την εκδοχή του Σιά- 
ντου. Ταυτόχρονα, ενώ ήξερε την ύπαρξη τριών γραμμάτων του 
Ν. Ζαχαριάδη από την Ασφάλεια, απέκρυψε τα δύο και μονάχα 
μετά τη Βάρκιζα, όταν τα δημοσίευσε η Ασφάλεια και παραδέ
χτηκε τη γνησιότητά τους ο Ν. Ζαχαριάδης, οι κομμουνιστές 
έμαθαν πως υπήρχαν κι άλλα γράμματα.
Πέρα απ' τις ευθύνες, ίντριγκες κλπ, διαφόρων ηγετικών παρα
γόντων του ΚΚΕ, παραμένει αναμφισβήτητα το γεγονός πως 
μετά το γερμανοσοβιετικό σύμφωνο και μέχρι την κήρυξη του 
πολέμου, στις τάξεις του ΚΚΕ δημιουργήθηκε μια σύγχυση απ' 
αφορμή αυτές τις αντιφατικές τοποθετήσεις της ΚΔ (αυτό δεν 
συνέβηκε μονάχα στην Ελλάδα). Κι ακόμα: στο «Μέτωπο Εθνικής 
Σωτηρίας» η μοναδική αντίρρηση της ΚΔ ήταν να μπει ο όρος 
«Πανελλαδικό» Μέτωπο κτλ.
Μια τρίτη βασική παρατήρηση.
Αφορά τα γεγονότα από την ίδρυση της ΠΕΕΑ (άνοιξη 1944) μέ

3. (Σ.τ.σ.) Το ζήτημα είναι κι αν υπήρξε τέτια ντιρεχτίβα, τι έλεγε ακριβώς 
αυτή η ντιρεχτίβα.



ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 153

χρι τη συμφωνία της Βάρκιζας. Μέχρι την ίδρυση της ΠΕΕΑ 
υπάρχει, παρά τις επιμέρους στραβοτιμονιές, λάθη κλπ της ηγε
σίας του ΚΚΕ, ένας προσανατολισμός ορισμένος: να παλέψει 
ώστε πυρήνας της κυβέρνησης εξουσίας να είναι η ΠΕΕΑ.
Αυτό κρατάει 2-3 μήνες. Έρχεται ο Λίβανος. Η αντιπροσωπεία 
τρώει κατσάδα από το ΠΓ της ΚΕ που δέχεται την πίεση των 
κομμουνιστών και των μαζών. Περνάει αρκετός καιρός για να 
δοθεί η συγκατάθεση και να αποσυρθούν συνθήματα όπως «η 
Αθήνα θα γίνει Παρίσι» με το «να τηρήσουμε την τάξη» στο κέ
ντρο της χώρας.
Στο Λίβανο, ανεξάρτητα από τα όσα λέει ο Π. Ρούσος για την 
«προσωπική γνώμη του γραμματέα της σοβιετικής πρεσβείας», η 
στάση του σοβιετικού πρεσβευτή ήταν στάση αλληλέγγυου προς 
τις ενέργειες των πρεσβευτών Αγγλίας, ΗΠΑ, αλλά με τρόπο που 
υπογράμμιζε τη μη ενεργητική συμμετοχή του στα όσα γίνονταν 
εκεί για την επίτευξη «κυβέρνησης εθνικής ενότητας».
Η βεβαιότητα ήρθε με το σταμάτημα της προέλασης της στρα
τιάς Τολμπούχιν στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
Από κει και πέρα τα πράγματα «μπερδεύονται». Οι «εσωτερικοί» 
με το τηλεγράφημα Δημητρώφ δίνουν το «κλειδί» για τη συμφω
νία της Βάρκιζας. Δεν δίνουν όμως κανένα «κλειδί» για το Δεκέμ
βρη. Η τάση τους βέβαια είναι να βγάλουν πως ο Στάλιν ευθύς 
εξαρχής ήταν αντίθετος στο Δεκέμβρη και πως ο Σιάντος μονά
χος του πήρε την ευθύνη να αρχίσει τις εχθροπραξίες και μάλι
στα την πρώτη φορά αρνήθηκε να υπακούσει σε «συμβουλή» του 
Γ. Δημητρώφ (17 Δεκέμβρη). Μπορεί η τάση τους να «ενισχυθεί» 
ή να επεκταθεί. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Από αλλιώτικη γωνία 
εξετάζουν αυτοί τα ζητήματα, από αλλιώτικη εξετάζονται εδώ. 
Στην απελευθέρωση οι προκλήσεις των μοναρχοφασιστών και 
των άγγλων άρχισαν από την πρώτη στιγμή. Οι συμφωνίες της 
Γκαζέρτας που υπογράφτηκαν από τους Γ. Ζέβγο και Σαράφη, 
έδιναν το «νόμιμο» κάλυμμα στους εγγλέζους να οπταιτούν υπα- 
κοή του ΕΛΑΣ στο Σκόμπι κλπ. (Ο Ζέβγος ισχυρίστηκε σε κείμενά 
του που δημοσίευσε η «Αυγή» πως κάποια ώθηση για να το κά
νει αυτό δέχτηκε από τους σοβιετικούς. Το σημειώνουμε απλώς
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γιατί δεν μπορούμε να θεωρούμε αξιόπιστα όσα «αποκαλύπτο
νται» από την «Αυγή»).
Τι είναι ξεκάθαρο; Δύο περιστατικά: πως στη διάσκεψη της Τε
χεράνης (τέλος 1943) ο Τσώρτσιλ έκανε πρόταση το δεύτερο μέ
τωπο —που ζητούσε αδιάκοπα ο Στάλιν να ανοίξουν οι δυτι
κοί— να γίνει στα Βαλκάνια με στόχο τη συνένωση των αγγλοα- 
μερικάνων με τους σοβιετικούς «κάπου στην Κεντρική Ευρώπη». 
Ο Στάλιν αντιτάχτηκε έντονα και χαρακτήρισε την πρόταση 
αυτή σαν μια «πολιτική απόβαση». Τελικά συμφώνησε και ο 
Ρούζβελτ και απορρίφθηκε το σχέδιο. Τα επιτελεία επεξεργά
στηκαν και τελικά, αφού καθορίστηκε το δεύτερο μέτωπο να 
ανοίξει στην Νορμανδία, καθορίστηκαν «σφαίρες στρατιωτικής 
ενέργειας των συμμάχων». Ενώ τα Βαλκάνια γενικά καθορίστη
καν σαν σφαίρα ενέργειας των σοβιετικών, η Ελλάδα καθορί
στηκε σαν «σφαίρα ενέργειας των άγγλων».
Πρόκειται για μια μερική υποχώρηση του Στάλιν από την προη
γούμενη θέση του. Δέχεται την «πολιτική απόβαση» στην 
Ελλάδα, όπως την δέχτηκε για την Ιταλία, Γαλλία κ.ά. Γιατί; Είχε 
κάποιο παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων υπόψη του. Αν η εκτί
μησή του αυτή γενικά ήταν σωστή ή όχι, αυτό ξεπερνάει τις δυ- 
νατότητές μου να το κρίνω. Θα σημειώσω πως στο συνέδριο 
του ΚΚ Ιταλίας το 1962 ο κινέζος αντιπρόσωπος έμμεσα αμφι
σβήτησε αυτή την εκτίμηση, κριτικάροντας την πολιτική του 
κόμματος αυτού στα χρόνια εκείνα. Βέβαια εδώ για την πλήρη 
κατά το δυνατόν εικόνα τοποθετώ αυτό το περιστατικό. 
Πιστεύω όμως πως, πέρα από τις διαφωνίες Στάλιν-ΚΚ Κίνας 
για την κινέζικη επανάσταση, υπήρξαν διαφορετικές εκτιμήσεις 
για το σύνολο της παγκόσμιας κατάστασης. Η συνέντευξη του 
Μάο για την ατομική βόμβα κλπ στη Στρονγκ4 δεν απευθύνεται

4. (Σ.τ.ε.) Σε συνομιλία του με την αμερικανίδα δημοσιογράφο Α. Στρονγκ 
(Αύγουστος 1946) ο Μάο διατυπώνει την άποψη ότι «όλοι οι αντιδραστικοί εί
ναι χάρτινες τίγρεις» όσο τρομεροί κι αν (ραίνονται. «Αντιμετωπίζοντας τα πράγ
ματα από τη σκοπιά του μέλλοντος βλέπουμε άπ δεν είναι οι αντιδραστικοί 
πραγματικά ισχυροί αλλά ο λαός».
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μονάχα στους λαούς, αλλά και κάπου αλλού κατά τη γνώμη μου. 
Θα ξαναγυρίσουμε στην Ελλάδα. Και «γυρίζοντας» θα σημειώ
σουμε το δεύτερο περιστατικό. Πως στο μεγαλύτερο μέρος των 
μαχών του Δεκέμβρη και στην περίοδο μέχρι τη Βάρκιζα, ο σο
βιετικός τύπος, το σοβιετικό ραδιόφωνο, ελάχιστη προβολή 
έδινε στα γεγονότα της Ελλάδας. Αυτό, σε όσους μπορούσαν να 
το παρακολουθήσουν, έκανε ζωηρή εντύπωση. Ακόμα, πρέπει 
να σημειώσουμε πως στη διάσκεψη της Γιάλτας τέθηκε απ' τον 
Στάλιν το ζήτημα της κατάστασης στην Ελλάδα. Χωρίς όμως να 
επιμείνει στην σε βάθος συζήτησή του, τουλάχιστον απ' ό,τι έχει 
δημοσιευτεί. Αλλά αυτή είναι η μια πλευρά του πράγματος. 
Υπάρχει και η άλλη. Είναι γεγονός πως στη διάρκεια των τελευ
ταίων μηνών είχε αποκατασταθεί κάποια έμμεση επαφή με το 
ΚΚΣΕ μέσω των ΚΚ Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας. Ο Ποπώφ 
και η αντιπροσωπεία του βασικά ασχολούνταν με τη συγκέ
ντρωση των σοβιετικών αιχμαλώτων και απ' ό,τι λέγανε σε χρό
νους κάπως «ανύποπτους» ορισμένα ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ, 
ήταν φειδωλός σε κρίσεις και συμβουλές στο ΚΚΕ. Εν πάση περι- 
πτώσει αποτελούσε ένα «κανάλι». Ακόμα και τις μέρες της μεγα
λύτερης έντασης πριν τις 3 Δεκέμβρη οι Σιάντος, Ιωαννίδης, 
Παρτσαλίδης και άλλοι ηγέτες του ΚΚΕ ήταν βέβαιοι πως τα 
πράγματα δεν θα έφταναν σε σύγκρουση. Στις παραμονές μόνο 
της 3ης Δεκέμβρη ο Σιάντος στέλνει διαταγές στο ΓΣ του ΕΛΑΣ 
για μια μερική αναδιάταξη των μονάδων του ΕΛΑΣ, χωρίς να το 
ενημερώσει για τίποτα γενικότερο. Οι Αρης-Σαράφης αντιδρούν 
έντονα και στέλνεται να τους πείσει ο Ζ. Ζωγράφος, μέλος της 
ΚΕ και ο Π. Ρούσος. Οι λόγοι των ηγετών του ΚΚΕ μετά το μακε
λειό της 3-12-44 ήταν συμφιλιωτικοί και προκαλούσαν την οργή 
του σφαγμένου λαού.
Τη διεύθυνση των πολιτικών και στρατιωτικών πλευρών του Δε
κέμβρη την είχε ο Σιάντος μέ έναν πολύ περιορισμένο αριθμό αν
θρώπων.
Αν η ιστορία του ραδιοτηλεγραφήματος Δημητρώφ με τη λαθε
μένη αποκρυπτογράφησή του και την εν συνεχεία σωστή είναι 
αληθινή, τότε «φωτίζονται» οι αντιφάσεις του Σιάντου (25-12-44
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μπροστά οτον Τσώρτσιλ άγριος και αμετακίνητος, δέκα μέρες 
μετά διαταγή υποχώρησης). Κι αν δεν είναι αληθινή η ιστορία 
αυτή, πάλι τα εξωτερικά πλαίσια έχουν διαγραφεί με όσα ανα
φέρθηκαν προηγούμενα.
Μετά .την υποχώρηση ο ΕΛΑΣ αναδιοργανώνεται για πόλεμο. 
Αυτό κρατάει 15-20 μέρες. Γίνεται ένα «αχτίφ» —όπως ονομά
στηκε— μελών της ΚΕ και άλλων στελεχών στα Τρίκαλα το Γε
νάρη του 1945 και συζητάει όλα εκείνα που οδήγησαν στη Βάρ
κιζα. Από κει και πέρα, όλα όσα γίνηκαν στη Βάρκιζα τα χειρί
στηκαν προσωπικά οι Γ. Σιάντος και Δ. Παρτσαλίδης. 
Προσωπικά πιστεύω, πως παρά τα εξωτερικά πλαίσια που δια
γράφτηκαν τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα του Δεκέμβρη, 
έμμεσα έφτασαν κάποιες ενθαρρύνσεις στο ΚΚΕ για τον αγώνα 
του. Λχ ο Τζήμας, από τους πιο δεξιούς της ΚΕ, απεσταλμένος 
στον Τίτο, μετά την 3η Δεκέμβρη κατεβαίνει με όση ταχύτητα 
μπορούσε στην Αθήνα. Στο δρόμο συναντάει μεγάλη εγγλέζικη 
μονάδα που κατεβαίνει για να πολεμήσει στην Αθήνα. Συζητάει 
με τους τοπικούς υπεύθυνους του ΚΚΕ και τους διατάζει να την 
αιχμαλωτίσουν. Γίνεται γρήγορα-γρήγορα η επιχείρηση και η μο
νάδα αιχμαλωτίζεται. Σε λίγο ο Σιάντος από το στρατηγείο του 
στη Χασιά (Μονή Κλειστών) διατάζει να τους αφήσουν ελεύθε
ρους. Τους αφήνουν και ο Α. Τζήμας πηγαίνει στη Χασιά, λέει κά
ποια πράγματα στο Σιάντο που τον βρίσκει εξοργισμένο5. 
Διπρόσωπη, απ' ό,τι είναι γνωστό, στάθηκε η στάση του ΚΚ Γι
ουγκοσλαβίας. Από τη μια κριτίκαρε την πολιτική του ΚΚΕ σαν 
«συμβιβαστική», από την άλλη «συμβούλευε» για αποφασιστική 
στάση στα τοπικά στελέχη του ΚΚΕ Μακεδονίας κλπ. Διαβίβαζε 
εντολές άλλων, που είναι δύσκολο να εξακριβωθεί τώρα ποιες 
ήταν δικές του και ποιες «άλλων». Κι από την άλλη υποκινούσε 
ανταρσίες σε μονάδες του ΕΛΑΣ που αποτελούνταν από σλαβο-

5. (Σ.τ.σ.) Το περιστατικό αυτό, εκτός του ότι έχει πέσει την αντίληψη πολ
λών κομμουνιστών, ΕΛΑΣιτών κλπ, το αναφέρει ο Ζαχαριάδης στα «Προβλήματα 
καθοδήγησης» και κανείς δεν το αμφισβήτησε. Το αναφέρει και ο Π. Ρούσος.
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μακεδόνες (βλ. «Ο ΕΛΑΣ», Σαράφη), έκανε συλλαλητήρια στη 
διάρκεια του Δεκέμβρη (πχ Μοναστήρι) με μεγαλοσέρβικα συν
θήματα. Οι «ενθαρρύνσεις» αυτές μετατράπηκαν στο αντίθετο, 
εφόσον αληθεύει το τηλεγράφημα Δημητρώφ, μια και δεν είναι 
δυνατό να μην ρωτήθηκαν ή να μην πίεσαν ίσως για την απο
στολή τέτιου μηνύματος οι ηγεσίες Γιουγκοσλαβίας-Βουλγαρίας 
(Τίτο-Κολάρωφ κ.ά.).
Το σίγουρο πάντως είναι πως ο ΕΛΑΣ δεν χρειαζόταν βοήθεια 
από πουθενά για να τα βγάλει πέρα το Δεκέμβρη αν ακολου
θούσε άλλη γραμμή και ενεργούσε αποφασιστικά. Ίσως μετά 
την υποχώρηση, αν συνεχιζόταν η πάλη, να δημιουργούνταν 
ορισμένα προβλήματα για τις γειτονικές χώρες και ίσως για τη 
σταθερότητα του αντιχιτλερικού συνασπισμού. Η αντίληψη που 
είχε η ηγεσία του ΚΚΣΕ και άλλοι παράγοντες του διεθνούς κομ
μουνιστικού κινήματος, ήταν τέτια που δεν ενθάρρυνε τη συνέ
χιση του ένοπλου αγώνα. Η ευθύνη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ φυ
σικά ήταν η βασικότερη ακόμα κι αν υπήρχε περίπτωση να της 
ασκήθηκε πίεση να σταματήσει τον αγώνα. Αλλά γι' αυτό θα μι
λήσουμε πιο κάτω.
Στο διάστημα 1945-47 στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα έχουμε 
να παρατηρήσουμε μια σειρά όχι καλά φαινόμενα (εθνικισμός, 
τάσεις αναθεωρητισμού, χωριστικές τάσεις, πολιτική επέμβα
σης ΚΚ σε άλλα κόμματα κλπ). Ταυτόχρονα, πλήθος από και
νούργια προβλήματα που δημιούργησε η μεγάλη νίκη, η άνοδος 
στην εξουσία αρκετών ΚΚ και γενικά η αριθμητική ισχυροποίηση 
του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Πρόβαλαν νέες πραγ
ματικότητες όπως η πτώση παλιών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, 
η αύξηση του ρόλου των ΗΠΑ («νέα χιτλερική Γερμανία» όπως 
το 1946 χαρακτήριζε τις ΗΠΑ ο σ. Μάο), η πολιτική του ατομι
κού εκβιασμού κ.ά.
Την καταπολέμηση των νοσηρών τάσεων στο κομμουνιστικό κί
νημα και την εξασφάλιση μιας ιδεολογικής, πολιτικής ενότητας 
σε μια «νέα βάση απ' ό,τι η ΚΔ» την προώθησε κύρια το ΚΚΣΕ με 
την ίδρυση της Κομινφόρμ το 1947. Μέχρι τότε, το ΚΚΕ, που διε- 
ξήγαγε σκληρότατο αγώνα για την ανασυγκρότησή του ενάντια
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στον αγγλικό ιμπεριαλισμό και την ντόπια αντίδραση, δέχτηκε 
τις συνέπειες αυτής της κατάστασης που υπήρχε στο διεθνές 
κομμουνιστικό κίνημα. Πρέπει να σημειωθεί πως παρά τις απώ
λειες που υπόστηκε το ΚΚΕ από τη συνθηκολόγηση της Βάρκι
ζας, με διαρροές οπαδών, μελών, στελεχών και συμμάχων, η δύ
ναμή του ανέβηκε γρήγορα, και το κύρος του ΚΚΣΕ και των άλ
λων ΚΚ ήταν πολύ υψηλό μέσα στις τάξεις του.
Ωστόσο, η διεύρυνση των επαφών του με άλλα ΚΚ —όπως ήταν 
φυσικό άλλωστε με την τοτινή κατάσταση — επιδρούσε στη χά
ραξη της πολιτικής του, αλλά και σε μια σειρά διαφωνίες ή και 
ταλαντεύσεις πότε προς τα δεξιά, πότε προς τα αριστερά. Λχ 
στο 7ο συνέδριο του ΚΚΕ, με τον εναρκτήριο λόγο της X. Χατζη- 
βασιλείου (μέλος του ΠΓ), βάζει ζήτημα να αναβιώσει η διεθνής 
κομμουνιστική αλληλεγγύη. Ταυτόχρονα καυτηριάζει το δογμα
τισμό.
Σε συνέχεια ο Ν. Ζαχαριάδης διατυπώνει τη θεωρία των «δύο 
πόλων», ενώ σε συνέχεια πλαταίνει τους χειρισμούς του προς 
την κατεύθυνση συγκρότησης πλατιού δημοκρατικού μετώπου 
και κάνει ανοίγματα μέχρι τον Ν. Πλαστήρα. Παρόλα αυτά στη 
2η ολομέλεια (Φλεβάρης 1946) αποφασίζει την έναρξη του ένο
πλου αγώνα σαν μέσο πίεσης για ένα δημοκρατικό συμβιβασμό. 
Για το περιβόητο θέμα της αποχής έχουν γραφτεί πολλά. Πι
στεύω πως αυτό που επηρέασε τον Ν. Ζαχαριάδη ήταν η αντί
ληψη πως θα τραβούσε στο Δημοκρατικό Μέτωπο όλους τους 
κεντρώους πολιτικούς και θα έχτιζε το Ενιαίο Μέτωπο. Όσο για 
τις συμβουλές που δόθηκαν απέξω, αυτές ήταν άφθονες όχι μο
νάχα γι' αυτό.
Στο διάστημα 1945-46 όμως, ταυτόχρονα με τις συμβουλές, 
έχουμε και ορισμένα γεγονότα άλλα. Τη φιλονικία Τολιάτι-Τίτο 
για το θέμα της Τεργέστης. Την προπαγάνδα του ΚΚ Βουλγαρίας 
για τη «Μακεδονία του Αιγαίου» και πριν απ' αυτό τη γνωστή 
δήλωση Ζαχαριάδη για το βορειοηπειρωτικό. Όλα αυτά υπο
γραμμίζουν αυτό που αναφέρθηκε σε προηγούμενη σελίδα για 
την κατάσταση στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα.
Ο Ν. Ζαχαριάδης βέβαια γρήγορα «κατάπιε» τη γλώσσα του, και
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στις επιθέσεις για «Μακεδονία του Αιγαίου» και αλλού δεν μί
λησε, ενώ ίσως θα ήταν δικαιολογημένο να μιλήσει. Αλλά τα ΚΚ 
Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας είχαν μεγάλο κύρος και δεν 
επρόκειτο για το μικρό ΚΕ Αλβανίας. Ο «ελληνικός δρόμος προς 
το σοσιαλισμό» που εγκαινιάζει στο 7ο συνέδριο, εγκαταλείπε- 
ται γρήγορα και από τη 2η ολομέλεια και πέρα πηγαινοέρχεται 
συχνά στην Πράγα, στο Βελιγράδι, ενώ στέλνει αντιπροσωπείες 
στη Μόσχα, στη Ρώμη.
Από τις 31 Μάρτη 1946 που έγινε το χτύπημα στο Λιτόχωρο μέ
χρι το Σεπτέμβρη του 1947 (μετά την ίδρυση της Κομινφόρμ), 
παρά τη μοναρχοφασιστική τρομοκρατία, παρά την ανασύ- 
νταξη-ενίσχυση του καταπιεστικού μηχανισμού, τη φανερή προ
οπτική ανάμιξης των ΗΠΑ, την αναγγελία του δόγματος Τρού- 
μαν τελικά, ο όγκος των κομμουνιστών παραμένει στις πόλεις 
και οι αντάρτικες ομάδες κι όταν ακόμα μετασχηματίζονται σε 
ΔΣΕ τροφοδοτούνται με το σταγονόμετρο. Κατά τη γνώμη μου 
δεν είναι αρκετά τα όσα γράφονται για την αιτιολόγηση του φαι
νομένου.
Αναγγέλλεται το «Δόγμα Τρούμαν», οι επιχειρήσεις κατά του ΔΣΕ 
παίρνουν χαραχτήρα πολέμου κανονικού και σε σύσκεψη ανώ
τατων και ανώτερων στελεχών του ΔΣΕ ένα-δύο μήνες μετά, δη
λαδή την άνοιξη του 1947, ο Μ. Βαφειάδης στην εισήγησή του 
από μέρους του ΠΓ (παρευρίσκονταν και οι Γ. Ιωαννίδης και Λ. 
Στρίγκος, μέλη του Π Π μιλάει πως η αποστολή του ΔΣΕ είναι η 
«πίεση» πάνω στους αμερικανοάγγλους και την ντόπια αντί
δραση για την επίτευξη ενός «τίμιου δημοκρατικού συμβιβα
σμού». Λίγους μήνες αργότερα, στο συνέδριο του ΚΚ Γαλλίας στο 
Στρασβούργο, ο Μ. Πορφυρογένης διακηρύχνει πως το ΚΚΕ 
προσανατολίζεται στη δημιουργία κυβέρνησης στο βουνό. Το 
φθινόπωρο, σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημιουργία της Κομιν
φόρμ (με έδρα ως το 1948, που έγινε η ρήξη με τον Τίτο, στο Βε
λιγράδι), ο Ν. Ζαχαριάδης συγκαλεί στο βουνό για πρώτη φορά 
την 3η ολομέλεια της ΚΕ και βάζει καθαρά θέμα εγκατάλειψης 
της γραμμής της πίεσης. Παράδειγμα και του βιαστικού τρόπου 
της σύγκλησης της ολομέλειας, αλλά και του αργοπορημένου
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της απόφασης, είναι πως από τα 30 πάνω-κάτω ταχτικά μέλη 
της ΚΕ παρευρίσκονταν μονάχα 6 (άλλοι γιατί δεν προλάβαιναν 
ή δεν μπορούσαν να πάνε και άλλοι γιατί είχαν πιαστεί ή και 
εκτελεστεΟ. Πρόκειται για μια στροφή που έγινε πολύ αργά και 
που, ανεξάρτητα από το πώς έγινε, δεν έγινε με βάση τα ελλη
νικά δεδομένα. Πιστεύω πως η στροφή έγινε τότε γιατί συνέβη
καν μια σειρά γεγονότα: η «σκλήρυνση» της διεθνούς γραμμής 
του ΚΚΣΕ, η ένταση της πάλης για την κατανίκηση των ταλα- 
ντεύσεων στα ΚΚ και στις Λαϊκές Δημοκρατίες σχετικά με το 
Σχέδιο Μάρσαλ, η εφαρμογή στις ΛΔ μέτρων για την εκκαθάριση 
της εσωτερικής κατάστασης, η εγκατάλειψη των αμφιβολιών 
του ΚΚΣΕ για τη δυνατότητα της νίκης της κινέζικης επανάστα
σης, ίσως και άλλα, και χρειαζόταν μια σκληρή απάντηση στους 
αμερικάνους. Δόθηκε, αλλά καθυστερημένα γιατί χάθηκε ενάμι
σης χρόνος κρίσιμος και αποφασιστικός. Ακόμα, το Δεκέμβρη 
του 1947 γίνεται κυβέρνηση στο βουνό. Μέχρι την υποχώρηση 
του ΔΣΕ (Αύγουστος 1949) δεν δόθηκε καμιά «φόρμουλα» «ντε 
φάκτο» ή έμμεσης αναγνώρισης από οποιονδήποτε. Και ενώ η 
Αγγλία και οι ΗΠΑ είχαν ρίξει δισεκατομμύρια δολάρια, άφθονο 
και σύγχρονο οπλισμό, δέκα χιλιάδες το λιγότερο «συμβούλους», 
η απάντηση από την άλλη πλευρά ήταν ανύπαρκτη.
Ένα παράδειγμα: Τέλη 1947-αρχές 1948 οι ΚΟ Αθήνας-Πειραιά 
παίρνουν εντολή να στείλουν όλους τους αεροπόρους στο 
βουνό. Στέλνονται. Μένουν αδρανείς κάμποσο καιρό και ύστερα 
τους βάζουν σε τμήματα σαν μαχητές. Θέλει συζήτηση ότι κά
ποια υπόσχεση δόθηκε αλλά δεν τηρήθηκε;
Αλλο παράδειγμα: Στις αρχές του 1949 ο Ν. Ζαχαριάδης καθο
ρίζει το χρόνο αυτό, σαν χρόνο στροφής προς τη νίκη. Στο με
ταξύ έχει σημειωθεί η στροφή του Τίτο, έχει περάσει η ένταση 
στο Βερολίνο (αποκλεισμός από σοβιετικούς). Δημιουργείται 
ανάμεσα στους μαχητές του ΔΣΕ η αίσθηση πως «κόττι» θα γίνει. 
Πολύ περισσότερο που οι αμερικάνοι «πειραματίζονται» στο 
βουνό με τις βόμβες εκείνες που αργότερα θα τις ονομάσουν 
«ναπάλμ».
Ήρθαν οι τελευταίες νίκες (Καρπενήσι, Νάουσα πχ) αλλά τον
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Αύγουστο μετά το Γράμμο ήρθε το τέλος. Ήταν αναπόφευκτο 
αυτό το τέλος; Θα γράψω τη γνώμη μου πιο κάτω γι' αυτό. 
Μετά την υποχώρηση και για ένα διάστημα 2-3 χρόνων ο Ν. Ζα
χαριάδης μιλάει για «όπλα παρά πόδας». Ο μεγαλύτερος όγκος 
των ανδρών του ΔΣΕ παίρνει στρατιωτική εκπαίδευση. Από το 
1953 σταματούν όλα. Και από τότε μέχρι το 1956 ο Ν. Ζαχαριά
δης προσπαθεί να εναρμονιστεί στο «νέο κλίμα» που αρχίζει να 
επικρατεί. Πολιτική μαζική πάλη, απόσυρση μέχρι το 1952 όσων 
ομάδων είχαν αφήσει σε διάφορες περιοχές, αποστολή κατά κύ
ματα στην Ελλάδα στελεχών που προορίζονταν για άλλες δου
λειές, «πλατύτεροι» ελιγμοί, συμμαχίες, συνεργασίες κλπ. Όμως, 
όλες του οι προσπάθειες να εναρμονιστεί πέφτουν στο κενό και 
«απολύεται» από Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ με μια απλή κου
βέντα στη Μόσχα στις αρχές του 1956. Του επιτρέπουν να πάει 
στο Βουκουρέστι το 1957 και να πάρει μέρος στην 7η ολομέλεια 
όπου, αφού μίλησε για πολλά και κατάφερε πολλά, αρνήθηκε να 
μιλήσει για τα κρίσιμα και αποφασιστικά προβλήματα προβάλ
λοντας (στα σοβαρά; στ' αστεία;) την ιδιότητά του «σαν μέλος 
του ΚΚΣΕ».
Μετά την αναδρομή αυτή θα προσπαθήσω να κάνω πιο καθα
ρές ορισμένες απόψεις μου γύρω από μερικά ζητήματα αν και, 
πού και πού, «δείχτηκαν» αυτά με ορισμένες διατυπώσεις.

1) Όπως κάθε ζωντανός οργανισμός έχει να διατρέξει διάφορα 
στάδια, έτσι και κάθε πολιτικός οργανισμός (με τους ιδιαίτερους 
βέβαια νόμους του) διατρέχει διάφορα στάδια. Η ΚΔ του Λένιν, 
των πρώτων χρόνων μετά την Οχτωβριανή Επανάσταση, έγινε 
«κάτι άλλο» στα πρώτα χρόνια της ουσιαστικής καθοδήγησής 
της από το Στάλιν (1934-1935) και «κάτι άλλο» στα 8-10 τελευ
ταία χρόνια της ζωής της. Βασικά επηρεάστηκε από όσα έγιναν 
στην ΕΣΣΛ μετά το 1930 και κυρίως στην περίοδο της έντασης 
της μπολσεβικοποίησής της.
Δυναμώνοντας τα ΚΚ, δημιουργώντας ειδικά επιτελεία για τον 
έλεγχο και τη βοήθειά τους, σφυρηλατώντας δεκάδες χιλιάδες 
στελέχη, αναπτύσσοντας πλατιές συνδέσεις, συμμαχίες, επα
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φές, βοηθώντας πραχτικά τα ΚΚ στους πιο διάφορους τομείς 
της δράσης τους και τόσα άλλα, ήταν αναπόφευκτο να έχει και 
αρνητικές πλευρές στη δράση της και να «δανειστεί» μέθοδες ξέ
νες προς το χαρακτήρα της. Έτσι πολλά από τα θετικά, τα αξιο- 
θαύμάστα, τα πραγματικά πρωτοφανέρωτα που πέτυχε, σε 
καθορισμένες συνθήκες μετατράπηκαν σε αρνητικά. Κι αυτό όχι 
μονάχα γιατί έγκαιρα δεν έκανε τις αναγκαίες αναπροσαρμογές, 
αλλά γιατί «δανείστηκε» μερικές αναπόφευκτες, για ορισμένες 
περιόδους άσκησης της εξουσίας από τα ΚΚ, μέθοδες και 
πνεύμα.
Στο βαθμό που στο ΚΚΣΕ δυνάμωνε η τάση της παντοδυναμίας 
του κομματικού μηχανισμού, η αλλοίωση των σωστών σχέσεων 
ηγετών-στελεχών-μάζας και άλλα γνωστά από τις αναλύσεις 
των κινέζων και αλβανών συντρόφων, η τάση αυτή μεταφερό
ταν και ενισχυόταν και μέσα στην ΚΔ. Σε λίγο, στα χρόνια του 
πολέμου κυρίως, ο μηχανισμός της ΚΔ είχε ουσιαστικά πια συγ- 
χωνευθεί με το μηχανισμό του ΚΚΣΕ. Έτσι τα βασικά στελέχη 
της ΚΔ στη διάρκεια του πολέμου, όσα έμειναν στην ΕΣΣΔ, έγι
ναν στελέχη του τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΚΚΣΕ.
Είναι πια γνωστή η αντίθεση της ΚΔ με την πολιτική που εφάρ
μοζε ο Μάο στην Κίνα και πριν το 1930 και μετά το 1930. Πα
ρόλο που ο ίδιος δεν μιλάει ανοιχτά, οι αναφορές του στους «αυ- 
τοκρατορικούς απεσταλμένους», δηλαδή στην ομάδα Βαν-Μινγκ 
(οι 28 Σοφοί) στην περίοδο 1930-35, είναι καθαρές. Οι διαφορές 
αυτές συνεχίστηκαν να υπάρχουν και μετά την αυτοδιάλυση της 
ΚΔ και κορυφώθηκαν κύρια στα 1945-46, όταν ο Στάλιν δεν θε
ωρούσε πιθανή για κείνη την περίοδο τη νίκη της κινέζικης επα
νάστασης. Ύστερα όμως βοήθησε ώστε να προωθηθεί ο απε
λευθερωτικός πόλεμος του κινέζικου ΚΚ και λαού.
Ζητήματα βέβαια ανάμεσα στα κόμματα και στην ΚΔ ήταν ανα
πόφευκτο να δημιουργούνται. Και βέβαια όλα τα ζητήματα δεν 
ήταν του ίδιου χαρακτήρα, δηλαδή όπως στην περίπτωση του 
ΚΚ Κίνας.
Η σύντομη αυτή εισαγωγή κρίθηκε αναγκαία γιατί πρόκειται να 
διατυπωθούν ορισμένες παρατηρήσεις για τις σχέσεις του ΚΚΕ
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με την ΚΔ αρχικά, με το ΚΚΣΕ και άλλα κόμματα στη συνέχεια.

2) Το ΚΚΕ, από την προσχώρησή του στην ΚΔ μέχρι την αυτο
διάλυσή της και σε συνέχεια, σ' ό,τι αφορά τις σχέσεις του με το 
ΚΚΣΕ βασικά εφάρμοσε, όσο επέτρεπε ο βαθμός της ανάπτυξής 
του κλπ, τις αποφάσεις, τις οδηγίες και τις εντολές όταν του δό
θηκαν. Δεν αντιτάχθηκε ακόμα και σε ορισμένα «ενδιάμεσα» κόμ
ματα, όπως του Τίτο, όταν αυτό έπαιζε με σοβιετική συγκατά
θεση «κάποιο ρόλο» στην περιοχή μας. Κι αυτό, παρά τη σειρά 
των αντιδιεθνιστικών, σοβινιστικών, υπονομευτικών ενεργειών 
του προς το ΚΚΕ και το λαϊκό κίνημα της χώρας μας.
Τα λάθη του, οι παρεκκλίσεις του, οι αδυναμίες του σε διάφορες 
περιόδους δεν μείωσαν αυτή τη διαπίστωση.
Όμως, πρέπει να σημειωθεί πως στην πραχτική της ΚΔ απένα
ντι στο ΚΚΕ είχε κυριαρχήσει ένα στοιχείο υποτίμησης σε αντί
θεση με τη στάση σε άλλα κόμματα και μάλιστα γειτονικά. Μπο
ρεί στα πρώτα χρόνια της ζωής του το ΚΚΕ να παρουσίασε φο
βερές ελλείψεις, αλλά ήταν το μοναδικό; Αχ το 1926, από έλ
λειψη επαγρύπνησης, πιάνεται ο αντιπρόσωπος της ΚΔ στην 
Ελλάδα, το ίδιο και το 1930. Όμως, τέτια φαινόμενα συνέβηκαν 
και σε πολύ ισχυρότερα κόμματα από το ΚΚΕ.
Κι ενώ υπήρχε αυτή η υποτίμηση, του ανέθεταν βαριά καθήκο
ντα που οι πλάτες του δύσκολα μπορούσαν να βαστάξουν. Αλλο 
αν με κάμποσες απώλειες (δηλαδή αποστασίες, διαρροές κλπ) 
τα κράτησε. Πρόκειται εδώ για το Μακεδονικό. Χρειάστηκαν 12 
χρόνια για να δεχτεί η ΚΔ να εγκαταλειφθεί αυτή η θέση που δεν 
ανταποκρινόταν πια από χρόνια στις «αντικειμενικές» συνθήκες. 
Σε συνέχεια το «αγνοεί» χρόνια ολόκληρα, ενώ τότε πια, παρά 
τα λάθη του και άλλα πολλά, το ΚΚΕ δεν είναι το ΚΚΕ του 1920- 
1930 (περίοδος 1941-43).
Πού οφειλόταν αυτό; Αρχικά στο ότι συγκέντρωνε την προσοχή 
της στα βασικά τμήματα. Σε συνέχεια —και κύρια μετά την 
επέμβαση του 1931 — δίνει μια μεγαλύτερη βοήθεια, αλλά ταυ
τόχρονα προσπαθεί να «ελέγχει» τα πράγματα με μεθόδους όχι 
σωστές.



164 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΝΤΖΕΑΣ

Από την εποχή που εντείνεται η εκστρατεία της μπολσεβικο- 
ποίησης στο ΚΚΕ, πήρε τέτια υπερβολική μορφή και ένταση, 
που έκανε αδύνατο στα 90% των περιπτώσεων το διαχωρισμό 
ανάμεσα σ' αυτό που πρέπει να εκτελείται τυφλά χωρίς δι
σταγμό και σ' εκείνο που πρέπει να συζητηθεί, να αναλυθεί και 
ακόμα να απορριφθεί.
Μια τέτια νοοτροπία επιβλήθηκε, εξακολούθησε να υπάρχει και 
μετά την αυτοδιάλυση της ΚΔ. Ίσως πήρε μεγαλύτερη έκταση 
γιατί έπρεπε να διαπαιδαγωγηθούν οι νέοι που κατά μάζες κα
τέκλυζαν το ΚΚΕ.
'Οταν σ' αυτά προστεθούν και ορισμένες θέσεις που θεωρού
νταν μετά το 1935 το Α και το Ω της μ-λ σταλινικής ορθοδοξίας 
όπως: «τα στελέχη αποφασίζουν για τα πάντα», «τα στελέχη 
χρυσό απόθεμα», «όποιος χτυπάει τα στελέχη, χτυπάει το 
κόμμα», τότε τα «θεμέλια» ή μάλλον οι πυροδοτικοί μηχανισμοί 
για κάποιους άλλους καιρούς είχαν μπει... Διαμορφώθηκαν έτσι 
οι αντικειμενικές συνθήκες για την απόσπαση των στελεχών 
από τα μέλη, από τη μάζα που χιλιάδες ειδικές αποφάσεις δεν 
μπόρεσαν να τη σπάσουν.
Στην περίπτωση του ΚΚΕ αυτή η στελεχοπαντοδυναμία πήρε τέ
τιες απαίσιες μορφές, ακριβώς γιατί συντρέχανε και ιστορικοί και 
κοινωνικοί λόγοι και που στο διάστημα το λιγοστό που το ΚΚΕ 
ήταν εξουσία ουσιαστικά εκδηλώθηκαν με όλη τους τη μεγαλο
πρέπεια (φυσικά αυτό δεν χαρακτήριζε όλα τα στελέχη, γιατί κι 
εκεί υπήρχαν διαχωρισμοί αντικειμενικοί). Οι συνέπειες των με
θόδων της ΚΔ, εκείνων που «δανείστηκε» από άλλους οργανι
σμούς, αυτές που τις ονομάζουν «κρατικίστικες», εκδηλώθηκαν 
στην περίοδο της «αγνόησης» του ΚΚΕ από την ΚΔ στον τρόπο 
ανάδειξης της ηγεσίας του κόμματος στην περίοδο 1941-42. 
Πραχτική της ΚΔ στα χρόνια μετά το 1934-35 -«κρατικίστικη» 
πραχτική- ήταν να διατηρεί στα διάφορα τμήματά της - π ε 
ρισσότερο στα θεωρούμενα «αδύνατα»- ειδικούς δεσμούς με 
ένα-δύο-τρία -ανάλογα με την περίπτωση- στελέχη, έξω απ' 
τον γραμματέα του κόμματος. Ήταν ακριβώς αυτοί οι «αυτο- 
κρατορικοί απεσταλμένοι» που λέει ο σ. Μάο ή αν θέλετε «εντο-



ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 165

λοδόχοι» που είχαν «ειδικό χρίσμα». Στην Ελλάδα υπήρχε ο Ν. 
Ζαχαριάδης, Γενικός μάλιστα Γραμματέας μετά το συνέδριο του
1935.
Υπήρχαν και οι ειδικοί αντιπρόσωποι της ΚΔ στο ΚΚΕ. Υπήρχε το 
βαλκανικό τμήμα της ΚΔ κ.ά. Υπήρχαν όμως τρεις τουλάχιστον 
ειδικοί «εντολοδόχοι». Και από τους τρεις, οι δύο δεν είχαν καλή 
κατάληξη, ιδιαίτερα ο τρίτος. Ήταν ο Στέλιος Σκλάβαινας, ηγέ
της της κοινοβουλευτικής ομάδας του «Παλλαϊκού Μετώπου» το
1936, μέλος του ΠΓ. Αυτός, με παρότρυνση οπωσδήποτε στελε
χών της ΚΔ -γιατί συνέπεσε με επιστροφή από ταξίδι του στην 
ΕΣΣΔ— έγραψε το άρθρο σε «Ριζοσπάστη» του 1935 «Αυτός μας 
οδηγεί», όπου γίνονταν για πρώτη φορά εξύμνηση του προσώ
που του Ν. Ζαχαριάδη. Στην Κέρκυρα επί Μεταξά έσπασε. Στη 
διάρκεια της κατοχής «ανακατεύτηκε» σε μια κίνηση του τρίτου 
εντολοδόχου Δ. Μάθεση, σε συνέχεια αποσπάστηκε απ' αυτόν, 
συνδέθηκε με το ΕΑΜ, πιάστηκε και εκτελέστηκε την Πρωτομα
γιά του 1944.
Επειδή ο δεύτερος (Γ. Ιωαννίδης) θα μας απασχολήσει περισσό
τερο, πάμε στον τρίτο: το Δ. Μάθεση. Αυτός, στην περίοδο της 
φραξιονιστικής πάλης 1929-30, μαζί με το Σιάντο είχαν επαφές 
με δύο πρωτοπαλλήκαρα της «Δίωξης του Κομμουνισμού» που 
παρίσταναν τους συμπαθούντες. Ο Γ. Σιάντος με το Λαμπρινό- 
πουλο, ο Δ. Μάθεσης με τους Φοντάνα-Μεϊμάρη6.
Στέλνονται στην ΕΣΣΔ μετά την επέμβαση. Ο Γ. Σιάντος τιμω
ρείται και θα περάσουν 4-5 χρόνια για ν' αναλάβει κομματική 
δουλειά στην Ελλάδα, γραμματέας του Πειραιά. Ο Δ. Μάθεσης 
αντίθετα παίρνει στροττιωτική εκπαίδευση στην ΕΣΣΔ, γίνεται 
και καθηγητής στην ΚΟΥΤΒ7 και στέλνεται στην Ελλάδα το 1935

6. (Σ.τ.σ.) Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται χωρίς ονόματα στη μπρο
σούρα του Μπύχνερ «Ενάντια στην προβοκάτσια και το χαφιεδισμό».

7. (Σ.τ.ε) Κομματική σχολή που λειτουργούσε στην ΕΣΣΔ και την παρακο
λουθούσαν στελέχη των αδελφών κομμάτων. Την ΚΟΥΤΒ είχε παρακολουθήσει 
και ο Ζαχαριάδης.
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όπου αναλαμβάνει την καθοδήγηση της δουλειάς στο στρατό 
και όλο τον τεχνικό μηχανισμό του κόμματος. Δεν πιάνεται. Με
τέχει στην παλιά ΚΕ. Καταγγέλλεται σαν χαφιές. Ο Ν. Ζαχαριά
δης στέλνει το Μιχαηλίδη (μέλος του ΠΓ) από την Κέρκυρα να 
ξεκαθαρίσει «τη φωλιά του Μάθεση», γίνεται όμως όργανο του 
Μανιαδάκη και παίρνει μέρος στην Προσωρινή Διοίκηση κλπ. Ο 
Δ. Μάθεσης εξακολουθεί να κρατάει δυνάμεις, κυρίως αξιωματι
κούς. Στην κατοχή προσπαθεί να φτιάξει ένα ΕΑΜ δικό του και 
τα «παρατάει» γύρω στο 1943.
Ζει ακόμα, μπορούσαν να τον βρουν στην κατοχή, δεν τον βρή
καν και είναι αξιοσημείωτο πως δύο άνθρωποι, ο αντισυνταγ- 
ματάρχης Κούκουρας που εκτελέστηκε το 1947 πίστευε πως ο 
Δ. Μάθεσης ήταν καλός και άξιος κομμουνιστής. Το ίδιο και ο αε
ροπόρος Παπαϊωάννου που πέθανε πέρυσι. Από το ΚΚΕ το 
1946 χαρακτηρίστηκε επίσημα χαφιές. Το 1956-57 έγινε κάποια 
προσπάθεια αποκατάστασής του που μάλλον δεν κατέληξε8.
Ο τρίτος ήταν ο Γ. Ιωαννίδης. Παρόλο που βαρύνονταν για 
πολλά για το παρελθόν πριν το 1930, διατήρησε «ειδικούς δε
σμούς» ενώ παρέμεινε πάντα μέλος του ΠΓ. Ο Γ. Ιωαννίδης από 
την Ακροναυπλία καθόρισε σε δύο περιπτώσεις το μέλλον του 
ΚΚΕ. Στην πρώτη περίπτωση όταν του ζήτησαν οι έξω (6 μέλη 
ελεύθερα της ΚΕ) ποιον θα έκαναν γραμματέα. Τους ζήτησε να 
βάλουν τον Α. Τζήμα που είχε βγει με άλλους από την Ακροναυ
πλία σαν «βούλγαρος υπήκοος»9.

8. (Σ.τ.σ.) Είχε συζητήσεις με τον Καραγκίτση Σίμο, απεσταλμένο του Κ. Κο- 
λιγιάννη όπως έλεγε. Και νωρίτερα με τον Β. Νεφελούδη (η εκδοχή που δίνει ο 
τελευταίος στο βιβλίο του «Ακτίνα 0» είναι αλλιώτικη απ' αυτήν που προφο
ρικά είχε πει σε πολλές περιπτώσεις).

9. (Σ.τ.σ.) Η βουλγάρικη πρεσβεία απ' ό,τι είναι γνωστό, ενήργησε να απο
λυθούν από την Ακροναυπλία όσοι κατάγονταν από εδάφη που είχαν παρα- 
χωρηθεί απ' τον Χίτλερ στη Βουλγαρία και θεωρούνταν βούλγαροι υπήκοοι. Εκεί 
όπως λένε έγινε «χειρισμός* και βγήκαν 25 άτομα από τη φυλακή. Ανάμεσά 
τους και ο Τζήμας κ.ά.
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Ο Α. Τζήμας είχε προωθηθεί σαν αναπληρωματικό μέλος της ΚΕ 
στο 6ο συνέδριο του ΚΚΕ το 1935, γιατί το κόμμα τότε ήθελε να 
προωθήσει σλαβομακεδόνες. Στην Ακρσναυπλία τον είχε επιβά
λει ο Ιωαννίδης σαν γραμματέα της ομάδας συμβίωσης. Έγινε 
λοιπόν ο Α. Τζήμας γραμματέας του ΚΚΕ «γιατί το είπε ο Γιάν
νης». Η υπόθεση μετατράπηκε σε ιλαροτραγωδία. Τόριξε έξω, 
μπεκρόπινε, έτρωγε το φτωχικό κομματικό ταμείο σε διάφορες 
απολαύσεις για να «ξεσκάσει» και τελικά κατά μυστηριώδικο 
τρόπο πιάστηκε από την ελληνική Ασφάλεια, παραδόθηκε στη 
βουλγαρική Ορχάνα, τον πήγαν στη Σόφια και τον απόλυσαν 
για να επιστρέφει στην Ελλάδα. Περιττό να σημειωθεί πως πριν 
τη σύλληψή του είχε αποδιοργανώσει με τη στάση του τη δου
λειά10. Ποιον θα κάνουν γραμματέα τώρα; Δραπετεύει ο Γ. Σιά
ντος. Πέρασαν δύο μήνες για να αποκατασταθεί η επαφή. Υπήρ
χαν πολλές επιφυλάξεις γι' αυτόν τότε: Υποψίες Ζαχαριάδη 
στην Κέρκυρα, καταγγελία Σκαφίδα (μέλος της ΚΕ που είχε σπά
σει, αλλά ήταν ακόμα φυλακή) για «χαφιεδισμό», καταγγελία 
Βλαντά (μόλις γύρισε από τη Γαύδο το 1942 ο Βλαντάς τον κα
τηγόρησε για χαφιέ- την κατηγορία την επανέλαβε το 1973 όταν 
έδωσε συνέντευξη στην «Ακρόπολη»), Υπήρχε η τιμωρία από την 
ΚΔ και το ΚΚΕ και γιατί ήταν ηγέτης φραξιονιστικής ομάδας και 
για τις επαφές με το Λαμπρινόπουλο που αναφέραμε πιο πάνω. 
Είχε δείξει σοβαρά δείγματα ξεροκεφαλιάς και επάρκειας, θεω
ρούσε τον εαυτό του πολέμαρχο κλπ.
Ο «Γιάννης», αφού τα κατάφερε με τον Τζήμα, απτόητος διατά
ζει από την Ακρσναυπλία «να αναλάβει ο Γιώργης»· Και ανέλαβε. 
Και σ' όλη τη διάρκεια της κατοχής σι δύο τους κανόνιζαν τα πά
ντα. Ο Γ. Σιάντος άμεσα το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ και ο Γ. Ιωαννίδης 
τον κομματικό μηχανισμό. Μετά τη Βάρκιζα ο «Γιάννης», χάρη 
στο διαδεδομένο «χρίσμα» που είχε, στύλωσε το κύρος του Γ. 
Σιάντου. Αλλά και με την επάνοδο του Ν. Ζαχαριάδη εξακολού

10. (Σ.τ.σ.) Τα παραπάνω δέχονται και ο Ν. Ζαχαριάδης στα «Προβλήματα 
Καθοδήγησης» και ο Π. Ρούσος. Επίσης και όσα ακολουθούν, με παραλλαγές.
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θησαν να υπάρχουν «ειδικοί δεσμοί». Πρώτα-πρώτα πάλι ο 
«Γιάννης». Φαγώθηκε χρόνια και χρόνια για να καταφέρει να τον 
καθαιρέσει. Από το 1946 προστέθηκε ο Μ. Βαφειάδης. Η προ
βολή του είχε ρίξει πίσω τη φιγούρα του Ν. Ζαχαριάδη επί τρία 
σχεδόν χρόνια. Κι όταν καθαιρέθηκε, η μεταχείριση ήταν διαφο
ρετική από των άλλων τιμωρημένων, Κ. Καραγιώργη, Δ. Παρ- 
τσαλίδη κ.ά. Έμενε σε «ντάτσα» στη Μόσχα, είχε επαφές με 
ανώτατα στελέχη του ΚΚΣΕ και είναι αυτός πρώτος που πά
σαρε την καταγγελία για τον Ζαχαριάδη που μετά από χρόνια 
έγιναν μακρόχρονες ανακρίσεις που οδήγησαν τον τελευταίο 
στις απεργίες πείνας κλπ κλπ και τελικά στο θάνατο. Και αργό
τερα, διαδοχικά ή και ταυτόχρονα, οι Μπαρτζώτας και Γούσιας 
(άλλο αν ρίχτηκε από κάποια περίοδο ο τελευταίος, πράγμα 
που δεν είναι βέβαιο).
Έτσι, από ένα διάστημα και πέρα, χρησιμοποιούνται «κρατικί- 
στικες» μέθοδες στις σχέσεις της ΚΔ με διάφορα κόμματα και 
φυσικά μετά τη διάλυσή της, από το ΚΚΣΕ και άλλα κόμματα. 
Έτσι τα στελέχη αυτά «μυρίζονται», «μαντεύουν» ή πασχίζουν 
να «μαντεύουν» τι θα έπρεπε να κάνουν σε μια σειρά «σημάδια». 
Δεν θέτουν σταράτα τα προβλήματα προς τα «έξω», γιατί απο- 
χτούν νοοτροπία ανθρώπων που αυτό που πρωταρχικά τους 
ενδιαφέρει είναι να μη δημιουργήσουν με κανέναν τρόπο παρε
ξηγήσεις σχετικά με το «διεθνισμό» τους —όπως τον αντιλαμβά
νονται τώρα πια— και για την απεριόριστη αφοσίωσή τους 
στην ΕΣΣΔ όσον αφορά το άτομό τους.
Αλλά πιο πέρα απ' αυτούς, δηλαδή μπροστά τους, γίνονται ένα 
σωρό πράγματα, αλλά δεν θέλουν να τα βλέπουν. Ενώ πολλοί 
απ' αυτούς πεθαίνουν για την υπόθεση, δεν διστάζουν να χρη
σιμοποιούν απαράδεχτες μέθοδες για να περάσει το δικό τους ή 
να βγουν λάδι. Στο ζήτημα αυτό θα ξανάρθουμε.

3) Μετά την αυτοδιάλυση της ΚΔ και ενώ το ΚΚΣΕ προχωρεί σε 
«λύση» προβλημάτων που θα διασφάλιζαν την ενότητα του 
Αντιχιτλερικού Συνασπισμού όσο το δυνατόν περισσότερο 
(σφαίρες στρατιωτικής ενέργειας), βλέπουμε μια διαφορετική
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στάση απέναντι σε κόμματα που εντάσσονται οι χώρες τους 
στις ίδιες «σφαίρες στρατιωτικής ενέργειας». Όπως απέναντι 
στα ΚΚ Ιταλίας, Γαλλίας από τη μια, Ελλάδας απ' την άλλη. Πχ ο 
Τολιάτι γυρίζει στην Ιταλία μετά τη συνθηκολόγηση και άμεσα με 
όσα δηλώνει στο Σαλέρνο, δηλαδή από την πρώτη στιγμή, ανα
τρέπει την πολιτική που ακολουθούσε το κόμμα του. Αναγνωρί
ζει την κυβέρνηση Μπαντόλιο, αφήνει για το μέλλον το θέμα της 
μοναρχίας, δεν ζητάει εκκαθαρίσεις στο φασιστικό στρατό κλπ. 
Οι δηλώσεις του αυτές προβάλλονται από τα σοβιετικά μέσα 
ενημέρωσης. Η «στροφή του Σαλέρνο», όπως ειπώθηκε, αποτέ- 
λεσε τη βάση της πολιτικής του κόμματός του για τις επόμενες 
δεκαετίες. Περίπου το ίδιο συνέβηκε και με τον Τορέζ, αν και όχι 
και τόσο ανοιχτά από την πρώτη στιγμή, ίσως γιατί οι αντιδρά
σεις ήταν ισχυρότερες και μανουβάρει για κάμποσο διάστημα. 
Στην Ελλάδα τα πράγματα στάθηκαν αλλιώτικα. Σ' αυτό επι- 
δρούσαν και οι παλιές δυσπιστίες στο ΚΚΕ και τα τεταρτοαυ- 
γουστιανά όπως και άλλα —όχι αδικαιολόγητα- (αλλά άλλο να 
δυσπιστείς σε μια ηγεσία και άλλο να «αγνοείς» ένα κόμμα, ένα 
λαϊκό κίνημα) και η ανάγκη υποχωρήσεων απέναντι στους δυτι
κούς με βάση τη γενική αντίληψη που υπήρχε για το γενικό συ
σχετισμό δυνάμεων, αλλά και η ιδιομορφία της χώρας. Η γραμμή 
της ΚΔ ήταν πως η Γαλλία και η Ιταλία ήταν οι χώρες των μεγά
λων κοινοβουλευτικών παραδόσεων, ενώ η Ελλάδα, εξαρτημένη 
χώρα, πρόσφερε περισσότερες δυνατότητες χειρισμών συχνά 
αντιφατικών από την πλευρά του ΚΚΣΕ, μιας και ήταν δοσμένα 
δύο πράγματα: δεν διέθετε ηγέτες με επιρροή «παγκόσμια» 
όπως τα ΚΚ Ιταλίας και Γαλλίας και ήταν σίγουροι —παρά την 
«αγνόηση» και τη «δυσπιστία»— πως οι κομμουνιστές θα πει
θαρχούσαν σε οτιδήποτε. Κι αφού θα πειθαρχούσαν οι κομμου
νιστές, θα ακολούθαγε και ο λαός.
Έτσι, ο Δεκέμβρης δεν ενθαρρύνθηκε ούτε αποθαρρύνθηκε στην 
αρχή. Από μια στιγμή και πέρα κρίθηκε πως τα συμφέροντα της 
κοινής υπόθεσης επέβαλλαν μια συγκράτηση. Και υπήρχαν πολ
λοί τρόποι για να υποβληθεί αυτή η στάση. Αλλο βέβαια πόση 
ήταν αυτή η «συγκράτηση».
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Εδώ παρεμβαίνουν οι εσωτερικοί παράγοντες. Δηλαδή η ικανό
τητα της ηγεσίας του ΚΚΕ να πραγματοποιεί αυτές τις «στρο
φές» και τις «συγκρατήσεις» με τις δυνατές λιγότερες ζημιές κλπ 
κλπ.

4) Όπως ανάφερα και αλλού, τα προβλήματα που δημιουργή- 
θηκαν στην αμέσως μεταπολεμική περίοδο ανάμεσα σε διάφορα 
ΚΚ (όπως Ιταλίας, Γιουγκοσλαβίας) ήταν προάγγελος πολλών 
και σοβαρών συγκρούσεων στο κομμουνιστικό κίνημα που απο
κορυφώθηκαν μετά το θάνατο του Στάλιν. Ενώ από τον Β' Πα
γκόσμιο Πόλεμο το κομμουνιστικό κίνημα βγήκε απέραντα πιο 
ισχυρό και κατά συνέπεια έμπαιναν μπροστά του γιγαντιαία 
προβλήματα, βρέθηκε για αρκετό διάστημα ανέτοιμο να δώσει 
λύσεις. Και οι «λύσεις» που άρχισαν να δίνονται με την ίδρυση 
της Κομινφόρμ και μετά δεν ήταν ικανοποιητικές, γιατί στηρίζο
νταν σε εσφαλμένες προϋποθέσεις και η μεθοδολογία που χρη
σιμοποιούσαν ήταν ακατάλληλη. Ποια ήταν η αιτία; Την έχω δια
τυπώσει -α ς  μου επιτραπεί να το π ω - σε «Πληροφοριακό 
Δελτίο» της ΟΜΑΕ του 1965 κάπως πολύ επιγραμματικά και 
γιατί δεν μπορούσα να εκφραστώ αναλυτικότερα και γιατί δεν 
είχα το δικαίωμα: «Οι κομμουνιστές ξέχασαν» στα χρόνια 1930- 
40 και παραπέρα «την αρχή της αδιάκοπης επανάστασης». 
Αυτό επέτρεψε να αρχίζουν να αλλάζουν στη δεκαετία 1930-40 
οι σχέσεις ηγετών-μάζας, να υιοθετηθούν στρατιωτικές και κρα- 
τικίστικες μέθοδες όχι μονάχα στην ΕΣΣΛ, να υπερτονίζουν το 
εθνικό στοιχείο στη γραμμή και στην προπαγάνδα τους κλπ.
Η τάση αυτή δυνάμωσε ίσως αναπόφευκτα στη διάρκεια του 
πολέμου. Μπροστά στη νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε 
μετά τον πόλεμο, δεν καταπιάστηκαν με μια σε βάθος εξέταση 
της πορείας που διανύθηκε, των καινούργιων προβλημάτων 
που δημιουργήθηκαν. Εξέταση που ήταν αναγκαίο να γίνει, όχι 
μονάχα σε εθνικά πλαίσια, αλλά και κυρίως σε διεθνή, με ισοτι
μία, σοβαρότητα και ευθύτητα. Έλειψε η ανοιχτή — κι όταν λέω 
ανοιχτή δεν εννοώ δημόσια— αντιπαράθεση για το παρελθόν 
και το παρόν. Όταν μάλιστα η ιστορική πείρα έχει δείξει πως το
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προλεταριακό κίνημα πάντα μετά από μια τέτια «αντιπαρά
θεση» περνούσε σ' ένα νέο στάδιο:
— Η πολεμική του Μαρξ και του Ένγκελς στους μικροαστούς και 
σοσιαλιστές προετοίμασε την ισχυροποίηση του ΣΔ Κόμματος 
Γερμανίας και το δυνάμωμα της II Διεθνούς.
— Η πολεμική του Λένιν κατά των μενσεβίκων στη Ρωσία, κατά 
της II Διεθνούς, προετοίμασε την επικράτηση της Επανάστασης 
του Οχτώβρη και τη δημιουργία της III Διεθνούς.
— Η πολεμική του Στάλιν μετά το 1923 επέτρεψε να λυθούν με 
επιτυχία τα πρώτα καθήκοντα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης 
στην ΕΣΣΔ και να ισχυροποιηθεί η III Διεθνής.
Βέβαια οι νέες καταστάσεις απαιτούσαν και ιδιαίτερες μορφές 
συζήτησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης της πείρας. Όμως 
επικράτησαν οι «λύσεις» που δίνονταν μονάχα «από τα πάνω» 
ανάμεσα στο ΚΚΣΕ και σ' ορισμένα προνομιούχα κόμματα και 
έτσι αντί να αδυνατίσουν οι εθνικές τάσεις και να εξαλειφθούν οι 
κρατικίστικες μέθοδες, δυνάμωσαν. Μια σειρά προσαρμογές, με
ταβολές, διορθώσεις, που άρχισε να πραγματοποιεί το ΚΚΣΕ 
στο διάστημα 1946-50 δεν απέδωσαν σπουδαία πράγματα, 
γιατί όλα γίνονταν από ένα μηχανισμό που ο ίδιος είχε μεταβλη
θεί ή αλλοιωθεί σε σημαντικό βαθμό, αφού τα πάντα καθορίζο
νταν «από τα πάνω», «επιτελικά» και μονάχα έτσι. Χρειάζονταν 
όλα τα πράγματα να ξαναμπούν σε κίνηση, να δοκιμαστούν στις 
νέες πραγματικότητες. Οι προθέσεις της τότε σοβιετικής ηγε
σίας (Στάλιν) οδηγούσαν σε διαφορετικά ή καθόλου αποτελέ
σματα.
Δεν είναι τυχαίο πόσο έπεσε έξω ο Στάλιν σε ζητήματα τέτια 
όπως στις εκτιμήσεις του ΚΚ Γιουγκοσλαβίας (θετικές στην 
αρχή), του ΚΚ Κίνας (αρνητικές) κλπ. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν 
μπορούσαν να λύνονται τα προβλήματα με τους τρόπους που 
λύνονταν —όσο λύνονταν— πριν το 1940, όταν υπήρχε ένα 
κόμμα στην εξουσία κλπ.

5) Στην πορεία του ΚΚΕ επιδρούν στο διάστημα 1944-49 αλλά 
και μετά οι αντιφατικές καταστάσεις που επικρατούν στο πα
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γκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα. Ο Ν. Ζαχαριάδης και η ηγεσία γε
νικά του ΚΚΕ επιζητούν τη βοήθεια των πιο ισχυρών τμημόττων 
του κομμουνιστικού κινήματος και πρώτα απ' όλα του ΚΚΣΕ. 
Από τα γεγονότα αποδείχνεται πως η στάση του τελευταίου 
παραμένει περίπου στα ίδια πλαίσια της κατοχής. Αλλάζει από 
το φθινόπωρο του 1947, με την έννοια της προβολής του αγώνα 
του ΔΣΕ και «κορυφώνεται» μετά την υποχώρηση με τις παρεμ
βάσεις σε διεθνείς κ.ά. οργανισμούς για το σταμάτημα των εκτε
λέσεων κλπ.
Έτσι οι ταλαντεύσεις της ηγεσίας του ΚΚΕ παίρνουν τέλος μο
νάχα όταν οριστικοποιείται η διάλυση του αντιχιτλερικού συνα
σπισμού, όταν μπροστά στην αμερικάνικη επίθεση με το σχέδιο 
Μάρσαλ κ.ά. το κομμουνιστικό κίνημα παίρνει μέτρα (εκκαθά
ριση εσωτερικού μετώπου στις ΛΔ, Κομινφόρμ κλπ). Αλλά για 
τον αγώνα που διεξάγεται στην Ελλάδα το τέλος των ταλαντεύ- 
σεων έρχεται αργά.
Θα μπορούσε να αντιστραφεί η κατάσταση και να κερδηθεί ο 
χρόνος που χάθηκε αν δινόταν αποφασιστική υποστήριξη στον 
ΔΣΕ και στο αντιμπεριαλιστικό κίνημα του ελληνικού λαού γε
νικά. Τέτια υποστήριξη δεν δόθηκε. Και το γιατί δεν δόθηκε είναι 
ένα πρόβλημα που σχετίζεται πάλι με τον τρόπο που λύνονταν 
τέτια προβλήματα από το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα (γενική 
εκτίμηση της κατάστασης, κέντρα βάρους της πάλης, εκτίμηση 
δυνατοτήτων των κινημάτων κλπ).

6) Με την ίδρυση της Κομινφόρμ σχεδόν εκδηλώνονται οι πρώ
τες διαφωνίες με το ΚΚ Γιουγκοσλαβίας. Θα χρειαστεί να περά
σει ένας χρόνος για να οριστικοποιηθεί η ρήξη. Στο χρόνο που 
μεσολαβεί από τη ρήξη μέχρι την αποχώρηση του ΔΣΕ, δεν επι- 
χειρείται «εξωτερικά» καμιά ενέργεια για αναπροσαρμογή των 
πραγμάτων στον ελλαδικό χώρο. Ούτε προς την κατεύθυνση 
της ενίσχυσης του ΔΣΕ, αλλά ούτε και προς την κατεύθυνση της 
προετοιμασίας για έναν παρατεταμένο αγώνα. Ακριβώς τότε 
περνάει ο ΔΣΕ εντελώς στο επίπεδο του ταχτικού στρατού. 
Κατά τη γνώμη μου θα ήταν αφέλεια να πιστευτεί πως ο Ν. Ζα-
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χαριάδης θα έκανε ό,τι ήθελε αν τον συμβούλευαν ή του υπέ
βαλλαν άλλη τοποθέτηση.
Η «ιστορία» που πάει να πλεχτεί γύρω από τις απόψεις του Μ. 
Βαφειάδη, έστω κι αν δεχτούμε την άποψη που προβάλλεται, 
δηλαδή πως οι απόψεις του είχαν τη σοβιετική υποστήριξη (το 
πότε είναι άλλη ιστορία), δεν είναι πειστική. Για τους δύο λό
γους: α) Αν επέμεναν οι σοβιετικοί για κάτι που ήθελαν να γίνει, 
δεν εμποδίζονταν να το κάνουν άμεσα και μάλιστα στο τέλος 
1948 - αρχές 1949. β) Η πλατφόρμα Βαφειάδη, έτσι τουλάχιστον 
όπως είναι γνωστή, δεν περιέχει παρά μονάχα μια ιδέα: δηλαδή 
να μη γίνει ταχτικός ο ΔΣΕ. Δεν προσφέρει καμιά ολοκληρωμένη 
προοπτική.
Το ΚΚΕ, το «αδύνατο», μετατρόπτηκε ξανά σε τμήμα θυσίας του 
παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος. Τιμητική θέση. Αλλά 
όταν πρόκειται για έναν ολόκληρο λαό, μια τέτια αποστολή πρέ
πει να δίνεται αφού λογαριαστούν όλα τα δεδομένα. Αμφιβάλλω 
προσωπικά αν λογαριάστηκαν. Βαρύς ο λόγος, αλλά έτσι νομίζω 
πως είναι. Και το «αξιοθαύμαστο» είναι πως ούτε οι κομμουνι
στές, ούτε ο λαός βαρυγκόμησαν. Αντίθετα. Μονάχα μετά τη 
στροφή της 6ης, αφού «φωτίστηκαν» βαθμιαία οι γνωστοί κύ
κλοι.
Βάρυναν άλλοι, δηλαδή ορισμένοι κι όχι όλοι οι παράγοντες. Πχ 
προσωπικά πιστεύω πως η θέση για το σλαβομακεδονικό που 
πέταξε στην πιο ακατάλληλη στιγμή ο Ν. Ζαχαριάδης στην 5η 
ολομέλεια, εξυπηρετούσε άλλες γενικότερες βαλκανικές ανάγκες 
κι όχι καθαρά «ελλαδικές». Νομίζω πως μια άλλη αντιμετώπιση 
θα εξυπηρετούσε περισσότερο τα διεθνή συμφέροντα του κινή
ματος.
Όταν παρόλες τις καθυστερήσεις και τα λάθη, ανεξάρτητα από 
τις αιτίες, η αμερικάνικη πολιτική στην Ελλάδα κλονιζόταν από 
παντού στο διάστημα 1949 ιδιαίτερα, δείχνει αυτό πολλά πράγ
ματα. Η ζωτικότητα και οι ρίζες του λαϊκού κινήματος στην 
Ελλάδα δείχτηκαν σ' όλη τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου τέ
λος 1948 - αρχές 1949. Η νίκη στο Μάλι-Μάδι στην πρώτη μάχη 
του Γράμμου-Βίτσι δεν διευρύνθηκε σε στρατηγική νίκη όχι μο
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νάχα γιατί ο ΔΣΕ είχε αριθμητική ανεπάρκεια σε μαχητές, αλλά 
και γιατί ούτε αρκετό, ούτε κατάλληλο πολεμικό υλικό είχε. Όσοι 
πολέμησαν στο ΔΣΕ ξέρουν την τραγωδία των πυροβολητών 
του. Κατ' άλλους οι μισές απώλειες σε πυροβολητές, κατ' άλ
λους λιγότερο από μισές, προέρχονταν από την ποιότητα των 
πυροβόλων, που σε κάθε βολή τινάζονταν και κομμάτιαζαν τους 
πυροβολητές του. Οι μισές βολές κατά μια εκδοχή, λιγότερο από 
μισές κατά άλλη εκδοχή, των κανονιών του ΔΣΕ δεν χτυπούσαν 
εχθρικούς στόχους γιατί δεν έφταναν ως εκεί, αλλά θέριζαν τους 
ίδιους τους πυροβολητές τους.
Τις δυνατότητες αυτού του περιορισμένου αριθμητικά ΔΣΕ τις 
δείχνει το παράδειγμα της II Μεραρχίας της Ρούμελης (Διαμα
ντής). Τρία ολόκληρα χρόνια πολεμούσε αδιάκοπα μέσα στις 
εσωτερικές γραμμές της εχθρικής περικύκλωσης καταφέροντας 
τα πιο αναπάντεχα χτυπήματα. Η τραγική ιστορία της III Με
ραρχίας Πελοποννήσου ήταν αναπόφευκτη, από τη στιγμή που 
ούτε μέτρα πάρθηκαν για τον εφοδιασμό της (και θα παίρνο- 
νταν αν υπήρχε μια μεγαλύτερη υποστήριξη), αλλά ούτε για το 
σπάσιμο της απομόνωσής της (αν το 1949 διαγράφονταν μια 
αναπροσαρμογή προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση). Φυσικά, 
τα λάθη που έγιναν στην τοποθέτηση στελεχών κυρίως από το 
«περιβάλλον Μπαρτζώτα», η επιμονή του διοικητή της (Γκιουζέ- 
λης) να εφαρμόσει μέχρι τέλος τις εντολές ενώ η κατάσταση είχε 
αλλάξει (απόρριψε εισήγηση του λαμπρού ταξιάρχου του ΔΣΕ 
Μπασακιδη για μείωση στο 1/3 της δύναμης της μεραρχίας και 
πέρασμα σε μορφές καθαρού κλεφτοπόλεμου), έπαιξαν το ρόλο 
τους στην τραγωδία.
Αν σκεφτεί κανείς τη σοβαρή διάσταση που εκδηλώθηκε στις αρ
χές του 1949 στο στρατόπεδο της αντίδρασης (έκκληση για συμ
βιβασμό 9 προσωπικοτήτων, έκκληση του πρωθυπουργού της 
Αυστραλίας Έβατ κ.ά.), μπορεί να κρίνει κανείς πως μια κάποια 
πιο αποφασιστική υποστήριξη σε πολεμικό υλικό, όπλα κλπ και 
μια κάποια «αναγνώριση» της κυβέρνησης του βουνού, το λιγό
τερο που θα έκαναν θα ήταν να παραταθεί ο αγώνας και να 
υπάρχει ένα σοβαρό εμπόδιο στα αμερικάνικα σχέδια στην πε
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ριοχή αυτή του κόσμου. Ίσως κρίθηκε πως οι ανατολικές χώρες, 
ιδιαίτερα από τότε που «ανεξαρτοποιήθηκε» η Γιουγκοσλαβία, 
θα είχαν ανεπιθύμητες πάλι περιπλοκές κι όταν μάλιστα εσωτε
ρικά αντιμετώπιζαν προβλήματα.
Το στοιχείο της αισιοδοξίας υπήρχε σε μια «σύμπτωση»: Η ήττα 
της Τρίτης Λαϊκής Επανάστασης στην Ελλάδα συνέπεσε με τη 
νίκη της Κινέζικης Επανάστασης. Το μικρό και «αδύνατο» ΚΚΕ και 
ο «καθυστερημένος» λαός της Ελλάδας έδωσαν μια κάποια συ
νεισφορά στη νίκη αυτή.

7) Αυτές είναι εξωτερικές πλευρές που νομίζω πως πρέπει να 
παίρνονται υπόψη στη μελέτη της περιόδου 1941-50, που είναι 
δεμένες με τις εσωτερικές πλευρές και ας μου επιτραπεί να τις 
συνοψίσω σ' αυτό: για λόγους αντικειμενικούς, αλλά και υποκει
μενικούς, στα τελευταία χρόνια της ΚΔ, αλλά και μετά, υπήρχαν 
κόμματα και κατά συνέπεια και λαοί που «κατείχαν» ειδική θέση 
στην παγκόσμια στρατηγική του κομμουνιστικού κινήματος. Την 
κατάταξη αυτή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την αποδέχονταν 
βασικά σ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας (1940-50) όχι μονάχα η 
ηγεσία του ΚΚΕ, αλλά και όλο το ανώτερο —το λιγότερο— κα- 
θοδηγητικό αχτίφ. Το γιατί το αποδέχονταν εκτέθηκε αλλού γρά
φοντας τη γνώμη μου.

8) Φυσικά οι θυσίες του λαού της Ελλάδας, του ΔΣΕ, του ΚΚΕ 
που έπαθε τη φοβερότερη αιμορραγία που είχε πάθει ποτέ, δεν 
πήγαν χαμένες.
[Ας απαριθμήσουμε μονάχα μέλη της ΚΕ που έπεσαν: Ζέβγος, 
Ζαγουρτζής, Καλοδίκης, X. Χατζηβασιλείου, Αρ. Βασιλειάδης, Α. 
Μουζενίδης, Μαρκεζίνης, Δ. Παπαρήγας, Σ. Αναστασιάδης, Γ. 
Τσιτηλός, Β. Ρογκάκος κ.ά. Διαλεχτά στελέχη, με την πραγματική 
έννοια των ελπίδων που έδιναν, όπως: Α. Βαμβακάς, Τ. Μουλό- 
πουλος, Βασδέκη, I. Σιδηροπούλου, Ε. Κλάδου κ.ά. Αρχηγοί του 
ΔΣΕ όπως ο καλύτερος στρατηγός του Διαμαντής, Σκοτίδας, Γκι- 
ουζέλης, ο εξαίρετος επιτελικός Τριανταφύλλου, Μπασακίδης, 
Κανελλόπουλος, Σφακιανός, Πέρδικας, Τσιτσίπης (Λοκρός) και
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τόσοι άλλοι. Τις 2.500-3.000 επίσημα εκτελεσμένους από στρα
τοδικεία, τις δεκάδες χιλιάδες —μετριότεροι υπολογισμοί— που 
σφάχτηκαν στα «μουλωχτά». Τους 100.000 φυλακισμένους, εξό
ριστους κλπ. Τα 2.000.000 έλληνες και ελληνίδες που πέρασαν 
από κρατητήρια. Το ξερίζωμα του Μωριά, της Σάμου και άλλων 
περιοχών κ.ά].
Δεν πήγαν χαμένες, γιατί μακροπρόθεσμα επιδρούν για νέους 
αγώνες. Αλλά άμεσα ο αγώνας του λαού της Ελλάδας, του ΔΣΕ, 
έκανε τους αμερικάνους και τους συμμάχους τους να κουνάνε 
πιο προσεκτικά τα χέρια τους στη Βαλκανική και γενικά στην 
Ανατολική Ευρώπη και συντέλεσε να συσσωρευτεί μια ανεχτί- 
μητη πείρα για το κομμουνιστικό κίνημα και το λαϊκό απελευθε
ρωτικό παγκόσμιο κίνημα. Αλλο αν η πείρα αυτή μελετήθηκε πα
ντού και αξιοποιήθηκε σωστά.

9) Μετά την υποχώρηση του ΔΣΕ, το ΚΚΕ μετατοπίζει το κέντρο 
βάρους των αγώνων στο μαζικό, πολιτικό πεδίο (δηλώνει για 
ένα διάστημα η ηγεσία του πως κρατάει τα «όπλα παρά πό- 
δας»).
Κι εδώ φάνηκε η ζωτικότητα και οι ρίζες του κομμουνιστικού και 
λαϊκού κινήματος. Αμέσως μετά τους πανηγυρισμούς της νίκης, 
σπάει το απόστημα της Μακρονήσου. Σ' αυτό έπαιξαν ρόλο και 
οι αντιθέσεις που είχαν τιθασευτεί στην περίοδο 1947-49 από τη 
μαγκούρα του Βαν Φλητ, που προβάλλουν τώρα και οξύνονται. 
Η καμπάνια για το Μακρονήσι οξύνεται όσο πλησιάζουν οι 
εκλογές της 5ης Μάρτη 1950. Το ΚΚΕ κατάφερε να βάλει τη 
σφραγίδα του. Πρωτοστάτησε στη συγκρότηση της «Δημοκρα
τικής Παράταξης», απόχτησε βήμα στη Βουλή (Δ. Χριστάκος), 
έβγαλε νόμιμη καθημερινή εφημερίδα («Δημοκρατικός»). Ούτε 
χρόνος δεν είχε περάσει από την ήττα.
Η Δ' Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ ασχολείται... με την περίοδο 1941-44 
κύρια και στέκεται επιδερμικά στην περίοδο 1946-49. Αφήνεται 
ο Ν. Ζαχαριάδης να καταγγείλει τον Γ. Σιάντο σαν χαφιέ με βάση 
κάποια παραγγελία του Δημητρώφ (είχε πεθάνει στο μεταξύ) 
και να πετάξει μερικούς ενοχλητικούς ή «ενοχλητικούς» κριτι
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κούς. Καραγιώργης, Παρτσαλίδης βασικά. Μετά έρχεται η σειρά 
και άλλων. Ο Μ. Βαφειάδης δέχεται τα κύρια πυρά, αλλά παρα
κολουθεί όσα γίνονται από τη ντάτσα του στη Μόσχα και «πα
σάρει» την καταγγελία για το Ν. Ζαχαριάδη που θα ζεσταθεί και 
θα «ενεργοποιηθεί» μετά από χρόνια από τους Κολιγιάννη κλπ. 
Βγαίνει νέα ΚΕ. Εκεί δίπλα σε μετριότητες, «χρισμένους» (Γού- 
σιας, Βλαντάς, Μπαρτζώτας), ανώριμους, μπαίνουν και μερικά 
νέα, δυναμικά για τότε στοιχεία, ανεξάρτητα από την εξέλιξή 
τους. Παρά το νοσηρό κλίμα που επικρατεί στο ΠΓ και στη Γραμ
ματεία, δίνεται ένας αέρας λεβεντιάς. Τιμωρία θεωρούνταν για 
όποιον του έκοβαν την προοπτική να κατέβει στην Ελλάδα για 
παράνομη δουλειά. Ο Ν. Μπελογιάννης που στέλνεται, στο λίγο 
διάστημα που δούλεψε ελεύθερος μέσα από ναρκοπέδια κάθε 
είδους, προωθεί μια νέα φρουρά στελεχών, ενώ με τις δίκες του 
ξαναστηλώνει πιο ψηλά το λάβαρο του ΚΚΕ. Καταχτάει τη συ
μπάθεια της νεολαίας, των διανοούμενων, των απλών ανθρώ
πων. Με τη θυσία του συγκλονίζει τον κόσμο. Η Αθήνα, ο Πει
ραιάς, η Ελλάδα πενθεί.
Θεωρείται τελευταίος νεκρός του εμφύλιου πολέμου ο Δήμος Γε
ωργίου. Αλλά μετά απ' αυτόν, πριν τον Μπελογιάννη, θα πέ
σουν οι Ν. Μαλίκης, Ν. Νικηφορίδης και πολλοί «άγνωστοι» στην 
καμπάνια ενάντια στην εκστρατεία της Κορέας.
Η αιμορραγία του ΚΚΕ σε στελέχη που πιάνονται όταν έρχονται 
απέξω —όπως έρχονται— παρόλα αυτά ανεβάζει τη δουλειά 
και ορισμένοι σωστοί χειρισμοί κοντά σε άλλους όχι σωστούς 
φέρνουν το 1956 το ΚΚΕ, εφτά μόλις χρόνια μετά την ήττα, να 
βάλει πάλι τη σφραγίδα του στην πολιτική ζωή της χώρας, 
αφού αναγκάζονται οι προχθεσινοί διώκτες του να κάνουν ανοι
χτή συμφωνία μαζί του. Και σε μια στιγμή έξοχα ελπιδοφόρα για 
το ΚΚΕ, το λαϊκό κίνημα, έρχεται το χτύπημα από το «κέντρο» 
και την «κεφαλή» του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος.

10) Ο Χρουστσώφ και οι διάφοροι Χρουστσώφ ποντάρισαν στην 
«ανανέωση». Είναι γνωστό το είδος της «ανανέωσης». Όμως η 
ανάγκη της πραγματικής ανανέωσης του κομμουνιστικού κινή
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ματος ξεττηδούσε από τα ίδια τα πράγματα, ιδιαίτερα μετά το 
1945. Ανανέωση για να στεριώσει το κομμουνιστικό κίνημα την 
ενότητά του μέσα σ' έναν κόσμο που είχε αλλάξει. Ανανέωση για 
να πλουτιστεί η πραγματική επαναστατική θεωρία. Ανανέωση 
για vd λυθούν σωστά τα προβλήματα που είχαν προκόψει ανά
μεσα σε διάφορα τμήματα του κινήματος. Ανανέωση για να βρε
θούν πραγματικά νέοι δρόμοι για την ανάπτυξη της πρωτοβου
λίας των κομματικών μελών και της επαναστατικής δημιουργι
κότητας των μαζών. Ανανέωση σήμαινε ακόμα, πάλη για τον 
εξοστρακισμό των κρατικίστικων μεθόδων και της κρατικίστικης 
νοοτροπίας στις σχέσεις ανάμεσα στα κόμματα, μα και μέσα 
στα ίδια τα κόμματα.
Γι' αυτή την ανανέωση ήταν πεισμένο το ΚΚ Κίνας. Είχε δώσει 
άλλωστε δείγματα στην πράξη, σε αδιάκοπη πάλη με τους κάθε 
είδους πραγματικά δογματιστές και αναθεωρητές. Όμως με την 
υποστήριξη που έδωσε στην ομάδα Χρουστσώφ από το 1953 
μέχρι το 1957 βοήθησε αντικειμενικά να αποχτήσει τον έλεγχο 
του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος η κλίκα Χρουστσώφ κι 
έτσι όταν κατάγγειλε όσα κατάγγειλε, δεν «συγκίνησε» το 95% 
των ΚΚ και των στελεχών τους.
Μια «ανεπίσημη» εκδοχή το εξηγεί αυτό —δηλαδή την υποστή
ριξη που δόθηκε — πως δεν είχαν αντιληφθεί αμέσως την πραγ
ματική φύση των χρουστσωφικών. Μάλλον «διπλωματική» εξή
γηση. Δεν μπορεί να είναι αληθινή η εξήγηση αυτή. Ή θεωρού
σαν διαβρωμένο το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα από ένα 
πνεύμα, μια ιδεολογία και μια πραχτική επιζήμια και επομένως 
άφηναν το χρόνο να δείξει την πραγματική φύση αυτής της ιδε
ολογίας, του πνεύματος και της πραχτικής ή ήταν απασχολημέ
νοι με τα δικά τους προβλήματα (μέσα σ' αυτά και η πάλη γραμ
μών για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του κομμουνιστι
κού κινήματος) και έβλεπαν «καλοδεχούμενη» τη «γενναιοδωρία» 
των χρουστσωφικών στην εξάλειψη πραγματικά απαράδεχτων 
όρων που τους είχαν επιβληθεί απ' τον Στάλιν. Όπως και νάχει 
το πράγμα, στα χρόνια μετά το 1950 και πριν και μετά το «20ό 
συνέδριο», τα μάτια της μεγάλης πλειοψηφίας των κομμούνι-
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οτών ήταν στραμμένα προς το ΚΚ Κίνας. Τα έργα του Μάο δια
βάζονταν, αναφέρονταν, μελετιούνταν παντού. Η εμφάνιση του 
Μάο στη Διάσκεψη του 1957 καθησύχασε πολλούς, γιατί τότε 
δεν ήταν γνωστή η αντίθεσή του σε πολλά πράγματα. Βέβαια 
στο διάστημα 1958-60 κάπως αλλάζει η «ατμόσφαιρα». Όμως οι 
Χρουστσώφ κλπ και θα κερδίσουν χρόνο και θα προχωρήσουν 
στην παραπέρα μετατροπή των ΚΚ σε κόμματα της «δικής» 
τους «ανανέωσης»...
Παραμένει επομένως για μένα ανοιχτό το πρόβλημα της στάσης 
του ΚΚ Κίνας στην περίοδο 1953-57. Κι έξω από εικασίες δεν 
μπορεί να κάνει κανείς τίποτα παραπάνω. Εξάλλου η επίσημη 
άποψη του ΚΚ Κίνας για όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με 
την ιστορία του κινήματος από το θάνατο του Λένιν ως το θά
νατο του Στάλιν αλλά και μετά, δεν έχει εκτεθεί. Οπωσδήποτε 
τέτια ζητήματα απασχόλησαν το ΚΚ Κίνας και πριν την Πολιτι
στική Επανάσταση και κατά τη διάρκειά της και μετά και ίσως το 
απασχολούν και τώρα... και πολύ πρόσφατα ακόμα, όπως φαί
νεται στα άρθρα για την επέτειο της Πολιτιστικής Επανάστα
σης.
Για τους κομμμουνιστές μαρξιστές-λενινιστές της Ελλάδας είναι 
απόλυτα αναγκαίο να μελετούν όσα μπορούν να τους βοηθή
σουν, στηριγμένοι στο παρελθόν, στην ανάλυσή του, να απο- 
χτήσουν πιο καθαρές ιδέες για το μέλλον. Από την άποψη αυτή, 
την τέτια μελέτη δεν μπορεί να την αντικαταστήσει η επιπόλαια 
και ευκαιριακού χαρακτήρα «αρπακόλικη» κατασκευή και εξα
πόλυση «θεωριών» και πολλά άλλα. Ο Λένιν έλεγε συχνά πως 
αντί να μας (τους μπολσεβίκους) κάνετε υπερβολικούς επαίνους 
(η υπερβολή εξανεμίζει τα θετικά σε κάθε πράγμα) καλύτερα να 
μελετήσετε την πείρα μας (των μπολσεβίκων) πιο προσεχτικά, 
πιο μυαλωμένα.
Και ο Μάο πολλές φορές τόνιζε τη σημασία που είχε για τους Κι
νέζους κομμουνιστές η μελέτη της διεθνούς πείρας και του σο
βιετικού παραδείγματος. Αλλά καλούσε τους κινέζους κομμουνι
στές να πασχίζουν να βρουν, με τη βοήθεια της πείρας αυτής, 
τους νόμους ανάπτυξης της κινέζικης επανάστασης, που η κα
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τοχή τους θα επιτρέψει τη νίκη, σκύβοντας οτην αιματοβαμμένη 
πείρα της κινέζικης επανάστασης.
Αν τηρηθούν οι καθοδηγητικές αυτές εντολές, τότε θα μπορέ
σουμε να τοποθετήσουμε σωστά τη χώρα μας στο σύγχρονο κό
σμο, νά τοποθετήσουμε σωστά το κίνημά μας σε σχέση με το 
παρελθόν και να χαράξουμε μια όσο γίνεται σωστή γραμμή για 
το μέλλον, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα λάθη των παλιό- 
τερών μας αγωνιστών, να διδαχτούμε απ' αυτά και να απαλλα
γούμε απ' αυτά.
Πιστεύω πως ένα ξαναδούλεμα των «Θέσεων» με βάση παρα
τηρήσεις που ασφαλώς μπορούν να κάνουν παλιοί και νέοι σύ
ντροφοι, θα βοηθήσει στο παραπάνω καθήκον.

Η έκθεση των απόψεών μου, όσον αφορά το ιστορικό παρελθόν 
του κομμουνιστικού κινήματος στη χώρα μας, στις περιόδους 
και στα γεγονότα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πορεία 
της χώρας μας στα τελευταία 25-30 χρόνια, έχει σαν σκοπό να 
τονίσει μερικά βασικά κατά την προσωπική μου γνώμη σημεία: 
α) Οι «λύσεις» που έδωσε το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα 
στα καθήκοντα που αντιμετώπιζε το ΚΚΕ στις κρίσιμες περιό
δους, ήταν «λύσεις» που βασικά υποτιμούσαν το επίπεδο ανά
πτυξης και τις δυνατότητες του λαϊκού κινήματος της χώρας 
μας. Παρόλα αυτά, στην πράξη το κομμουνιστικό κίνημα της 
Ελλάδας έπαιξε αντικειμενικά τουλάχιστον τον τιμητικό ρόλο 
του «τμήματος θυσίας».
β) Η καθοδήγηση της ΚΔ και του ΚΚΣΕ μετά το 1935, έχοντας συ
γκεντρώσει την προσοχή της στα κύρια μέτωπα της πάλης ενά
ντια στο φασισμό, το ναζισμό και τις μανούβρες των ιμπεριαλι
στών της δύσης, έπεσε συχνά στο λάθος της υποτίμησης του 
παράγοντα «μάζες». Συχνά την οδήγησε να μη βλέπει τις μετα
βολές που σημειώνονταν στον κόσμο «από τα κάτω», να δίνει 
μεγαλύτερη σημασία στις ενέργειες «από τα πάνω» κι έτσι να 
πέφτει σε λάθη εκτίμησης (χτυπητό παράδειγμα τα λάθη στην 
εκτίμηση των δυνατοτήτων της κινέζικης επανάστασης), 
γ) Παρόλα τα λάθη που διέπραξε η ηγεσία του ΚΚΣΕ και της ΚΔ
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με επικεφαλής τον I. Στάλιν, λάθη που ανάγονται στις ιστορικά 
δυνατές λύσεις που έδωσε σε διάφορα προβλήματα, θα αποτε
λούσε βαρύτατο λάθος με σοβαρότατες αποπροσανατολιστικές 
συνέπειες η άρνηση των υπηρεσιών του Στάλιν, της ΚΔ και του 
ΚΚΣΕ στην πορεία του κομμουνιστικού και απελευθερωτικού κι
νήματος των λαών. Η σταλινική εποχή, όπως και η εποχή της 
Κομιντέρν, άνοιξαν παρά τα πισωδρομίσματα και τα «κενά» 
τους, νέους δρόμους μέσα από «ανεξερεύνητα μονοπάτια», 
δ) Η στάση των ηγετών του ΚΚΕ και στην περίοδο 1941 -44 και 
1946-49 απέναντι στα προβλήματα της πάλης ενάντια στο φα
σισμό, το ναζισμό, τον ιμπεριαλισμό, την ξένη επέμβαση και κα
τοχή, και την εσωτερική αντίδραση της χώρας μας, σε καίριες 
στιγμές «συμπλέκεται» σ' ένα βαθμό με την επίδραση που άσκη
σαν σ' αυτούς οι θέσεις, οι «συμβουλές» ή συμβουλές ή η απου
σία συμβουλών τόσο του ΚΚΣΕ όσο και των ηγετών άλλων κομ
μάτων, όπως Τίτο, Τολιάτι, Τορέζ κ.ά.
Υπήρξαν περιπτώσεις που με βάση τις συνθήκες της εποχής, 
μπορούσαν να ενεργήσουν αλλιώτικα απ' ό,τι ενεργήσανε απέ
ναντι στις «υποδείξεις», «συμβουλές» κλπ, εφόσον αυτές δεν 
εξυπηρετούσαν ούτε τα διεθνιστικά, ούτε τα εθνικά καθήκοντα 
του ΚΚΕ. Αυτό συνδεόταν με τη νοοτροπία που είχε κυριαρχήσει 
—αποτέλεσμα ορισμένης διαπαιδαγώγησης— και με μια σειρά 
άλλα περιστατικά που παραμένουν σκοτεινά για την ώρα. 
ε) Η τέτια νοοτροπία οδήγησε στη διαμόρφωση μιας εύκολης κα
τάστασης στις ανεύθυνες και συχνά ανεξέλεγκτες παρεμβάσεις 
παραγόντων του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Αυτό έγινε 
και στην περίοδο 1941-50 αλλά και μετά. Αχ, στα 1950-52, στη 
σχολή «Φρούντζε» όπου φοιτούσαν ανώτατα στελέχη του ΚΚΕ 
όπως Γούσιας, Βλαντάς κλπ, αναπτυσσόταν αγώνας ανάμεσά 
τους για το ποιος θ' αποχτήσει την εύνοια παραγόντων του 
ΚΚΣΕ. Πλήθος εκθέσεις παραδόθηκαν, που αργότερα επί Χρου
στσώφ αξιοποιήθηκαν αρκετά.
στ) Σχετικά με την περίπτωση Ν. Ζαχαριάδη. Δεν νομίζω πως 
πρέπει να κρύψουμε ορισμένες θετικές πλευρές της δράσης του 
και να είμαστε τελεσίδικα αρνητικοί απέναντί του σ' όλες τις
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ενέργειες του. «Τα στερνά ας μην κρύβουν τα πρώτα». Σε ορι
σμένες περιόδους, όπως 1931-36 και 1945-46, με βάση τη δια
παιδαγώγησή του και τα συγκεκριμένα πολιτικά πλαίσια, έβαλε 
τη σφραγίδα του στην ορμητική ανάπτυξη του κινήματος (1931 - 
36) και στην ανασυγκρότηση του κόμματος μετά τη Βάρκιζα. 
Παρά τα λάθη του ο Ν. Ζαχαριάδης, παιδί της γενιάς που υπε
ρέβαλε τους αρχηγούς και τα στελέχη, κατάφερε να παραμένει 
ζωντανή η ανάμνησή του σε χιλιάδες απλούς μαχητές του ΔΣΕ, 
παρά το γεγονός πως παραδέχονται τα λάθη του. 
ζ) Από το 1945 το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα μπαίνει σε 
μια νέα εποχή. Δεν έδειξε στην πράξη πως το συνειδητοποίησε 
αυτό, με τις αναγκαίες προεκτάσεις. Ο «κρατισμός» ήταν ανα
πόφευκτο φαινόμενο για τα ΚΚ που πήραν την εξουσία. 'Οπως 
λένε οι κινέζοι σύντροφοι, ο Στάλιν, που τον θεωρούν μεγάλο 
επαναστάτη και που του καταλογίζουν την έλλειψη μιας βαθιάς 
και ολοκληρωμένης κατανόησης της διαλεχτικής, στα τελευταία 
χρόνια της ζωής του είχε δει αρκετές αλήθειες για το παρελθόν 
και το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσει το παγκόσμιο κομ
μουνιστικό κίνημα.
η) Ο Στάλιν, η III Διεθνής στα χρόνια 1930-40 έδωσαν μια απλου- 
στευμένη άποψη της προλεταριακής σκέψης. Ίσως αυτό να 
ήταν ιστορικά δυνατό και αναγκαίο. Ίσως τους έσπρωχναν κά
ποιες συγκεκριμένες ανάγκες. Η απάντηση οπωσδήποτε θα δο
θεί στο μέλλον. Οι κοφτές «απαντήσεις» δεν λύνουν το ζήτημα. 
Χωρίς να παραγνωρίζουμε τις υπηρεσίες του Στάλιν και της III 
Διεθνούς για τη διάδοση του μαρξισμού-λενινισμού, οφείλουμε 
να μελετήσουμε ευσυνείδητα και όχι επιφανειακά την πραγμα
τική ουσία της προσφοράς του Μάο στην προώθηση και ανά
πτυξη της μαρξιστικής διαλεχτικής, χωρίς να παραμελούμε τη 
μελέτη των θεμελιωτών του μαρξισμού, Μαρξ - 'Ενγκελς - Λένιν.



ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

ΤΥΜΒΩΡΥΧΙΑ, ΚΑΠΗΛΕΙΑ, 
ΥΠΟ ΚΡΙΣΙΑ  ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Το κείμενο αυτό γράφτηκε το 1991, όταν ‘“γνωστοποιή
θηκε” ότι ο θάνατος του Ζαχαριάδη οφείλονταν σε αυτο
κτονία και έγινε η μεταφορά και η ταφή των οστών του 
στην Ελλάδα, μέσα σε ένα σκηνικό άκρατης τυμβωρυχίας 
και καπηλείας της ιστορίας του. Είναι ένα εξαιρετικά συ
μπυκνωμένο κείμενο όπου αποτιμάται η ιστορία και το 
έργο του Ζαχαριάδη, παράλληλα με την ιστορία του κομ
μουνιστικού κινήματος. Δημοσιεύτηκε σε μπροσούρα έν
θετη στο Πολιτικό Δελτίο Α/συνεχεια, τ. 27 (Γενάρης-Φλε- 
βάρης 1992).

Ένας αντισυνταγματάρχης της Κα Γκε Μπε «αποκαλύπτει» ξαφ
νικά την αλήθεια για το θάνατο του Ν. Ζαχαριάδη το 1973. Ένας 
γιος που «σώπαινε», αλλά που είχε εκδιωχτεί από τον πατέρα 
γιατί χρησίμευε όταν ζούσε σαν «ιμάντας μεταβίβασης» της σο
βιετικής ηγεσίας για να τον κάνει να αλλάξει στάση, σπάει ξαφ
νικά τη σιωπή του. Ένας εκδότης εφημερίδας στην Αθήνα που 
«κάποτε» ανήκε στους ανευθυνο-υπεύθυνους ξεσκονιστές αλλά 
και επαγρυπνητές της μετα-εκτοολομελειακής ηγεσίας που «μυ
ρίζονταν» και «ανακάλυπταν» ζαχαριαδικές συνωμοσίες πα
ντού, πρωτοστατεί στην αποκάλυψη της αλήθειας. Κι από κει
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και πέρα η τυμβωρυχία, η καπηλεία και η υποκρισία έδωσαν και 
πήραν για λόγους καθαρά ανθρωπισμού ενώ «παντοτινοί αιλου
ροειδείς», γηράσαντες εν αμαρτίαις εις βάρος του αριστερού κι
νήματος, βρίσκουν μια άλλη ευκαιρία να επιδοθούν σε επικερδείς 
δραστηριότητες με βιβλία, συνεντεύξεις και «ανάλες» με ποιό
τητα παρόμοια με εκείνη προηγούμενων «αλμάτων» τους ή χα- 
μαιλεοντικών μεταμορφώσεων...
Οι πιο ιησουΐτες από τους παραπάνω ισχυρίστηκαν πως όλη 
αυτή η ξαφνική, αργοπορημένη έγνοια τους για κάποιον που 
είχε στηθεί όχι μονάχα στο στύλο του αναθέματος, της χλεύης, 
εξορκισμού και σατανοποίησης, αλλά που επί μια γενιά χρησί
μευε από τους ίδιους και πολλούς άλλους (και ακόμα χρησιμεύει) 
σαν «ετικέτα» (επιεικής η έκφραση) για να βγάζουν από τη μέση 
ή να «περιθωριοποιούν» (η γλώσσα η κομψή) πολλούς, πάρα 
πολλούς με τη συνδρομή βέβαια πολλών άλλων «λογίων», πως η 
συμμετοχή τους στο «εγχείρημα» είχε μονάχα το «πάθος» τους 
για την «αναζήτηση της αλήθειας» και μόνο. Και από κει «παρα
στάσεις» και θεάματα...
Όσον αφορά τους αποδεχθέντες την πρόκληση και συνοργανω- 
τές «με την οικογένεια» της τελετής ταφής των οστών του Ν. 
Ζαχαριάδη, πρόσθεσαν μια πετυχημένη μανούβρα απροσμέτρη
του κυνισμού αφού συμμετείχαν επί δεκαετίες πρώτο, σε επι
χείρηση χρησιμοποίησης του ζωντανού ακόμα Ν. Ζαχαριάδη για 
την «εδραίωση» της θέσης τους, δεύτερο συμμετείχαν στο εγχεί
ρημα εξαπάτησής του, τρίτο στη διατήρηση της «σιωπής» γύρω 
από τις συνθήκες του θανάτου του και το σπουδαιότερο, στην 
επιβράβευση όσων πήραν μέρος σε κρίσιμα χρόνια στην επιχεί
ρηση διάλυσης του ΚΚΕ και ανάμεσά τους ορισμένων με ιδιαίτε
ρες επιδόσεις στις απόπειρες φυσικής εξόντωσης του «τουρκό
σπορου».
Τελικά, όλοι εξυπηρετήθηκαν αφού η τυμβωρυχία έδωσε ευκαι
ρία για άλλη μια φορά για χειρισμούς, «ειδήσεις», ρεπορτάζ, βι
βλία, εκπομπές και πολλά άλλα, και κύρια στην αντι κομμουνι
στική σταυροφορία όπου συναγωνίστηκαν. Όλα αυτά «κάτι θυ
μίζουν»...
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Πριν οπτό πολλά χρόνια, συγκεκριμένα το φθινόπωρο του 1955, 
κι ενώ το λαϊκό κίνημα τότε έδινε και κέρδιζε μάχες κι επομένως 
θέσεις, ο ασφαλίτικος τότε τύπος προανάγγελνε την πτώση του 
Νίκου Ζαχαριάδη. Οι κομμουνιστές στην Τασκένδη τον λιντσάρι
σαν κλπ κλπ. Πριν γραφτούν αυτά είχε δουλέψει καλά ο μηχανι
σμός που είχε στηθεί. Κι εδώ τα πράγματα δεν ήταν καθόλου ξε
κάθαρα.
Επιφανειακά στις οργανώσεις του ΚΚΕ (παράνομες), στη νόμιμη 
δουλειά (ΕΔΑ κ.ά. οργανώσεις), στα στρατόπεδα και φυλακές, οι 
εκφράσεις εμπιστοσύνης στην ηγεσία, στη γραμμή και στις επι
τυχίες, αλλά και στους αγώνες που αναπτύσσονταν, δημιουρ
γούσαν ένα κλίμα που κάθε άλλο προοιώνιζε «κρίση» ή «κρίσεις». 
Όμως η «καταχθόνια» μηχανή είχε στηθεί από καιρό. Το υπό
μνημα ή όπως αλλιώς να το πούμε των 39 μελών ή στελεχών της 
Κομματικής Οργάνωσης της Τασκένδης προς την ΚΕ του ΚΚΣΕ 
που «αυθόρμητα», ύστερα από προβληματισμό «συνέταξαν» και 
έστειλαν οι συντάξαντες, που ίσως και να το είχαν αντιγράψει 
από κάποιο πρότυπο που είχε ετοιμάσει το αρμόδιο τμήμα του 
ΚΚΣΕ και που αποτέλεσε την αρχή των γεγονότων της Τασκέν
δης, ήταν μια προωθημένη για τότε ενέργεια που αποτελούσε 
τον βασικό «κρίκο» της αλυσίδας για να εξαπολυθεί η κρίση. 
Κρίση από «τα πάνω» που τώρα θα κινητοποιούσε και τα κάτω, 
ενώ η κρίση το 1950 ήταν και παρέμεινε μια «κρίση στις κορυ
φές». Τώρα έπρεπε να κεντριστούν οι «μάζες» για να σαρώσουν 
τα πάντα. Έτσι η διπροσωπία για όλους εκείνους που σε λίγους 
μήνες θα πρωτοστατούσαν στην έφοδο, έφτανε σε τέτια «ύψη» 
που προκαλούσε ναυτία (σε άλλους κι όχι στις ίδιους βέβαια). 
(Παρόμοια διάθεση γεννάει μετά από τόσα χρόνια η τωρινή τυμ- 
βωρυχία και καπηλεία από μέρους ορισμένων που τότε έπαιξαν 
τέτιους ρόλους). Και σε λίγους μήνες αμέσως μετά τη λήξη του 
«ιστορικού 20ού συνέδριου» αναγγέλλεται η «καθαίρεση του Ν. 
Ζαχαριάδη». Για την Ελλάδα και για έξω από την Ελλάδα όπου 
βρίσκονταν αγωνιστές εκπατρισμένοι, η «θεραπεία-σοκ» που 
είχε ετοιμάσει η τοτινή ηγεσία του ΚΚΣΕ πρόβλεπε διπλή δόση: 
μια τα εγκλήματα του Στάλιν («Μυστική έκθεση»), δεύτερη η κα
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θαίρεση και τα εγκλήματα του Ζαχαριάδη. Η «θεραπεία-σοκ» 
συνίστατο στο να «τρανταχτούν οι συνειδήσεις», «να αποβά
λουμε το μικρό Στάλιν», το «μικρό Ζαχαριάδη που κρύβει ο κα
θένας μέσα του» κλπ κλπ. (Κάτι πένες που τώρα καταλήφθηκαν 
από καθολικό ανθρωπισμό για τη «μοίρα του Νίκου» τότε βρο
ντούσαν κι άστραφταν για τον «πήξο και τον δείξο» που πρέπει 
να τον «ψάξουμε μέχρι τις φασκιές του», και μια ολόκληρη πα
ράταξη άλλων ανάλογου ήθους και ύφους... Κάποιοι που «εν μία 
νυκτί» από ζαχαριαδικοί που δεν σήκωναν μύγα στο σπαθί τους 
μεταμορφώθηκαν σε ορκισμένους και έχοντες προσωπικό μίσος 
για τον «τραγικό αυτόχειρα» και που κατοικοεδρεύουν σε συ
γκροτήματα εκδοτικά-εφημεριδιακά και σε μεγάλες επιχειρήσεις 
ή μετέχουν σε όργανα όλων των κομμάτων).
Η διπλή δόση δεν ήταν τυχαία επιλογή. Και αυτό γιατί η από
πειρα για να λάμψει το φως του 20ού συνέδριου πριν ακόμα 
ανάψει, άνοιξε μια πληγή μέσα στην ίδια τη Σοβιετική Ένωση, 
αφού η μεγάλη μάζα των κομμουνιστών στην Τασκένδη αντί να 
«λιντσάρει» τον υπό αποπομπή συσπειρώθηκε γύρω του. Γι' 
αυτό μόλις «το φως άναψε» από τις αίθουσες του συνεδρίου, ο 
ένοχος βρέθηκε καθαιρεμένος με διαδικασία «διεθνιστική» στο 
άψε-σβήσε -σαν το υπό ανατολή φως- κι από κει η «σύμπτωση» 
της αποκαθήλωσης του Στάλιν -που διαδόθηκε στον κόσμο 
μέσω της CIA- και το ρίξιμο του Ν. Ζαχαριάδη στα τάρταρα... 
Αφού οι «μέσα» στην τότε ΕΣΣΔ κομμουνιστές μέλη του ΚΚΕ 
«αντάρτεψαν» στις επιταγές της αποκομμουνιστικοποίησης, 
έπρεπε τώρα να στρέψουν εναντίον τους τούς κομμουνιστές 
μέσα από την Ελλάδα. Και μπήκε μπρος ο έτοιμος μηχανισμός 
που είχε στηθεί από πριν. Το «διπλό σοκ» θα έφερνε το αποτέ
λεσμά του... Αλλά δεν έφτανε αυτό. Χρειάζονταν επιμέρους «μι
κρά σοκ». Να εντοπιστούν οι τοπικοί ή τομεακοί μικροί Ζαχα- 
ριάδηδες, να αποκαλυφτούν τα εγκλήματά τους, να στιγματι
στούν, να «αποδεσμευτούν» οι «συνειδήσεις» και να δεχτούν το 
«νέο φως», ή κατά την έκφραση της εποχής να «συγκλονιστούν 
από το "υψηλής τάσης ρεύμα" που "έκπεμπαν" τα δυο ισχυρά 
ηλεκτροσόκ του "20ού Συνέδριου" και της "6ης Ολομέλειας"».
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Και συγκλονίστηκαν. Ο στόχος όμως δεν επιτεύχθηκε παρά μο
νάχα στα «σημεία». Ο επικεφαλής του κλιμακίου του ΠΓ στην 
Ελλάδα Γούσιας (Γ. Βοντίτσιος), από χρόνια υποψήφιος (μετά 
την καταγγελία του Μ. Βαφειάδη για «πράκτορα» Ν. Ζαχαριάδη) 
για Γενικός Γραμματέας, πρόίδεασμένος ή ενήμερος με τον «γού- 
σειο» τρόπο για τα όσα προετοιμάζονταν, «πήρε όλα τα μέτρα» 
για την εφαρμογή των αποφάσεων της 6ης Ολομέλειας και 
έφυγε για έξω πεισμένος πως θα γινόταν ο Γενικός Γραμματέας 
του κόμματος.
Αποφάσεις εκτός από τους χαρακτηρισμούς για τον Ζαχαριάδη 
δεν υπήρχαν βέβαια, ούτε και η εν λόγω ολομέλεια έβγαλε και 
κανένα τέτιο κείμενο. Αυτά ήταν πράγματα που έπρεπε να κα
λυφτούν, να περάσουν στην άκρη σαν «δέντρα» «κι όχι δάσος» 
(έκφραση που πηγαινοερχόταν για να δικαιολογεί τα αδικαιολό
γητα).
Γιατί δεν είχαν δει ούτε το δέντρο, ούτε το δάσος. Το κίνημα ολό
κληρο στην Ελλάδα, οι παράνομες οργανώσεις (που σε λίγο σαν 
«ξέφτια» θα διαλυθούν με προσωπική επίβλεψη του Γραμματέα 
του κόμματος αφού υπήρξε αντίδραση, δυστροπίες και «κωλυ
σιεργίες»), ο πολιτικός φορέας (ΕΔΑ κλπ), αλλά και οι φυλακές 
και τα στρατόπεδα, έπρεπε να φανεί ότι «πήραν φτερά» με τις 
ανύπαρκτες ακόμα αποφάσεις.
Κι από κει αρχίζει μια πορεία που οι ηγεσίες των δήθεν ιστορι
κών φορέων της αριστερός της μεταπολίτευσης έχουν θάψει, 
και «ανασταίνουν» με τη συνδρομή «δικών τους τέκνων» όσα 
κάθε φορά κρίνουν πως τους βολεύει να «ανασταίνουν». Και τα 
«δικά τους τέκνα» βρίσκονται σε όλο το πλέγμα των εξουσιών 
της σημερινής Ελλάδας έτσι που το «ακατανόητο» γεγονός της 
σε «πανστρατιά» αυτομόλησης των πριν από λίγο ηγετών, στε
λεχών και «στύλων» του «υπαρκτού σοσιαλισμού» να μοιάζει 
ακατανόητο γιατί θεωρείται ακατανόητο. Το «κεφάλαιο» που 
είχε συσσωρεύσει στην προηγούμενη ιστορική περίοδο το κομ
μουνιστικό κίνημα κατασπαταλήθηκε για εξυπηρέτηση πολιτι
κών αναγκών αυτού του «νέου κύματος» του «νέου πνεύματος» 
που στη χώρα μας κι αναγκαστικά έξω από αυτήν ήθελε να
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προσφέρει σαν «εγγύηση» για τις αγαθές προθέσεις της ως προς 
το αντίπαλο στρατόπεδο. Αν αργότερα δημιουργήθηκε η αυτα
πάτη ή οι αυταπάτες για «άλλη πορεία» αυτό δε σημαίνει πως 
έπαψαν τα γεγονότα να είναι πεισματάρικα παρά τα όσα εντυ
πωσιακά σπάρθηκαν για μια ολόκληρη περίοδο σε συνέχεια. 
Πέρασαν μήνες, τέσσερις τον αριθμό (Ιούνης 1956), όταν δημο
σιεύτηκε και διαδόθηκε ένα ανυπόγραφο κείμενο που ανέλυε την 
ανύπαρκτη απόφαση της 6ης Ολομέλειας. «Επείχε» θέση από
φασης. Κι αυτό το «ιστορικό ντοκουμέντο» μαζί με όλα όσα λαν- 
σάρονταν, κυκλοφορούσαν, μεταδίδονταν, υποτίθεται πως «ξά
νοιγαν τη σκέψη», την «απελευθέρωναν», κατά τέτιο τρόπο που 
όποιος δεν έψελνε το τροπάρι αυτό κατά τον προσήκοντα 
τρόπο κρινόταν ύποπτος «ζαχαριαδισμού», «σεχταρισμού», 
«δογματισμού» κλπ. Έπρεπε απαραιτήτως στο «χαιρετίζω τις 
αποφάσεις της 6ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ», να μπαίνει «και 
της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου», γιατί αλλιώτικα ήταν πο
νηρό: μπορεί ο εκφωνών το απολυτίκιο να υπονοούσε την 6η 
Ολομέλεια του 1934, άρα κρυπτοζαχαριαδικός.
Το κείμενο αυτό που φορμάριζε την έκθεση της «Διεθνούς Επι
τροπής» υπό τους Κουζίνεν και Γκ. Ντιεζ περιείχε μια ανακριβή 
κατά το μεγαλύτερο μέρος εκτίμηση της πορείας του ΚΚΕ και 
του λαϊκού κινήματος στην Ελλάδα. Εκεί που υποτίθεται πως 
επισήμαινε πραγματικά λάθη και άλλες καταστάσεις («εσωκομ
ματικό καθεστώς»), η υπαγωγή των πάντων στην «καμπούρα» 
του Ζαχαριάδη έδειχνε την πολιτική ανανδρία και αυτών που 
αποτελούσαν τη «Διεθνή Επιτροπή» και όσων «προκάλεσαν» 
δηλαδή έπαιξαν το ρόλο του «προβοκάτορα» για την επέμβαση 
αυτή (Επιτροπή Τασκένδης) και όσων σε συνέχεια προσυπόγρα- 
ψαν όλα αυτά. Για δύο κύριους λόγους: Απόδιδαν στον Ζαχα
ριάδη τη γραμμή της «βαθμιαίας ανάπτυξης» του ένοπλου 
αγώνα στην περίοδο 1946-49 ενώ γνώριζαν πολύ καλά πως 
αυτή η γραμμή υπαγορεύτηκε και επιβλήθηκε από εκείνα τα 
«αδελφά κόμματα» που τώρα έβαλαν στο εδώλιο του κατηγο
ρουμένου τον Ζαχαριάδη. 'Οπως επίσης γνώριζαν πως κατά τη 
«μικρή κρίση» του 1950, το σχέδιο απόφασης της Γ' Συνδιάσκε
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ψης του ΚΚΕ στηριζόταν, καλυπτόταν από όσα είχαν συζητηθεί 
στη Μόσχα κατά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του ΚΚΕ με την 
ηγεσία του ΚΚΣΕ (και του ΚΕ Αλβανίας) (για επίλυση οξύτατων 
διαφωνιών και συγκρούσεων).
Όσο για το «εσωκομματικό», «το απαράδεκτο εσωκομματικό 
καθεστώς» ο καταλογισμός γεγονότων που συνδεόταν με τη «μι
κρή κρίση» του 1950 και τις συνέπειές της, όπως οι διαδικασίες 
«ανακαταγραφής» των μελών του κόμματος και οι διαδοχικές 
καθαιρέσεις και διαγραφές μελών της καθοδήγησης του κόμμα
τος, αποσυνδεμένες από τα πραγματικά γεγονότα, μονόπλευρα 
παρουσιασμένες, συνέθεταν το «πρόπλασμα» όχι της διόρθω
σης των «κακώς κείμενων» αλλά της διάλυσης, αφού βέβαια σε 
λίγα χρόνια (1964) η ευλογία του ΚΚΣΕ θα εξαγίαζε τη διαδικα
σία διάλυσης του κόμματος που «δρομολογήθηκε» με τον «έκτο- 
ολομελειακό» παροξυσμό. (Απόφαση του προεδρείου της ΚΕ του 
ΚΚΣΕ για τη διάλυση των οργανώσεων του ΚΚΕ και τη «λύση» 
που δόθηκε ύστερα από «αίτηση της ΚΕ του ΚΚΕ»).
Αλλά «διαχειριστές» του κομμουνιστικού κινήματος μετά τη με
ταπολίτευση δεν ήταν μονάχα οι «φορείς» σαν τέτιοι. Ένα ολο
ένα και μεγεθυνόμενο στρώμα από «τέκνα της στροφής» του 
1956 που είχαν αναρριχηθεί ή αναγορευτεί σε «διαιτητές» των 
τυχών του κινήματος (το 1969 πχ «τέκνο της στροφής» σημερι
νός εκδότης προέδρευσε σε συνάντηση των «δύο πλευρών», στο 
«Χίλτον» της Ρώμης, για συμφιλίωση ή συμπόρευση) έπαιξαν αυ
ξανόμενο ρόλο και στην «ανάσταση» στιγμών ή μεμονωμένων 
επεισοδίων στην ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος. Κι 
επειδή «γνώριζαν τα πάντα» και συνδέονταν με τα πάντα κι 
ακόμα επειδή το «κεφάλαιο» του αριστερού ριζοσπαστισμού δεν 
είχε ακόμα εξαντληθεί, το τζιράριζαν όσο μπορούσαν παριστά- 
νοντας τις «γκρίζες εξοχότητες» των πάντων. Από Καραμανλή 
μέχρι «Ενωμένη Αριστερά» αρχικά κι ύστερα με τους «ιστορικούς 
φορείς» που σαν θεσμοποιημένα «τέκνα της στροφής» ήταν φυ
σικό να βρίσκονται σε αδιάκοπες στενές σχέσεις με τα έχοντα 
«διαπρέψει κοινωνικά» τέκνα αφού δίχως τα πρώτα δεν θα πρό
κοβαν τα δεύτερα.



190 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΝΤΖΕΑΣ

Η αδιάκοπη αγωνία και των πρώτων και των δεύτερων ήταν 
«μήπως» υπάρξει μια «αναπήδηση προς τα πίσω», δηλαδή ο 
φόβος μήπως ο ριζοσπαστισμός της περιόδου '60 και '70 οδη
γήσει σε καταστάσεις όπου πια δεν θα ήταν δυνατό να τεθούν 
«υπό έλεγχο».
Το «φάντασμα του κομμουνισμού» καταδίωκε όλους αυτούς πε
ρισσότερο από άλλους...
Αρχικά στη μετά τη «στροφή» του '56 περίοδο το έβλεπαν στην 
πιθανότητα αναποδογυρίσματος των πραγμάτων στην ΕΣΣΔ 
(και από κει η αγαλλίαση για τα τανκς του Ζούκωφ το καλοκαίρι 
του 1957) και επομένως στην επάνοδο του Ζαχαριάδη. Στο «ζα- 
χαριαδισμό», στους «σταλινικούς-ζαχαριαδικούς» κλπ. Μετά 
στους «κινέζους» γενικά, στο Μάο σε συνέχεια κλπ κλπ. Από μια 
στιγμή και πέρα η πτέρυγα των αποκαλούμενων «ανανεωτικών» 
είδε τη δυνατότητα εκμετάλλευσης -επειδή διέθεταν «περισσό
τερο μυαλό» από τους τότε «κολιγιαννικούς»- του Ν. Ζαχαριάδη 
και της «Τασκένδης». Έτσι η φωτογραφία που έβγαλε ο Ζ. Ζω
γράφος με το Ζαχαριάδη κυκλοφορούσε σαν «τεκμήριο». Σε συ
νέχεια επειδή ο «γιος» ήταν μαζί τους -έτσι πίστευαν- είχαν 
«πληροφορίες» από πρώτο χέρι. Οι αναφορές του Ζαχαριάδη 
στον Τολιάτι, τις ενίσχυε πως ίσως θα έβρισκαν κοινά σημεία. Κι 
από κει κάποιες αποστάσεις ορισμένων από τον ίδιο το δικό 
τους μαινόμενο αντιζαχαριαδισμό, όπως του Η. Ηλιού για τους 
δύο μεγάλους πολιτικούς της νεότερης Ελλάδας, τον Ελ. Βενιζέλο 
και το Ν. Ζαχαριάδη... (Το «βενιζέλειο σύμπλεγμα» πάντα...). 
Αλλά ταυτόχρονα στην πολεμική τους με την άλλη πλευρά κα- 
τάγγελναν την «αποκατάσταση των ζαχαριαδικών» -η χοντρό
τερη περίπτωση του Γ. Φαράκου- και ανάγγελναν πως όπου νά- 
ναι επίκειται η αποκατάσταση του Ζαχαριάδη (βέβαια αφού 
έσβησαν κάποιες ελπίδες...).
Η άλλη πλευρά η «μετα-κολιγιαννική» που πριν αναδειχτεί σαν 
κατάσταση καταλόγιζε στον Ζαχαριάδη την «ξεροκεφαλιά» του 
-αυτό βέβαια όχι ανοιχτά- επιχείρησε όταν έγινε κατάσταση μια 
πιο πετυχημένη και μακάβρια εκμετάλλευση. «Συνέπιπτε» με 
τον Ζαχαριάδη στην καταδίκη του «μαοϊσμού», γενικά, διεθνώς
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και ειδικότερα στην Ελλάδα, άρα να ένα κοινό έδαφος.
Ο ίδιος ο Ζαχαριάδης ζητούσε με τις «παρενθέσεις» στα αντι- 
μαόίκά του γραφτά να μην γνωστοποιούνται οι απόψεις του 
αυτές στην «Τασκένδη». Όμως η προσήλωση του στο ΚΚΣΕ, 
στην πολεμική παρά τα προηγούμενα (1963) ανοίγματά του 
προς το ΚΚ Κίνας, αποτελούσε ένα στοιχείο που το αξιοποίησε 
όσο μπορούσε η μετακολιγιαννική κατάσταση. Και η «απλόχερη 
βοήθεια» του μπρεζνιεφισμού τη βοήθησε να «σφραγίσει» τη 
μακάβρια λήξη των τεχνασμάτων της με θετικά γι' αυτήν απο
τελέσματα.
Ο επίλογος γι' αυτήν ήταν, σε κάποια από τα πανηγυριώτικα 
συνέδρια, να γίνει κάποια αναφορά στο ριγμένο επί δεκαετηρί
δες στα τάρταρα «γράμμα» του 1940 του Ν. Ζαχαριάδη. Έτσι οι 
υποτιθέμενες «μέσες λύσεις» ή γραμμή της γκαμήλας στα πιο 
διαφιλονικούμενα ζητήματα και καταστάσεις καθιερώνονταν. 
Τώρα ο X. Φλωράκης δηλώνει σεμνά πως έκανε πολλά για τον Ν. 
Ζαχαριάδη «πριν 15-20 χρόνια». Τώρα είναι η σειρά «άλλων» να 
κάνουν. Του έκαναν κηδεία 20 χρόνια περίπου μετά από το θά
νατό του. Λίγο είναι; Ε, τι κοστίζει τώρα μια αποκατάσταση 
αφού ο επικηδειολόγος μίλησε πως «αγνοήθηκαν» «πριν» «ορι
σμένες πλευρές» της δράσης του Ν. Ζαχαριάδη. Πάντα «προκά
νει» ο X. Φλωράκης.

Η ιστορία του ΚΚΕ είναι δεμένη με τη συνεισφορά και την πα
ρουσία ή την απουσία του Ν. Ζαχαριάδη, φυσική και πολιτική 
παρουσία και φυσική και πολιτική απουσία και στις σημαντικές 
περιόδους, «τις μεγάλες στιγμές» της, αλλά και στη φάση του με
τασχηματισμού του σε μια πορεία «υπευθυνοποίησής» του. 
Μαζί με τα «δάκρυα και τους αναστεναγμούς» και οι ψυχογρα
φήσεις του. Πριν από μερικές δεκαετηρίδες άλλωστε ο πόλεμος 
κατά του ΚΚΕ από τους «επιγόνους» σε ψυχογραφήσεις στηρί
ζονταν. Ο «τυχοδιωκτικός χαρακτήρας» του, και πολλά άλλα.
Η εξίσωση ΚΚΕ ίσον Ζαχαριάδης και αντίστροφα, εξίσωση που ο 
ίδιος πρόβαλλε κατά τη φυσική και πολιτική απουσία του από 
την Ελλάδα μετά τον εξοστρακισμό του, και ήταν και είναι από
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κάθε άποψη βέβαια εσφαλμένη. Προβλήθηκε όμως με βάση μια 
συλλογιστική που αδικούσε τον ίδιο που την πρόβαλλε. «Πα
τούσε» στον χαρακτηρισμό του σαν καταστροφέα του ΚΚΕ, που 
επιπλέον οικειοποιήθηκε έργα άλλων, της ΚΔ, που τότε δεν είχε 
ακόμα* μπει στο στόχαστρο. Κι επειδή, φαίνεται, οικειοποιήθηκε, 
για να «πατσίσουν» του απόδωσαν για την περίοδο 1945-49 
πράγματα που «οικειοποιήθηκε» ο ίδιος εθελοντικά, αφού αυτά 
εντάσσονταν στις διεθνιστικές υποχρεώσεις του ΚΚΕ την πε
ρίοδο εκείνη. Κι έτσι η ιστορία αφού γράφτηκε, έγινε συνείδηση 
με μορφή αναθέματος. «Ατιμε Ζαχαριάδη τι μας έκανες», κραύ
γαζαν κάποτε όχι άνθρωποι της βάσης ή οπαδοί του ΚΚΕ, αλλά 
υψηλά ιστάμενα στελέχη, γιατί ο «άτιμος» με την πολιτική του 
τους είχε στερήσει τις «χαρές της ζωής» που όμως έστω κι αρ- 
γοπορημένα τις απολάμβαναν.
Μια τοποθέτηση του Ν. Ζαχαριάδη μέσα από την ιστορία και 
για την ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος οφείλει να γίνει με 
βάση την κομμουνιστική λογική, και όχι με εφημεριδογραφικές 
σκοπιμότητες που βέβαια δημιουργούν μια «κοινή γνώμη» κι 
ούτε με τη βάση της που σήμερα είναι ο οικουμενικός ανθρωπι
σμός της «νέας σκέψης» και της «νέας τάξης»· Του αποδόθηκε 
«κοσμοπολιτισμός» για την καταγωγή του -τα παιδικά του χρό
νια τα πέρασε στο «σταυροδρόμι» των «δύο ηπείρων» κατά την 
εξόρμηση του μεγαλοϊδεατισμού το 1918-22- γιατί ανακατεύ
τηκε με το μωσαϊκό των πληθυσμών της Πόλης, της Μ. Ασίας και 
της Μακεδονίας. Ωραίοι «κάποτε» διεθνιστές. Αυτό ίσως ήταν 
ένα μεγάλο προσόν, να έχει ανατραφεί ο επικεφαλής του κινή
ματος της ανατροπής τότε σε ένα τέτιο περιβάλλον. Δηλαδή ο 
«δεληγιαννισμός» ή ο «μωραϊτισμός» (που έχουν επιδείξει με το 
παραπάνω πολλοί, όχι αναγκαστικά όλοι από καταγωγή μω- 
ραΐτες) ήταν «προσόν» και «εχέγγυο ιθαγένειας». Ακόμα, «κο
σμοπολίτης» γιατί από το λιμάνι της Πόλης βρέθηκε στην ΕΣΣΔ 
που γεννιόταν και γύρισε εδώ σαν Κούτβης. Και βέβαια ορισμέ
νοι «αντικειμενικώς» κρίνοντες λένε πως ήταν ο νεαρότερος σε 
ηλικία Κούτβης και πως δημοσίευσε άρθρα με το ψευδώνυμο 
Κούτβης πριν από το 1930. Και παραλείπουν να αναφέρουν τι
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έλεγε στα άρθρα αυτά. Περίπου οι ίδιοι όμως, τον καιρό που ο 
Ζαχαριάδης ήταν το παν, τον πρόβαλλαν σαν πρωτοπόρο ή 
πρώιμο πατέρα της «Λαϊκής Δημοκρατίας» αφού το 1927 δημο- 
σιεύθηκε άρθρο του με αυτή την υπογραφή και με τίτλο «Για μια 
μπουρζουάδικη αριστερή δημοκρατία». Ο Παντελής Πουλιόπου- 
λος, η υπ' αριθμόν 1 τότε φυσιογνωμία του ΚΚΕ που είχε το «χρί
σμα», όταν πέρασε στην αντιπολίτευση (τροτσκιστική), στα 
γραφτά του τον είχε σαν στόχο (αφού ήταν επικεφαλής των 
«Κούτβηδων», και του καταλόγιζε «ερωτοτροπίες» και αυταπά
τες με αξιωματικούς που εμφανίζονταν ριζοσπάστες). Κι ένας 
από τους μεγαλύτερους κάποτε υπερσταλινικούς, υπερζαχα- 
ριαδικούς, υπερχρουστσωφικούς, υπεργκορμπατσωφικούς και 
βάλε γλύφτες, παραθέτει σε βιβλίο του απόσπασμα από βιβλίο 
του Ε. Σταυρίδη (διατελέσαντα για ένα φεγγάρι Γραμματέα του 
ΚΚΕ και που για τη συνέχειά του να μην αναφέρουμε παρά μο
νάχα ότι στάθηκε ένας από τους κυριότερους «εμπειρογνώμο
νες» του αντικομμουνισμού) που εμφανίζει τον Ν. Ζαχαριάδη 
κατά την πτώση του Πάγκαλου να θέλει να εξελίσσει διαδήλωση 
σε ένοπλη επίθεση για κατάληψη της εξουσίας. Ο ίδιος ο «δημι
ουργός» χοντρών βιβλίων ήταν ένας απ' αυτούς -μετά την 6η 
ολομέλεια- που κατάγγελναν το «μύθο» ότι τάχα ο Ζαχαριάδης 
στη διαδήλωση αυτή είχε καταλάβει μαζί με άλλους διαδηλωτές 
δύο θωρακισμένα.
Οι ίδιοι οι αντίπαλοί του δίνουν δίχως να το θέλουν το «νήμα» 
της ιστορίας. Από τη μια τυχοδιώκτης, υπερ-ανυπόμονος μικρο
αστός, από την άλλη «στοχαζόμενος» αφού το 1927 μιλάει στην 
Ελλάδα για «μια αριστερή μπουρζουάδικη δημοκρατία». Κι αυτό 
σε μια εποχή που στο ΚΚΕ -σε «άνιση μάχη κι αγώνα» βέβαια- 
επικρατούσαν γενικές αλήθειες και κλίμα που δεν ευνοούσε «ελ- 
ληνοποιήσεις» του μαρξισμού. Επομένως ο «κατηγορούμενος» 
είχε άποψη και πάλευε γι' αυτήν. Ο Β. Νεφελούδης που έχει 
αφιερώσει ολόκληρο βιβλίο σε αντιζαχαριαδικές διατριβές τον 
«βαθμονομεί» με μια «πάνω από το μέσο όρο» ικανότητα να συν
δέεται με το μαζικό κίνημα, να πρωτοστατεί στην ανάπτυξη μα
ζικών αγώνων, να εξελίσσει τα μαζικά κινήματα.
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Δεν ήταν επομένως ένας «αυτοκρατορικός απεσταλμένος» ξε
κομμένος από την πραγματικότητα της χώρας όπου είχε «στα
λεί», αλλά δεμένος μ' αυτήν αφού πάσχιζε να «εξελίσσει» μαζικά 
κινήματα, είχε άποψη για «μεταβατικά στάδια» που δεν είχαν 
άλλοι'και που έβλεπε την κρίση τότε, αλλεπάλληλες κρίσεις, 
στρατιωτικά κινήματα κλπ στους κόλπους του στρατού, αλλά 
και τη σημασία που είχε η δράση του κόμματος στο στρατό. 
Εδώ και μερικά χρόνια σε κύκλους δοκτοράδων του μαρξισμού, 
παλιούς και όψιμους ψευτο-λουξεμπουργκιστές και άλλους 
πρώην «παιδιά της ΚΝΕ», «αποκαλύφτηκε» αργοπορημένα η 
«ομορφιά» και η γοητεία της «δεκαετίας του '20» (κατά τη δεκα
ετία του '20 στην ΕΣΣΛ, ή στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης). Κοι
νός παρονομαστής βέβαια, ο «μικρός Στάλιν» Ζαχαριάδης που 
έμπασε μετά το 1931 το ΚΚΕ στην πολιτική της «εξάρτησης» και 
το απομάκρυνε από τον διεθνιστικό του επαναστατικό δρόμο. 
Πραγματικά το «ελληνικό 1920» είχε πολύ ψωμί για δοκτορά, δη
μοσιεύσεις και άλλα... όχι άσχημα πληρωμένες αλλά και πολύ 
ανταποδοτικές... «Ανακαλύφτηκε» έτσι ο Γ. Κορδάτος, ο Μάξι- 
μος... αλλά και ο Δ. Γληνός. Οι πρώτοι βέβαια ήταν θύματα -κατ' 
αυτούς- του Ζαχαριάδη, ο τρίτος κάπως δύσκολο να το ταιριά- 
ξουμε, αλλά κάτι θα γίνει. Κι από κει ο Γληνός έγινε ουμανιστής, 
και αντι-τριτοδιεθνιστής.
Ο Γ. Κορδάτος λοιπόν δικαιώνεται γιατί διαγράφτηκε (από το 
Ζαχαριάδη όχι βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, αφού ο Ζέβγος 
σαν ιστορικός κονταροχτυπιόταν με τον Κορδάτο, και ποιος ξέ
ρει πως ο Ζαχαριάδης δεν ήταν καλά-καλά εδώ όταν ο Κορδάτος 
έφυγε από την ηγεσία του ΚΚΕ). Παρουσιάζεται όμως δικαιωμέ
νος ο Γ. Κορδάτος για τις θέσεις του για τη μετατροπή του ΚΚΕ 
σε κόμμα της «ευνομίας» και της «ευταξίας», σαν ένας προφήτης 
της «περεστρόικα» λίγο-πολύ. Ο άνθρωπος ούτε είχε διανοηθεί 
όλα όσα του αποδίδουν. Και πλαστογραφούν το κείμενό του με 
δικά τους, και τον χαντακώνουν έτσι. 'Οσο για τον Σ. Μάξιμο 
«ξεχνούν» πως άσχετα με τα «στερνά χρόνια», επί Ζαχαριάδη 
έφυγε από την «Αντιπολίτευση» και δούλεψε σαν εξωκομματι
κός χρόνια και χρόνια. Ο Γληνός που εξελισσόταν όχι μονάχα ιδε
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ολογικά αλλά και πολιτικά βρισκόταν σε αντιδικία δημόσια με το 
ΚΚΕ πριν από το 19301.
Καλό θα ήταν να μελετούσαν κι όχι να «τσιμπολογούσαν» ή να 
«τσοντάρουν» στη δεκαετία αυτή. Δεν ήταν μονάχα ο Κορδάτος, 
ο Μάξιμος, ο Γληνός που για διαφορετικούς λόγους βρίσκονταν 
έξω από το ΚΚΕ αλλά και πολλοί άλλοι που ήταν και μέσα στο 
ΚΚΕ.
Πολλοί απ' αυτούς πρόσφεραν, φώτισαν, στάθηκαν πρωτοπό
ροι σε διάφορους τομείς. Ο Γ. Κορδάτος παρά το μηχανικιστικό 
τρόπο εφαρμογής του μαρξισμού στη νεοελληνική ιστορία, στά
θηκε χαλκέντερος και πολύπλευρος, αληθινό χρυσωρυχείο πη
γών όταν δεν τον παρέσυρε η προσωπική του πολιτική ιστορία 
και κατά συνέπεια ένας «κορδάτειος» υποκειμενισμός στην υπο
στήριξη ή αντίκρουση απόψεων. Ο Σ. Μάξιμος δεν έδωσε όσα 
μπορούσε να δώσει και όμως έδωσε τόσα απ' όπου ακόμα τρέ
φονται πολλοί «αγνοώντας» τον βέβαια (και φυσικά αρκετοί 
κραυγάζουν: ο «Μάξιμος», ο «Μάξιμος», αλλά μονάχα για τον 
πολιτικό τομέα). Ο Δ. Γληνός είναι μια περίπτωση που ξεφεύγει 
από τα στενά, τοπικά, «ελληνικά μέτρα». Ο Γληνός σαν αγωνι
στής ξεκίνησε «από το μέρος» (το εκπαιδευτικό πρόβλημα) για 
να φτάσει «στο όλο». Και φτάνοντας στο «όλο», αν δεν κοβόταν 
όπως κόπηκε το νήμα της ζωής του, θα έδινε κι άλλα πολλά. 
Όμως εδώ το πρόβλημα βρίσκεται στην ύπαρξη συνολικής ότπο- 
ψης για τους δρόμους και τις προοπτικές του κομμουνιστικού κι
νήματος στην Ελλάδα. Το πώς θα έβγαινε από τις αδιάκοπες κρί
σεις και από την τελευταία του 1928-30 που πραγματικά στά
θηκε μια παρατεταμένη κρίση με αποτέλεσμα να συρρικνωθεί 
οργανωτικά και να πέσει η άμεση πολιτική του επιρροή και η ει
κόνα που δίνει ο Ζαχαριάδης (1000-1500 φύλλα ο Ριζοσπάστης 
κλπ) είναι αληθινή.
Βέβαια στις «θέσεις» του για την «Ιστορία του ΚΚΕ» η «τομή» που 
κάνει για την πριν από το 1931 περίοδο είναι απολυτοποιημένη

1. (Σ.τ.σ.) «Λαθρόβιο» ο Ριζοσπάστης λχ.
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και στενή. Γιατί έβλεπε την επιρροή, τη δύναμη του κομμουνι
στικού κινήματος στενά οργανωτικά. Μονάχα από τους αριθ
μούς μελών, τη διάσπαση, το παρατεταμένο φραξιονιστικό πα
ραλήρημα δύο χρόνων. Όμως η επιρροή του μαρξισμού, του 
κομμουνισμού δεν εκφράζονταν μονάχα έτσι. Το γεγονός πως ο 
τροτσκισμός, όπως ο ίδιος το υπογραμμίζει, καταχτούσε μάζες, 
πως ο ίδιος ο αρχηγός της φιλελεύθερης αστικής τάξης ο Βενι- 
ζέλος τότε καθιέρωνε το «Ιδιώνυμο» βλέποντας πέρα από τις 
εσωκομματικές περιπέτειες (που άλλωστε κι ο ίδιος συνέβαλε 
στη συνδαύλισή τους), το ότι τα πράγματα και στην Ελλάδα δεν 
ήταν τα ίδια όπως πριν από το 1920, πως ένας άλλος ισχυρός 
παράγοντας τροποποιεί τα δεδομένα, όπως ακόμα και το γεγο
νός πως το μεγαλύτερο μέρος της τότε στοχαζόμενης πραγμα
τικά μάζας των διανοούμενων ήταν αριστεροποιημένη, αυτά και 
άλλα υπογραμμίζουν τον απολυτοποιημένο και ταυτόχρονα 
στενό αφορισμό του. Ακόμα, η βάση του κόμματος ήταν προλε
ταριακή, με προσβάσεις στην αγροτιά, στη διανόηση, στο 
στρατό, έστω κι αν κλάδοι «νέοι» της οικονομίας για τότε, όπως 
το βιομηχανικό προλεταριάτο, παρέμεναν έξω.
Μέσα στο κόμμα οι «πλατφόρμες» που αντιπαρατίθονταν δεν 
ήταν καν «πλατφόρμες»· Έξω από το κόμμα υπήρχε ο τροτσκι
σμός, το καχεκτικό Εργατοαγροτικό Κόμμα του Παπαναστασίου 
(«δεν τα καταφέρνει ο Αλέκος», Ε. Βενιζέλος). Αν κάποιοι απ' αυ
τούς ήταν «η γραμμή» (διεθνιστική - επαναστατική) πώς δεν έχει 
επισημανθεί;
Οι κόπτοτε «ενιαίοι» του Εσωτερικού καταδίκασαν την επέμβαση 
της ΚΔ του 1931 γιατί έπρεπε το κόμμα με τις δικές του δυνά
μεις να αναδείξει γραμμή και ηγεσία. Πέρα από τον αφορισμό 
αυτό τίποτα το συγκεκριμένο. Αυτό από άποψη αρχής που την 
τηρούσαν πάντα βέβαια. [Απόδειξη το 1956 (6η Ολομέλεια), 
όπως και η προσδοκούμενη «στροφή» «από τα πάνω» που δεν 
έγινε το 1965-66]. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία.
Καταστατικά το ΚΚΕ ήταν Τμήμα της ΚΔ. Επομένως τίποτα το 
ανώμαλο. Είχε δικαίωμα το κέντρο να επεμβαίνει στα τμήματά 
του. Στη σειρά των επεμβάσεων της ΚΔ που συνδέονταν με την
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«απομπουχαρινοποίηση», η επέμβαση στο ΚΚΕ ήταν η πιο «αρ- 
γοπορημένη» κι ούτε συνδεόταν με κάποια «μπουχαρινική» ηγε
σία σαν έκφραση της συγκεκριμένης τότε μπουχαρινικής γραμ
μής. Οι δύο φράξιες του κόμματος συναγωνίζονταν σε υπεραρι- 
στερή φρασεολογία. Μια άλλη «γοητεία» του 1920 για την 
Ελλάδα -που δεν ανακάλυψαν- ήταν ότι τότε «προτρέχαμε» 
εδώ. Η «σχετική σταθεροποίηση» στην Ελλάδα τη δεκαετία αυτή 
ήταν πάρα πολύ σχετική. Μονάχα για τα χρόνια 1927-1929 μπο
ρούσε να γίνει κάποιος λόγος γι' αυτήν. Ο τροτσκισμός εδώ, 
ακριβώς γι' αυτό το λόγο κέρδιζε έδαφος με την «αριστερή» 
φρασεολογία του. Νωρίς είχαν πολωθεί τα πράγματα στο ΚΚΕ 
παρά τις περιπέτειές του. Όσο για το λαθεμένο ζαχαριαδικό 
αποπροσανατολισμό με τις «εξαρτησιακές» θεωρίες: όλα τα 
προνουντσιαμέντα, κινήματα, διχτατορία Πάγκαλου, οικουμε
νική κυβέρνηση, επάνοδος Βενιζέλου, όλα είχαν αποκλειστικά 
«ενδογενή» χαρακτήρα; Και γι' αυτό ήταν έτοιμο να δεχτεί τη 
στροφή του 1931. Και πάνω απ' όλα η μικρασιατική περιπέτεια 
ήταν μια απόπειρα επέκτασης του «ελληνικού αστισμού», ενδο
γενής και αυτοδύναμη και στη φάση της προώθησης και της κα
ταστροφής; Η «οικουμενική κυβέρνηση» που στάθηκε μια προ
σπάθεια εξισορρόπησης, όπως και η πολιτική της κυβέρνησης 
Βενιζέλου σε συνέχεια, προδιέγραψαν τον εγκλεισμό της επίση
μης πολιτικής (όταν συνέπιπταν οι «συμβαλλόμενοι» σε αυ
στηρά «έξωθεν» χαραγμένα πλαίσια που έστηναν οι τοτινοί συ
σχετισμοί δυνάμεων εξωτερικά).
Ο πρώτος «Μεσοπόλεμος» δεν είναι μια «ευκολοανάγνωστη» πε
ρίοδος. Γενικά, διεθνικά πρώτα απ' όλα αλλά και μερικά ελλα- 
δικά, επιχειρήθηκε να διαμορφωθούν δύο «αριστερισμοί»: ο κα
λός, ο κινούμενος σε ράγες αβλαβείς, ακίνδυνες, καθωσπρέπει 
και ένας άλλος άγριος αδυσώπητος (ο «αριστερισμός» της φαλ
τσέτας). Το «υπεραριστερό κλίμα» έκφρασε ακόμα και ο Ν. Κα- 
ζαντζάκης τότε με τον «μετακομμουνισμό» του.
Από κει και πέρα το «Μέτωπο Εργατών - Αγροτών - Προσφύ
γων» που στήριζε το ΚΚΕ και που στις εκλογές του 1926 έβγαλε 
10 βουλευτές, θα μείνει σύντομα στη Βουλή με έναν (Κ. Θέος) για
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διαφορετικούς λόγους βέβαια (ήταν και ο Ε. Σταυρίδης, αλλά 
ήταν και ο Χαΐνογλου που θα ξαναγυρίσει). Μεγάλοι «διαλεκτι
κοί» όπως ο Θ. Παπακωνσταντίνου που «Ο διαλεκτικός υλι
σμός» του έκανε θόρυβο, αλλά που θα γίνει το πρότυπο αρθρο- 
γράφου που την ίδια στιγμή γράφει μαχητικά για δύο διαφορε
τικές αντιτιθέμενες θέσεις και θα καταλήξει υπουργός της χού
ντας. Για να μην πάμε πιο πριν στον Αρ. Δημητράτο, υπουργό 
Εργασίας του Μεταξά, ή τον Ελ. Γονή, υπουργό Εργασίας του 
Παπάγου κ.ά. Και μέσα σ' αυτή την «κουλτούρα» ο Κ. Θέος, που 
αργότερα μιλώντας σε καπνεργάτες με γλώσσα κοφτερή θα δώ
σει επιγραμματικά την «ουσία της κρίσης»: «Ξέρετε τι είναι 
κρίση; Η κρίση είναι ένα παλούκι που έχει μπηχτεί στον πισινό 
της μπουρζουαζίας. Ε, λοιπόν, θέλει να το βγάλει από τον δικό 
της πισινό και να το χώσει στον πισινό της εργατικής τάξης». 
Βαρβαρισμοί, ξύλινη γλώσσα φυσικά.
Υπήρξε και ο Βέλμος, και ο Τ. Φίτσος, κι άλλοι πολλοί ανήσυχοι, 
πληβείοι διανοούμενοι μέσα στο ΚΚΕ που η επιρροή τους και το 
σκωπτικό, εύστοχο, άμεσο «σχόλιό» τους άφησε βαθιά ίχνη σε 
«άλλους». Ήταν κι ο Π. Πικρός που αργότερα θα οικειοποιηθεί 
τους «Πρωτοπόρους» (πνευματικό όργανο του ΚΚΕ) και πλήθος 
άλλοι.
Στη βάση, στην εργατική τάξη, υπήρξαν και οι «αυτοκέφαλοι» 
που δύστροποι, ζόρικοι, και απειθάρχητοι, τελικά μετά το 1930 
θα χάσουν την «αυτοκεφαλία» τους.
Και οι δύο φράξιες του ΚΚΕ που η μια κρατούσε τη μια όψη του 
«Ριζοσπάστη» και η άλλη τη δεύτερη. Η πρώτη έβριζε τη δεύ
τερη και τούμπαλιν, που συνεδρίαζε αδιάκοπα για το πώς θα 
δώσει «επαναστατική διέξοδο στη κρίση». Πρωτεύει η οργάνωση 
και ακολουθεί η πάλη ή το αντίθετο; Και για να συμπληρώσουμε 
τη «γραφική πλευρά», καθόλου γραφική ουσιαστικά, το δίστιχο 
που κυκλοφορούσε για τον Α. Χαϊτά, γραμματέα του ΚΚΕ, «Επα
νάσταση θωρώ, Χαϊτά να σε χαρώ»... Η «αποκρυπτογράφηση» 
πολλών από τα παραπάνω δίνεται σε «ξύλινη γλώσσα» στην έκ
κληση της ΚΔ.
Η επέμβαση του 1931 δεν προχώρησε στη ριζική αλλαγή καθο
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δηγήσεων όπως αλλού. Διατηρήθηκε και ενισχύθηκε ο πυρήνας 
των ηγετικών στελεχών πριν από το 1931. Και τα αποτελέ
σματα στάθηκαν άμεσα παρά ορισμένα επεισόδια [αποκλει
σμός του Ασημίδη (Κωνσταντινίδη)] γιατί ανταποκρινόταν, 
αξιοποιούσε αυτά τα «σκόρπια» ή επιμέρους στοιχεία αναζη
τήσεων των πιο πρωτοπόρων στοιχείων μέσα κι έξω από το 
ΚΚΕ. Δεν ήταν μονάχα πως ολόκληρο το κόμμα πέρασε σε 
σκληρή, αδιάκοπη, καθημερινή προσπάθεια σε όλα τα μέτωπα, 
αλλά η επέμβαση υπόκειταν σε συσχετισμούς που υπήρχαν 
στην ΚΔ σε ό,τι αφορούσε διατυπώσεις για την αστικοδημο- 
κρατική και σοσιαλιστική επανάσταση αλλά και για την ίδια την 
πλαισίωση του ΚΚΕ. Έτσι όταν στα όσα παρουσιάζονται σαν 
τελευταία κείμενά του, ο Ζαχαριάδης λέει πως δεν ορίστηκε αυ
τός γραμματέας του κόμματος από τα «πάνω» γιατί οι «πάνω» 
είχαν και αυτόν και τον Ασημίδη, αποκαλύπτει έστω και μερικά 
την επίδραση τέτιων συσχετισμών και προς τα «κάτω». Η βοή
θεια της ΚΔ δεν ήταν μονάχα στο επίπεδο των θέσεων, των κα
τευθύνσεων αλλά και στο οργανωτικοτεχνικό. Αλλά η συγκεκρι
μενοποίηση αυτών των θέσεων, η συγκεκριμένη πολιτική πα
ρουσία, πέρα από την οργανωτική δουλειά, ήταν υπόθεση της 
καθοδήγησης του ΚΚΕ. Και εδώ είναι το «περίεργο» πως ο Ζα
χαριάδης απαντώντας και στην 7η Ολομέλεια και αργότερα σε 
γραφτά του, δεν «θυμίζει» εκείνα που ήταν η καλύτερη προ
σφορά του τότε αλλά και πολύ αργότερα. Βέβαια, τονίζει και 
σωστά, τη δική του συμβολή για την απόσυρση του συνθήμα
τος για «ανεξάρτητη Μακεδονία», αλλά δίπλα επαίρεται για το 
Ενιαίο Αγροτικό Κόμμα και τη διάλυση των οργανώσεων του 
ΚΚΕ στο χωριό. Βέβαια, εδώ είχαν τσαμπουνήσει τα κεφάλια 
των κομμουνιστών για το λάθος αυτό μετά το 1956 (για κάτι 
που είχε συμβεί πριν 20-25 χρόνια, έτσι που πολλοί νομίζουν 
πως αυτό το έκανε το 1955) και πως αυτό έγινε κόντρα στην 
ΚΔ. Ο Β. Νεφελούδης, γραμματέας τότε του κόμματος -ο Ζα
χαριάδης ήταν γενικός γραμματέας- υποστηρίζει πως η ΚΔ αρ
χικά αντέδρασε αρνητικά, αλλά μετά απόσυρε τις αντιρρήσεις 
της. Βέβαια αυτοί που κατακεραύνωναν για το λάθος αυτό, σε



200 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΝΤΖΕΑΣ

λίγο έφτιαχναν κόμμα «μαϊμού», τη Δημοκρατική Ένωση με πα
ραχώρηση 20-25 βουλευτών στον Η. Τσιριμώκο (1956). Και το 
σπουδαιότερο, διέλυαν τις οργανώσεις του ΚΚΕ όχι μονάχα στο 
χωριό αλλά παντού.
Η ΚΔ-είχε βάλει σαν καθήκον την κατάχτηση της πλειοψηφίας 
της εργατικής τάξης. Αυτό ήταν το σπουδαιότερο επίτευγμα 
που θα έπρεπε να προβάλει ο Ζαχαριάδης. Κι αν η μεταξική δι- 
χτατορία δημιούργησε ολόκληρο μηχανισμό εκμαυλισμού της ερ
γατικής τάξης, αλλά και πήρε μέτρα «κοινωνικής πολιτικής» ει
δικά για την εργατική τάξη, το αποδείχνει αυτό. Μπήκε το ΚΚΕ 
με σκληρή δουλειά στους «νέους» για τότε κλάδους, «πήρε τα 
κάστρα» του ρεφορμισμού σε κλάδους της Κοινής Ωφέλειας 
(ηλεκτρισμός, μεταφορές, σιδηρόδρομους, ύδρευση κλπ). Έστω 
και με συμμαχίες. Μπήκε στις μεγάλες για τότε βιομηχανίες. 
Ένας ορισμένος μονόπλευρος προσανατολισμός που είχε ριζώ
σει στο ΚΚΕ -παραμέληση των ανειδίκευτων εργατών, προτιμη- 
σιακή προσήλωση σε κλάδους όπως οι καπνεργάτες (πλήθος 
από στελέχη καπνεργάτες)- άρχιζε να σπάζει.
Στο χωριό, στα μικροαστικά στρώματα, στους δημόσιους υπάλ
ληλους, διανοούμενους, επιστήμονες, στη νεολαία (φοιτητές, 
ακόμα και μαθητές), η δύναμη και η επιρροή του κόμματος δυ
νάμωσε, και ακόμα κάτι που γι' αυτό δικαιολογημένα επαίρο- 
νταν ο Ζαχαριάδης, η δουλειά στο στρατό.
Οι ψήφοι που πήρε το ΚΚΕ με διάφορες ονομασίες στις εκλογές 
από το 1932 μέχρι το 1936 το δείχνει αλλά και δεν... το δείχνει. 
Δεν εκφραζόταν όλη η δύναμη και η επιρροή των ΚΚ σ' αυτές 
όταν είναι κόμματα που επιδιώκουν την «ανατροπή της καθε- 
στηκυίας τάξεως» και μάλιστα σε καθεστώς ημιπαρανομίας 
όπως τότε.
Ο Μανιαδάκης επί 4ης Αυγούστου πρόσφερε ένα τεκμήριο. 
100.000 ήταν οι «υποβάλλοντες δήλωσιν μετανοίας και αποκη- 
ρύξεως του κομμουνισμού». Αλλες «πηγές» μιλάνε, δηλαδή έχουν 
γράψει, 160.000. Όσο «κάλπικο» κι αν είναι κι αυτό το τεκμήριο, 
υπάρχει σ' αυτό ένα μέρος αλήθειας.
Οι κορυφαίες στιγμές της προμεταξικής περιόδου του ΚΚΕ ήταν
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για τα «κάτω» τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης το 1936, και για 
τα «πάνω» τα σύμφωνα με άλλες πολιτικές δυνάμεις με πιο γνω
στό το σύμφωνο Σοφούλη-Σκλάβαινα. Και ο X. Φλωράκης ανά
γει τις ρίζες ή τη συνέχεια «συμμαχιών» υπερπερεστροϊκίζουσας 
ουσίας όπως η Τζανετάκειος κυβέρνηση.
Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας της δεκαετίας του 1930 εί
χαμε στην Ελλάδα ένα πραξικόπημα-φιάσκο [Πλαστήρας 
(1933)] και ένα άλλο πραξικόπημα-φιάσκο που πέρασε στην 
ιστορία σαν «κίνημα» της 1ης Μαρτίου 1935. Στο ενδιάμεσο μια 
απόπειρα δολοφονίας κατά του Ελ. Βενιζέλου που εκτέλεσαν 
πληρωμένοι ληστές με επικεφαλής το λήσταρχο Καραθανάση 
κάτω από την καθοδήγηση του αστυνομικού διευθυντή Πολυ- 
χρονόπουλου και του I. Μεταξά. Ο διχασμός του 1915-18 είχε 
ανάψει πάλι ανάμεσα στις δύο πτέρυγες της ιθύνουσας τάξης, 
παρά τον οικουμενισμό και της οικουμενικής κυβέρνησης του 
1927 και της κυβέρνησης Βενιζέλου 1928-32. Η κρίση του '29 και 
οι νέοι προσανατολισμοί των «παραδοσιακών» κηδεμόνων, 
Αγγλίας-Γαλλίας από το ένα μέρος, και Γερμανίας, που σ' αυτές 
είχε προστεθεί το θαύμα του μουσολινικού φασισμού της Ιτα
λίας που σ' αυτό πρόσβλεπαν σαν πρότυπο οι πιο ισχυροί πα
ράγοντες του φιλελεύθερου χώρου (ο ίδιος ο Βενιζέλος, ο Πλα
στήρας που το διακήρυξε άλλοτε και στο διάγγελμά του κατά 
την απόπειρα πραξικοπήματος το 1933, ο Κονδύλης που μέσα 
σε λίγα χρόνια από «Ηρακλής» της Δημοκρατίας μετατράπηκε 
σε πρωταγωνιστή της μοναρχικής παλινόρθωσης και σκληρό 
βραχίονα του αντιβενιζελισμού κ.ά.). Τον παλιό βενιζελικό Στρα
τιωτικό Σύνδεσμο διαδέχτηκε μια «υπεράνω κομμάτων» στρα
τιωτική οργάνωση, η ΕΣΟ, νέων, δυναμικών, μορφωμένων αξιω
ματικών που τελικά αποτέλεσε τον πυρήνα οργάνωσης του κι
νήματος του 1935 (Σ. Σαράφης, αδελφοί Τσιγάντε).
Έτσι μετά τον οικουμενισμό του βενιζελισμού οι αντίπαλες πα
ρατάξεις οδηγούνται σε αντιπαράθεση σκληρότατης μορφής με 
κοινές όμως ιδεολογικές αναφορές (ανάγκη ισχυρού κράτους, 
πάταξη του ελλοχεύοντος κομμουνισμού, άρνηση του κοινοβου
λευτισμού) σε διάφορους βαθμούς. Η κριτική στη γραμμή του
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ΚΚΕ για την ανεξάρτητη πολιτική που ακολουθούσε, που έγινε 
μετά την 6η ολομέλεια γινόταν με αναδρομικά κριτήρια. Και θε
ωρούσε πως ήταν λάθος οι «αποστάσεις» που είχε το ΚΚΕ και 
από τις δύο αντιμαχόμενες πτέρυγες. Και καυτηρίαζε τη δημο
σίευση- στο «Ριζοσπάστη» του σχεδίου του κινήματος της 1 ης 
Μάρτη 1935 (που η ακρίβειά του δεν έχει αμφισβητηθεί) σαν 
πράξη που προβόκαρε ένα κίνημα που επικεφαλής του βρίσκο
νταν δημοκρατικοί αξιωματικοί. Από τη μια η δημοκρατία, από 
την άλλη η μοναρχία, απλά πράγματα. Τι γραμμή έπρεπε να τη
ρήσει; Να ταχθεί υπέρ του κινήματος κατεβάζοντας τις μάζες 
στους δρόμους; Δεν το λένε άμεσα αλλά αυτό εννοούν. Το γεγο
νός πως ορισμένοι από όσους πήραν μέρος ή υποστήριξαν το κί
νημα, στη διάρκεια της κατοχής πέρασαν στις γραμμές του 
ΕΑΜικού κινήματος, γι' αυτούς εξαγίαζε το «κίνημα»; (Η εμπει
ρία του κινήματος αυτού δεν έπαιξε ρόλο στη μετέπειτα πορεία; 
Αυτό ούτε που το «σκέφτηκαν»). Όμως το κίνημα αυτό πέρα 
από το ότι αν επικρατούσε -που δεν θα επικρατούσε- θα κινιό- 
ταν η κυβέρνηση που θα έβγαινε σε προδιαγραμμένες γραμμές, 
ήταν ο αποχαιρετισμός της «παραδοσιακής» δύναμης που υπο
στήριζε το βενιζελικό φιλελευθερισμό, της Αγγλίας, που έτσι κι- 
νιόταν με ελεύθερα χέρια για να δικαιολογήσει την υποστήριξη 
της παλινόρθωσης της μοναρχίας και το «συμβιβασμό» με τις 
δύο άλλες ανερχόμενες δυνάμεις (χιτλερο-φασιστικές) για ένα 
ισχυρό καθεστώς στην Ελλάδα.
Τα «λάθη» που διαπράχτηκαν στην οργάνωση και τη διεξαγωγή 
του δεν ήταν λάθη. «Μύριζαν» από μακριά υπονόμευση. Από 
την άλλη πλευρά, παρά την ύπαρξη μαζικών οργανώσεων (Δη
μοκρατική Αμυνα), η συμμετοχή «μαζών» ή έστω δυνάμεων έξω 
από αξιωματικούς ήταν ανύπαρκτη. Δέκα καισαριανιώτες πολί
τες μέλη της Δημοκρατικής Αμυνας πήγαν στο Σύνταγμα Μα- 
κρυγιάννη (και όλοι στην κατοχή έγιναν μέλη του ΕΑΜ). «Τυχαία» 
ξεχάσματα, «λάθη» ανεξήγητα, έδειχναν το «αόρατο χέρι» του 
Βρετανικού Λέοντα, αλλά και το γείτονα δημιουργό για όλο το 
Μεσοπόλεμο του «θαύματος» της Ιταλίας που «έκανε τα τραίνα 
να φεύγουν και να φτάνουν στην ώρα τους». Θα αποτελούσε
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πολιτικό φιάσκο ή πολιτική αυτοκτονία για το ΚΚΕ η υποστήριξη 
του «κινήματο9> αυτού. Τα άλλα είναι μικρόψυχη κριτική, όπως 
για τα περί «προβοκαρίσματος». Όλη η Αθήνα και ο Πειραιάς 
γνώριζαν και περίμεναν να γίνει το «κίνημα», κι αυτό όχι τυχαία 
βέβαια.
Η πορεία προς τη μοναρχική παλινόρθωση μετά το «κίνημα» 
επιταχύνθηκε. Από τις εκλογές που έγιναν μετά την επάνοδο 
του Γεωργίου βγήκε το Λαϊκό Μέτωπο με 15 βουλευτές να είναι 
η «ρυθμιστική» δύναμη στη βουλή. Τα δύο μεγάλα κόμματα της 
αστικής τάξης σχεδόν ισοψηφούσαν. Και στράφηκαν παρασκη- 
νιακά προς το ΚΚΕ για την πρώτη πολιτική μάχη που ήταν η 
εκλογή προέδρου της βουλής. Ύστερα από συζητήσεις (επαφές 
είχε ο Δ. Γληνός και με τις δύο πλευρές) υπογράφτηκε από τον 
πρόεδρο των Φιλελεύθερων Σοφούλη και από τον εκπρόσωπο 
του ΚΚΕ Σ. Σκλάβαινα το εν λόγω σύμφωνο. Με αυτό ο Σοφού
λης, δεσμευόταν να υποστηρίζει μια σειρά απαιτήσεις και το 
ΚΚΕ να τον ψηφίσει σαν πρόεδρο της βουλής, πράγμα που 
έκανε. Όταν ο Σοφούλης τα έγραψε όλα αυτά στα παλιά του τα 
παπούτσια και εκδηλώθηκε η υποστήριξή του σε κυβέρνηση 
Μεταξά, το ΚΚΕ κατάγγειλε ανοιχτά το σύμφωνο με αποτέλε
σμα να γίνει σάλος στη Βουλή.
Όλη αυτή η ιστορία χαρακτηρίστηκε λάθος: όχι η σύναψη του 
συμφώνου αλλά η καταγγελία του. «Γιατί αυξήθηκε η τιμή του 
ψωμιού δύο λεπτά» άξιζε να γίνει αυτό; Αν δεν το έκανε αυτό το 
ΚΚΕ, τότε θα αποτελούσε πάλι μια πολιτική αυτοκτονία, όταν 
ήταν φανερό πως ο Σοφούλης κάτω από τις επιταγές ξένων και 
ντόπιων αφεντικών με την «ανοχή» στην κυβέρνηση Μεταξά 
έστρωνε το δρόμο προς τη διχτατορία.
Όμως ποια σχέση είχε ο χειρισμός της ηγεσίας του ΚΚΕ για το 
σύμφωνο αυτό με τους υπερ-περεστροϊκισμούς του 1989; Απ' 
όπου και να κριθούν, οι δύο αυτές πολιτικές ανήκουν σε διαφο
ρετικούς κόσμους.
Τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης (Μάης 1936) ήταν η κορύφωση 
σκληρών συγκρούσεων που σφράγισαν τα χρόνια αυτά την τα
ξική πάλη που αναπτυσσόταν μέσα σ' ένα γενικό κλίμα αντιπα
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ραθέσεων2. Υπήρξε απεργία καπνεργατών σε πολλές πόλεις της 
Μακεδονίας. Στη Θεσσαλονίκη οι καπνεργάτες που διαδήλωναν 
χτυπήθηκαν από τη χωροφυλακή. 12 εργόττες σκοτώθηκαν και 
τραυματίστηκαν 300. Την επόμενη μέρα όλη η Θεσσαλονίκη ερή
μωσε: γενική πανεργατική απεργία με κλείσιμο των καταστημά
των από τους εμπόρους και επαγγελματίες. Μια τεράστια δια
δήλωση έκανε τη χωροφυλακή να τα μαζέψει. Ο στρατός έκανε 
πίσω, αφού πολλοί φαντάροι πέρασαν με το μέρος των διαδη
λωτών. Κηρύχτηκε σε συνέχεια πανελλαδική απεργία διαμαρτυ
ρίας.
Το ΠΓ του ΚΚΕ τότε σε απόφασή του μετά τα γεγονότα, κατέ- 
κρινε το χειρισμό που έκανε με την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος 
της ενωτικής ΓΣΕΕ, Κ. Θέος, που δέχτηκε να κλείσει το «ζήτημα» 
με μικροπαραχωρήσεις «συντεχνιακού» -θα έλεγαν σήμερα- χα
ρακτήρα. «Τότε».
Μετά την 6η ολομέλεια και μέχρι τώρα, κατακρίθηκε η ηγεσία 
του ΚΚΕ για το αντίθετο. Πως «ωθούσε» τα πράγματα σε γενική 
αντιπαράθεση με την εξουσία και απομονωνόταν από τις μάζες. 
Και άλλα παρόμοια. Όπως ότι δεν ήταν κομμουνιστές όλοι όσοι 
πάλευαν στους δρόμους και άλλα πολλά. Ας σημειωθεί και κάτι 
άλλο που ίσως θα τους ενίσχυε στις ανοησίες αυτές. Το «πλή
θος» των διαδηλωτών πήγε και έριξε στεφάνια και στον τάφο 
του επίλαρχου Βολάνη3, αξιωματικού που εκτελέστηκε μετά το 
κίνημα της 1 ης Μάρτη. Να που οι μάζες «από τα κάτω» (μονάχα

2. (Σ.τ.σ.) Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε διαδοχικά «γεγονότα». Καλαμάτα, 
Νάουσα, Ηράκλειο κλπ με σκληρές συγκρούσεις και νεκρούς.

3. (Σ.τ.σ.) Από όσους καταδικάστηκαν για το κίνημα της 1 ης Μάρτη εκτε- 
λέστηκαν ο στρατηγός Παπούλας, πρόεδρος της «Δημοκρατικής Αμυνας» που 
«εξωμότης» της βασιλικής παράταξης μαζί με άλλους το 1934 έπιασαν το λή
σταρχο Καραθανάση και έφτασαν στην «καρδιά» της οργάνωσης της δολοφο
νίας του Βενιζέλου, ο Βολάνης, που δεν έπαιζε ηγετικό ρόλο στο κίνημα αλλά 
έπρεπε να πέσουν ορισμένα κεφάλια, ο στρατηγός Κοιμήσης και ο άλλος στρα
τηγός Κομμένος αυτοκτόνησε.
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«από τα κάτω»;) εφάρμοζαν μια πολιτική ενότητας που προδιέ- 
γραψε τη μελλοντική κατεύθυνση των πραγμάτων. Και το χει
ρότερο, επιχειρήθηκε να μειωθεί η σημασία της κορυφαίας αυ
τής λαϊκής, παλλαϊκής πραγματικά εκδήλωσης που έζησε σαν 
παράδοση στις διαδοχικές γενιές των Θεσσαλονικιών κι όχι μο
νάχα, σαν μια «τυχοδιωκτική» ενέργεια του Ν. Ζαχαριάδη που 
έσπρωχνε τα πράγματα στην επιβολή διχτατορίας.
Στη βουλή όταν ζητήθηκε η ψήφος «ανοχής» στην κυβέρνηση 
Μεταξά ψήφισαν κατά, μονάχα η ομάδα του Λαϊκού Μετώπου 
και ο Γ. Παπανδρέου (προσημείωση για το μέλλον). Θα πρέπει 
να αναφερθεί πως για να ανοίξει ο δρόμος για τον Μεταξά χρει
άστηκαν να συμβούν αλλεπάλληλα «ατυχήματα». Ο Κονδύλης, 
αφού έγινε μέχρι και Αντιβασιλιάς για ένα διάστημα και προα
λειφόταν για διχτάτορας, ένα πρωινό έπεσε κεραυνοβολημένος 
ενώ πλενόταν. Ο Δεμερτζής, πρωθυπουργός υπηρεσιακής κυ
βέρνησης, αφού με τις εκλογές είχε προκύψει το «αδιέξοδο» στη 
δύναμη των κομμάτων, πεθαίνει αιφνιδιαστικά. Και απομένει ο 
Μεταξάς με δύναμη 16 βουλευτών που γίνεται πρόεδρος υπό 
«ανοχή»4... Φυσικά, ο Μεταξάς, κι όχι μόνο, παρουσίασε τη 
σφαγή και το ξεσήκωμα του λαού της Θεσσαλονίκης σαν εφαρ
μογή σχεδίου κλπ για την ανατροπή «της καθεστηκυίας τά- 
ξεως».
Και κάτι που σχετίζεται με τα όσα λέγονταν και γράφτηκαν και 
γράφονται για το πώς γεννήθηκε και εφαρμόστηκε η πολιτική 
συμμαχιών κλπ. Στις 5 Οχτώβρη 1934 (δηλαδή ένα χρόνο πριν 
από το 7ο συνέδριο της ΚΔ περίπου), υπογράφτηκε σύμφωνο 
κοινής δράσης ανάμεσα στο ΚΚΕ, στο Αγροτικό Κόμμα (Τάνου- 
λας, Απ. Βογιατζής, Παγούρας), το Σοσιαλιστικό Κόμμα (Στ. Σω- 
μερίτης), το Εργατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (Γ. Πυρπασόπουλος), 
τη ΓΣΕΕ (Γ. Καλομοίρης), την Ενωτική ΓΣΕΕ (Γ. Σιάντος), τα Ανε

4. (Σ.τ.σ.) Όταν το ΚΚΕ δημοσιοποίησε το σύμφωνο Σοφούλη-Σκλάβαινα, η 
δεξιά πτέρυγα (Λαϊκό Κόμμα) φρύαξε: «Στη Μόσχα, στη Μόσχα» φώναζαν 
στους βουλευτές της αντίπαλης παράταξης. Και ο Θέος (ΚΚΕ) φώναξε: «Στο 
Λυσσιατρείο, στο Λυσσιατρείο».
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ξάρτητα Εργατικά Συνδικάτα (Γ. Λάσκαρης)5.
Στις 22 Ιουλίου 1936 (δηλαδή λίγες μέρες πριν την επιβολή της 
διχτατορίας), υπογράφτηκε «συμφωνητικό Αγροτικού Κόμματος 
και ΚΚΕ» για δημιουργία Λαϊκού Μετώπου (I. Α. Σοφιανόπουλος, 
Β. Νεφελούδης)6. Οι δυο εργατικές συνομοσπονδίες είχαν καθο
ρίσει από το 1934 -όπως είδαμε- σχέδιο κοινής δράσης. Και οι 
δυο στα τέλη του Ιούλη 1936 είχαν αποφασίσει την κήρυξη 
24ωρης απεργίας για τις 5 Αυγούστου με διαμαρτυρία για την 
επιβολή υποχρεωτικής διαιτησίας, για τη διάλυση των εργατι
κών οργανώσεων στη Μακεδονία-Θράκη και για την άμεση 
εφαρμογή του θεσμού των κοινωνικών ασφαλίσεων.
Αυτή την απεργία επικαλέστηκε ο Μεταξάς για την «αναστολή 
των άρθρων του Συντάγματος» κλπ στις 4 Αυγούστου.
Και ένα άλλο ζήτημα πριν περάσουμε στην περίοδο της 4ης Αυ
γούστου. Το ζήτημα της προβολής του Ζαχαριάδη σαν αρχηγού 
κλπ. Γράφει ο Β. Νεφελούδης γι αυτό: «Επίσημα, σαν γραμμή και 
τρόπος σκέψης και σαν παράδειγμα για μίμηση, η προσωπολα
τρεία κάνει την εμφάνισή της στην Ελλάδα, με κύριο άρθρο του 
Στέλιου Σκλάβαινα στο Ριζοσπάστη με τον τίτλο: Αυτός μας οδη
γεί». Ο Σκλάβαινας μόλις είχε επιστρέφει από ταξίδι στη Μόσχα. 
Ως τότε γύρω από το πρόσωπο του Ζαχαριάδη επικρατούσε 
αυστηρή συνωμοτικότητα. Ορισμένες φυγοδικίες και ερημοδι
κίες τον υποχρέωναν να ζει στην παρανομία. Για την προφύ
λαξή του δεν γινόταν καμιά δημόσια συζήτηση γύρω από το 
όνομά του και το ρόλο του στην ηγεσία του κόμματος. Ο Ζαχα-

5. (Σ.τ.σ.) Πατέρας του Κ. Λάσκαρη, υπουργού Εργασίας στις μεταπολιτευ
τικές κυβερνήσεις, που είχε το παρατσούκλι «Ρασποϋτιν» λόγω ομοιότητας και 
ικανότητας για ίντριγκες.

6. (Σ.τ.σ.) Ο I. Σοφιανόπουλος, πολλές φορές κοντά στο λαϊκό κίνημα και 
πολλές φορές αντιμέτωπος (από τους τρεις υπουργούς της κυβέρνησης Πλα- 
στήρα που υπόγραψαν τη συμφωνία της Βάρκιζας), αντίπαλος του Α. Παπα
ναστασίου στον «εργατοαγροτικό» θύλακα. Ο τελευταίος έλεγε για τον I. Σο- 
φιανόπουλο: «Δεν πρόκειται για σοσιαλισμό, αλλά για μωραϊτισμό».
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ριάδης σαν γραμματέας του κόμματος ήταν άγνωστος. Το άρθρο 
του Σκλάβαινα τον βγάζει από την αυστηρή μυστικότητα και 
συνωμοτικότητα και τον προβάλλει για πρώτη φορά, επίσημα 
και δημόσια, σαν αρχηγό του κόμματος.
Πρέπει να σημειώσουμε για την ιστορία, ότι η αρχική αντίδραση 
του Ζαχαριάδη στη δημοσίευση του άρθρου ήταν αρνητική. Η 
αρχική όμως άρνηση γρήγορα υποχώρησε και το άρθρο δημοσι
εύτηκε. (Ο Ζαχαριάδης είπε ότι το έμαθε «εκ των υστέρων»). «Ο 
Σκλάβαινας δεν είπε ποτέ στο Πολιτικό Γραφείο με ποιον από 
τους ηγέτες της ΚΔ συζήτησε το θέμα της δημόσιας προβολής 
του Ζαχαριάδη σαν αρχηγού του κόμματος. Από προσωπική 
πείρα όμως ξέρω ότι ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του 
ΚΚΣΕ στην Εκτελεστική της ΚΔ, Ντιμήτρι Μανουήλσκι, καλλιερ
γούσε ο ίδιος την προσωπολατρεία υπέρ του Ζαχαριάδη. Μιλώ
ντας με έλληνες κομμουνιστές συχνά έλεγε: "Να τον αγαπάτε και 
να τον περιφρουρείτε, όπως εμείς αγαπάμε και περιφρουρούμε 
τον Στάλιν"». (Β. Νεφελούδη, Αχτίνα Θ', σελ. 63).
Να προστεθεί εδώ πως αυτό δεν ίσχυε μονάχα για το ΚΚΕ. Σε 
άλλες χώρες η προβολή του «αρχηγού» είχε πάρει διαστάσεις 
που δεν είχε πάρει στην Ελλάδα. Ο Ζαχαριάδης έγινε γνωστός 
κύρια στην κατοχή όταν βρισκόταν στο Νταχάου και έπαιξε 
ρόλο σ' αυτό και η συναισθηματική πλευρά στο ρωμιό. Ήταν ο 
μοναδικός «αρχηγός» κόμματος στην Ελλάδα που παραδόθηκε 
στην Γκεστάπο, αφού κρατήθηκε πέντε χρόνια στην απομό
νωση εδώ. Η «προσωπολατρεία» στην Ελλάδα, στο ΚΚΕ, δεν 
πήρε τις διαστάσεις λχ που πήρε στο ΚΚ Ιταλίας με τα «ιωβη
λαία» όχι μονάχα του Τολιάτι αλλά και όλων των περιφερειακών 
στελεχών. Η καθοδήγηση του κόμματος στην κατοχή προβάλλο
ντας το «Γράμμα» (θα γυρίσουμε σ' αυτό αργότερα) πρόβαλλε 
το Ζαχαριάδη (για να τον φτύσουν πολλοί απ' αυτούς κατ' επι
ταγή ύστερα από καμιά δεκαριά χρόνια).
Ο Ν. Ζαχαριάδης πιάστηκε πολύ νωρίς. 'Οχι αμέσως, αλλά ενά- 
μιση μήνα μετά την 4η Αυγούστου.
Κι εδώ καταφεύγουμε σε μια «πηγή». Ο ευρωβουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ, Σ. Κωστόπουλος, σε διδακτορικό με τίτλο «Η αμφιλεγό
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μενη πενταετία. Η πορεία του ΚΚΕ στα χρόνια 1936-1941» που 
έκανε στην Ιταλία και έβγαλε ο «Στοχαστής» εδώ σε δυο εκδό
σεις (διαβαζόταν πολύ ο Σωτήρης ακόμα και από ορισμένους μ- 
λ που χειραφετούνταν τότε) αποκαλύπτει πως «κάποτε» 
(πότε;) (στη διχτατορία βέβαια) έψαξε στα αρχεία της Ασφά
λειας (σαΐνι το παιδί!). Κι εκεί είδε την «έκθεση συλλήψεως» του 
Ζαχαριάδη, που αναφέρει πως ο Ζαχαριάδης πιάστηκε στις 15 
Σεπτέμβρη 1936 στη διασταύρωση Σόλωνος και Ιπποκράτους 
στις 8.00 το βράδυ. Την έκθεση που είδε ο «Σωτήρης» υπογρά
φει ο Αστυνόμος Διονύσης Κορωνάκος της Αστυνομίας Πόλεων 
Πειραιά. Τον συνέλαβαν οι επικεφαλής της δύναμης υπαστυνό- 
μος Νίκος Ταβουλάρης και οι Ντριτσάκος Θεόδωρος και Μητσο- 
σκούρος Δημήτρης. Η σύλληψη έγινε ύστερα από πληροφορίες 
που έδωσε «πρόσωπο σοβαρόν κατέχοντος θέσιν εν τω Κομ
μουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος ούτινος εκμεταλλευθείς ορισμέ
νος αδυναμίας και κατόπιν χορηγήσεως σεβαστής υλικής αμοι
βής και εξευρέσεως εργασίας» (σελ. 70). Βέβαια είναι γνωστό 
πως στα 90% των περιπτώσεων οι «εκθέσεις συλλήψεως» περι
είχαν ανακρίβειες...
Οι διαδοχικές «αναθεωρήσεις» της ιστορίας έχουν κάθε φορά 
δώσει και μια ορισμένη εικόνα για το κομμουνιστικό κίνημα στη 
διάρκεια της 4ης Αυγούστου. Κι ο ίδιος ο Ζαχαριάδης στην τε
λευταία απουσία του από την Ελλάδα, σε όλα τα κείμενά του 
που κυκλοφορούσαν και άλλα που τώρα δόθηκαν με «αποκλει
στικότητες» επιμένει σε μια μονόπλευρη παρουσίαση των πραγ
μάτων. Πιο συγκεκριμένα:
Οι ιθύνουσες τάξεις στην Ελλάδα με πρώτο τον αρχηγό της φι
λελεύθερης αστικής τάξης Ε. Βενιζέλο «έπαιξαν» από την αρχή 
με το εργατικό κίνημα διπλά. Από τη μια ενίσχυσαν τη δημιουρ
γία Σοσιαλιστικού Κόμματος αλλά κάτω από την κηδεμονία 
τους. Και αδιάκοπα παρενέβαιναν. Σε συνέχεια, αφού είδαν πως 
το κόμμα αυτό «τριτοδιεθνοποιήθηκε», μη εγκαταλείποντας την 
προσπάθεια επηρεασμού των ηγεσιών, στην πολιτική του προ- 
σεταιρισμού κλπ, επιδίωξαν και ενθάρρυναν τη δημιουργία ερ
γατοαγροτικών κλπ κομμάτων. Από την άλλη πλευρά οργάνω
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σαν την καταστολή. Και δεν ήταν μονάχα η δημιουργία της Αστυ
νομίας Πόλεων το 1921 (που σ' αυτήν επιμένει ο Ζαχαριάδης 
επιμένοντας και στο όνομα του οργανωτή Γουίκαμ, όχι μονάχα 
αυτός)7. Ήταν πρώτα απ' όλα ο Στρατός. Το 2ο Γραφείο. Η χω
ροφυλακή με την Ειδική Ασφάλεια αργότερα. Το μηχανισμό αυτό 
τον προώθησαν στη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας 
και στη μετέπειτα περίοδο οι Πλαστήρας - Γονατάς κλπ. Η αδιά
κοπη ενασχόληση με τον ταξικό ανατροπε'α, οδήγησε ώστε η 4η 
Αυγούστου να πάρει έναν έτοιμο μηχανισμό και να τον συντονί
σει αναδείχνοντας «νέα ταλέντα».
Η πείρα του ιταλικού φασισμού (της OURA), του χιτλερισμού 
(Γκεστάπο) και η «παράδοση» του αγγλικού διπλού συστήματος 
(Ιντέλιτζενς Σέρβις και «μητροπολιτική» αστυνομία) ανακατεύ
τηκαν, συγχωνεύτηκαν και υποβοηθήθηκαν. Η μέθοδος της πο
λιτικής προβοκάτσιας έδωσε εδώ καρπούς που πατούσαν στην 
διεθνή πείρα γενικότερα, αλλά «προωθημένης μορφής».
Η επιμονή του Ζαχαριάδη -κι όχι μονάχα- στην ύπαρξη πρα
κτόρων και μόνο, που από την αρχή έμπαιναν και προωθούνταν 
στις «κορυφές», ήταν αποπροσανατολιστική. «Στερνή μου 
γνώση...» βέβαια. Η βεντάλια της πολιτικής προβοκάτσιας ήταν 
πλατιά. Το παγκόσμιας διάδοσης βιβλίο του Μπύχνερ («Μανου- 
ήλσκι») «Ενάντια στην προβοκάτσια και το χαφιεδισμό» αν δια
βαζόταν και διαβαζόταν δημιουργικά, ήταν χρήσιμο. Αλλά η ζωή 
πρόσθετε κι άλλα πράγματα. Έτσι η «χαφιεδοφοβία» που τόσο 
υποτίθεται πως χτύπησαν οι «ανοιχτόμυαλοι» ήταν ένα μέτωπο 
που έπρεπε να κρατιέται αδιάκοπα. Οι περισσότερες ζημιές 
στο ΚΚΕ δεν ήταν τόσο από εξαρχής πράκτορες ή από ανθρώ
πους που λύγισαν κάποια στιγμή, όσο από τις «μικρές αβαρίες» 
και «παραχωρήσεις» που έκαναν στελέχη του κόμματος και που 
ήθελαν έπειτα να καλύψουν.

7. (Σ.τ.σ.) Ο Γουίκαμ, ο «κουλοχέρης» ήταν ο οργανωτής της αγγλικής αστυ
νομικής αποστολής. Ειδικός στην οργάνωση φυλακών και στρατοπέδων, είχε 
βοηθήσει στο στήσιμο των στρατοπέδων της Μακρονήσου, του Τρίκερι, της Π
ούρας κ.ά.
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Η αδιάκοπη πάλη, νύχτα-μέρα, με έναν εχθρό που διέθετε ποι
κίλους και φοβερούς μηχανισμούς, που «τρύπωνε» από «χαρα
μάδες» που άφηναν «ανθρώπινες αδυναμίες» και λάθη, ήταν μια 
πραγματικότητα σκληρή, αδυσώπητη. Επομένως, άλλο η κριτική 
για τη «χαφιεδοφοβία» κι άλλο ο εξυπνακισμός. Αλλά το ΚΚΕ δεν 
ήταν τότε μια νησίδα απομονωμένη. Οι δεσμοί του με την ΚΔ 
πέρναγαν από κανάλια που κι αυτά ήταν κάτω από τα κάθε εί
δους «πυρά». Όλα αυτά ποτέ δεν αναλύθηκαν ολόπλευρα γιατί 
κάθε είδους σκοπιμότητες το απέτρεπαν. Δεν είναι σωστό πως 
το ΚΚΕ κατέρρευσε οργανωτικά από την πρώτη στιγμή. Και 
αγώνες οργάνωνε (διαδήλωση φοιτητών με την ευκαιρία της 
επίσκεψης του γάλλου υπουργού Παιδείας Ζαν Ζαι, το 1938 πα
ρενέβηκε στο κίνημα της Κρήτης8), και παρά τα χτυπήματα που 
δεχόταν αδιάκοπα, ασκούσε πολιτική επιρροή σε μεγάλες μάζες. 
Τα σκληρότερα πλήγματα έγιναν από το 1938 και μετά.
Από κει και πέρα η αντιδικτατορική ενιαιομετωπική δράση του 
ΚΚΕ ήταν ευρύτατη (μέχρι και τη δήλωση του Γ. Καφαντάρη κ.ά. 
τύπωναν και κυκλοφορούσαν οι οργανώσεις) που αγκάλιαζε με
σαία αλλά και ανώτατα στελέχη κεντρώων κομμάτων. Αλλά και 
δράση που εκτιμήθηκε πολύ αντιφατικά αργότερα, αναπτύ
χθηκε στα συνδικάτα που έλεγχε η δικτατορία, στην ΕΟΝ, ενώ 
παρά τη λογοκρισία ανοίγονταν «χαραμάδες» στον τύπο και 
αξιόλογη ήταν η δουλειά αριστερών και προοδευτικών διανοού
μενων σε εκδόσεις περιοδικών και βιβλίων.
Έτσι που ο Μανιαδάκης όταν ξέσπασε ο πόλεμος, έκανε αμέσως 
δύο «αχτίφ»: ένα συγγραφέων (οι οποίοι βέβαια «κουβαλήθη

8. (Σ,τ.ε.) Τον Απρίλη του 1937 ήρθε στην Ελλάδα ο γάλλος υπουργός παι
δείας Ζαν Ζαι για να παραστεί στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του πανεπι
στημίου (στη Γαλλία υπήρχε κυβέρνηση Λαϊκού Μετώπου). Τον υποδέχτηκαν 
χιλιάδες νεολαίοι που συγκρότησαν μεγάλη αντιφασιστική διαδήλωση και κατά 
τη διάρκεια της παραμονής του γίνονταν καθημερινά αντιφασιστικές εκδηλώ
σεις.

Τον Ιούλη του 1938 εκδηλώθηκε ένοπλη εξέγερση στα Χανιά όπου πήρε 
ενεργό μέρος η κομματική οργάνωση της Κρήτης.
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καν») και άλλο ένα δημοσιογράφων όπου τους απείλησε να μην 
τα βάζουν με το φασισμό, αλλά με την Ιταλία. Απ' όπου και το 
πλήθος της «μακαρονοποιΐας» και οι ανοησίες «στη Ρώμη, στη 
Ρώμη». Όμως παρόλα αυτά όλο και κάτι ξετρύπωνε. Η στρα
τιωτική οργάνωση δέχτηκε σκληρά πλήγματα αλλά μια σημα
ντική δύναμη, οι «Φίλοι του Λαού» (αξιωματικοί) διατηρήθηκε. Η 
σύγχυση στην κορυφή -«Παλιά Κεντρική Επιτροπή», «Προσω
ρινή Διοίκηση»- δυσκόλεψε τα πράγματα, αλλά επειδή η διχτα- 
τορία εφάρμοζε την παμπάλαια ταχτική να αφήνει «μαγιές να 
φουσκώνουν» για να ελέγχει την κατάσταση, δούλεψε υπέρ του 
ΚΚΕ. Κι εδώ έρχονται να ενταχθούν τα «αμαρτήματα» ή αμαρτή
ματα του Ζαχαριάδη κι όχι μονάχα.
Η πιο δύσκολη περίοδος για το ΚΚΕ ήταν η περίοδος του γερμα- 
νοσοβιετικού συμφώνου. (Φυσικά όχι μονάχα για το ΚΚΕ). Αλλά 
εδώ είχαμε την ιδιαιτερότητα της διπλής κηδεμονίας της διχτα- 
τορίας.
Πολιτικά ο Ζαχαριάδης έβλεπε σωστά -σε αντίθεση με άλλους- 
την υπεροχή της αγγλικής κηδεμονίας. Όμως επιχείρησε να παί
ξει από την Κέρκυρα ένα παράτολμο παιχνίδι. Η αποστολή στε
λέχους (αφού σπάσει με εντολή του) για να «καθαρίσει το Κόμμα 
από το χαφιεδισμό». Ο Β. Νεφελούδης ισχυρίζεται πως του ζή
τησε να το κάνει αυτός. Και αρνήθηκε. Ο Ζαχαριάδης δεν ανα- 
φέρεται σ' αυτό. Αργά αποδίδει πως φταίει ο Ν. Πλουμπίδης 
που «κάρφωσε» τον απεσταλμένο του, τον Μιχαηλίδη (μέλος 
του ΠΟ, κι έτσι βοήθησε στο σπάσιμο του τελευταίου και το πέ
ρασμά του στο παιχνίδι του Μανιαδάκη με την «Προσωρινή Δι
οίκηση». Παράτολμος ο ισχυρισμός όσο και παράτολμο και το 
εγχείρημα. Η «υλική βάση» του ισχυρισμού ήταν η συνάντηση 
του Πλουμπίδη με τον Μιχαηλίδη. Η κατοχική ηγεσία του ΚΚΕ 
είχε ισχυριστεί πως αντίθετα ο Μιχαηλίδης «έδωσε» τον Πλου
μπίδη. Τελικά ο Ζαχαριάδης «δουλεύτηκε» από τον Μανιαδάκη 
μέχρι ένα σημείο. Αφού πίστευε πως ο Μιχαηλίδης δουλεύει σύμ
φωνα με την εντολή του διατήρησε «επαφή» μαζί του και με την 
«Προσωρινή Διοίκηση» μέχρι που τον «έφαγαν τα φίδια». Αλλά 
δουλεύτηκαν και «άλλοι» κι όχι μονάχα ο Ζαχαριάδης. Η τελευ
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ταία αποστολή «κούτβηδων» από τη Μόσχα με επικεφαλής τον 
Τιμογιαννάκη έπεσε κατευθείαν στην παγίδα. Ο διατηρων την 
επαφή με την ΚΔ (γιάφκα της ΚΔ) Κουτσογιάννης, χαφιεδοποιη- 
μένος από καιρό «συνέδεσε» τους κούτβηδες με την «Προσωρινή 
Διοίκηση». Κι εκεί οι σπασμένοι του ΚΚΕ, Μιχαηλίδης και Τυρίμος 
(έσπασε το 1939), μαζί με τον Χαραλαμπίδη (αστυνόμο) συνε
δρίαζαν σαν Προσωρινή Διοίκηση υπό την προεδρία του Τιμο- 
γιαννάκη... Και η διοίκηση της Ασφάλειας με διαταγή της απαγό
ρευε οποιαδήποτε δραστηριότητα στα όργανά της σε καθορι
σμένη περιοχή της Κυψέλης όπου συνεδρίαζε το «όργανο» για 
να μην χαλάσει η δουλειά. Και αυτοί «δουλεύτηκαν» μέχρι τέ
λους. Ο Τιμογιαννάκης μέχρι που εκτελέστηκε (στην κατοχή) δεν 
παραδεχόταν πως έπεσε στην παγίδα.
Το άλλο «αμάρτημα» του Ζαχαριάδη ήταν τα «Γράμματα». Η 
πλευρά του πολιτικού προσανατολισμού, το καταλογιζόμενο 
αμάρτημα του «ανεπιφύλαχτα» έκρυβε το «δάσος πίσω από ένα 
δέντρο». Αφού ο Μανιαδάκης έλεγχε τη γιάφκα έλεγχε και ό,τι 
στελνόταν από την ΚΔ. Η σύλληψη των Σιάντου - Σκαφίδα το 
φθινόπωρο του '39 (γραμματέα και οργανωτικού γραμματέα 
της ΚΕ αντίστοιχα τότε) που είχαν πάρει την τελευταία Οδηγία 
της ΚΔ που τροποποιούσε προηγούμενες, διευκόλυνε «τότε» 
τον Μανιαδάκη να φανεί πως η οδηγία έπεσε τα χέρια του από 
κει. Αλλά αφού ο Κουτσογιάννης του παράδινε τα πάντα, ήξερε 
τι γινόταν9.
Ουσιαστικός αρχηγός της 4ης Αυγούστου ήταν ο βασιλιάς. Κι αυ

9. (Σ,τ.σ.) Ο Μανιαδάκης δημοσίευσε στα τέλη 1949 -  αρχές 1950 στον 
«Εθνικό Κήρυκα» (η καθαρόαιμη εφημερίδα της Ασφάλειας) το «Μυστικό» του 
«Αρχείο». Και εκεί ανακάτεψε πολύ την αλήθεια, με το ψέμα ή την αποσιώ
πηση...

Ισχυριζόταν εκεί πως είχε σπάσει προκαταβολικά ορισμένα στελέχη του τε
χνικού τμήματος του ΚΚΕ κι έτσι μπόρεσε να βάλει στο χέρι πρώτα τον Ν. Ζα
χαριάδη. Όσο για το «αριστούργημά» του, την «Προσωρινή Διοίκηση», ίσως 
γιατί «συμβούλευε» τότε πολλά αλλά δεν «εισακουγόταν», ήταν φανερή η διά
θεσή του να πει πάρα πολλά, αλλά σε άλλα να κάνει τον ανήξερο.
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τός θα έπαιζε μέχρι το τέλος το παιχνίδι της Αγγλίας που τώρα 
εγκατέλειπε βαθμιαία την πολιτική του Μονάχου. Ο Μανιαδάκης 
κατ' εντολή του παρακολουθούσε υπουργούς της κυβέρνησης 
Μεταξά γιατί είχαν «προσανατολιστεί μονόπλευρα» (αρχεία Φό- 
ρεϊν Όφις). Έτσι το καθεστώς ήθελε να χρησιμοποιήσει την 
«Προσωρινή Διοίκηση» για τους σκοπούς του κι όχι μονάχα. Οι 
διατυπώσεις της Ακροναυπλίας ήταν πολύ πιο «πατριωτικές» 
από το «ανεπιφύλαχτα» του Ζαχαριάδη όταν ξέσπασε ο πόλε
μος. Και γι' αυτό στις αρχές του 1941 ο στρατηγός της χωροφυ
λακής Αγγελέτος, απεσταλμένος του Μανιαδάκη, πήγε στην 
Ακρσναυπλία και συζήτησε με εκπροσώπους των κρατουμένων. 
Το αναφέρει ο Ιωαννίδης σε μαγνητοφωνημένη συζήτησή του το 
1959. Και «έκανε και προτάσεις». Φυσικά δεν έγιναν αποδεχτές. 
Αλλά ο αντιζαχαριαδισμός τα παρέβλεψε όλα αυτά.
Τα δύο άλλα γράμματα του Ζαχαριάδη που δεν δημοσιεύτηκαν 
τότε γιατί είχαν πέσει στα χέρια της Ασφάλειας (δόθηκαν από 
τον Λιανόπουλο, στέλεχος της ΟΚΝΕ Σπουδαστών που όμως 
είχε σπάσει -έγινε υφυπουργός στην κυβέρνηση Καραμανλή το 
1974) θεωρούνται «ανάκληση» του πρώτου γράμματος. Το τι 
σκαρώνονταν από πολλούς και διάφορους γύρω από το απο
μονωτήριο των Αλλοδαπών, γύρω από το Ζαχαριάδη, είναι μια 
υπόθεση και το περιεχόμενο των γραμμάτων άλλο. Όπως και 
τα «κίνητρα». Αυτό που έλεγε ο Ζαχαριάδης σ' αυτά ήταν μέσα 
και στην ισχύουσα γραμμή της ΚΔ αλλά περιέκλεινε μια διέξοδο, 
πολιτικά καθόλου λαθεμένη, έστω κι αν τα πράγματα εξελίσσο
νταν γοργά σε ό,τι αφορούσε την πορεία του γερμανοσοβιετικού 
συμφώνου10. Αλλά πέρα απ' αυτό. Εδώ στην Αθήνα δηλαδή, εί

10. (Σ.τ.ε.) «Ολόκληρος ο λαός της Ελλάδας ξεσηκώθηκε σαν ένας άνθρω
πος και χάλασε τα σχέδια του φασισμού. Με το αίμα του ο λαός εξασφάλισε την 
ανεξαρτησία του. Έξω απ' αυτά η Ελλάδα δεν έχει καμιά θέση στον ιμπεριαλι
στικό πόλεμο ανάμεσα στην Αγγλία και Ιταλία-Γερμανία...» (από το δεύτερο 
γράμμα, 26-11-1940).

«... Ενώ, αφού διώξαμε τους ιταλούς από την Ελλάδα βασική προσπάθειά 
μας έπρεπε να είναι να κάνουμε μια ξεχωριστή, έντιμη και δίχως παραχωρήσεις
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χαν πάρει τα μυαλά αέρα με κραυγές «στη Ρώμη» κλπ. Αφού ο 
στροττός είχε εισχωρήσει μέσα στην Αλβανία μια μεσολάβηση 
της ΕΣΣΔ για κλείσιμο ανακωχής και ειρήνης με την Ιταλία, ήταν 
μια διέξοδος. Σε τι ερχόταν σε αντίθεση με το προηγούμενο, το 
πρώτο γράμμα; Ο Δ. Παρτσαλίδης στο βιβλίο του «Η διπλή απο
κατάσταση της Εθνικής Αντίστασης», αναφέρει πως τότε, το 
1941, το Προεδρείο της ΚΔ είχε κρίνει σαν θετική την παρέμβαση 
του Ζαχαριάδη με το (πρώτο) γράμμα. Ο ίδιος όμως το 1950 στη 
«μικρή κρίση» καθ' υπόδειξη είχε θέσει το θέμα. Ήξερε τότε για 
τη θέση της ΚΔ και παρόλα αυτά επέμενε ή το έμαθε αυτό αρ
γότερα;
Αλλά η συνέχιση των «αμαρτημάτων». Ο Π. Δημητρίου (επικε
φαλής των 39 της Τασκένδης το 1955) και τώρα υποστηρίζει 
πως «ναι» μεν λάθος η κατηγορία για χαφιεδισμό αλλά στην Γκε
στάπο της Βιέννης το 1941 όταν μεταφέρθηκε ο Ζαχαριάδης 
υποστήριξε στην ανάκριση πως ο κύριος εχθρός της Ελλάδας 
ήταν ο αγγλικός ιμπεριαλισμός. Κι αυτό ήταν υποχώρηση.
Αλλά ο Ζαχαριάδης μεταφέρθηκε στη Βιέννη το Μάη 1941. Το 
γερμανοσοβιετικό σύμφωνο δεν είχε σπάσει. Η γραμμή της ΚΔ 
ήταν αντιμπεριαλιστική (Αγγλία κλπ). Αν τα είπε έτσι ο Ζαχα
ριάδης ήταν «εντός γραμμής». Σαν στοιχείο λέει πως ο Ζαχαριά
δης ανέφερε από μνήμης τι είπε στον ανακριτή και τα «γύρισε». 
Τι υποχώρηση όταν δήλωσε -και δεν αμφισβητήθηκε πως το δή- 
λωσε- πως ήταν και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΔ. 
Δεν προσκόμισε ακριβές αντίγραφο της κατάθεσής του... Για 
φαντάσου! Έβγαζε και φωτοκόπιες η Γκεστάπο... Και λέγονταν 
αυτά από «εκτο-ολομελίτες» που στο κεφάλαιο αυτό τα έκαναν 
λαμπόγυαλο...
Η ουσία είναι πως το ΚΚΕ δέχτηκε μια δοκιμασία στην περίοδο

ελληνοίταλική ειρήνη, πράγμα που μπορούσε να γίνει με τη μεσολάβηση της 
ΕΣΣΔ, η μοναρχοφασιστική διχτατορία συνέχισε τον πόλεμο για λογαριασμό όχι 
του λαού της Ελλάδας μα της πλουτοκρατίας και του αγγλικού ιμπεριαλισμού...» 
(αττό το τρίτο γράμμα, 15-1 -1941).
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αυτή και εκδηλώθηκαν ορισμένα σημάδια σύγχυσης εδώ κι εκεί, 
πέρα βέβαια από τις παγίδες που στήθηκαν κι αναφέρθηκαν 
ορισμένα πράγματα, αλλά δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα όπως 
συνέβηκε σε μεγάλα ΚΚ όπως το ιταλικό (διακήρυξη προς τους 
φασίστες για ακέραια εφαρμογή του «Προγράμματος του Φασι
στικού Κόμματος του 1919», με 40 υπογραφές από κάτω με Το
λιάτι κλπ) ή το γερμανικό που έκανε και αυτό προτάσεις σε ανά
λογο στυλ.
Στη διάρκεια της ανασυγκρότησης του ΚΚΕ στους πρώτους μή
νες της κατοχής, τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί με την 
«Παλιά Κεντρική Επιτροπή» και την «Προσωρινή Διοίκηση» αντι
μετωπίστηκαν με τρόπο που άφηναν μερικές «πληγές» ή ερω
τηματικά. Πχ μέλη της παλιάς ΚΕ χρησιμοποιούνται σε θέσεις 
που έδειχναν καταλογισμό ευθυνών ενώ δεν είχαν τέτιες (Κανά- 
κης). Ο Παπαγιάννης με βασικές ευθύνες που είχε θεωρηθεί χα
φιές, αποκατασταίνεται αργότερα, γίνεται γραμματέας περιο
χής (η αποκατάσταση έγινε πανηγυρικά) (η ιστορία του σε συ
νέχεια αρκετά ενδιαφέρουσα, αλλά ανοίγεται έτσι άλλο κεφά
λαιο). Ο Χτιστάκης ενώ συζητιέται, καταγγέλλεται σαν «γκεστα- 
πίτης» και «πεμπτοφαλαγγίτης» στην εισήγηση του Σιάντου 
στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, ύστερα στέλνεται στην Κρήτη 
σαν γραμματέας, ιντελιτζενσερβίτες τον παραδίνουν στην γκε
στάπο και κομματιάζεται στα βασανιστήρια. Αντίθετα, ο από τη 
Σωτηρία ουσιαστικός καθοδηγητής στο διάστημα 1939-41, Ν. 
Πλουμπίδης, που είχε ανοιχτά καταγγείλει το γράμμα του Ζαχα
ριάδη σαν «πλαστό», γίνεται μέλος του Πολιτικού Γραφείου, κα
θοδηγεί τις οργανώσεις Αθήνας - Πειραιά για ένα διάστημα, την 
ΟΠΛΑ αργότερα και... δεν τρέχει τίποτα. Το 1945 στην προσυ
νεδριακή διαδικασία ο μακαρίτης τώρα Γ. Στεργίου θέτει το ζή
τημα και... τον παίρνει ο διάβολος. Ο Ζαχαριάδης είναι ευθυ
γραμμισμένος με τους άλλους. Το μοναδικό πράγμα που γίνεται 
είναι μια αυτοκριτική δική του για τη θέση του για την «πλαστό- 
τητα» και δεν βγαίνει πάλι στο ΠΓ. Θα γίνει όμως αργότερα 
(1949) επικεφαλής του κλιμακίου του ΠΓ στην Αθήνα - Πειραιά. 
Ο Δ. Μάθεσης επισημοποιείται σαν χαφιές από παλιά. Δύο μέλη
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της στρατιωτικής οργάνωσης ο αντισυνταγματάρχης Κούκου- 
ρας που τραυματισμένος μετά την απόδραση από νησί (1947) 
θα πέσει στα χέρια του στρατού και θα καταδικαστεί σε θάνατο 
και θα εκτελεστεί, θα επιμένει για τον Μάθεση πως δεν ήταν χα
φιές αλλά αντίθετα ήταν πιστός κομμουνιστής. Το ίδιο και ο επι- 
σμηναγός Παπαϊωάννου που θα χάσει το πόδι του το Δεκέμβρη. 
Ο Μάθεσης κακώς χρεώνεται (η ανάδειξή του) στον Ζαχαριάδη. 
Ήταν τεχνικός του ναυτικού και ύστερα της αεροπορίας. Στη 
Μόσχα μπήκε στο μηχανισμό της ΚΔ και από κει τοποθετήθηκε 
«τεχνικός» της ΚΕ και του ΠΓ του ΚΚΕ. Αποσύρθηκε μόνος του το 
1939 από την παλιά Κεντρική Επιτροπή, αλλά κρατούσε δυνά
μεις μέχρι τέλους. Και στην κατοχή εμφανίστηκε να ζητάει ενό
τητα με τον ΕΔΕΣ κλπ κλπ.
Η καθοδήγηση του ΚΚΕ στην κατοχή αντιμετώπισε διαφορετικά 
περιπτώσεις όπως του Γ. Μιχαηλίδη που ανακρίθηκε από τον 
Ιωαννίδη, αλλά δεν εκτελέστηκε. Ο Σκαφίδας που είχε σπάσει 
αλλά όταν ήταν ακόμα στη φυλακή κατηγορούσε τον Σιάντο σαν 
χαφιέ, εκτελέστηκε. Ο Κουτσογιάννης εκτελέστηκε (ανακρί
θηκε). Για τον Τυρίμο είχαν «διαδώσει» πως ξέφυγε για τη Μ. 
Ανατολή, αλλά ο Ιωαννίδης το 1959 ανάφερε πως τον ανέκρινε 
το Δεκέμβρη και εκτελέστηκε. Η περίπτωση του Π. Δαμασκό- 
πουλου, μέλους του ΠΓ, που οργανώθηκε στο ΕΑΜ, βοήθησε 
στην οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων, και του έδωσαν 
εντολή το 1943 να ανεβεί στο Καρπενήσι κι εκεί εκτελέστηκε. Ο 
Ζαχαριάδης το 1945 είπε στη γυναίκα του πως κακώς κατηγο- 
ρήθηκε αλλά εκεί έμεινε το ζήτημα11.
Όλη αυτή η διπλότητα στην αντιμετώπιση και το «μυστηριώ
δες» των ανακρίσεων άφησε πολλά ερωτηματικά και πληγές 
που θα τις πνίξει ο αντιζαχαριαδισμός και ο κύκλος των γεγονό

11. (Σ.τ.σ.) Ο άγριος σε αρθρογραφία Β. Γεωργίου, γραμματέας της ομάδας 
του 'Αη-Στράτη, που είχε κι αυτός ρόλο στα της παλιάς Κεντρικής Επιτροπής 
και ευθύνες για τη διάσπαση της ομάδας που οδήγησε στην τραγωδία και στο 
θάνατο από πείνα δεκάδων αγωνιστών, όταν θα απελευθερωθούν οι εξόριστοι 
το 1943 από το ΕΛΑΝ, θα γίνει «ιδιαίτερος» του Σιάντου.
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των μετά το 1950. Αλλα δευτερεύοντα (;) μέλη της Προσωρινής 
Διοίκησης θα χρησιμοποιηθούν, ενώ για τους «κούτβηδες» του 
1939 θα τηρηθεί σιγή... και θα υποβαθμιστεί η περίπτωση Κου- 
τσογιάννη. 'Οπως αργότερα και άλλων (Λυκογιάννης, βοηθός 
του Ιωαννίδη που θα έβγαζε «φως» για τον έλεγχο της παράνο
μης αλληλογραφίας της Ακροναυπλίας).
Ο Ν. Ζαχαριάδης βέβαια έγινε πασίγνωστος στο λαό και στη 
χώρα κατά τη διάρκεια της φυσικής του απουσίας στην κατοχή. 
Η προβολή του «γράμματος» αλλά και του ίδιου του γεγονότος 
της παράδοσής του στους γερμανούς (πρέπει να υπογραμμιστεί 
για την ιστορία πως οι φρουροί του, Παξινός κλπ ήταν ιντελι- 
τζενσερβίτες και η «πατρίδα» τους η Αγγλία βρισκόταν σε πό
λεμο με τη Γερμανία), αλλά και της παράδοσης εκατοντάδων άλ
λων κομμουνιστών, σφράγιζε τη μνήμη του λαού όσο κι αν «εκ 
των ένδον» πραγματικά λασπώθηκε η ιστορία. Ούτε και η απο- 
καλούμενη «προσωπολατρεία» πήρε διαστάσεις που να έφτα
ναν σε φαιδρότητες που διαπράχθηκαν αλλού. (Η αίσθηση του 
μέτρου υπήρχε κάποτε στους ρωμιούς). Βέβαια πολλά ανώτερα 
και μεσαία στελέχη που σε συνέχεια διακρίθηκαν σε υβρεολόγια, 
όταν έλεγαν «ο Νίκος» το στόμα τους έσταζε μέλι, τα μάτια τους 
έλαμπαν σε έκσταση και κοιτούσαν ερευνητικά τους άλλους αν 
συμμετείχαν στην έκσταση αυτή.
[Εδώ μια παρένθεση που δεν έχει άμεση σχέση με τον Ζαχα
ριάδη. Μαζί με το σύμφωνο Σοφούλη-Σκλάβαινα, ο X. Φλωράκης 
επικαλέστηκε και τη συμμετοχή του ΕΑΜ και του ΚΚΕ στην κυ
βέρνηση Εθνικής Ενότητας του 1944 σαν προηγούμενο για την 
κυβέρνηση Τζαννετάκη.
Το ΚΚΕ και το ΕΑΜ αποδοκίμασαν τη στάση της αντιπροσω
πείας τους στη διάσκεψη του Λιβάνου. Και πέρασαν μήνες μέχρι 
που να αποφασιστεί η συμμετοχή στην κυβέρνηση Εθνικής Ενό
τητας (Γ. Παπανδρέου). Η συμμετοχή όταν έγινε σφραγίστηκε 
και με μια άλλη υποχώρηση, τη συμφωνία της Γκαζέρτας που 
αναγνωριζόταν ο άγγλος στρατηγός Σκόμπι σαν αρχηγός και 
του ΕΛΑΣ κλπ. Μαζί μ' αυτό έγινε μια ανατροπή στη γραμμή του 
ΚΚΕ. Το «η Αθήνα να γίνει Παρίσι» (είχε προηγούμενα απελευθε
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ρωθεί το Παρίσι από εξέγερση των αντιστασιακών οργανώσεων 
και ο Ντε Γκωλ έβαλε φτερά στα πόδια του για να στείλει την 
ταξιαρχία Λεκλέρκ για να μη γίνει καμιά επανάληψη Κομμούνας) 
έγινε «να εξασφαλίσουμε την τάξη» (από ποιον;).
Η κυβέρνηση αυτή είχε ένα πρόγραμμα που στους τύπους τη
ρούσε το αντιφασιστικό πνεύμα αλλά το πρόβλημα τού αν 
έπρεπε να συμμετάσχει το ΚΚΕ και το ΕΑΜ σ' αυτή την κυβέρ
νηση, κανένας μετα-εκτοολομελειακά δεν βγήκε επίσημα να πει 
και να το παρουσιάσει σαν «κατάχτηση» του κινήματος. Ήταν 
μια υποχώρηση... Αλλο πράγμα η συμμετοχή των κομμουνιστών 
σε αντιφασιστικές κυβερνήσεις συνασπισμού που ήταν γενική 
κατεύθυνση στις χώρες που απελευθερώνονταν κι άλλο η συ
γκεκριμένη συμμετοχή, με τους όρους που έγινε κλπ. Πρόκειται 
για διπλό ολίσθημα. Και γιατί παρουσιάζει σαν θετική και κατά
χτηση μια αναδίπλωση και υποχώρηση του λαϊκού κινήματος το 
1944 και γιατί εξομοιώνει τις αντιφασιστικές μεταπελευθερωτι- 
κές κυβερνήσεις σε πλήθος από χώρες με το τζαννετάκειο επί
τευγμα].
Ο Ν. Ζαχαριάδης από το Νταχάου, όπως ανέφερε ο Ιωαννίδης 
το 1959, είχε βρει τρόπο να επικοινωνήσει με την ηγεσία του ΚΚΕ 
στέλνοντας μήνυμα με εργάτη που δούλευε στο Μόναχο, «ένα 
σακκάκι» σινιάλο, ζητώντας βοήθεια για να δραπετεύσει. Ο Ιω
αννίδης τότε (1959) τόχε χαραχτηρίσει «τρέλα». Ο Ζαχαριάδης 
διαψεύδοντας τη μυθολογία για απαγόρευση των δραπετεύ
σεων από το ΚΚΕ, έχει γράψει πως στο Νταχάου μία από τις 
διαφωνίες του με την καθοδήγηση του στρατοπέδου ήταν η 
απαγόρευση των δραπετεύσεων...
Η προσδοκία των κομμουνιστών -κι όχι μόνο των κομμουνι
στών- το 1945 ήταν πως ο Ζαχαριάδης θα οδηγήσει το ΚΚΕ σε 
άλλο δρόμο, θα στιγμάτιζε τα λάθη, θα αναδιοργάνωνε το κόμμα 
κ.ά. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Και πραγματικά τους «πάγωσε» 
όλους όταν στη 12η ολομέλεια δικαιολόγησε και ενέκρινε τα πά
ντα. Είχε συνείδηση αυτής της διάψευσης προσδοκιών; Σ' ένα 
βαθμό είχε... Όπως είχε ως ένα βαθμό συνείδηση πως «περι
βάλλεται» από συνεργάτες που τον «χειρίζονται»... Σε διάφορες
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περιπτώσεις σε μεγάλες συσκέψεις ξεσπούσε αγαναχτισμένος: 
«Λένε πολλοί πως ο Ζαχαριάδης ακούει και κάνει ό,τι του λένε 
διάφοροι...».
Η περίπτωση της καταγγελίας του Α. Βελουχιώτη: Εδώ ήταν το 
πρώτο και γερό «δούλεμα» του Ζαχαριάδη από την προηγού
μενη καθοδήγηση. Υπάρχει μυθολογία αλλά υπάρχει και η πραγ
ματικότητα. Η 11 η ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (δύο μήνες πριν 
από την άφιξη του Ζαχαριάδη) είχε ετοιμάσει την καταγγελία 
αλλά δεν τη δημοσίευσε. Βέβαια η βραδυφλεγής ενέργεια του 
Αρη (είχε απειλήσει δύο φορές πριν δυναμική παρέμβαση, τη μια 
στην απελευθέρωση, την άλλη στα Τρίκαλα πριν από τη συμ
φωνία της Βάρκιζας) δεν άφηνε πολλά περιθώρια για διευθέ
τηση παρά μονάχα αν «κάποιος» άλλος τον έπειθε να «λουφά
ξει» κόπτου, όπως έκαναν πολλοί άλλοι καπεταναίοι. Εδώ το 
«βραχυκύκλωμα» ήταν άγριο και σαμποταρίστηκε ουσιαστικά 
κάθε προσπάθεια για τελευταία απόπειρα συνεννόησης. Κι ο 
Ζαχαριάδης «έβγαλε τα κάστανα απ' τη φωτιά». Αυτό που δεν 
έκαναν οι άλλοι γιατί ένιωθαν πως ήταν βαρύ, τόκανε αυτός με 
την καταγγελία. Μετά το θάνατό του, η Ελεύθερη Ελλάδα, όρ
γανο του ΕΑΜ, άρχισε να δημοσιεύει τη βιογραφία του αλλά και 
την ιστορία του αντάρτικου της Ρούμελης. Έτσι «ισορρόπησαν» 
υποτίθεται τα πράγματα.
Το άλλο πολιτικού χαραχτήρα «κατόρθωμα» ήταν τα περί «πει
θαρχίας» στη «δημοκρατική πλειοψηφία» αν αποφασίσει «στρα
τιωτική εισβολή» στην Αλβανία για τη Β. Ήπειρο. Αυτό δεν ήταν 
ανεξάρτητο από τη γενική στάση που τήρησε απέναντι στη 
«διαμορφωμένη κατάσταση» στο ΚΚΕ, αλλά και στο ΕΑΜ. Το 
ΕΑΜ σαν ΕΑΜ είχε ολόκληρο κατάλογο εθνικών διεκδικήσεων. 
Και στρατηγική διαρρύθμιση συνόρων προς τη Βουλγαρία, και 
αργότερα σαν αντιστάθμισμα στις διεκδικήσεις προς Βορρά είχε 
για ένα διάστημα «προσθέσει» και τη Δυτική Θράκη. Έχουν γίνει 
από πλευράς του πολλές αυτοκριτικές για τη «δημοκρατική 
πλειοψηφία που θα αποφάσιζε» και το ΚΚΕ «θα πειθαρχούσε», 
με την προσθήκη πως δεν μπορούσε να εξηγήσει το λάθος αυτό 
κλπ. Η «ψυχογραφία» παραλείπει να μιλήσει και για ένα γενικό
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τερο κλίμα προβολής εθνικών διεκδικήσεων και όχι μόνο, από 
κόμματα που τότε οι ψυχογράφοι στέκονταν με απόλυτο σεβα
σμό απέναντί τους. Αχ δημόσια διαμάχη ΚΚ Γιουγκοσλαβίας - ΚΚ 
Ιταλίας για την Τεργέστη, και βέβαια στη γειτονιά μας, με τη 
«Μακεδονία του Αιγαίου» και με το συλλαλητήριο στο Μονα
στήρι, ενώ μαίνονταν οι μάχες του Δεκέμβρη, με σύνθημα για 
«Θεσσαλονίκη» και τα παρόμοια.
Υπήρχε βέβαια και μια αντίθετη πλευρά: η περίοδος αυτή ήταν 
περίοδος διατήρησης ακόμα της Συμμαχίας, έμπαιναν διεθνώς 
θέματα που έπρεπε να διακανονιστούν στα πλαίσια του πνεύ
ματος του πολέμου που τελείωνε, στη Βαλκανική υπήρχαν κυ
βερνήσεις συνασπισμού, σε διάφορους βαθμούς, και τα ΚΚ που 
είχαν πρωτοστατήσει στους αγώνες των λαών, έπρεπε να πά
ρουν θέση σε εκκρεμή από το παρελθόν ή νέα ζητήματα. Τι το 
ανώμαλο λοιπόν αν ο Τίτο αντιμαχόταν δημόσια με τον Τολιάτι 
για την Τεργέστη; Αυτή η άποψη εναρμονίζεται και με το 
πνεύμα των σημερινών καιρών άλλωστε.
Συχνά ο Ζαχαριάδης έλεγε το παράπονό του: Έχασα πολλά σύ
ντροφοι που δεν ήμουνα εδώ στην κατοχή... κλπ. «Κομπλεξι
κός!» αποφαίνονται, και δώστου το κόμπλεξ τον οδήγησε να πει 
το Σεπτέμβρη του 1945 «θα ξανακουστεί το εμπρός ΕΛΑΣ για 
την Ελλάδα» και να αποθεωθεί πρώτα στη Θεσσαλονίκη.
Ας αφήσουμε την ψυχογραφία. Έχει τη σημασία της αλλά όταν 
γίνεται λόγος για την Ελλάδα του 1945-50 ο ηγέτης του ΚΚΕ δεν 
λειτουργεί όπως νομίζουν ή θέλουν να νομίζουν πολλοί. Δεν γύ
ρισε «αλλιώτικος». Ο Β. Νεφελούδης γράφει πως την επόμενη 
της επιστροφής του και παρά τη σύγκρουση στην Κέρκυρα, τον 
επισκέφτηκε στο σπίτι του και του μίλησε για τις υποψίες του 
για τον Γ. Σιάντο. Αυτό βέβαια για να δείξει πως «ο λύκος κι αν 
εγέρασε...» κλπ. Η όπτοψη που έχει υποστηριχτεί κι αλλού θα 
υποστηριχτεί κι εδώ. Ο Ζαχαριάδης εκτιμώντας τα πράγματα 
συνολικά -εξωτερική πλευρά και εσωτερική- έκρινε πως η στάση 
που θα έπρεπε να τηρήσει ήταν εκείνη που τήρησε. Σε ποιο 
βαθμό είχε πιάσει αμέσως τον παλμό των κομμουνιστών και του 
λαού είναι ένα ζήτημα που σηκώνει πολύ συζήτηση. Τα γεγονότα
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δείχνουν πως κυριάρχησε εσωτερικά η πλευρά «μηχανισμός».
Το κόμμα που βρήκε βέβαια δεν ήταν το ίδιο. Αλλά η βασική του 
στελέχωση, η ραχοκοκαλιά του ήταν οι πριν από τον πόλεμο 
κομμουνιστές. Έπρεπε να κυριαρχήσει σ' αυτό το μηχανισμό. Να 
στηριχτεί σε ορισμένους και να προχωρήσει έπειτα σε αλλαγές. 
Αλλά αυτά όλα δεν εξαρτιόνταν μονάχα από τον ίδιο.
Στο 7ο συνέδριο (φθινόπωρο 1945) θα πάρει όλους τους ψή
φους των συνέδρων ο Γ. Σιάντος κι όχι ο Ν. Ζαχαριάδης. Ο μη
χανισμός στην προσυνεδριακή διαδικασία θα φροντίσει όσο 
μπορούσε να μη θιγούν ή να αντιμετωπιστούν άμεσα τα όσα συ
νέβηκαν στην προηγούμενη περίοδο. Και δεν ήταν μια οποιαδή
ποτε περίοδος. Θα κριτικαριστεί βέβαια ο Ν. Πλουμπίδης, ο Κ. 
Θέος γιατί δέχτηκε να τον στεφανώσει ο Μανιαδάκης και να του 
βαφτίσει το 12χρονο γιο του ο Παξινός (της Γ. Ασφάλειας), δεν 
θα είναι πια ο υπ' αριθμόν 1 στο συνδικαλιστικό κίνημα, ο Νε- 
φελούδης θα παραμείνει εξωκομματικός (για τη στάση του στην 
Κέρκυρα), δεν θα αποκατασταθεί ο Σ. Μάξιμος. Στην προσυνε
δριακή διαδικασία έπεσε «γερό τσεκούρι» στην Οργάνωση της 
Ρούμελης όπου τιμωρήθηκαν δοκιμασμένοι άνθρωποι (που σε 
λίγο θα στηθούν στο απόσπασμα από τον εχθρό) γιατί είχαν 
βοηθήσει τον Αρη ή γιατί έβαλαν ζητήματα για τον τρόπο αντι
μετώπισης της ενέργειάς του.
Η άλλη «χοντρή» και δίχως ελαφρυντικά κάλυψη της προηγού
μενης καθοδήγησης ήταν σχετικά με το κίνημα της Μ. Ανατολής. 
Ο ίδιος ο Ζαχαριάδης κατάγγειλε, επαναλαμβάνοντας τα λόγια 
του Σοφ. Βενιζέλου «για ιντελιτζενσερβίτικη δράση» κλπ.
Οι υπεύθυνοι της οργάνωσης στη Μ. Ανατολή (Γ. Σαλάς, Καρα- 
γιάννης) θα χρησιμοποιηθούν ύστερα από μήνες αφού προη
γούμενα οι εκθέσεις ιδιαίτερα του πρώτου θα κατακρατηθούν 
στα αρχεία. Και σε ορισμένα τμήματα του μηχανισμού η «μεσα- 
νατολίτικη προέλευση» θα «μύριζε»12. Όπως αποδείχτηκε, ο Π.

12. (Σ.τ.σ.) Ο Ν. Καραγιάννης που ο Τσίρκας έχει σαν πρότυπο στις «Ακυ
βέρνητες Πολιτείες» στο «ανθρωπάκι» διογκώνοντάς του τις ικανότητες και τα 
σακατιλίκια, ήταν γενικός γραμματέας της ΟΕΝΟ (Ομοσπονδία Ναυτεργατικών



222 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΝΤΖΕΑΣ

Ρούσος του ΠΓ, ο «διπλωμάτης» και υπ' αριθμόν 2 «κομιντερνι- 
κός» ή «με ειδική σύνδεση» στο ΚΚΕ, το 1943 στην Αίγυπτο είχε 
δώσει εντολή στον Γ. Σαλά να «εκδηλωθούν» αν δημιουργηθεί κυ
βέρνηση στην Ελεύθερη Ελλάδα. Βέβαια, στο 7ο συνέδριο ο Π. 
Ρούσος πέρασε από ταχτικός, σε αναπληρωματικό μέλος του 
ΠΓ αλλά αυτό δεν επέδρασε στην «ειδική» θέση του.

Στα γραφτά που δόθηκαν τελευταία στη δημοσιότητα ο Ζαχα
ριάδης μιλάει για το ότι μπορούσε τότε να «δώσει πόδι» σε πολ
λούς από τους ηγέτες του ΚΚΕ. Βάζοντας στην άκρη τους «κα
ταναγκασμούς» που είχε (εξωτερικούς και εσωτερικούς), το πρό
βλημα βρισκόταν στο τι θα ζητούσε να γίνει κι όχι στο να δώσει 
πόδι σ' αυτόν ή σ' εκείνον. Βέβαια, η ψυχική ένταση κάτω από 
την οποία γράφτηκαν όσα γράφτηκαν δεν επιτρέπει να παίρνο- 
νται «κατά λέξη» όσα γράφονταν, ύστερα από τόσα χρόνια. 
Παρά τα όσα έχουν γραφτεί και γράφονται, οι έστω επιμέρους 
διορθώσεις στη γραμμή και η οργανωτική λειτουργία και μέθοδες 
δουλειάς επιβλήθηκαν κοντά σε άλλους «νεωτερισμούς» που 
βρήκε και επέκτεινε, που υπαγορεύτηκαν κι από τις ανάγκες της 
«βαθμιαίας εξέλιξης» ή «ανάπτυξης» του ένοπλου αγώνα ή «βλέ
ποντας και κάνοντας» και κύρια το «προσωπικό στυλ» καθοδή
γησης («αλώνισμα» στις οργανώσεις, πρωτοβουλίες πολιτικές, 
άλλοτε τέτιες ή αλλιώτικες, και πολλά άλλα), ήταν κάτι πολύ 
διαφορετικό από αυτό που υπήρχε προηγούμενα.
Η απόλυτη κυριαρχία του Γ. Ιωαννίδη γίνεται σχετική από μια 
περίοδο και πέρα αλλά ο μέχρι τότε «διπλανός» στον παραπάνω 
Β. Μπαρτζώτας αποχτάει όλο και μεγαλύτερο βάρος στην κα
θοδήγηση. Παρά τα «μετέπειτα» ο Μ. Παρτσαλίδης σαν γραμ
ματέας του ΕΑΜ δέχεται εσωκομματικά εγκώμια από τον Ζαχα
ριάδη, ενώ ο ρόλος του Γ. Σιάντου περιορίζεται, όχι όμως και το

Οργανώσεων), επομένως στο διάστημα της διχτατορίας είχε «διεθνή» σύνδεση. 
Θα τον διαδεχτεί στην ΟΕΝΟ ο Α. Αμπατιέλος, ακριβώς για την ιστορία της Μ. 
Ανατολής. Θα βγει έξω και θα πεθάνει στην Πολωνία.
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κύρος και η επιβολή του σε συμμάχους και σε ορισμένα τμήματα 
του κόμματος. Ο Μ. Πορφυρογένης που βγήκε από το Συνέδριο 
πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ο απαραίτητος συνο
δός του Ζαχαριάδη σε επαφές μέσα κι έξω από την Ελλάδα. Ο 
Κ. Καραγιώργης είναι ένας πολύ κοντινός άνθρωπος στον Ζαχα
ριάδη παρά το ότι δεν είναι μέλος του ΠΓ, και δέχεται αδιάκοπα 
πυρά κριτικής από τα «κάτω», παρά το ότι είναι από τους πιο 
προβαλλόμενους ανθρώπους του κόμματος.
Από το φθινόπωρο του 1945 που έχει πια συντελεστεί η ανα
συγκρότηση του κόμματος έχει προδιαγραφεί αυτό που στη 2 η 
ολομέλεια θα γίνει η «διπλή γραμμή» του κόμματος. «Βαθμιαία 
ανάπτυξη» του αντάρτικου κινήματος σαν απάντηση των κατα- 
διωκόμενων αγωνιστών στην τρομοκρατία, μαζί με ανάπτυξη 
στις πόλεις της ΜΛΑ (Μαζικής Λαϊκής Αυτοάμυνας), και κύρια 
μορφή πάλης η ανάπτυξη μαζικών αγώνων προς την κατεύ
θυνση της επιβολής δημοκρατικής ομαλότητας που αργότερα 
παίρνει τη μορφή της «συμφιλίωσης» (1946).
Αυτή η γραμμή είναι εκείνη που καθορίστηκε όχι με βάση τις συν
θήκες στην Ελλάδα και τις δυνατότητες που υπήρχαν, αλλά με 
βάση τις «διεθνιστικές υποχρεώσεις» του ΚΚΕ και του λαϊκού κι
νήματος στην Ελλάδα. Αν αυτό δεν ήταν «ορατό» για πολλά τότε 
ανώτερα στελέχη (που παριστάνουν μετά πως ήταν «μεσαία»), 
ήταν «ορατότατο» από τα μέσα του 1946 και μετά για «όλους» 
όσους μετείχαν σε κομματικά όργανα από αχτίδα (ή αντίστοιχο 
όργανο) και πάνω. Ψεύδονται όταν λένε πως «δεν ήξεραν». 
Στην Αθήνα μονάχα, στα τέλη του 1945 υπήρχαν 200.000 κατα- 
διωκόμενοι από επαρχίες. Έγινε και «Έρανος Τιμής» από το 7ο 
συνέδριο και μετά. Υπολογίζονταν σε 100.000 όσοι ήταν σε άλ
λες μεγάλες πόλεις ή που «λούφαζαν» σε διάφορες «φωλιές» στα 
βουνά ή στο στρατόπεδο του Μπούλκες. Η πλειοψηφία αυτών 
των ανθρώπων τότε σαν διέξοδο έβλεπαν να «ξαναρχίσουν από 
την αρχή». Πέρα απ' αυτούς, οι φυλακές ήταν μέχρι διάρρηξης 
γεμάτες παρά τα μέτρα «αποσυμφόρησης» που πάρθηκαν δύο 
και τρεις φορές μέσα σ' ένα χρόνο.
Στο στρατό, αφού αρχικά παίρναν αναβολές όσοι έπασχαν από
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«οξεία σφυροδρεπανίτιδα» ο κίνδυνος να μη στρατολογούν τε
λικά παρά ελάχιστους και τα υπό μορφή σχεδίων ακόμα μέτρα 
(που θα υλοποιηθούν από τα μέσα του '46 για ειδικά στρατό
πεδα αναμόρφωσης «οπλιτών»), έκανε ώστε σύντομα το μεγα
λύτερο μέρος των στρατευμένων να «ασφυκτιούν» και να «ξε- 
σπούν» σε ομαδικές συμμετοχές σε εκδηλώσεις μαζικές κλπ 
παρά τις αυστηρές εντολές για το αντίθετο.
Δεν υπήρξε ποτέ περίοδος στην ιστορία της Ελλάδας όπου 
(παρά την ήττα του Δεκέμβρη) να ήταν συσσωρευμένο ένα τόσο 
ισχυρό δυναμικό έτοιμο για τις πιο αποφασιστικές ενέργειες και 
που να συγκρατιέται, να συνθλίβεται και να πειθαρχεί, και ταυ
τόχρονα να δίνει σκληρές πραγματικά «άνισες μάχες» και να κα
ταχτά θέσεις.
Οι παλλαϊκές συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και σε 
άλλες πόλεις έδειχναν τη δύναμη του τόσο χτυπημένου αλλά 
αδιάκοπα αναπτυσσόμενου κινήματος που ήταν τότε πολύ πιο 
ώριμο πολττικά και ψυχολογικά-ηθικά από την περίοδο 1941-45'3.

13. (Σ.τ.σ.) Η πλύση εγκεφάλου που ασκήθηκε επίμονα και πολύπλευρα 
από το 1956, έχει δημιουργήσει «παράδοση»: ήταν δυνατός άλλος δρόμος, δη
λαδή η ειρηνική κατάχτηση θέσεων από το λαϊκό κίνημα τότε και η είσοδος σε 
μια περίοδο παρατεταμένης κοινοβουλευτικής ομαλότητας; Και αυτό που έγινε 
στην Γαλλία και στην Ιταλία, γιατί να μην είχε γίνει στην Ελλάδα;

Βέβαια πρέπει να γίνει αφαίρεση από τη γενική διεθνή κατάσταση όταν 
παρομοιάζονται οι συνθήκες και οι όροι ανάμεσα σε Γαλλία-Ιταλία και στην 
Ελλάδα. Πέρα από το ότι δεν είναι καθόλου «κλεισμένο» το ζήτημα για το ότι 
«καλώς έγιναν» ό,τι έγιναν στις δύο πιο πάνω χώρες. Αποτελεί βέβαια ένα άλλο 
ζήτημα έξω από το πλαίσιο του γραφτού αυτού. Αλλά το ζήτημα υπήρξε, τέ
θηκε και ξανατέθηκε πολλές φορές. Αλλά ακριβώς η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας 
είναι τόσο δεδομένη που ακριβώς γι' αυτό έγινε η «πλύση εγκεφάλου» όπου 
πρωτοστάτησαν ακριβώς αυτοί που ήξεραν πολύ καλά πως υπήρχε η ιδιαιτε
ρότητα αυτή. Και αυτή η εμφάνιση αυτής της ιδιαιτερότητας είναι και πριν από 
την κατοχή. Μια διχτατορία που επιβλήθηκε και στηρίχτηκε όχι από μια, αλλά 
από πολλές δυνάμεις, κύρια βέβαια από τις Αγγλία και Γερμανία. Το «δίδυμο» 
αυτό παρά τον πόλεμο σε συνέχεια, θα βρει κοινά σημεία και ενώ μαίνεται η 
αντιπαράθεση θα καταλήξει σε συμφωνίες. Όπως τα τάγματα ασφαλείας, η
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Δείκτες: Κατάχτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας σε άλα τα 
συνδικάτα σε όλες τις πόλεις. Κατάχτηση της ΓΣΕΕ (8ο Συνέδριο, 
Μάρτης 1946). Κατάχτηση της πλειοψηφίας στην ΠΑΣΕΓΕΣ. Κα
τάχτηση της πλειοψηφίας στις επαγγελματικές οργανώσεις και 
σε επιστημονικούς συλλόγους. (Κατάχτηση της πλειοψηφίας 
ακόμα και -για πρώτη φορά- στον ΣΕΓΑΣ και στην ΕΠΟ). 
Πλατιές συμμαχίες: Δημοκρατικοί Σύλλογοι, πλατύ προεδρείο, 
πρόεδρος ο στρατηγός Οθωναίος.
Πανεπιστήμια, Γυμνάσια: Ισχυρές οργανώσεις, σπάσιμο της 
απόπειρας αποκλεισμού των αριστερών φοιτητών και μαθητών 
με πολλές συγκρούσεις όπου έγιναν και δολοφονικές απόπειρες. 
Συνέδρια ΕΠΟΝ, Αγροτικού Κόμματος, Ομοσπονδία Γυναικών - 
Σχέδια για Πανελλαδική Ομοσπονδιακή Οργάνωση Νεολαίας, 
κ.ά. «ομαλοδημοκρατικά».
Επιτροπές Συμφιλίωσης σε συνοικίες, πόλεις κλπ και άλλα τέτια 
που ανεξάρτητα από τους στόχους που είχαν, συσπείρωναν 
παρόλα αυτά κόσμο.

κοινή αντικομμουνιστική επιδίωξη, η συμφωνία στη Αισσαβώνα για ανεμπόδι
στη απόσυρση των γερμανικών στρατευμάτων από την Ελλάδα.

Οι κατοχικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα είχαν και την έγκριση του «Λονδί
νου». Αυτό προκαθόριζε και τη λυσσώδικη επιμονή των άγγλων να μην παρα
χωρήσουν τίποτα από τις θέσεις τους στην Ελλάδα, τη διαφορετική στάση τους 
απέναντι στο κίνημα της Γιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας κλπ. Αλλά και η επι
μονή να βγει η Ελλάδα από τη «σφαίρα στρατιωτικής ενέργειας» των σοβιετι
κών, και από κει το «αλτ» της προέλασης των σοβιετικών στρατιών στα σύ
νορα.

Και με την υπόθεση της διατήρησης της Αντιχιτλερικής-Ανπφασιστικής 
Συμμαχίας μεταπολεμικά (οι μπόμπες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι ήταν η 
πένθιμη καμπάνα γι' αυτή τη Συμμαχία) η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας θα εξα
κολουθήσει να υπάρχει και αυτή την ιδιαιτερότητα επιχείρησε ο Ζαχαριάδης να 
αντιμετωπίσει με τη «θεωρία» -όπως ονομάστηκε- για τους «δύο πόλους» (η 
Ελλάδα μεσογειακή αλλά και βαλκανική-ηπειρωτική χώρα) σε μια τέτια υπό
θεση. (Και με όσες δραστηριότητες ανάπτυξε το καλοκαίρι του 1945 και μετά). 
Βέβαια στο συνέδριο του ΚΚ Ιταλίας την ίδια περίοδο ο Τολιάτι ανέπτυξε μια 
παρόμοια θέση για τους «τρεις πόλους». Αυτά όλα ήταν μέσα στο πνεύμα των
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Ο Πλαστήρας δηλώνει πως «αν συνεχιστεί η τρομοκρατία θα 
πάρει κι αυτός τα βουνά», κι άλλα πολλά τέτια.
Κι εδώ τα διαφιλονικούμενα: η αποχή της 31 Μάρτη 1946.
Η καπηλεία της εκτο-ολομελειακής κ.ά. φοβίας «είδατε τι πά- 
θαμε με την αποχή;», αντάξια του διωγμού που άσκησε -όχι τυ
χαία- το κράτος σε συνέχεια, κρύβει ορισμένα «ξεχασμένα» στοι
χεία. Υπέρ της αποχής από τις εκλογές είχαν ταχθεί όλοι πλην 
του Σοφούλη και του Φιλελεύθερου κόμματος της εποχής. Κε
ντρώοι με «ιστορικό ρόλο»: Καφαντάρης, Τσουδερός. Ο Σοφια- 
νόπουλος είχε τεθεί επικεφαλής στην καμπάνια της αποχής. 
Όλη δηλαδή η «κεντροαριστερά» συνιστούσε αποχή.
Υπήρξαν οι «συμβουλές» ή συμβουλές για το αντίθετο. Οι ταλα- 
ντεύσεις για την εφαρμογή της. Εδώ παραγνωρίζονται δύο 
πράγματα που σε άλλες περιπτώσεις υπερτονίζονται: το ΚΚΕ 
την περίοδο αυτή «ακούει συμβουλές», αλλά η υλοποίηση των 
καθηκόντων στην παραπάνω βάση καθορίζεται «βαλκανικά». 
Δεν έδωσε τέτιες συμβουλές το ΚΚ Γιουγκοσλαβίας ή το ΚΚ Βουλ

αντιφασιστικών συμμαχιών που εφάρμοζαν όλα τα ΚΚ σε όλες τις χώρες της 
Ευρώπης, «δυτικές» και «ανατολικές».

Κι έτσι το μεγαλύτερο μέρος όλων των μεγάλων και φοβερών σπαθοφόρων 
του αντιζαχαριαδισμού, αφού έβγαλαν τα άντερά τους για το αίσχος των «δυο 
πόλων που εξίσωναν Αγγλία και ΕΣΣΔ», όταν «χειραφετήθηκαν» ανακάλυψαν 
το δεύτερο Βενιζέλο της Ελλάδας, ή Καραμανλή, στον Ν. Ζαχαριάδη που είχε 
την οξυδέρκεια το 1945 να επιχειρήσει ειρηνική κατάκτηση των ηπείρων, ενώ ο 
πρώτος είχε επιχειρήσει την κατάκτηση πολεμικά.

Ο Ζαχαριάδης το 1945 κινιόταν στο πνεύμα της επιδίωξης διατήρησης και 
ενίσχυσης της Αντιχιτλερικής Συμμαχίας, αλλά είχε δει και πως σε μια τέτια πε
ρίπτωση το «σταυροδρόμι» εδώ θα ήταν σημείο τριβής. Κι από κει οι προβλη
ματισμοί και οι διερευνήσεις για μια «ουδετεροποίηση» της Ελλάδας σαν πρα- 
χτικής έκφρασης της θέσης για τους «δύο πόλους». Όλα αυτά όμως ανατρά
πηκαν σύντομα. Και δεν ανατράπηκαν γιατί «έτσι θέλησε ο Στάλιν», αλλά γιατί 
οι άγγλοι έκαναν -με τους εργατικούς στην κυβέρνηση- τον «ελιγμό» της κυ
βέρνησης Σοφούλη, έτσι ώστε το επόμενο βήμα (παλινόρθωση μοναρχίας με 
ένταση του μονόπλευρου εμφύλιου πόλεμου για εξόντωση του ΕΑΜικού κινή
ματος) να γινόταν κάτω από «δημοκρατική» κυβέρνηση. Έτσι η διπλή πολιτική
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γαρίας. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι πως το κύριο που 
ενδιέφερε ήταν αν υλοποιείται ή όχι η γραμμή της «συγκρόπη- 
σης», του «βλέποντας και κόβοντας», που βέβαια το πρώτο 
αφορούσε το ΚΚΕ κύρια, το δεύτερο τους άλλους.
Αλλού έχει αναφερθεί η «ποιότητα των παρεχόμενων συμβου
λών» (Δημητρώφ και τηλεγραφήματα στα τέλη του Δεκέμβρη 
1944: παρομοίωση της εξέγερσης του Δεκέμβρη με απεργία, 
όπου υποχωρείς από τα πρώτα αιτήματα, δέχεσαι το ελάχιστο 
και λύνεις την απεργία). Οι «συμβουλές» τέτιας ποιότητας όταν 
τις επικαλούνταν επί δεκαετίες και ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ της 
περιόδου -δεν μιλάμε για τους εκτο-ολομελειακούς της νεότερης 
φουρνιάς, εκεί το θράσος αύξανε κατά γεωμετρική πρόοδο- τί
θεται το ερώτημα: είχαν συναίσθηση για τι επρόκειτο;
Τελικά η «αποχή» σαν πράξη αποτελούσε και μια απειλή: η «συ
γκράτηση» να ξεφύγει από τον έλεγχο και να επιταχύνει τα πράγ
ματα. Και η ανησυχία γι' αυτό αποτέλεσε το κίνητρο των «συμ
βουλών» περισσότερο, παρά μια πια καθιερωμένη πραχτική. 
(Φυσικά, ο Ζαχαριάδης δεν διαψεύδει κάτι που έχει ειπωθεί πολ
λές φορές, πως έγινε σκέψη να κατέβει ένας υποψήφιος για 
κάθε περιφέρεια κλπ και σαν δική του σκέψη). Το λάθος σύμ
φωνα με τη συλλογιστική της «συμβουλολογίας» διορθώθηκε -να 
η αντιφατικότητα- με τη συμμετοχή στο Δημοψήφισμα (για το 
Γεώργιο) το Σεπτέμβρη του 1946.

του ΚΚΕ, αγώνας για την επιβολή δημοκρατικής ομαλότητας αλλά και αν χρεια
στεί «θα ακουστεί πάλι το "εμπρός ΕΛΑΣ για την Ελλάδα"», στην υπόθεση αντα
πόκρισης τής υπό εργατική κυβέρνηση ιμπεριαλιστικής Αγγλίας στο άνοιγμα για 
τους «δυο πόλους» θα μπορούσε να οδηγήσει, μέσα βέβαια από σκληρούς αγώ
νες και συγκρούσεις, σε μια άλλη πορεία των πραγμάτων.

Η πρωτοβουλία επομένως εδώ «τοπικά» για το κλείσιμο κάθε ειρηνικής εξέ
λιξης, ήταν από τους βίους που έκαναν το Ιδιο και το 1944.

Κι εδώ τα περί «κομπλεξικού» Ζαχαριάδη που ήθελε οπωσδήποτε ένοπλο 
αγώνα για να δοξαστεί γιατί έλειπε στην κατοχή, που λέγονται και τώρα, δεί
χνουν το θαλάσσωμα εκείνων που ταυτόχρονα τον αναδείχνουν Βενιζέλο ή... 
Καραμανλή.
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Ο φόβος της εκτροπής από τη γραμμή της «συγκράτησης» σττο- 
τράπηκε με την επαναφορά στην τάξη με τη συμμετοχή στο Δη
μοψήφισμα.
Και επρόκειτο για την πιο κρίσιμη περίοδο... Η «Διεθνής Επι
τροπή» Κουζίνεν-Ντιεζ και το «εξηγητικό» κείμενο για την 6η ολο
μέλεια κρίνοντας τη γραμμή που αποδίδουν στον Ζαχαριάδη, 
λένε ακριβώς πως έπρεπε να γίνουν την περίοδο αυτή εκείνα 
που συμβούλευαν να μη γίνουν αυτή την περίοδο. Και αποδίδουν 
στον Ζαχαριάδη το ότι δεν έγιναν αυτά που γι' αυτούς, το 1946, 
δεν έπρεπε να γίνουνΠ4. Και οι γνωρίζοντες -δεν ήταν ένας και 
δύο και δεκάδες αλλά πολύ περισσότεροι- χειροκροτούσαν, 
υπερθεμάτιζαν και ασχημονούσαν.
Αν την εν λόγω περίοδο αυτό που επιχειρήθηκε -όσο επιχειρή- 
θηκε- να προωθηθεί ένα χρόνο και πλέον αργότερα, επιχειρού- 
νταν τότε, η έκβαση του αγώνα σίγουρα θα ήταν αλλιώτικη. 
Πρώτα απ' όλα γιατί η συμφωνία της Βάρκιζας είχε ξεκουρελια- 
στεί από το κράτος σε ό,τι αφορούσε τους δικούς του όρους. 
Δεύτερο, ο «εθνικός στρατός» δεν ήταν σε θέση τότε να τα βγά
λει πέρα, πολύ περισσότερο που είχε αντιμετωπίσει εσωτερικό

14. (Σ.τ.σ.) Λε'ει λοιπόν το «γράμμα της ΚΕ», δηλαδή το κείμενο που έπαιζε 
ρόλο «απόφασης της 6ης» ή που επαναλαμβάνει τη θέση της «Διεθνούς Επι
τροπής»: «Δεκαπέντε ολάκερους μήνες οι κομματικές οργανώσεις δεν είχαν 
σαφή προσανατολισμό και περίμεναν οδηγίες για την ανάπτυξη του ένοπλου 
αγώνα. Ο αγώνας αυτός άρχισε να διεξάγεται σε κάπως σημαντική κλίμακα μό
λις το δεύτερο εξάμηνο του 1947, δηλαδή 15 μήνες μετά την απόφαση της 2ης 
ολομέλειας της ΚΕ, ενώ η απόφαση για τον ένοπλο αγώνα δεν μπορούσε να μη 
γίνει γνωστή στον εχθρό. Σ' αυτό το διάστημα οι μοναρχοφασίστες κατόρθωσαν 
με τη βοήθεια των άγγλων καταχτητών να στερεώσουν τις θέσεις τους, να δη
μιουργήσουν κρατικό μηχανισμό και σημαντικές ένοπλες δυνάμεις. Τον ίδιο 
καιρό με την τρομοκρατία που άρχισε στη χώρα οι δυνάμεις του ΚΚ εξασθένη
σαν σημαντικά. Οι δημοκρατικές μαζικές οργανώσεις, που ήταν στήριγμα του 
κόμματος, χτυπήθηκαν και διαλύθηκαν, πράγμα που οδήγησε στην παραπέρα 
μείωση της επιρροής στις μάζες. Ετσι οι συνθήκες για τη διεξαγωγή του ένο
πλου αγώνα σε σύγκριση με το 1946 άλλαξαν ουσιώδικα και όχι προς όφελος 
του κόμματος».
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πρόβλημα σοβαρότατο (όμως, η σχετική συζήτηση στο πλαίσιο 
της 2ης ολομέλειας αναφέρεται σαν «τυχοδιωκτισμός»). Τρίτο, ο 
αγγλικός στρατός που βρισκόταν στην Ελλάδα ήταν συγκεντρω
μένος σε ορισμένα κέντρα και ήταν στην ατμόσφαιρα πως οι άγ- 
γλοι θα παράδιναν τη φρουρά στους αμερικάνους.
Αυτό σήμαινε πως ο καθοδηγητικός πυρήνας του κόμματος 
έπρεπε να παραμείνει ενωμένος στην επιδίωξη αυτή, όπως την 
ίδια περίοδο ακριβώς συνέβαινε στο ΚΚ Κίνας. Να κάνει όλα όσα 
έπρεπε για να συνδυάσει -κι εδώ είχε περισσότερες προϋποθέ
σεις να το κάνει- τότε τη δυναμική απάντηση με μια ανάπτυξη 
ενός κινήματος μαζών.
Κι εδώ φτάνουμε στη ρίζα του προβλήματος: Ο Ζαχαριάδης 
συμμορφώθηκε με τις επιταγές των «αδελφών κομμάτων» σε 
ό,τι αφορά την ανάπτυξη της πάλης, αλλά σε διάφορες περι
πτώσεις επιχείρησε να «υπερπηδήσει» τα «στάδια». Για να επα
νέρχεται όμως σε συνέχεια στην «τάξη». Στην τελευταία περίοδο 
(1949) επιχείρησε απελπισμένους χειρισμούς (5η ολομέλεια, Μα
κεδονία, σοσιαλιστικός μετασχηματισμός) που δεν μπορούν να 
ενταχθούν στην κατηγορία των «ταλαντεύσεων» που αναφέρ
θηκαν πριν.
Τελικά, επειδή τα θέματα αυτά -αφού «γλεντήθηκαν» δημαγω
γικά αρκετά- τώρα αποτελούν σπαζοκεφαλιά όχι αβανταδό
ρικη, και δεν είναι «λαχταριστά» και «εντυπωσιακά» σημεία, οι 
βαθυστόχαστοι κριτικοί προτιμούν τις ψυχογραφήσεις με κά
μποσο δάκρυ βέβαια.
Και τότε προβαλλόταν η πείρα της Κινέζικης Επανάστασης (άλ
λωστε σε λίγο θα εκδηλωνόταν η διπλή επαναστατική ταχτική 
του ΚΚ Κίνας: διαπραγματεύσεις, ενωτική διάθεση με το Κουόμι- 
νταγκ, αλλά και «αφήστε τις αυταπάτες και προετοιμαστείτε 
για αγώνα»), η ταχτική της πρώτης περιόδου του παρατεταμέ- 
νου πολέμου (1928-1934).
Μετά το 1950 στα «Προβλήματα Καθοδήγησης» ο Ζαχαριάδης 
θα συνόψιζε την πείρα της Κινέζικης Επανάστασης στο ότι απ' 
αυτήν εφαρμόστηκε στην Ελλάδα η «κύκλωση των πόλεων από 
την ύπαιθρο».
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Εττιχειρήθηκε όμως κάτι τέτιο με την έννοια της πείρας που επι
καλούνταν;
Αυτό θα εξεταζόταν σοβαρά αν από την αρχή υπήρχε θέμα ανά
πτυξης μιας στρατηγικής, δίχως «βαθμιαία» και «βλέποντας και 
κάνοντας». Ακόμα και το Μάη-Ιούνη 1947 που έχει αναγγελθεί 
το Δόγμα Τρούμαν κλπ, ο Μ. Βαφειάδης σε εισήγησή του στο Γε
νικό Αρχηγείο καθορίζει την αποστολή του ΔΣΕ σαν μέσο πίεσης 
για επιβολή δημοκροττικά αποδεκτής λύσης. Και βέβαια δεν ήταν 
δική του προσωπική άποψη.
Από το Σεπτέμβρη του '47 (3η ολομέλεια) που γίνεται λόγος πια 
για ανατροπή του μοναρχοφασισμού και για νίκη, αφού προη- 
γήθηκε δήλωση του Πορφυρογένη τον Ιούλη του ίδιου χρόνου 
στο συνέδριο του ΚΚ Γαλλίας για δημιουργία κυβέρνησης «Ελεύ
θερης Ελλάδας» μέχρι τη συγκρότηση κυβέρνησης (Χριστούγεννα 
'47), το αντίπαλο στρατόπεδο έχει ήδη αποκλείσει τις μεγάλες 
πόλεις, έχει κάνει απανωτές μαζικές συλλήψεις, μπλόκα και σά- 
ρωμα εκτός από τα στρατοδικεία κλπ, στις επαρχίες «σήκωναν» 
τον πληθυσμό και ερήμωναν τον τόπο. Συγκροτήθηκε πολιτικά 
ο συνασπισμός της ενιαίας πια αστικής τάξης, στο Μακρονήσι 
στοιβάζονται κατά δεκάδες χιλιάδες οι ύποπτοι φαντάροι κλπ. 
Οι υποσχέσεις για βοήθεια, αναγνώριση κυβέρνησης, παροχή 
υλικού κλπ, παραμένουν στον αέρα και σε συνέχεια το 1948 με 
την εξέλιξη που πήραν οι σχέσεις με τον Τίτο και τη Γιουγκο
σλαβία προστέθηκαν κι άλλοι δυσμενείς παράγοντες.
Κι εδώ η διπλή υποκρισία: όλοι όσοι μετά το 1956 και από πολ
λές πλευρές καυτηρίαζαν την επίρριψη από τον Ζαχαριάδη της 
ήττας στην «τιτοϊκή προδοσία», έκαναν πως δεν ήξεραν πως ο 
Τίτο και το ΚΚ Γιουγκοσλαβίας τότε έπαιζαν καθοριστικό ρόλο 
στην έκταση που θα έπαιρνε ο αγώνας του ΔΣΕ. Δεν «γνώριζαν» 
πως η εξάρτηση που είχε δημιουργηθεί θα ανέτρεπε πολλά δε
δομένα. Παρόλα αυτά η θυελλώδικη ανάπτυξη του ΔΣΕ στην Πε
λοπόννησο το χρόνο αυτό, η επιτυχής έστω αντιμετώπιση των 
εκκαθαριστικών επιχειρήσεων στη Ρούμελη και Θεσσαλία, και 
τέλος η επιτυχία της αντιμετώπισης στο Γράμμο-Βίτσι της μάχης 
του καλοκαιριού του 1948 που με την αντιστροφή ή μάλλον την
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αδυναμία εκμετάλλευσης της αρχής της αντιστροφής των πραγ
μάτων στο Μάλι-Μάδι που σκόρπισε τον πανικό στο εχθρικό 
στρατόπεδο, έδειξε πως έστω κι έτσι αν υπήρχε η δυνατότητα 
συγκέντρωσης μεγαλύτερων δυνάμεων στον αδύνατο αυτό 
«κρίκο» της εχθρικής παράταξης, η πορεία των πραγμάτων θα 
ήταν αλλιώτικη. Όμως είχε ήδη δεχτεί μια πρώτη πίεση η ηγεσία 
του ΚΚΕ για υποχώρηση, μια «πρώτη πίεση». Αυτό πρακτικά σή- 
μαινε πολλά πράγματα για τότε και αργότερα.
Και ο Ζαχαριάδης επιχειρεί αυτό που λέγεται τώρα «φυγή προς 
τα μπρος». Η πλατφόρμα Μ. Βαφειάδη15 ακριβώς ήταν «πλάγια 
πίεση» για συμμόρφωση προς τις υποδείξεις. Κι από κει η 5η 
Ολομέλεια (μακεδονικό, σοσιαλιστικός μετασχηματισμός) και οι 
τελευταίες επιτυχίες (Καρπενήσι). Ο Μωριάς γνωρίζει την τρα
γούδια του ΔΣΕ με αδυναμία εφοδιασμού, σε συνέχεια η Ρούμελη 
και τέλος το καλοκαίρι του '49 η δεύτερη μάχη του Γράμμου και 
η υποχώρηση.
Και ανοίγει η «μικρή κρίση» στο ΚΚΕ. (Ο Γούσιας στο βιβλίο του 
όπου είναι «ατάκτως ερριμένα» «γούσεια» άχρηστα ή δευτερεύ- 
ουσας σημασίας υλικά αλλά και πολύτιμα και ακατέργαστα στοι
χεία, μιλάει για τη στάση του Ζαχαριάδη κατά την υποχώρηση, 
αναφέροντας πως τον τράβηξαν για να «φύγει». Σα να ήθελε να 
πέσει εκεί και να μην περάσει ζωντανός στην Αλβανία...).

Κατά την περίοδο 1931 -1939 υπήρχε η ΚΔ. Στο ΚΚΕ όπως και σε 
άλλα κόμματα η ισχυροποίηση της θέσης των ηγετών που επι
διωκόταν με την προσπάθεια πρόσδοσης κύρους, συνοδευόταν 
βέβαια και με «ασφαλιστικές δικλείδες» ελέγχου που δεν ήταν 
έξω από τις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας της ΚΔ (επαφές

15. (Σ.τ.σ.) Η κριτική που έκανε ο Μ. Βαφειάδης ερχόταν μετά το «σπά
σιμό» του στην πρώτη μάχη του Γράμμου και είχε βγει για νοσηλεία «έξω». Η 
επικέντρωση στην αντίθεση παρτιζάνικος αγώνας κι όχι ταχτικός στρατός 
προδιέγραφε την πολιτική του «όπλα παρά πόδας» κλπ που επιβλήθηκε μετά 
την υποχώρηση του '49. Τελικά, ο Μολότωφ στη συνάντηση Στάλιν με Ζαχα
ριάδη, Παρτσαλίδη κλπ το είπε καθαρά πως ο «Μάρκος είχε δίκιο».
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αδιάκοπες με άλλα στελέχη, φοίτηση σε σχολές, ιδιαίτερες επα
φές κλπ). Ο ρωμέικος θυμοσοφισμός είχε δώσει το χαρακτηρι
σμό του «χατζή» ή «χατζηλικιού» σ' όσους είχαν πάει και παρα- 
μείνει στη Μόσχα. Και τον όρο τον χρησιμοποιούσαν βέβαια για 
να ειρωνευτούν κάποιον ή κάποιους που τα μυαλά τους απ' 
αυτό είχαν πάρει αέρα ή εμφάνιζαν τέτια συμπτώματα.
Ο «μέγας χατζής» Γ. Ιωαννίδης θα σαρκάσει αργότερα τον Μ. 
Βαφειάδη πως «το χατζηλίκι τού σήκωσε τα μυαλά», ο Π. Ρού
σος και ακόμα ο Σκλάβαινας, ο Μιχαηλίδης και Δ. Μάθεσης, αλλά 
και ο Β. Νεφελούδης ήταν «χατζήδες». Ο Σκλάβαινας έσπασε 
στην Κέρκυρα, έκανε δήλωση και τίποτα πέρα απ' αυτό. Στην 
κατοχή πιάστηκε και εκτελέστηκε με τους 200 στο Σκοπευτήριο 
της Καισαριανής. Ο Β. Νεφελούδης από την Κέρκυρα μεταφέρ
θηκε σε στρατόπεδο στην Ιταλία. Απελευθερώθηκε με την 
πτώση του Μουσολίνι και πέρασε στη Μ. Ανατολή όπου χάρη 
στη θέση που κατείχε πριν στο κόμμα έπαιξε ρόλο «ακουόμενου 
συμβούλου» στην οργάνωση. Για τους άλλους αναφερθήκαμε.
Ο Δ. Παρτσαλίδης που έδειχνε μεγαλύτερη ευαισθησία στις 
υποδείξεις αδελφών κομμάτων, αφού είχε πάει με αντιπροσω
πεία στη Μόσχα (ΕΑΜική) το 1946, στην Ιταλία (συνάντηση με 
Τολιάτι κλπ), είχε σπεύσει αμέσως κατά την τελευταία μάχη του 
Γράμμου (1949) να υιοθετήσει και να γίνει αποδεχτή η υπόδειξη 
του Μ. Σέχου που ανησυχούσε μήπως η μάχη μεταφερθεί μέσα 
στην Αλβανία -και έκανε μια «σοφή υπόδειξη»: τα τμήματα του 
ΔΣΕ να κάνουν ένα είδος «εξόδου του Μεσολογγίου», δηλαδή να 
εισχωρήσουν σα σφήνα αυτοκτονίας στο κέντρο της εχθρικής 
παράταξης- θα παίξει το ρόλο που έπαιξε ανεπιτυχώς ο Μ. Βα- 
φειάδης. Στη συνέχεια, θα «του φύγουν» -όπως θα δηλώσει ο 
ιίιος- «τα καφάσια από τα μάτια», για τις ικανότητες του Ζα
χαριάδη και θα ανοίξει τη μικρή κρίση αφού μετά τον Μ. Σέχου, 
θα συζητά αδιάκοπα με τον Πετρώφ (εκπρόσωπο του ΚΚΣΕ για 
το ΚΚΕ). Ήδη η σύγκρουση με το ΚΕ Αλβανίας είχε κινήσει τις δια
δικασίες για διεθνή παρέμβαση.
Στην ολομέλεια της ΚΕ έγινε ενημέρωση για τη συνάντηση με 
τους Στάλιν, Μολότωφ και τον Ε. Χότζα, αλλά δεν ειπώθηκαν
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όλα. Ο Παρτσαλίδης θα προκαλεί τον Ζαχαριάδη με επί λέξει 
φράσεις που είχαν ειπωθεί από το Μολότωφ κυρίως, και που ο 
Ζαχαριάδης δεν μπορούσε να του πει τι ακριβώς έκανε (δηλαδή 
τι μου λες ότι μας είπε ο τάδε... κλπ). Αλλά το δούλεμα επεκτά
θηκε (η X. Χατζηβασιλείου και σε λίγο ο Καραγιώργης και άλλοι 
που δεν εκδηλώθηκαν τότε, προεξοφλούν πως ο Ζαχαριάδης θα 
φύγει από την καθοδήγηση· είχε γίνει και η καταγγελία Μ. Βα
φειάδη για χαφιεδισμό). Γιατί όλα αυτά;
Μετά τη διάλυση της ΚΔ οι σχέσεις του ΚΚΣΕ με τα ΚΚ περνάνε 
από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων που έχει ένα μηχανισμό όπου 
έχει ενταχθεί ένα αρκετά σημαντικό μέρος του μηχανισμού της 
ΚΔ βέβαια, αλλά και επιλεγμένα στελέχη του ΚΚΣΕ με κάποιες ει
δικές γνώσεις και σχέσεις με το αντίστοιχο κόμμα. Ο Πετρώφ λχ 
ήταν ρωμιός της Σοβιετικής Ένωσης. Αν το πραγματικό του 
όνομα ήταν Πετρώφ ή αλλιώς, δεν το ξέρουμε κι ούτε έχει ση
μασία.
Αλλά πριν από τον Πετρώφ, κι όταν υπήρχε η ΚΔ, έπαιζαν ρόλο 
διπλωμάτες σε πρεσβείες που είχαν άμεση σύνδεση με το τμήμα 
αυτό του ΚΚΣΕ. Έτσι ο Τσερνίτσεφ, επιτετραμμένος στην πρε
σβεία στην Αθήνα πριν από τον πόλεμο, ήρθε με τη σοβιετική 
στρατιωτική αποστολή τον Ιούλη 1944 στην Ελεύθερη Ελλάδα 
σαν υπαρχηγός της συνταγματάρχης, και ήταν με αυτόν που 
συναντήθηκε μυστικά (δίχως να το ξέρει κανένας) ο Ιωαννίδης 
για να τον «εξερευνήσει» όπως είπε ο ίδιος πολύ αργότερα. (Σε 
άλλο κείμενο αναφέρονται τα σχετικά). Ο Τσερνίτσεφ θα μείνει 
στην Ελλάδα σαν επιτετραμμένος για πολλά χρόνια.
Αλλά στην κατοχή αναπτύχθηκαν ιδιότυπες σχέσεις οργανώ
σεων του ΚΚΕ, στην Ήπειρο και Μακεδονία με τα αντίστοιχα 
κόμματα. Και είχαμε φαινόμενα «χατζηλικιού» βαλκανικού χαρα- 
χτήρα.
Η οργή του Ζαχαριάδη κατά του Λ. Στρίγκου, γραμματέα του 
Μακεδονικού Γραφείου, όπως εμφανίζεται στα γραφτά δεν είναι 
άσχετη με ορισμένα συμβάντα της κατοχής. Δύο παραδείγματα: 
ήταν από τους πιο οργισμένους για τη στάση του Π. Ρούσου στο 
Λίβανο. Το Δεκέμβρη του '44 ο Γ. Σιάντος, γραμματέας του κόμ
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ματος, δίνει εντολή να αφοπλιστούν ή να χτυπηθούν οι άγγλοι 
στη Θεσσαλονίκη. Δεν συμβαίνει τίποτα. Καπετάνιος του ΕΛΑΣ 
Μακεδονίας-Θράκης ο Μ. Βαφειάδης κλπ κλπ. Μέσω Στρίγκου 
όμως έρχονταν τότε τα τηλεγραφήματα του «παππού» (Γ. Δη
μητρώφ) που δημιούργησαν αρχικά, από κακή αποκρυπτογρά
φηση (;) την εντύπωση πως θα υπάρξει υποστήριξη και ώθησαν 
τον Γ. Σιάντο να είναι επιθετικός στη συνάντηση με τον Τσώρ- 
τσιλ (Χριστούγεννα '44), για να αποκρυπτογραφηθεί σωστά το 
τηλεγράφημα και να διαταχτεί υποχώρηση από την Αθήνα. 
Ένας άλλος, «βαλκανικού» χαρακτήρα και όχι μόνο, ήταν ο Α. 
Τζήμας εκπρόσωπος στο Στρατηγείο του Τίτο.
Η ειδική θέση που είχε δοθεί από το ΚΚΣΕ στο ΚΚ Γιουγκοσλα
βίας μετά τον πόλεμο έθετε το ΚΚΕ σε μια σχέση «δεύτερης 
εξάρτησης»· Είχαν δημιουργηθεί στην περίοδο 1943-44 ένα σωρό 
ζητήματα που έδειχναν όχι μονάχα μια επιδίωξη «καπελώμα- 
τος» αλλά και ηγεμονισμού στο εθνικό πεδίο. Η αποστολή μετά 
τη Βάρκιζα πολλών χιλιάδων αγωνιστών, αλλά και το πέρασμα 
-λόγω της τρομοκρατίας- άλλων πολλών χιλιάδων ανθρώπων 
στη Γιουγκοσλαβία, η συμφωνία ή συναίνεση για τη δημιουργία 
του στρατοπέδου του Μπούλκες, υλοποίησε αυτή την εξάρ
τηση. Ο Ν. Ζαχαριάδης το αποδέχτηκε αυτό. Και από το Βελι
γράδι ο Ιωαννίδης επέβλεπε την εφαρμογή του «βαθμιαίου» και 
«βλέποντας και κάνοντας» πριν βγει ο Ζαχαριάδης έξω. Η εξάρ
τηση επεκτάθηκε και στο στρατιωτικό σχέδιο16. Οι απευθείας 
επαφές με το ΚΚΣΕ έγιναν για πρώτη φορά το 1947 και επανα- 
λήφθηκαν, αλλά μέχρι τη ρήξη με τον Τίτο και παρά το «αλώνι
σμα» που έκανε ο Ζαχαριάδης προς κάθε μεριά, όλα ήταν προ
σανατολισμένα στη βάση της σχέσης αυτής. Όταν το καλοκαίρι 
ασκήθηκε η πρώτη πίεση για υποχώρηση του ΔΣΕ -γιατί η ανά
πτυξη του ένοπλου αγώνα, μαζί με τη στροφή του Τίτο, έβαλε

16. (Σ.τ.σ.) Εδώ είχε τη θέση του αυτό που είχε πει ο Μάο για το «σχέδιο» 
που πρόβαλαν οι 28 1/2 μπολσεβίκοι του ΚΚ Κίνας το 1934: «Το σχέδιο αυτό εί
ναι ό,τι χρειάζεται για να μας οδηγήσει στην ήττα».
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σε ανησυχίες τις ηγεσίες των κομμάτων της Βουλγαρίας και 
Αλβανίας αλλά και για τους σοβιετικούς, δημιουργούσε και δι
λήμματα και είχαν ήδη άλλα μέτωπα (Κίνα - Βερολίνο)- δεν πήρε 
τη μορφή άμεσης προειδοποίησης (ή κάνετε αυτό ή θα κάνουμε 
εκείνο) αλλά μιας προειδοποίησης γενικά: έχετε την ευθύνη 
εσείς. Και κατά τον Γούσια δόθηκαν και υποσχέσεις για συγκε
κριμένη βοήθεια σε εξοπλισμό. Αλλά τότε εξελισσόταν η τελική 
φάση της επίθεσης του Λαϊκού Στρατού της Κίνας και οι διάφο
ροι «μανδαρίνοι» είχαν σκορπίσει σε ορισμένο βέβαια επίπεδο 
τις υποψίες για ένα «Μάο, δεύτερο Τίτο». Οι πολυπράγμονες Π. 
Ρούσος και Κ. Καραγιώργης, ενημερωμένοι γι' αυτά, μετά την 
υποχώρηση του ΔΣΕ «στοχάζονταν» για το αν ο Μάο θα γίνει 
δεύτερος Τίτο. Η «φυγή προς τα μπρος» του Ν. Ζαχαριάδη ήταν 
κάτι που αντικρυζόταν διπλά: δεν θα τα καταφέρει, αλλά αν τα 
καταφέρει;
Αλλά υπήρχε κι άλλος βασικότερος λόγος. Ο Ν. Ζαχαριάδης δεν 
μπορούσε βέβαια να ανεξαρτητοποιηθεί με τη μια ή την άλλη έν
νοια, αλλά το ΚΚΕ και το λαϊκό κίνημα της Ελλάδας είχε σταθεί 
στο πεδίο δοκιμασίας της Αντιχιτλερικής Συμμαχίας και έπαιξε 
ρόλο τμήματος θυσίας όχι μονάχα μια, αλλά τρεις φορές στην 
ιστορία του διεθνούς κομμουνιστικού και αντιμπεριαλιστικού 
απελευθερωτικού κινήματος. Μετά από τρεις διαδοχικές τέτιες 
δοκιμασίες σε συνθήκες διεθνούς έντασης θα παρέμενε όπως 
πριν, όταν είχε επικεφαλής του έναν ηγέτη που βέβαια ήταν δε
μένος με το ΚΚΣΕ και την ΕΣΣΔ αλλά που έδειχνε μια ιδιαιτερό
τητα σε σχέση με άλλους ηγέτες ΚΚ, ήταν μέχρι τότε παρόλα 
αυτά αγαπητός στο κόμμα του και έξω, και υπερείχε όλων των 
συνεργατών του σε ικανότητες; Κι ακόμα περισσότερο, δεν θα 
έπρεπε να δοκιμαστεί το ίδιο το κόμμα για το αν θα συνεχίσει και 
μελλοντικά έτσι, «αν χρειαστεί να ξαναρχίσετε» όπως έθεσε το 
ερώτημα ο Μολότωφ και το επανέλαβε επί λέξει ο Παρτσαλίδης 
στην 7η ολομέλεια του 1950; Αν προστεθεί και η παρουσία στην 
ΕΣΣΔ και άλλων δεκάδων χιλιάδων μαχητών που θα έπρεπε να 
παραμείνουν ετοιμοπόλεμοι με τις απαιτήσεις και τις διαγραφό- 
μενες εξελίξεις;
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Την ίδια περίπου εποχή -η χρονική διαφορά είναι μηνών- ο Το
λιάτι ύστερα από ένα «οδικό ατύχημα» στην Ιταλία κινδύνεψε να 
πεθάνει. Κατά την ανάρρωσή του στην ΕΣΣΔ, τέθηκε στον ίδιο 
και στη διεύθυνση του κόμματος η πρόταση του Στάλιν να πε
ράσει στην «άλλη ζώνη» και να αναλάβει την ηγεσία της Κομιν- 
φόρμ. Ο Τολιάτι δεν ήθελε με κανένα τρόπο να φύγει από την 
Ιταλία. Ο Στάλιν επικαλούνταν και το ότι δύο φορές έγινε στό
χος δολοφονικής επίθεσης και έπρεπε να προφυλαχτεί. Ο Το- 
λιόττι διαμήνυσε στο «δεύτερο άνθρωπο» του κόμματος, τον Π. 
Σέκκια, πως δεν θα ήθελε να παρθεί απόφαση που να δέχεται 
την πρόταση Στάλιν. Και η διεύθυνση του ΚΚ Ιταλίας κατέφυγε 
σε μια πολύ «ιταλική» λύση. Να αναλάβει ο Τολιάτι την ηγεσία 
της Κομινφόρμ, αλλά πριν, να γυρίσει στην Ιταλία και να οργα
νώσει το επικείμενο συνέδριο του κόμματος. Φυσικά αυτό δεν 
ικανοποίησε ούτε τον Στάλιν ούτε τον Τολιάτι. Σε συνάντηση 
αντιπροσωπειών των δύο κομμάτων στη Μόσχα, που ο Τολιάτι 
θα έκανε και το διερμηνέα αφού ήταν πολύγλωσσος, ο Στάλιν 
«ευθέως» τους τα έψαλε. «Εσείς δεν θέλετε να δυσαρεστήσετε 
ούτε εμάς, ούτε τον σ. Τολιάτι. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. 
Είναι φανερό πως ο Τολιάτι δεν θέλει να αποδεχτεί την πρόταση 
και δεν το λέει καθαρά. Δεν πρόκειται να σας πιέσουμε». [Κατά 
τη συζήτηση ο Μολότωφ αντιλήφθηκε πως ο Τολιάτι δεν μετέ
φραζε στους ιταλούς συντρόφους του όλα όσα έλεγε ο Στάλιν 
και ούτε μετέφραζε στον Στάλιν όλα όσα έλεγαν οι ιταλοί σύ
ντροφοί του...]. Φυσικά έληξε εκεί το ζήτημα για τον Στάλιν. 
Αλλά όχι για τον Τολιόττι που είχε εκμανεί γιατί δεν ψήφισαν ομό
φωνα οι δικοί του πως ήταν απόλυτα απαραίτητος στην Ιταλία. 
Βέβαια το περιστατικό αυτό έχει πολλές πλευρές. Κι αργότερα 
θα ειπωθεί πως ο Τολιάτι υποψιαζόταν πως θα τον «έτρωγε» ο 
Στάλιν και άλλες παρόμοιες ανοησίες.
Εδώ η παράθεση του περιστατικού δείχνει πως το «χατζηλίκι» 
δεν είχε πάρει τα μυαλά. Ο Σέκκια, ο «άνθρωπος του Στάλιν» 
στο ΚΚ Ιταλίας όπως θα περάσει στη «μυθολογία» του ΚΚ Ιτα
λίας, ύστερα από λίγα χρόνια πλήρωσε την υιοθέτηση αυτής της 
«ιταλικής» λύσης. Όμως ούτε του πέρασε ποτέ από το μυαλό,
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το έδειξαν οι πράξεις του, να παίξει το ρόλο που έπαιξαν στη 
«μικρή κρίση» του ΚΚΕ του 1950 άλλοι...
Ο Μ. Βαφειάδης την καταγγελία του για «χαφιεδισμό» του Ζα
χαριάδη την έκανε και σε πολυμελή επιτροπή του ΚΚΕ που με 
απόφασή της σε συνέχεια την έκρινε με τα χειρότερα λόγια. (Δεν 
εμπόδισε πολλούς να πουν και να κάνουν ό,τι έκαναν μετά το 
1956). (Η καταγγελία υιοθετούσε εκατό τα εκατό τα όσα είχε 
γράψει ένας Χατζηαναστασίου που ήταν στο Νταχάου, αλλά 
ήταν δημοσιογράφος-χαφιές του Μανιαδάκη. Πως ο Ζαχαριάδης 
στο Νταχάου ήταν χαφιές της διοίκησης του στρατοπέδου γιατί 
έκανε το διερμηνέα εκπρόσωπο μιας ακτίνας κρατουμένων). 
Αλλά δεν περιοριζόταν σ' αυτό. Τον κατηγορούσε πως σε συ
νεργασία με τον Ζέρβα, οργάνωσε τη δολοφονία του Ζέβγου στη 
Θεσσαλονίκη. Και από κει και πέρα μια συλλογή φράσεων που 
είχε ακούσει από τον Ζαχαριάδη που έδειχναν αντισοβιετισμό, 
και σ' αυτό έδινε ιδιαίτερο βάρος.
Στη συνάντηση με το Στάλιν, έγινε ένα κείμενο εκτίμησης για τη 
δράση του ΚΚΕ και για τα καθήκοντά του. Αυτό χρησίμευε σαν 
βάση στην εισήγηση στην Τρίτη Συνδιάσκεψη. Και μαζί με τη βα
σική ενημέρωση για τη συνάντηση με τον Στάλιν κλπ, «ένα σωρό 
κόσμος» ήξερε πράγματα που ύστερα από λίγα χρόνια θα παρί- 
στανε πως δεν ήξερε.
Στη συνάντηση με τους Στάλιν-Μολότωφ ο Ε. Χότζα ήταν ιδιαί
τερα επιθετικός κατά του ΚΚΕ και άνετα «ξέσκιζε» την οπορ- 
τουνιστική γραμμή. Στις «Αναμνήσεις» του δίνει μια ολότελα αυ
θαίρετη εκδοχή των συζητήσεων, πως δικαιώθηκε εκατό τα 
εκατό από τον Στάλιν, πως οι έλληνες δεν είχαν τι να πουν και 
άλλα πολλά. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν να μη μείνουν στην 
Αλβανία οι μαχητές του ΔΣΕ, που αρχικά ήθελε να τους χρησι
μοποιήσει σαν «ταξιαρχίες εργασίας», να πάρει την υπόδησή 
τους, τα όσα είχαν μεταφέρει κλπ κλπ. Σ' αυτά δεν «πήρε το δί
κιο του». Αλλά έγινε κατανοητό το πρόβλημα που θα του δημι
ουργούσε η παρουσία των μαχητών του ΔΣΕ και επιταχύνθηκε 
η μεταφορά τους, πράγμα που είχε γίνει ήδη.
Ο Στάλιν στη συνάντηση είπε πως δεν έπρεπε να φτάσει το ΚΚΕ
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στη Βάρκιζα. Του υπενθύμισαν τα τηλεγραφήματα Δημητρώφ. 
«Ο Δημητρώφ δεν είναι το ΚΚΣΕ», απάντησε. Καλό μάθημα για 
τους χατζήδες, αλλά όχι και τόσο πειστικός ο εκ των υστέρων 
διαχωρισμός. Γιατί ο Ποπώφ και ο Τσερνίτσεφ ήταν στην 
Ελλάδα. Ένας «μορφασμός» τους -κατά τον Ιωαννίδη- και δεν θα 
παιρνόταν υπόψη το τηλεγράφημα του Δημητρώφ. Και ο προ
σανατολισμός μετά την υποχώρηση από την Αθήνα, που είχε 
αρχίσει ήδη (ανασυγκρότηση του ΕΛΑΣ, μέτρα για παρατετα- 
μένο αγώνα κλπ) θα ολοκληρωνόταν. Αλλά το «μη την κάνετε» 
σήμαινε και αντίστοιχες υποχρεώσεις από την πλευρά των υπο- 
βαλλόντων το «μη την κάνετε». Και στο τέλος των συζητήσεων 
αναφέρθηκε η καταγγελία Μ. Βαφειάδη που βέβαια δεν τη θεω
ρούσαν βάσιμη, αλλά αφού έγινε έπρεπε να εξεταστεί.
Ετσι ο Ζαχαριάδης είναι γραμματέας με μια «υποθήκη» πολύ βα
ριά. Ζήτησε να αντικατασταθεί αλλά αυτό απορρίφτηκε. Και 
έτσι πέρασε το ΚΚΕ σε μια σκληρότατη περίοδο ανασυγκρότη
σης, με το διεθνή ορίζοντα απειλητικό, με μια μόνιμη πληγή στον 
καθοδηγητικό του πυρήνα. Από το ένα μέρος υπήρχε η κατηγο
ρηματική θέση του Στάλιν να κάνει τη δουλειά του ο Ζαχαριά
δης, και από την άλλη στη Μόσχα, στη «Σχολή» ή τις «Σχολές» 
υφαίνονταν φιλοδοξίες, και όχι μονάχα. Μέχρι την Αθήνα έφτα
ναν όλα αυτά. Αφού στους υποψήφιους για την ηγεσία «φερό
ταν» και ο Πλουμπίδης, «ο άνθρωπος της Αθήνας» κατά τους 
πάντα καλά γνωρίζοντες τις διαθέσεις της «κεφαλής».
Για όλη αυτή την περίοδο της ανασυγκρότησης και αναδιάταξης 
των δυνάμεων του ΚΚΕ και του προσανατολισμού τους, συ
γκροτήθηκαν και προβλήθηκαν και παραμένουν στη «μνήμη» 
πολλών από διαδοχικές γενιές, στρεβλωμένες εικόνες για πολλά 
πράγματα. Οι φωτεινές πλευρές έγιναν σκοτεινές και αντί
στροφα, οι δεύτερες αποδίδονται βέβαια ψυχογραφικά στον Ζα
χαριάδη, οι πρώτες σε μια μυθολογία πως παρά τη λαθεμένη 
πολιτική «ορισμένοι κομμουνιστές μέσα στην Ελλάδα εφάρμοσαν 
σωστή γραμμή» και πέτυχαν θετικά πράγματα. Η επανάληψη 
του «λενινιστικού πυρήνα» στα ελλαδικά πλαίσια.
Η γραμμή για την περίοδο 1950-52 ήταν ανάπτυξη αγώνων πο
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λιτικών, οικονομικών, για την ειρήνη, για τη δημοκρατία και την 
αμνηστία, και μαζί διατήρηση μικρών ευκίνητων βάσεων του 
ΔΣΕ που να υποβοηθήσουν την ανάπτυξη των παράνομων ορ
γανώσεων και να αποτελούν βάση ερεισμάτων για κάθε ενδεχό
μενο «τα όπλα αντίστροφα».
Η διπλή αυτή πολιτική σήμαινε διατήρηση σε ετοιμότητα των 
μαχητών του ΔΣΕ (γι' αυτό αποστολές πολλών σε σχολές, καθε
στώς ημι-στρατιωτικής πειθαρχίας στην Τασκένδη, αλλά και 
αποστολές στελεχών για παράνομη δουλειά στην Ελλάδα).
Οι κατευθύνσεις αυτές συνδέονται άμεσα με την εκτίμηση για τη 
διεθνή κατάσταση που έκανε το ΚΚΣΕ. Ο πόλεμος στην Κορέα 
μαινόταν, το ΝΑΤΟ αναπτυσσόταν, το δίχτυ των αμερικανικών 
βάσεων συσφίγγονταν γύρω από τη «δεύτερη ζώνη», ενώ ο μα
καρθισμός μαινόταν στις ΗΠΑ.
Από κει και ο χαρακτηρισμός για «επαναστατική κατάσταση 
στην Ελλάδα» «παρά την ήττα του ΔΣΕ». Η εφαρμογή αυτής της 
γραμμής σήμαινε συνέχιση και επαύξηση της «βαριάς καλογερι
κής» για τα μέλη του κόμματος. Και σήκωσαν το βάρος αυτό. 
Μέσα στην Ελλάδα είχαν διασωθεί παρά τα σκληρά χτυπήματα 
της περιόδου 1946-50 οργανώσεις, δίχτυα, επαφές που έδωσαν 
τη δυνατότητα αμέσως μετά την υποχώρηση του ΔΣΕ να εκ
φραστεί η δύναμη του λαϊκού κινήματος. Στις εκλογές του 
Μάρτη 1950 εμφανίστηκε ο Πλαστήρας με την ΕΠΕΚ που ήθελε 
(δηλαδή ήθελαν πολλοί) να οικειοποιηθεί την κληρονομιά του 
ΕΑΜικού κινήματος. Να αναστήσουν τον παλιό βενιζελικό φιλε
λευθερισμό σε «νέες συνθήκες». Από την άλλη, πλήθος από 
ΕΑΜικούς, ΕΑΜογενείς κ.ά. παράγοντες που συσπειρώνονται 
από τον I. Σοφιανόπουλο στη «Δημοκρατική Παράταξη». Η συμ- 
μαχία (αγγλοαμερικάνικη) στη διαχείριση της Ελλάδας πειραμα
τίζεται, ενιαία ως προς τους στόχους, αλληλοσπαρασσόμενη 
στη διατήρηση ή επαύξηση θέσεων. Από κει τα «ρήγματα» και οι 
«χαραμάδες» που πάει να περάσει το ΚΚΕ. Κι εδώ αρχίζουν τα 
δύσκολα.
Η γραμμή της πιο πλατιάς δημοκρατικής ενότητας εφαρμόζεται 
από τα «δύο κέντρα» που έχουν διαμορφωθεί διαφορετικά. Ο
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Πλουμπίδης επικεφαλής του κλιμακίου έχει έρθει σε αντίθεση με 
ένα κομμάτι που προέρχεται από τα στελέχη που προέρχονται 
από την καθοδήγηση της ΕΠΟΝ και που «παίρνουν γραμμή» μο
νάχα από το σταθμό Ελεύθερη Ελλάδα. Αλλά το πράγμα δεν πε
ριορίζεται σ' αυτούς. Ο Κ. Θέος που ήταν μέλος του κλιμακίου 
βγαίνει μέσα στο 1949 «έξω» και καταμαρτυράει κατά του Πλου
μπίδη πολλά, που θα τα ανακαλέσει μετά το 1956. Το «δεύτερο 
κέντρο» επίσης παίρνει αποστάσεις και εφαρμόζει «καθαρό
τερη» γραμμή. Στις πρώτες εκλογές του 1950 η νίκη είναι κα
θαρή υπέρ των κομμάτων που πρόβαλαν δημοκρατικά συνθή
ματα. Εκλέγεται βουλευτής ο Δ. Χριστάκος που συνδέεται με το 
κλιμάκιο του ΚΚΕ. Οι εκλογές του Μάρτη 1950 ήταν οδυνηρή έκ
πληξη για τους «νικητές». Θα υπάρξει μια περίοδος πολιτικής 
αστάθειας δυόμιση χρόνων με αλλεπάλληλες εκλογές και διαδο
χικές κεντρώες κυβερνήσεις που θα διαχειριστούν τα μεταπολε
μικά προβλήματα, ενώ στο «βάθος» ο αμερικανο-αγγλικός αντα
γωνισμός θα κυριαρχεί, και που θα «χρωματίζεται» με απόπει
ρες πραξικοπημάτων (Ιούνης 1951), πριν επιβληθεί ο Ελληνικός 
Συναγερμός του Α. Παπάγου που θα απορροφήσει ένα σημα
ντικό τμήμα του «φιλελεύθερου» πολιτικού κόσμου.
Τα δολάρια του σχεδίου Μάρσαλ θα εξανεμιστούν (τρία δισ. δο
λάρια της εποχής). Και οι καβγάδες για τη «μη εκβιομηχάνιση» 
θα συνεχιστούν και μετά το 1952-53 όπου ο στρατάρχης προω
θεί τον «εκσυγχρονισμό» υπ' αριθμόν 1. Οι πανηγυρισμοί της νί
κης δεν θα διαρκέσουν πολύ. Η καμπάνια για το Μακρονήσι θα 
μεταστρέψει το κλίμα.
Στις εκλογές του Μάρτη 1950 θα δημιουργηθεί παρόλα αυτά μια 
σύγχυση. Το «δεύτερο κέντρο» θα δώσει κατεύθυνση για ψηφο
δέλτια με συνθήματα ΚΚΕ κ.ά. Αργότερα θα επιχειρηθεί να απο
δοθεί αλλού η ευθύνη.
Το καλοκαίρι του '50 θα σταλούν στην Ελλάδα ο Ν. Μπελογιάν- 
νης και ο Ν. Ακριτίδης σαν εφεδρεία, θα εκδοθεί η καθημερινή 
εφημερίδα Δημοκρατικός με διευθυντή τον Δ. Χριστάκο που θα 
καθοδηγείται απευθείας από τον Ν. Μπελογιάννη, και που θα 
κλείσει στο τέλος του χρόνου όταν θα πιαστεί ο Μπελογιάννης
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και άλλοι. Επιχειρείται η σύσταση νόμιμου πολιτικού οργανισμού 
μέσω ΕΑΜικών προσωπικοτήτων και θα δοκιμαστούν σχήματα 
όπως ο Δημοκρατικός Συναγερμός ή άλλα για τις δημοτικές 
εκλογές του '51, όπου πάλι θα δοθούν δύο γραμμές και δύο 
υποψήφιοι (Δ. Γονατάς, Γ. Σπηλιόπουλος).
Στη βάση όλων αυτών ήταν οι «τριβές» με το κλιμάκιο Πλου- 
μπίδη, που από μια στιγμή κι έπειτα θα πάρει τον χαραχτήρα ρή
ξης μέσα στη νόμιμη κύρια δουλειά. Ήδη το άλλο κέντρο παρεμ
βαίνει στις νεολαίες νόμιμων κομμάτων (Σοφιανόπουλου, Αριστε
ρών Φιλελεύθερων, αργότερα ΕΠΕΚ όπου ο Γραμματέας ή Πρόε
δρός της Σ. Πεπονής θα μείνει μόνος του κατά τη διάρκεια της 
καμπάνιας για το Μπελογιάννη). Οι ΕΑΜικές προσωπικότητες 
που ένα μέρος τους είχε πιαστεί και αφεθεί, ή με διάφορες μορ
φές δηλώσεων ή με «μεσολαβήσεις» ενθαρρύνονταν να αναπτύ
ξουν δράση αρχικά μέσα στη Δημοκρατική Παράταξη ή αυτό
νομα. Ταυτόχρονα, πλήθος από μακρονησιώτες «αποχαρακτηρι
σμένοι» είχαν βγει βουλευτές με την ΕΠΕΚ ή κινούνταν γύρω απ' 
αυτήν. (Και σήμερα στο ΠΑΣΟΚ ακόμα υπάρχουν οι γηραιότε- 
ροι). Πολλοί απ' αυτούς έπαιζαν διπλό παιχνίδι ή προσπαθού
σαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Αλλοι πασχίζουν... 
Τελικά έπειτα από εκβιασμούς και πουλήματα, το καλοκαίρι του 
1951 συγκροτήθηκε η ΕΔΑ σαν συνασπισμός τέτιων ομάδων ή 
κομμάτων με πρόεδρο τον Γ. Πασαλίδη. Είχε μεσολαβήσει η συ
γκρότηση του Δημοκρατικού Συναγερμού (Μιχ. Κύρκος) που κα
τέληξε στους διπλούς υποψήφιους στις δημοτικές εκλογές και 
σε άπειρα παράπονα του Κύρκου στον Πλουμπίδη για την απα
ράδεκτη συμπεριφορά του Ν. Μπελογιάννη. Τελικά ο γερο-Μι- 
χάλης έκανε το πρώτο κατόρθωμα. Σε λίγο θα κάνει και δεύτερο 
(Μπελογιάννης: «Ο Μιχ. Κύρκος νομίζει πως το κόμμα είναι ο πί
θος των Δαναΐδων»)*17).

17. (Σ.τ.σ.) Το δεύτερο κατόρθωμα ήταν πως μετά την «έκπτωση» των εξό
ριστων βουλευτών διεκδικώντας τη θέση που άδειασε, που έπαιρνε ο Α. Μπριλ- 
λάκης, κατάγγειλε πως έχει απολυθεί σαν τρελός από το Μακρονήσι και δεν δι
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Ταυτόχρονα δημιουργείται νόμιμη οργάνωση νεολαίας η ΕΔΝΕ και 
το όργανό της «Φρουροί της Ειρήνης». Μετά τη σύλληψη Μπε- 
λογιάννη κλπ, ο Πλουμπίδης πήρε εντολή να αποτραβηχτεί στην 
εφεδρεία. Θα ξαναπάρει εντολή το καλοκαίρι του '51 να καθοδη
γήσει την εκλογική δουλειά για τις εκλογές του φθινοπώρου.
Και η σύγκρουση γίνεται σχετικά με το αν θα προβληθούν σε 
εκλόγιμες θέσεις εξόριστοι και φυλακισμένοι και με το σε ποια 
σειρά θα ακολουθήσουν οι «άλλοι». Η Ασφάλεια προβοκάρει. Ο 
Καραχάλιος υποδιοικητής της Ασφάλειας λχ πιάνεται στη Ν. Ιω
νία από αστυνομικούς της Ασφάλειας της Χωροφυλακής με «συ
νεργείο» που μοιράζει προκηρύξεις με υπογραφή ΚΚΕ και Πλου- 
μπίδης-Μαχαιρόπουλος. Τελικά μπαίνουν σε εκλόγιμη σειρά οι 
φυλακισμένοι και οι εξόριστοι, αλλά όχι ο Μπελογιάννης. Μετά 
τις εκλογές αφήνονται όσοι εξόριστοι είχαν βγει βουλευτές (Γα- 
βριηλίδης, Σαράφης, Ηλιού, Πρωιμάκης, Τσόχας, Ιμβριώτης) 
αλλά όχι οι φυλακισμένοι. Πριν από τις εκλογές άρχιζε να βγαί
νει σαν καθημερινή εφημερίδα της ΕΔΑ, η «Δημοκρατική». Η ΕΔΑ 
ανασυγκροτείται με την εισδοχή σε καθοδηγητικές θέσεις των 
εξόριστων βουλευτών. Αλλά σε δύο μήνες «ανακαλύπτει» η 
Ασφάλεια τον ασύρματο του Βαβούδη στην Καλλιθέα, το εκλο
γοδικείο κηρύσσει έκπτωτους τους βουλευτές, κλείνεται η «Δη
μοκρατική», πιάνονται οι εξόριστοι βουλευτές Γαβριηλίδης, Τσό
χας, Ιμβριώτης. Και η «ασυρματολογία» δίνει και παίρνει με την 
έναρξη της δεύτερης δίκης του Μπελογιάννη, με την ανάσυρση 
του νόμου 375 (περί κατασκοπείας), αφού είχαν πιαστεί «σή
ματα» και στην Καλλιθέα αλλά και στη Γλυφάδα.
Στις αρχές του 1952 ο Πλουμπίδης στέλνει γράμμα που δημοσι
εύεται στις εφημερίδες που με αυτό ζητάει να αφεθεί ελεύθερος 
ο Μπελογιάννης και να δικαστεί αυτός στη θέση του αφού αυτός

καιούται έδρας!!! και έγινε σύνθημα των «πρώτων» εκτο-ολομελιτών εντός 
Ελλάδας τα περί «τρέλας» κλπ, γιατί ο γερο-Μιχάλης τότε δεν τα κατάφερε. 
Αυτά και άλλα θεωρήθηκαν «καλώς γενόμενα» και ο Μιχ. Κυρκος ξανάγινε βου
λευτής και πολλά άλλα.
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είναι υπεύθυνος του παράνομου μηχανισμού του ΚΚΕ. Ο ραδιο
φωνικός σταθμός Ελεύθερη Ελλάδα μεταδίδει ανακοίνωση του ΠΓ 
του ΚΚΕ που χαραχτηρίζει την επιστολή πλαστή και λέει πως ο 
Πλουμπίδης είναι έξω από την Ελλάδα. Στις 30 Μάρτη 1952 εκτε- 
λούνται οι Μπελογιάννης, Μπάτσης, Αργυριάδης, Καλούμενος.
Η καμπάνια που είχε αναπτυχτεί για τη σωτηρία του μέσα κι 
έξω από την Ελλάδα εκφράστηκε και με πάλη μέσα στην κυβέρ
νηση Πλαστήρα (κύρια από τον Γ. Καρτάλη). Η κυβέρνηση Πλα
στήρα ψηφίζει Σύνταγμα, βάζει την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ και ψη
φίζει και πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα που μ' αυτό θα γίνουν 
εκλογές το φθινόπωρο του '52.
Ο Πλαστήρας παρά την πίεση που ασκείται και μέσα από το 
κόμμα του, αρνείται να συνεργαστεί με την ΕΔΑ στις εκλογές. Δέ
χεται μονάχα να του υποβάλουν κατάλογο από ορισμένα άτομα 
και να διαλέξει αυτός ορισμένους που θα μπουν σαν μέλη του 
κόμματός του. Του αντιπροτείνουν να ενταχτούν στους συνδυα
σμούς σαν συνεργαζόμενοι με την ΕΠΕΚ αριστεροί. Το αρνείται. 
Κι έτσι κατεβαίνει στις εκλογές η ΕΔΑ μονάχη της με ορισμένες 
τοπικές συνεργασίες. Λίγο πριν η ΕΔΝΕ κάνει συνέδριο και το 
διαλύει η Ασφάλεια με συλλήψεις 40-50 ατόμων. Πιάνονται πριν 
τις εκλογές και αρκετοί υποψήφιοι. Η ΕΔΑ δε βγάζει βουλευτή, 
παρόλο που στην Λευκάδα και τη Μυτιλήνη «πλησίαζε». Ο Πα- 
πάγος σαρώνει. Βγάζει 230 στους 300 βουλευτές. Μετά τις 
εκλογές καταγγέλλεται ο Πλουμπίδης από το ΚΚΕ σαν όργανο 
της Ασφάλειας18.
Στη Μόσχα συνέρχεται το 19ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ, όπου ο Ζα
χαριάδης εκφωνεί χαιρετισμό. («Οι μανάδες στην Ελλάδα παρα- 
καλούν το θεό να τους κόβει μέρες και να χαρίζει στο σ. Στάλιν 
χρόνια»). Στην Ελλάδα, αντιπροσωπεία της ΕΔΑ από τους Πα- 
σαλίδη και Σαράφη συναντιέται με τον Παπάγο. Δηλώνει πως 
θεωρεί την ΕΔΑ νόμιμο κόμμα. Η Αυγή που προεκλογικά έβγαινε 
σαν εβδομαδιαία εφημερίδα, γίνεται καθημερινή.

18. (Σ.τ.σ.) Η άποψη για Πλουμπίδη κλπ έχει εκτεθεί στο «60 χρόνια αγώνες».
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Στο διάστημα αυτό αρχίζοντας από την Τρίτη Συνδιάσκεψη ο Ζα
χαριάδης προχωράει στην «ανανέωση» της ΚΕ και της καθοδήγη
σης. Βαθμιαία, οι Ιωαννίδης, Στρίγκος, Ρούσος, Μαυρομάτης και 
άλλοι ή καθαιρούνται ή παραμερίζονται. Το κόμμα το διοικούν 
εκτός του Ζαχαριάδη οι Μπαρτζώκας, Γούσιας, Βλαντάς και Κο- 
λιγιάννης (επαγρυπνητής). Ο Μ. Πορφυρογένης θα έχει λάβει για 
μεγάλες περιόδους την ευθύνη της νόμιμης μαζικής πολιτικής 
δουλειάς. Πολλοί νέοι τραβιούνται στην Κεντρική Επιτροπή. Η 
«ανακαταγραφή» παίζει ρόλο σε ξήλωμα στελεχών που θεωρού
νται πως παρουσίασαν δειλία ή άλλες εκδηλώσεις ή συνδέονταν 
με πραγματικές ή υποθετικές σχέσεις με στελέχη της καθοδήγη
σης που απομακρύνονται ή καθαιρούνται. Έπειτα είναι και η «βιο
λογική αντοχή» που πρέπει να παίρνεται υπόψη. Ο ρυθμός απο
στολής στελεχών «κάτω» επιταχύνεται και διαφοροποιείται. Δια
μορφώνεται ένα κλίμα ανάτασης και προσφοράς. Η μεγαλύτερη 
τιμωρία αυτά τα χρόνια είναι ο αποκλεισμός για δουλειά στην 
Ελλάδα. Αυτή είναι η μια πλευρά. Η άλλη είναι οι ανησυχητικοί μέ
σοι όροι παραμονής-σύλληψης που δείχνουν φθίνουσα τάση.
Η πλευρά αυτή είχε και την αντίθετή της. Η αγωνιστικότητα, η 
παλληκαριά και ο αέρας της «επίθεσης» συνόρευε συχνά με την 
υπεροψία, με το αφ' υψηλού κοίταγμα των «μέσα» που αδιά
κοπα οπορτούνιζαν κλπ19 και μαζί με περιφρόνηση συνωμοτι
κών μέτρων, έτσι που σε αρκετές περιπτώσεις δεν χρειαζόταν 
πολύ οξυδέρκεια χαφιέδικη για να εντοπίζονται. Πέρα από ορι
σμένες περιπτώσεις που η προετοιμασία ήταν ανεπαρκέστατη, 
τα ρούχα -«λαϊκοδημοκρατικά»- φώναζαν από μακριά και 
υπήρχε ανεπαρκής γνώση δρόμων, χώρων ή και το αντίθετο. 
Προσέγγιση οικογενειών, φίλων, παραμονή ή ραντεβού σε κε
ντρικά καφενεία (Λουμίδη λχ) κλπ.

19. (Σ.τ.σ.) Εξάλλου είχε χαραχτηριστεί «συλλήβδην» το σύνολο των φυλα
κισμένων και εξόριστων που έβγαιναν, από το «φροντιστήριο του Αγωνιστή», 
«σιδερένια ουρά του κινήματος». Το γιατί και πώς ένα πραγματικά σημαντικό
τατο κομμάτι διέρρεε όμως, κι όχι μόνο, αυτό παρακάμπτονταν.
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Έτσι, οπτό τους νέους που αναδείχνονταν και δεν προέρχονταν 
από τα «έξω» αναπτυσσόταν ένα παρόμοιο στυλ που όταν τα 
πράγματα θα αλλάξουν (1956 και μετά) θα αντί στραφεί σε 
υπερβάλλοντα ζήλο για το αντίθετο, και έτσι πολλοί και από 
τους πρώτους και από τους δεύτερους θα δώσουν τα καλύτερα 
(δηλαδή χειρότερα) δείγματα γραφής με ζήλο βέβαια αλλά και με 
«επαγγελματικότητα», με κυνισμό. Και τότε παρά τη φωτιά και 
το σίδερο, το κύρος των κομμουνιστών ήταν ψηλό. Και οι απαι
τήσεις ή «απαιτητικότητα» που αδιάκοπα πρόβαλλε ο Ζαχαριά
δης δεν ήταν μονάχα του κόμματος προς τα στελέχη και μέλη 
του. Ήταν των ανθρώπων του λαού για τους κομμουνιστές και 
το κόμμα τους. Εδώ «λίγο» τα πράγματα κάπως μπερδεύονταν 
και δεν έπρεπε να μπερδευτούν ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα... 
Στο βιβλίο του «Προβλήματα καθοδήγησης στο ΚΚΕ» που κυκλο
φόρησε εκείνα τα χρόνια, ο Ζαχαριάδης κωδικοποιούσε την 
πείρα του κομμουνιστικού κινήματος σε σύνδεση με τις απαιτή
σεις της περιόδου. Έγραφε και για την Ακροναυπλία (Ιωαννίδης), 
για την Κέρκυρα (Παρτσαλίδης), για την κατοχή (Σιάντος), αλλά 
και για το Μπούλκες. Παρέλειπε σημαντικά μέτωπα γιατί δεν 
προσφέρονταν και στις άμεσες πιεστικές ανάγκες που αντιμε
τώπιζε αφού τα θέματα του '50 υπόβοσκαν (όπως λχ για το 
Μακρονήσι, για το στοίβαγμα εκατοντάδων χιλιάδων στις πόλεις 
με εντολή «να μην το κουνήσουν» προς τα έξω, και απότομα το 
'48 «πάρτε όπλο και ανεβείτε στο βουνό», όταν είχαν μείνει ελά
χιστοι ελεύθεροι, ή για την απαράδεχτη πολιτική οργάνωση και 
διαπαιδαγώγηση σε πολλούς τόπους κράτησης και το γενιτσα- 
ρισμό της Μακρονήσου). (Ε, ο Βλαντάς ανάγγειλε απόφαση το 
1950 πως οι μακρονησιώτες που «έσπασαν» θα κρίνονταν με 
άλλα κριτήρια). Η αποφυγή τέτιων θεμάτων όχι μονάχα στα κεί
μενα αλλά και στην πράξη, διόγκωναν τις εκρηκτικές ύλες που 
θα ξέσπαγαν σε λίγα χρόνια.
Όμως, στα χρόνια 1953-54-55 τα ανοίγματα σε όλους τους το
μείς ήταν ουσιαστικά. Το ΚΚΕ προχώρησε σε συμφωνία με την 
ομάδα Καρτάλη που θα οδηγήσει αργότερα στη συγκρότηση του 
ΔΚΕΛ (Δημοκρατικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού) συμμάχου με την
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ΕΔΑ. Συγκροτήθηκε το ΔΣΚ (Δημοκρατικό Συνδικαλιστικό Κί
νημα) που είχε ουσιαστική υπόσταση στα χρόνια αυτά αφού έκ
φραζε αριστερή συνδικαλιστική παράταξη με αρκετές συμμα
χίες. Και το 1955 θα επιτευχθεί η συγκρότηση της Δημοκρατικής 
Ένωσης για τις εκλογές του 1956 με τους Παπανδρέου, Βενιζέλο 
κλπ, και που η επιβολή της ήταν η εφαρμογή ενός σχεδίου που 
κινητοποιήθηκαν πραγματικές δυνάμεις του κεντρώου χώρου. 
Είχε προηγηθεί η πολλαπλή νίκη στις δημοτικές εκλογές του 
1954 (κατάχτηση με συμμαχίες των Δήμων Αθήνας, Πειραιά, 
Θεσσαλονίκης, πλήθους άλλων δήμων της Αττικής και περιφέ
ρειας Θεσσαλονίκης και σε πολλές πόλεις). Ακόμα, στους Δικη
γορικούς Συλλόγους κλπ.
Κι εδώ, ήταν διαφορετικές οι συμμαχίες της περιόδου αυτής με 
εκείνες που χαραχτηρίστηκαν συμμαχίες ή απόπειρες συμμα- 
χιών μετά το 1956 όχι μονάχα στο πολιτικό, αλλά και στα «κοι
νωνικά κινήματα» που λέγονται τώρα, παρόλο που από το 1950 
με την ΕΠΕΚ επιχειρήθηκε η άλωση της Αριστερός, με τη θεωρία 
των βαθμιαίων βημάτων που θα αποκορυφωθεί το διάστημα 
1952 και μετά, για να πάρει την πιο συνθηκολόγα μορφή μετά το 
1960.
Οι διάφοροι κοντυλοφόροι πρώιμοι ή όψιμοι της παραπάνω 
γραμμής θεωρητικοποίησαν την «πρωτοτυπία» μεγάλων λαϊκών 
κινημάτων, όπως η ΕΠΕΚ που κληρονόμος της στάθηκε η Ένωση 
Κέντρου και βέβαια σε συνέχεια το ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη ήταν πο
λιτική σύναψης συμμαχιών με πραγματικές δυνάμεις, πολιτική 
ανάκτησης του όγκου των ΕΑΜικών δυνάμεων, πολιτικών συμ
μαχιών με καθορισμένους στόχους, πολιτική τελικά που πό- 
νταρε σε καθορισμένες αντιθέσεις (αγγλο-αμερικάνικες) αλλά και 
μέσα στην ίδια την αστική τάξη. Πολιτική που αποσκοπούσε 
στην απόσπαση τμημάτων της μεσαίας αστικής τάξης από την 
ηγεμονία της μεγαλοαστικής τάξης. Η δεύτερη, το άκρο αντίθετό 
της. «Συμμαχίες μαϊμούδες» ή προς προσωπική ή ομαδική βλα- 
χοδημαρχία του είδους «έλα να σε κάνουμε βουλευτή» ή «δή
μαρχο» και από κει ο εκλεκτός βαφτιζόταν «σύμμαχος» με διά
φορες ταμπέλες, αλλά και «προσβάσεις» στους κύκλους, τα πε
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ριβάλλοντα, ανακάλυψη ενός «νέου Καρτάλη» στο πρόσωπο 
του Μαρκεζίνη το 1958 (αλλά, άλλα τα μάτια του λαγού κι άλλα 
της κουκουβάγιας και για τον εκλεκτό υποστηριζόμενο και για 
τους εκλεκτούς του, «εγώ δεν σπάζω μέτωπα, φτιάχνω μέ
τωπα» όταν ο εκλεκτός τους έφυγε ύστερα από «κωλοβάρεμα» 
μερικών μηνών)20, και τέλος, για να χρησιμοποιήσουμε έκφραση 
ποδοσφαιρο-τηλεοπτική του συρμού, «τάδωσαν όλα» αρχικά 
στον Γ. Παπανδρέου και σε συνέχεια «σφάχτηκαν» από το 1970 
(οι δύο πλευρές) για το ποια πλευρά θα είναι η εκλεκτή του υιού. 
Δεν μιλάμε για τις «συμμαχίες» με το ΚΟΔΗΣΟ της μεταπολί
τευσης κλπ κλπ.
Και η «κεφαλή» (το χρουστσωφικό ΚΚΣΕ) μεριμνούσε για τις συμ
μαχίες. Ο Γρίβας ανακηρύχτηκε από τη Βουλή «εθνικός ήρωας» 
και η αριστερά διά στόματος Ηλιού στη Βουλή «συνετάχθη» 
προς τον πανηγυρικό του Ήρωα. Σημειώθηκαν «κάτι κινήσεις», 
που προανάγγελναν ή και σήμαιναν απόπειρα προνουντσιαμέ- 
ντου, μαζί με πολλούς από τους μετέπειτα λοχαγούς του 
ΑΣΠΙΔΑ, που ο Κ. Καραμανλής τότε και άλλοι το «χειρίστηκαν» 
«δίχως ιστορίες». Ο Γρίβας είχε συνάψει συμμαχία με τον Σοφο
κλή Βενιζέλο (το ΚΕΑ, Κίνημα Εθνικής Αναγεννήσεως). Και ο πο- 
λυπράγμων πρεσβευτής της ΕΣΣΔ σε δεξίωση όπου απευθύν
θηκε σε ένα κύκλο βουλευτών της αριστερός μπροστά σε «παι
διά» του Σ. Βενιζέλου - βουλευτές, τους κατσάδιασε γιατί δεν 
υποστηρίζουν τους Γρίβα-Βενιζέλο. Το «τυχαίο» αυτό «ξέσπα
σμα» του πρεσβευτή θα έχει συνέχεια με την «πρόσκληση» Βενι
ζέλου από τον Νικήτα Χρουστσώφ και τα αρειμάνια «πάρε το 
51% και εγώ εδώ είμαι» και το ρεγάλο της Αλβανίας (και έδειχνε 
τα κουμπιά με τους πυραύλους).
Αλλά η 6η Ολομέλεια πρόσεξε ιδιαίτερα την εργατική τάξη.

20. (Σ.τ.σ.) Και στενοχώρια αρχικά «πώς θα κατέβουμε μόνοι μας» και έκ
πληξη για το 25% των ψήφων και οργή μαζί με αμηχανία και άλλα πολλά σε συ
νέχεια, όπως πάλι με τους σεχταριστές-ζαχαριαδικους που «ερμήνευαν» το 
νόημα της λαϊκής ψήφου «στενά» και άλλο ένα κόμμα-μαϊμοΰ, εκχώρηση των 
βουλευτών.
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«Διορθώνοντας» τη γραμμή Ζαχαριάδη συντάχτηκε με το Φ. 
Μακρή και τους εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ. Και ήταν «μεγάλη επι
τυχία» (που δεν ξέρουν γι' αυτήν τίποτα μερικοί στον Περισσό) 
που οι αριστεροί εκπρόσωποι στο 13ο συνέδριο της ΓΣΕΕ «έκα
ναν πως δεν κατάλαβαν» όταν πέρασε ο Μακρής ψηφίσματα 
κατά της «ΠΣΟ» και όταν επιδόθηκε σε αντικομμουνστικά κη
ρύγματα. Και χρειάστηκε το 1960 να ξεσηκωθούν οι ύποπτοι ζα- 
χαριαδικοί για να χαλάσει μια φιέστα άπειρης γελοιότητας, αλλά 
που ο Κ. Κολιγιάννης θα χαιρετίσει οικειοποιούμενος τη μαχη
τική διαδήλωση στους δρόμους της Αθήνας. Και η νεολαία είχε 
σταλεί πρωτομαγιάτικα σε εκδρομή... λόγω «νέου πνεύματος». 
Αυτά τα «λίγα» σημειώνουν τη ριζική αντίθεση ανάμεσα σε δύο 
πολιτικές. Η ριζική αυτή αντίθεση, αν προεκταθεί και επεκταθεί 
αποδείχνει και εξηγεί για όσους παρέμεναν «αποσβολωμένοι» ή 
αποσβολωμένοι πάρα πολλά.
Ο Ν. Ζαχαριάδης στα γνωστά γραφτά επιδιώκοντας να βρίσκε
ται «στο πνεύμα των καιρών» δεν προβάλλει στο βασικό αυτό 
ζήτημα αυτή τη ριζική αντίθεση. Γιατί αν την πρόβαλλε θα 
έπρεπε να φτάσει στη «ρίζα». Κι επομένως στη ριζική ανατροπή 
των πραγμάτων στο κομμουνιστικό κίνημα. Ίσως και οι «μαντα- 
τοφόροι» κάθε είδους ούτε έπαιρναν είδηση τι γινόταν, είτε εί
χαν λόγους να λένε ό,τι θέλουν (και το πρώτο και το δεύτερο δεν 
αποτελεί εικασία).
Αλλά εδώ χρειάζεται να σταθούμε σ' αυτό το ζήτημα ακόμα για 
λίγο. Η κατάσταση που προέκυψε κομματικά από την 6η Ολο
μέλεια και σε συνέχεια, θέλησε να «συμφιλιωθεί» (η συμφιλίωση 
έχει ρίζες κάθε είδους) μετά τις «ζαχαριαδικές ακρότητες», με 
εκείνες τις δυνάμεις που «αναδείχνονταν» κοινωνικά μέσα από 
τα δολάρια του σχέδιου Μάρσαλ και των «παγωμένων πιστώ
σεων». Και πρόβαλε την «εθνική αστική τάξη» ή «αντιμπεριαλι- 
στική αστική τάξη» της Ελλάδας. Και δώστου άρθρα, διατριβές, 
μελέτες και διαφωνίες αν ο όρος ο πρώτος ή ο δεύτερος ήταν 
σωστός. Βέβαια, ο όρος «εθνική αστική τάξη» στην «τριτοδιεθνι- 
στική» (επάρατη βέβαια) «γλώσσα» δεν εφαρμοζόταν σε χώρες 
σαν την Ελλάδα. Κι εδώ η αντίφαση: από τη μια η Ελλάδα η μετά
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το 1950 πρόκοβε, σε αντίθεση με τους ζαχαριαδισμούς, από την 
άλλη εφαρμόζονταν κατηγορίες (εθνική αστική τάξη) που 
ίσχυαν για τις αποικιακές χώρες. (Η έγνοια, η πρεμούρα αυτή, 
διακωμωδήθηκε ευστοχότατα από σύντροφο που έχει φύγει 
από τη ζωή, τότε, όταν έδωσε τον ορισμό: εθνική αστική τάξη 
είναι οι δικοί μας που «τάπιασαν»). Κι από κει η μυθοποίηση του 
«τι Πλαστήρας, τι Παπάγος». Έγινε τόση «πλύση εγκεφάλου» 
που δημιούργησε «παράδοση» επί δεκαετίες. Μετά τόκαναν ση
μαία (κάπως πολύ καθυστερημένα) και κάμποσοι επιμένοντες 
σε κάποια περίοδο μαρξιστικο-λενινιστικά γιατί «τουλάχιστον 
δεν αποτελούσε ευφυή πολιτική» (η ευφυία άργησε να εισχωρή
σει, αλλά εισχώρησε και κει για τα καλά). Αυτό χρησίμευε σαν 
«άλλοθι» πάντα για την εκχώρηση οριστικά της μεγάλης μάζας 
που μετά το 1950 ανακτούσε με ταχύτατους ρυθμούς το ΚΚΕ. 
Αλλά και που προωθούσε πολιτική απόσπασης της μεσαίας 
αστικής τάξης από την ηγεμονία της μεγαλοαστικής τάξης, και 
που αυτό πολιτικά σήμαινε ούτε κόμματα ή σχήματα μαϊμούδες, 
ούτε πριμοδότηση-εκχώρηση για την κατασκευή «νέων εθνικο- 
λαϊκών κομμάτων».
Και βέβαια, αλλού έχει γραφτεί τι ακριβώς συνέβηκε το 1952. 
Αλλά ας πάρουμε την υπόθεση πως το 1952 το ΚΚΕ υποχω
ρούσε στον εκβιασμό και έδινε κατεύθυνση: Ψηφίστε Πλαστήρα 
(ΕΠΕΚ - Φιλελεύθεροι). Υπήρχαν δύο πιθανότητες: η μία, παρόλα 
αυτά να μην πλειοψηφούσε ο Πλαστήρας κι αυτό πρώτο γιατί 
τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του (ένταξη στο ΝΑΤΟ, Σύ
νταγμα με πλέγμα παρα-συνταγμάτων, καθιέρωση του νόμου 
375 περί κατασκοπείας, εκτέλεση Μπελογιάννη και άλλων, άλ
λες δίκες-σκευωρίες με βασανιστήρια, καθιέρωση πλειοψηφικού 
κλπ) ήταν πολύ νωπά. Αυτό θα οδηγούσε από τη μια σε ενθου
σιασμό των κύκλων και ομάδων «που ήθελαν να τα πιάσουν», 
αλλά σε απογοήτευση του μεγαλύτερου μέρους των αριστερών 
ψηφοφόρων, πέρα από την εκμετάλλευση που θα έκανε η άλλη 
πλευρά για την υποστήριξη, και δεν είναι καθόλου βέβαιο πως η 
μεγάλη μάζα των «σταθερών» στα χρόνια του 1950 αριστερών 
ψηφοφόρων θα πειθαρχούσε. Και είναι βέβαιο πως τον παρά
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γοντα -σημαντικό πάντα, αλλά τότε σημαντικότατο- της προε
κλογικής καμπάνιας θα τον σήκωνε ο μηχανισμός της αριστερός 
που θα βρισκόταν σε μια θέση γελοία από κάθε άποψη. Κατη- 
γορήθηκε ο Ν. Ζαχαριάδης για τη φράση του «χαρίζουμε το αίμα 
του Μπελογιάννη στον Πλαστήρα» αν συνασπίζονταν με την 
αριστερά κλπ. Αλλά τότε αυτό θα το άκουγε ο κάθε δραστήριος 
αριστερός από τους ανθρώπους που θα προσπαθούσε να πεί
σει να ψηφίσουν δίχως όρους τον Πλαστήρα.
Τελικά, παραμερίζουμε αυτή την πιθανότητα και δεχόμαστε την 
άλλη -μικρότερη- να πλειοψηφούσε ο Πλαστήρας. Δεν είχε δώ
σει καμιά δέσμευση για το τι θα έκανε, ποια γραμμή θα ακολου
θούσε. Τα δείγματα της προηγούμενης περιόδου ήταν σαφή, 
αλλά ας το παραμερίσουμε κι αυτό. Η αριστερά θα έβγαινε η 
ίδια με εκείνη που ήταν πριν για να ασκήσει πίεση, ή έχοντας το 
προηγούμενο στην πλάτη της θα κυριαρχούνταν από τις δυνά
μεις εκείνες που θα ήταν προθυμότατες να δέχονται τον ένα 
μετά τον άλλο τους εκβιαστικούς όρους «καθήστε ήσυχα» «θα 
σας πιάσουν όλους» κλπ (δείγματα παραινέσεων Πλαστήρα 
πριν τις εκλογές του 1952). Η αριστερά θα εμφανιζόταν συνυ- 
πεύθυνη για τα παλιά και τα πιο νέα αμαρτήματα του Πλα
στήρα και φυσικά η «μικρή κρίση» του '50 θα μετατρεπόταν σε 
μια άλλη πραγματικά «από τα κάτω κρίση».
Βέβαια, ό,τι δεν έγινε το 1952 θα γίνει στην περίοδο του 1960 και 
σε συνέχεια. Και «φυσιολογική» εξέλιξη η «πρωτοπορία» των με
γάλων λαϊκών κινημάτων της ΕΠΕΚ, της Ένωσης Κέντρου και 
του ΠΑΣΟΚ και όλα τα σαρδαναπαλικά εκτρώματα τής μετά το 
1989 περιόδου και τα τωρινά. Από την «αντιμονοπωλιακή 
αστική τάξη» στην «σουπερμονοπωλιακή» που όμως διαστρέφει 
την εικόνα της... ο αστικός τύπος στο πρόσωπο του αρχηγού 
της (ρήση X. Φλωράκη στην παρουσίαση του πορτραίτου του 
στην τηλεόραση). Το καλοκαίρι του 1954 με τις μαζικές συλλή
ψεις για την «προφύλαξη» του Τίτο που έκανε επίσημη επί
σκεψη στην Ελλάδα, αλλά και το ξήλωμα οργανώσεων (X. Φλω- 
ράκης κ.ά.), μεταδόθηκε στο «φροντιστήριο του Αγωνιστή» του 
ραδιοφωνικού σταθμού «Ελεύθερη Ελλάδα» εκείνη η καταγγελία
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που προκάλεσε σκάνδαλο: Πως υπεύθυνος για τις συλλήψεις εί
ναι κάποιος που βρίσκεται κομματικά ιεραρχικά πάνω απ' αυ
τούς που πιάστηκαν. Τότε βρισκόταν στην Ελλάδα και δεν πιά
στηκε ο Κολιγιάννης. Και ο Γούσιας στο βιβλίο του ισχυρίζεται 
πως αυτόν στόχευε η καταγγελία και φτάνει στον ισχυρισμό 
(γούσειο) πως ο Κολιγιάννης χρόνια στην επαγρύπνηση και επο- 
με'νως έχοντας στενή σύνδεση με τους σοβιετικούς, προκάλεσε 
το χτύπημα κατά κάποιον τρόπο κατ' εντολή τους, για να υπο
σκάψει τον Ζαχαριάδη. Στα χαρτιά του Ζαχαριάδη που δημοσι
εύτηκαν ο στόχος είναι ο Γούσιας. Και αναφέρεται στο παρελθόν 
πως τον έσωσε ο Βουλπιώτης κλπ κλπ. Στο βιβλίο του ο Γούσιας 
αναφέρει ένα περιστατικό εκθαμβωτικό για την «αφέλεια» και 
την πεποίθηση πως μπορεί να γίνει πιστευτό: Ο Γούσιας μετά 
από την Ακροναυπλία μεταφέρθηκε με πολλούς άλλους στις φυ
λακές Σωτηρίας στην Αθήνα. Εκεί με επιχείρηση του ΕΛΑΣ στις 
15 Μάρτη 1943 απελευθερωθήκαν οι 50 ακροναυπλιώτες και 
ανάμεσα τους κι ο Γούσιας. Ύστερα από λίγες μέρες πιάστηκε 
(και εδώ και αλλού κάνει «υπαινιγμό» για τον Βλαντά) και μετα
φέρθηκε στην Ασφάλεια. Εκεί δεν έκρυψε πως ήταν ακροναυ- 
πλιώτης (δεν χρειαζόταν άλλωστε, τον ήξεραν) αλλά ήταν πολύ 
άρρωστος κλπ, και τον άφησαν. Αυτό δεν τρώγεται με τίποτα. 
Στο άντρο αυτό όσοι έβγαιναν ζωντανοί έβγαιναν οριζοντιωμέ
νοι το λιγότερο, αν είχαν στοιχεία όχι πως ο «εισερχόμενος» εί
ναι ακροναυπλιώτης, αλλά απλά ΕΑΜίτης, ΕΠΟΝίτης, απλό «με- 
λάκι». Και τον άφησαν γιατί τον λυπήθηκαν που ήταν πολύ άρ
ρωστος; Ο Ζαχαριάδης λέει πως τον έβγαλε ο Βουλπιώτης (με- 
γαλοπεμπτοφαλαγγίτης, μεγαλοαντιπρόσωπος από προπολε
μικά, αφεντικό της Ραδιοφωνίας και της Τηλεφωνίας κλπ). 
Όμως το ερώτημα είναι πώς προωθήθηκε ο Γούσιας ύστερα απ' 
αυτό, και τόσο αστραπιαία μάλιστα, που να διεκδικεί και τη γε
νική γραμματεία του κόμματος; Οποιοδήποτε απλό μέλος που 
πιανόταν και έβγαινε, έκανε έκθεση, για ένα διάστημα ελεγχόταν 
κι ύστερα συνδεόταν. Πώς αυτό δεν ίσχυσε για τον Γούσια; 
Ξαναγυρίζουμε σε ορισμένα πράγματα που γράφτηκαν για την 
4η Αυγούστου. Για τις «χαραμάδες» απ' όπου σε μια αδιάκοπη
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πάλη αφήνονται να περνάνε πράγματα, να γίνονται συμβιβα
σμοί κι έπειτα να θέλουμε να σβηστούν, και αυτό με τη σειρά του 
οδηγεί σε συνενοχές με όποιον ή όποιους βοηθούν να σβηστούν 
αυτά και διαμορφώνουν καταστάσεις όπου οι χαραμάδες γίνο
νται ανοίγματα και ψάχνουμε έπειτα να βρούμε τον ένα το με
γάλο, συνειδητό πράκτορα. Εδώ υπήρξε «συνενοχή»21. Και ο Β. 
Μπαρτζώτας (που λέει να ρωτήσουν τον Ζαχαριάδη) ήταν ο 
επικεφαλής της ομάδας που δραπέτευσε από τη Σωτηρία, προ
ώθησε σε συνέχεια το Γούσια σαν γραμματέα αχτίδας στην 
Αθήνα, καπετάνιο ταξιαρχίας του ΕΛΑΣ, κι έπειτα μετά την απε
λευθέρωση δεύτερο γραμματέα Ηπείρου κλπ. Αλλά ο Ζαχαριά
δης δεν τα ήξερε αυτά; Γιατί ο Γούσιας από αρχηγός του ΔΣΕ στη 
Ρούμελη, έγινε σχεδόν αρχιστράτηγος στο Γράμμο; Και ο Γούσιας 
φεύγοντας το 1956 από την Αθήνα ήταν βέβαιος πως θα γινόταν 
γραμματέας του ΚΚΕ... (Βέβαια άλλα τον περίμεναν...).
Η σεμνή και «αθόρυβη», αλλά πολύ ανοικονόμητη για λόγους 
αναστήματος φυσιογνωμία ήταν του Μ. Πορφυρογένη που πα
ρόλα αυτά στην Αθήνα κατεύθυνε τη δουλειά στον πολιτικό το
μέα. Το θάρρος της γνώμης του και προς το Ν. Ζαχαριάδη και σε 
συνέχεια στο τσίρκο της 7ης Ολομέλειας που δέχτηκε τους κε
ραυνούς του Κολιγιάννη22, του επέτρεψε να παίξει βασικό ρόλο 
στο σχεδιασμό και την εφαρμογή αυτής της πολιτικής συμμα- 
χιών στα χρόνια εκείνα. Και οι διάφοροι της νόμιμης δουλειάς 
που κορδώνονταν πως αποτελούν τη «φυσική ηγεσία» της αρι
στερός, «οι σύντροφοι που παρά τη λαθεμένη γραμμή» κλπ

21. (Σ.τ.σ.) Η πιο εύκολη εξήγηση μπορεί να είναι πως πραγματικά ενέρ
γησε κάποιος μεγαλόσχημος ή κάποιος που είχε πρόσβαση στην Ασφάλεια, 
που ο Γούσιας δεν ήθελε να το αναφέρει γιατί έτσι αμαυρωνόταν το κομματικό 
του μητρώο. Αν η σχέση με το μεγαλόσχημο ήταν απλά (όπως συνέβαινε συχνά 
τότε) η πίεση σ' αυτόν κάποιων συγγενών ή φίλων, αυτό αν λεγόταν ξεκάθαρα 
από τον ίδιο θα ξεκαθάριζε τα πράγματα.

22. (Σ.τ.ε.) Ο Πορφυρογένης στην 7η ολομέλεια καταψήφισε τη διαγραφή 
του Ζαχαριάδη.
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ετταίρονταν πως αυτοί τα έκαναν όλα, έδειξαν δείγματα γραφής 
σε συνέχεια με το φιάσκο του μετώπου με το Μαρκεζίνη και με 
το Κέντρο σε συνέχεια...
Αυτόν επικαλείται ο Γούσιας στο βιβλίο του (ο Πορφυρογένης 
είχε πεθάνει πολλά χρόνια πριν κι έτσι είχε το ελεύθερο) για να 
δώσει αγαναχτισμένος (αφού εξαπατήθηκε) την αντισοβιετιάδα 
του από καταβολές Οχτώβρη. Και ήταν περήφανος που έκανε 
παιδιά χρήσιμα για την κοινωνία όπως κι ο Ριμπακώφ που έκανε 
παιδιά και εγγόνια. Τι σχέση έχουν και οι δύο; Μάλλον αδικείται ο 
Γούσιας...
Για χρόνια μετά το 1956 στη Β. Ελλάδα και όχι μόνο, οι ντετέ- 
κτιβς (από την Αθήνα βέβαια) ανακάλυπταν «γουσοπουλικές ορ
γανώσεις» και η σκιά της υποψίας βάραινε όσους δούλευαν εκεί 
και δεν συμμορφώνονταν καθόλου ή όσο έπρεπε με το «νέο 
πνεύμα». Διαστρέφοντας συνειδητά την όλη υπόθεση παρου
σίαζαν σαν να είχε τεθεί σε εφαρμογή κάτι που ήταν στο στάδιο 
των συζητήσεων. Έτσι «έδενε» το πράγμα για το χαφιεδισμό του 
Ζαχαριάδη.
Ο Μ. Γουσόπουλος είχε σταλεί για παράνομη δουλειά στη Θεσ
σαλονίκη. Η Ασφάλεια τον έπιασε και αφού έσπασε τον έστειλε 
πίσω για να δουλέψει σαν πράκτοράς της. Αυτός όμως είπε την 
αλήθεια στο κόμμα. Και ο Ζαχαριάδης υποστήριξε πως θα 
έπρεπε να τον στείλουν πίσω για να δημιουργήσουν αντιπερι
σπασμό και να μπορέσουν να στήσουν έτσι οργανώσεις. Το χει
ρισμό αυτό ο Ζαχαριάδης τον υποστήριξε σαν σωστό μέχρι τέ
λος. Βέβαια, αποτελούσε μια επανάληψη χειρισμών στο είδος 
των «τολμημάτων» ή χειρισμών σαν την «αποστολή Μιχαηλίδη» 
από την Κέρκυρα. Το δίκιο που είχε ήταν πως τέτια «στρατηγή
ματα» χρησιμοποιούνταν. Και τέτια και άλλα υπήρξαν σε ένα 
άλλο επίπεδο. Δεν μπορούσε όμως να εξισωθεί η υπόθεση αυτή 
με την αποστολή λχ κομμουνιστών να δουλέψουν σε εχθρικές 
υπηρεσίες, οργανώσεις κλπ, όπως ισχυρίστηκε στην 7η Ολομέ
λεια (1957).
Αυτό που σχεδιαζόταν όμως και που δεν έγινε, παρουσιάστηκε 
σαν να έγινε. Και «γλεντήθηκε» άνετα επί χρόνια. Αλλά όσοι
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ωρύονταν, «έδωσαν δείγματα γραφής» σε τέτιες μεθοδολογίες 
(«μικρής» βέβαια κλίμακας γιατί ήταν «μικρό» και το μπόι τους) 
αργότερα με άκρατο κυνισμό. Αλλά αυτό αποτελεί μια άλλη 
ιστορία.
Στην περίοδο 1953-55, εποχή που για το διεθνές κομμουνιστικό 
κίνημα ήταν ένα «σταυροδρόμι» που έδειχνε διάφορες κατευθύν
σεις, για το ΚΚΕ ήταν περίοδος αναπροσαρμογών στην πολιτική 
του γραμμή, επεξεργασίας προγραμματικών θέσεων (όπου 
αφού απορριφθούν σαν απαράδεχτες μετά την 6η θα «τσιμπο- 
λογηθούν» εδώ κι εκεί, όχι βέβαια τα καλύτερα στοιχεία τους). 
Όπως ήταν επόμενο οι «εστίες» δυσαρεσκειών, πικριών, δικαιο
λογημένων ή αδικαιολόγητων, ήταν πολλαπλές μέσα κι έξω από 
την Ελλάδα. Και το από τα «πάνω» δούλεμα απόβλεπε στην ενο
ποίηση και ενιαιοποίηση όλων αυτών των εστιών. Και οι έξω από 
οργανώσεις, είτε γιατί είχαν διωχτεί είτε γιατί είχαν φύγει από 
μόνοι τους -πράγμα που για τότε συνεπαγόταν πολλά- εμφανί
ζονταν και ήταν πληροφορημένοι για πράγματα που αγνοούσαν 
οι έχοντες υπεύθυνες θέσεις. «Μέσα» κι «έξω» είχαν αναπτυχθεί 
δίαυλοι επικοινωνίας και η «εκδήλωση» της Κομματικής Επιτρο
πής της Τασκένδης έδωσε το σινιάλο. (Η λεπτομερειακή περι
γραφή της εφόδου μέσα κι έξω από την Ελλάδα θα έπαιρνε τα 
όρια μιας πραγματικής «Μαύρης Βίβλου» της πρώτης περιόδου 
της αποκομμουνιστικοποίησης του κομμουνιστικού κινήματος).

Για μια μεγάλη περίοδο για την ηγεσία Κολιγιάννη και την εδώ 
«φυσική ηγεσία της αριστερός» (εννοούμε το σύνολο όσων έπαι
ξαν ηγετικούς ρόλους στη νόμιμη εκπροσώπηση που μετατρά
πηκε σε μοναδική εκπροσώπηση με τη διάλυση των οργανώ
σεων του ΚΚΕ) υπήρχε ένας συνασπισμός ζαχαριαδικών, δογμα
τικών, σεχταριστών έξω και μέσα από την Ελλάδα.
Μέσα στην Ελλάδα υπήρξε το «λεπροκομείο του Αη-Στράτη» (Η. 
Ηλιού) ή «στρατόπεδο τρελών» (για ορισμένους από τους μετά 
το 1972 ηγέτες του «αποκατεστημένου» ΚΚΕ που μαζί με την Τα
σκένδη αποτελούσαν τα «αγκάθια» -να τα «αγκάθια»- το «αί
σχος» του κινήματος). Οι δυσκολίες στη διάλυση των παράνο
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μων οργανώσεων αποδίδονταν σ' αυτό το «μέτωπο». Οποιαδή
ποτε άποψη, κίνηση, βήξιμο στις οργανώσεις της ΕΔΑ και αλλού, 
ξεσήκωνε συναγερμό και απειλές του είδους: «θα έχετε την τύχη 
των Μολότωφ, Καγκάνοβιτς κλπ, αν δεν καθήσετε φρόνιμα»!!! 
Το «καθήστε φρόνιμα» που το έλεγαν οι νουθετούντες ασφαλί
τες, «δεν είχαν πρόβλημα» -όπως λέγεται σήμερα- να το απευ
θύνουν κυνικά σε ύποπτους για «αταξίες» ή «ατακτούντες», πολ
λοί πρωταγωνιστές της «ανανέωσης», της «δημοκρατίας» και 
του «ανθρωπισμού» που όλα αυτά τα χρόνια κατείχαν και κατέ
χουν θέσεις από Περισσό μέχρι ΠΑΣΟΚ, αλλά και Νέα Δημοκρα
τία. [Ο «Μίκης» μας δεν διέπρεψε και σαν «θεωρητικός» κατά 
του «αριστερισμού» ή ο βασιλοκομμουνιστής (Βούλτεψης) επί 
των απόρρητων του σημερινού πρωθυπουργού που διετέλεσε 
ντετέκτιβ για την ανακάλυψη του ζαχαριαδισμού και εξ απορ
ρήτων σύμβουλος του «φυσικού ηγέτη της αριστερός» του 
«Ηλία» (Η. Ηλιού);]. Αν συνέβαινε όμως κάτι τέτιο η πορεία των 
πραγμάτων στο κομμουνιστικό κίνημα της Ελλάδας θα ήταν δια
φορετική. Και δεν συνέβηκε για πολλούς λόγους που έχουν ανα
φερθεί και αναλυθεί άλλοτε (Προλεταριακή Σημαία, αρ. 11,1969). 
Ο Ν. Ζαχαριάδης έδωσε μια αδιάκοπη μάχη από το 1956 μέχρι 
το τέλος, που αποτελεί εξαίρεση σε σχέση με όλους τους άλλους 
ηγέτες ΚΚ που διώχτηκαν κατά την περίοδο της «αποσταλινο- 
ποίησης»23. Η μάχη όμως αυτή παρέμεινε μέχρι τέλους σε καθο
ρισμένα πλαίσια. Και μαζί μ' αυτή τη μάχη στα ίδια πλαίσια κι
νήθηκε πλειοψηφικά η πάλη των κομμουνιστών της Τασκένδης. 
Πίεση για να αναγκαστεί η ηγεσία του ΚΚΣΕ να αλλάξει στάση 
απέναντι στο ΚΚΕ. Κι από κει κάθε φορά που συνέβαιναν ή πή
γαιναν να γίνουν «αλλαγές φρουράς» στην ηγεσία του ΚΚΕ (αυ
τού που είχε απομείνει ή αυτού που θα «ξαναγινότανε») καταγ

23. (Σ.τ.σ.) Ορισμένοι Ιησουίτες μαζί με τον συγγράφοντα -για τον πατέρα- 
γιο αναρωτιούνταν (έλα ντε!) γιατί οι σοβιετικοί δεν ήθελαν ο Ζαχαριάδης να γυ
ρίσει στην Ελλάδα. Και βγάζουν το βαθυστόχαστο συμπέρασμα: «Γιατί ήξερε 
πολλά».
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γελίες για το α' ή β' στέλεχος, αλλά εμμονή στην πεποίθηση πως 
δε γίνεται, το ΚΚΣΕ είναι το ΚΚΣΕ. Και ενώ ο Ζαχαριάδης όπως 
και πολλοί άλλοι υπεύθυνοι που είχαν διωχτεί (αλλά και πλήθος 
άλλοι της άλλης πλευράς) «είδαν» στην πρώτη φάση της σύ
γκρουσης ΚΚΣΕ - ΚΚ Κίνας μια σύγκρουση που θα λυνόταν κανο
νικά και ποντάρησαν σ' αυτό (αίτηση του Ζαχαριάδη να πάει 
στην Κίνα για θεραπεία με γράμμα που στέλνει στο ΚΚ Κίνας 
μέσω ΚΚΣΕ, αφελέστατη για έναν πανέξυπνο άνθρωπο πρό
κληση), όταν τα πράγματα πήραν τη γνωστή τροπή, «απέταξαν 
το σατανά» και δώστου καταγγελία του «μαοϊσμού», και συμ
βουλές και διαπιστώσεις (!!!) πως ο «μαοϊσμός» συνεργάζεται με 
τον τροτσκισμό παντού, και στην Ελλάδα η Αναγέννηση 
«Αρχείο». Και στο «Αρχείο» αυτό οι έμπιστοι του Ζαχαριάδη 
απευθύνονταν αδιάκοπα, και όχι μονάχα αυτοί...
Γενικά, οι διαδοχικοί επισκέπτες κάτι κέρδιζαν από τις επισκέ
ψεις. Τα όσα ισχυρίζονταν πως τους έλεγε, αυτό είναι υπό επι
φύλαξη όταν βλέπουμε καταγγελίες από την άλλη πλευρά, των 
«κομμουνιστών της Τασκένδης» πως λχ ο Παπαϊωάννου λέει 
ανακρίβειες στο βιβλίο του, δεν είδε τον Ζαχαριάδη και άλλα. 
Τέλος, οι συνέπειες αυτής της γενικής στάσης. Το «ακούμπισμα» 
των συντρόφων της Τασκένδης σε δημοσιογραφικό συγκρότημα 
όπου το αφεντικό έπαιξε ρόλο ντετέκτιβ κι αυτός μια εποχή για 
την αποκάλυψη «ζαχαριαδικών εστιών», αλλά κυρίως η «χαρά» 
γιατί οι «ανανεωτικοί» (οι αποκαλούμενοι κομμουνιστογενείς) τα 
βάζουν με το Φλωράκη κι από κει ένας γκορμπατσωφισμός που 
δεν αποκρύβεται... Φυσικά όλοι οι κομμουνιστές της Τασκένδης 
δεν σκέφτονταν ή δεν σκέφτονται έτσι. Τελικά, δεν απόδειξε ο 
Ζαχαριάδης με την τελευταία «χαρισματική» του «λύση» πως 
είδε να γίνεται μάταιη μια σκληρή μάχη δεκαεφτά χρόνων όταν 
χαρίζει το «κουφάρι» του σ' αυτούς που το «χάρισε»24;

24. (Σ.τ.σ.) Ο ιησουιτισμός δεν έχει όρια ή οι άνθρωποι δεν διαβάζουν τα 
κείμενα που δημοσιεύουν εμπορευόμενοι. Ο Ζαχαριάδης όλη του τη μάχη την 
έδινε ακριβώς για να πείσει το ΚΚΣΕ να αλλάξει στάση απέναντι στο ΚΚΕ. Αλλά 
αυτός ήταν ο λόγος; Μιλάνε πολλοί ή «ξαλαφρώνουν»... γράφοντας.
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Η τραγωδία του Ν. Ζαχαριάδη και ευρύτερα η τραγωδία του 
ΚΚΕ αποτελούσε μια προειδοποίηση για όλους, όπου κι αν βρί
σκονταν, για το πέρασμα σε μια «νέα εποχή». Οι ρίζες αυτής της 
«νέας εποχής» βέβαια έπρεπε να αναζητηθούν εκεί που 
έπρεπε: δηλαδή στην «παλιά».
Η διπλή ανανδρία των «διεθνών επιτροπών», της ηγεσίας του 
ΚΚΣΕ και των κάτω («χατζήδων» της νέας φρέσκιας φουρνιάς 
αλλά και ορισμένων παλιών) αποτέλεσε την κορύφωση μιας 
κρατικίστικης πραχτικής που στο όνομα του «καινούργιου», του 
«νέου» (που «τίκτονταν»), της εξάλειψης της «προσωπολα
τρείας του Στάλιν και των συνεπειών της», της «αποδέσμευσης 
της σκέψης» κλπ, θα έπαιρνε στα επόμενα χρόνια σ' αυτό που 
αποκαλούνταν «κεφαλή» του κομμουνιστικού κινήματος, τερα- 
τώδικες διαστάσεις. Μακροχρόνια αναπτυγμένος σε τερατώδι- 
κες διαστάσεις κρατικισμός γεννάει το «αντίθετό» του, τη συνέ- 
πειά του: τον λικβινταρισμό πρώτα του κόμματος και ύστερα 
του ίδιου του κράτους...
Οι ρίζες της «νέας εποχής» επομένως βρίσκονται στα όσα σχε
τίζονται με τη «μικρή κρίση» του 1950, αλλά και γενικά με την 
αντιμετώπιση του ΚΚΕ, του λαϊκού κινήματος της Ελλάδας από 
το κέντρο του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, αλλά και από 
τα υπό διαμόρφωση άλλα «κέντρα».
Αυτή η «υπεροψία», η «ξιπασιά» που επισημαίνει ο Επάρατος (ο 
Λένιν) πολύ νωρίς, που τη Δεύτερη Διεθνή την οδήγησε στο 
χαμό της, για το κομμουνιστικό κίνημα θα είχε τα γνωστά απο
τελέσματα σε συνέχεια, γιατί ακριβώς εξ ορισμού -για να μιλή
σουμε με τις τωρινές προδιαγραφές- κομμουνισμός και «ξιπα
σιά» είναι ασυμβίβαστα. Και είναι εξ ορισμού, γιατί τα «πάντα» 
και οι περιβάλλοντες όροι ωθούν σ' αυτό, και γιατί δίχως τη δο
κιμασία της εφαρμογής του κομμουνισμού, οι όροι αυτοί δεν 
ανατρέπονται.
Το κομμουνιστικό κίνημα περνώντας από τα «καυδιανά δίκρανα» 
του διεθνούς-εθνικού (κρατικού) έδωσε μια «πρώτη μάχη» και αν 
αντιμετώπιζε αποτελεσματικότερα την «ξιπασιά» που ανα
πτυσσόταν θα κατάφερνε να αναζητήσει γονιμότερους προσα
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νατολισμούς και ορθότερες λύσεις κύρια στη φάση της μεγαλύ
τερης επέκτασής του (1945-53). Αλλά παρά τη γνωστή έκβαση 
των πραγμάτων, αν αναλυθούν και μελετηθούν βαθύτερα τα κα
θέκαστα της ιστορίας του ΚΚΕ στα χρόνια αυτά του «καινούρ
γιου» και σε συνέχεια, η μελέτη αυτή δε μπορεί παρά να γεννή
σει αισιοδοξία. Αισιοδοξία με την έννοια πως προσφέρουν αυτά 
τα «καθέκαστα» συμπεράσματα και διδάγματα μεγαλύτερης εμ
βέλειας από το «μερικό», το «εθνικό», το «ειδικό» της περίπτω
σης, για το σήμερα και το αύριο. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει 
να παραμεριστεί κάθε μερική, «μεροληπτική» αφετηρία που πα
ραγνωρίζει, αγνοεί την «πανοραμική» ενατένιση της συγκεκριμέ
νης ιστορικής πορείας. Να φτάσει η «ματιά» μέχρι το απώτατο 
άκρο του ερευνώμενου πεδίου (πράγμα που ισχύει πολύ περισ
σότερο για όλη την πορεία του κομμουνιστικού κινήματος γε
νικά). Ούτε να αγνοήσει, αλλά ούτε να περιχαρακωθεί στα όρια 
«τεκμηρίων», «εγγράφων», «αρχείων», κι ούτε να αγνοήσει αλλά 
να μην «χαθεί» σε μνήμες που αλλοιώθηκαν ή αλλοιώνονται από 
εφήμερες -με την ευρύτερη έννοια- σκοπιμότητες. Η κομμουνι
στική λογική δεν είναι εκείνη που «άνθισε» και έδωσε τους γνω
στούς καρπούς-δυναμωτικά για το βαρύτατα ανίατα άρρωστο 
σύστημα κοινωνικών σχέσεων. Δεν είναι ουδέτερη, «πέρα από 
το καλό και το κακό», δεν νομοθετεί «υπερβάσεις» που δεν κα
ταγράφονται στην πραχτική δράση25, με την πλήρη έννοια 
(πραχτική - θεωρητική).
Ο Λεόν Μπλουμ, ηγέτης της γαλλικής σοσιαλδημοκρατίας, όταν 
γύρισε στη Γαλλία μετά το 1945 από το χιτλερικό στρατόπεδο, 
έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Στην ανθρώπινη κλίμακα». Γιατί εκεί 
και η δοκιμασία του (όποια κι αν ήταν αυτή) έφτασε τα «όρια»

25. (Σ.τ.σ.) Το «πέρα από τον Μαρζ» των αυτόνομων του 1970, το ανακά
λυψαν εν έτει 1992 οι «κομμουνιστογενείς» και «υπερβαίνουν», υπερβαίνοντας 
τον Περισσό με τη Θεμιστοκλέους, το 1789 και το 1917. (Τουλάχιστον οι «αυ
τόνομοι» είχαν λογική συνέχεια σ' αυτά που πρόβαλλαν -όχι βέβαια και τόσο 
δικά τους. Βέβαια, καλά τον Μαρξ τον «υπερέβηκαν», τον Χέγκελ δεν εννοούν 
να τον «υπερβούν» υπερβαίνοντας το 1789 και το 1917. Υπερβαίνουν τι;).
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της «ανθρώπινης κλίμακας» αλλά και γιατί ακριβώς απ' αυτό το 
γεγονός «στοχάστηκε, είδε, αναθεώρησε». Γυρίζοντας όμως στη 
Γαλλία έκανε τα ίδια και χειρότερα. (Τι να κάνουμε; «ανθρώπινη 
κλίμακα» είναι αυτή).
Ο κομμουνισμός σαν κίνημα, ο τριτοδιεθνιστικός κομμουνιστής 
απαιτούσε την «υπέρβαση» της «ανθρώπινης κλίμακας». Αν 
πολλοί έβρισκαν και βρίσκουν ρητορική, υπεροψία ή «θεολογία» 
στο «σταλινικό» «εμείς οι κομμουνιστές είμαστε άνθρωποι 
φτιαγμένοι από άλλη πάστα»... ίσως γιατί οι ίδιοι τα έλεγαν και 
τα ξανάλεγαν ψαλτικά ή παπαδίστικα, είναι άλλη υπόθεση. 
Όλες οι μεγάλες, πριν από την Κομμούνα και τον Οχτώβρη επα
ναστάσεις, έγιναν από ανθρώπους που «υπερέβαιναν» την «αν
θρώπινη κλίμακα». Αλλιώς θα έκαναν μια τρύπα στο νερό.
Η πρόσκληση για να γίνουν οι κομμουνιστές άνθρωποι από 
«άλλη πάστα» (γιατί πρόσκληση ουσιαστικά ήταν αυτή η «ρητο
ρική»), σήμαινε να είναι από «άλλη πάστα» σε όλα και παντού: 
κι όταν καταδιώκονταν, κι όταν βασανίζονταν, κι όταν πέθαιναν, 
αλλά κι όταν έπαιρναν την εξουσία, κι όταν τους σκυλόβριζαν οι 
μάζες, κι όταν το ίδιο τους το κόμμα τους χτυπούσε κι όταν... κι 
όταν...
Ο «ανθρωπισμός», τα «ανθρώπινα» πρόσωπα επομένως, «ανα
δύθηκαν» κι έγιναν επιδημία. Και σήμερα ακόμα και πολλοί, όχι 
μονάχα εδώ, από τους επιμένοντας «κομμουνιστικά» που βιά
στηκαν και βιάζονται να κολλάνε κι έναν «ανθρωπισμό» στα όσα 
διακηρύσσουν ή «κριτικάρουν», φαίνεται στην καλύτερη περί
πτωση πως ξέχασαν και πως δεν κατάλαβαν στην ουσία ποτέ 
το «περί τίνος πρόκειται», παρά την προσωπική ιστορία όσων 
έχουν τέτια ιστορία.
Αδιάκοπη πάλη για «υπέρβαση» της «ανθρώπινης κλίμακας» για 
όσους ανήκουν ή θέλουν να ανήκουν σ' αυτή τη στρατιά των αν
θρώπων «από άλλη πάστα», αλλά κατανόηση και απέραντη 
στοργή για τις μάζες των εκατοντάδων και εκατοντάδων εκα
τομμυρίων, των δισεκατομμυρίων ανθρώπων, που ζουν, κινού
νται, πασχίζουν, υποφέρουν, πεθαίνουν μέσα στα «όρια της αν
θρώπινης κλίμακας», αφοσίωση σ' αυτούς και γι' αυτούς, αυτός
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ήταν και είναι ο λόγος ύπαρξης του κομμουνισμού. Γιατί μονάχα 
έτσι η «ανθρώπινη φύση» η ιστορικά διαμορφωμένη θα μετα
βληθεί.
Και κάτι ακόμα: ο Επάρατος (Λένιν) σε κάποιες δύσκολες στιγμές 
του μπολσεβικισμού συμβούλευε αυτούς που ανακάλυπταν τις 
«μεγάλες αιώνιες αλήθειες της ζωής» -«ματαιότης ματαιοτή
των», «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό», «τελικά όλοι γίνονται 
ίδιοι», «ο άνθρωπος δεν αλλάζει», «όλοι τελικά πεθαίνουμε» κλπ- 
να ασχοληθούν με άλλα πιο δημιουργικά γι' αυτούς πράγματα, 
και να αφήσουν τους άλλους που θέλουν να τα αλλάξουν όλα 
αυτά να κονταροχτυπηθούν και να «αλληλοσπαραχθούν»...
Αν λοιπόν κάποιοι πασχίζουν τώρα απροκάλυπτα να κηρύχνουν 
το τέλος των «ουτοπιών», γιατί αυτοί που κυνηγούν «ουτοπίες» 
είναι στην καλύτερη περίπτωση «κλεισοσπίτιδες» και στη χειρό
τερη «αλληλοτρώγονται» και «αλληλοσφάζονται», ας μη στενο
χωριούνται τόσο πολύ, γιατί αν κι ο πόνος τους είναι αβάστα
χτος, όσοι παρόλα αυτά βρίσκονται στην «αντίπερα όχθη» τον 
κατανοούν. Πόνος είναι αυτός βαρύς και αγιάτρευτος...
Πέρα από την τυμβωρυχία, την υποκρισία και τη χρησιμοποί
ηση της τραγωδίας ενός κομμουνιστή ηγέτη -που δεν είναι μο
νάχα η προσωπική του τραγωδία- για ξεκάθαρα αντικομμουνι- 
στικούς (πολιτικούς και σπεκουλαδόρικους) σκοπούς, εκτείνεται 
το «μοχθηρόν άπειρον», που επειδή είναι «μοχθηρό» επιφυλάσ
σει πολλές οδυνηρές εκπλήξεις στους ιππότες της ελεεινής μορ- 
φής της «νέας σκέψης» κάθε είδους, αχθοφόρους της «νέας τά- 
ξης».
Και για να θυμηθούμε και να αλλάξουμε κάπως μια φράση που 
ο Ν. Ζαχαριάδης χρησιμοποιούσε συχνά: «Θάχουμε και πάλι 
γιορτή στο χωριό μας» (και το «χωριό μας» είναι τώρα... «πλα
νητικό»).



ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 
«ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»

Το κείμενο αυτό γράφτηκε το 1969 και καταπιάνεται με τις 
μέθοδες που χρησιμοποίησε ο ρεβιζιονισμός για να επι
βληθεί στους έλληνες κομμουνιστές. Δημοσιεύτηκε στην 
Προλεταριακή Σημαία, έντυπο των μαρξιστών-λενινιστών 
της Ελλάδας την εποχή της δικτατορίας, φ. 9, 1969.

Οι ρεβιζιονιστικές κλίκες συνεχίζουν να παίζουν πάντα το ίδιο 
βιολί. Οι ανταλλαγές κοσμητικών επιθέτων και χαραχτηρισμών, 
η απόδοση όλων των κακών απ' τη μια πλευρά στην άλλη, απο
τελούν το κύριο περιεχόμενο της διαμάχης τους. Όμως πολλές 
φορές θέλουν να δώσουν ένα ιδεολογικό πρόσχημα στον σκυλο
καβγά. Έτσι η ομάδα Κολιγιάννη, που έχει μεγαλύτερη δυνατό
τητα να διαδώσει τις θέσεις της, εξακολουθεί να παριστάνει τη 
σκληρή μιλώντας πολύ για «κόμμα» και «προλεταριακή πρωτο
πορία», ενώ η άλλη ποντάρει περισσότερο στις λέξεις «εσωκομ
ματική δημοκρατία» και «ορθή εφαρμογή του δημοκρατικού συ
γκεντρωτισμού». Όλα αυτά είναι δόλια και υποκριτικά και δεν 
αποτελούν σε καμιά περίπτωση την πραγματική αιτία των ρε- 
βιζιονιστικών σκυλοκαβγάδων. Γι' αυτό αξίζει τον κόπο να διη- 
γηθούμε σ' αυτόν τον περιορισμένο χώρο που μπορούμε να δια
θέσουμε τη «μικρή ιστορία» της κατασυκοφάντησης και διασυρ-
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μου του κόμματος έπειτα απ' την «6η ολομέλεια», την τελική διά
λυσή του μέσα κι έξω απ' την Ελλάδα, την απαίσια μεταχείριση 
των μελών και στελεχών του με τις αδιάκοπες εκκαθαρίσεις, τις 
προσωπικές διαβολές και πιέσεις, τις εξορίες και τις φυλακές 
στις ανατολικές χώρες.

Η ΡΕΒΙΖΙΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1956-57

Οι δυο αντιμαχόμενες κλίκες μαζί με ορισμένους παλιούς και 
ίσως και τωρινούς τους συμμάχους (πχ Βαφειάδη-Βλαντά) όταν 
χρίστηκαν ηγεσία του ΚΚΕ πρόβαλλαν μπροστά στο κίνημα και 
στο λαό σαν οι πρωταγωνιστές της «εσωκομματικής δημοκρα
τίας», σαν οι άνθρωποι που θα αναστήλωναν τις «παραβιασμέ- 
νες και καταπατημένες» (απ' τον Ζαχαριάδη) «λενινιστικές αρ
χές και κανόνες καθοδήγησης». Στιγμάτισαν τις «καταδικασμένες 
αντικομματικές μεθόδους επεξεργασίας των στελεχών» και ορκί
στηκαν να ξαναζωντανέψουν μέσα στο κόμμα και το κίνημα το 
σωστό μαρξιστικό-λενινιστικό πνεύμα. Πώς ανταποκρίθηκαν σ' 
αυτά τα «μεγάλα» και «φιλόδοξα» σχέδια;
Αμέσως έπειτα απ' την 6η ολομέλεια εξαπολύεται μια εκστρα
τεία μέσω δημοσιογραφικών οργάνων, ειδικών εκδόσεων και ει
δικών ενημερώσεων. Το περιεχόμενο της εκστρατείας αυτής 
ήταν ένα απλό αναμάσημα αντιδραστικών και σοσιαλδημοκρα
τικών απόψεων και μπορεί να συνοψιστεί σε ορισμένες στερεό
τυπες φόρμουλες που χρησιμοποιούνται αδιάκοπα και σε κάθε 
περίπτωση: «Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Πρέπει να απορ- 
ρίψουμε το παλιό και να πιάσουμε το καινούργιο. Το παλιό 
πνεύμα πρέπει να ξεριζωθεί. 'Οποιος δεν πάρει τη στροφή θα 
πεταχτεί από τ' αμάξι. Χρειάζεται αναδιαπαιδαγώγηση απ' τα 
θεμέλια. Πρέπει να αφεθούμε να δονηθούμε και να τραντα
χτούμε απ' το υψηλής τάσης ρεύμα που εκπέμπει το 20ό συνέ
δριο. Έτσι θα προκληθεί σ' όλο το κόμμα, σ' όλους μας μια κρίση 
συνείδησης. Έτσι θα νιώσουμε και θα συνειδητοποιήσουμε ότι ο 
δρόμος που ακολουθήσαμε ήταν λαθεμένος και εγκληματικός για
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το λαό. Πρέπει να τα μάθει όλα ο λαός. Δεν υπάρχουν κομμα
τικά στεγανά. Η νέα νοοτροπία σημαίνει πως πρέπει να απο
βάλουμε την ιδέα πως μονάχα οι κομμουνιστές μπορούν να είναι 
οι πρωτοπόροι και οι ηγέτες της επανάστασης. Πώς μπορεί η 
εργατική τάξη να θέλει να είναι ο ηγεμόνας της αστικοδημοκρα- 
τικής επανάστασης, όταν αποτελεί μονάχα το 18 τα εκατό του 
πληθυσμού; Πρέπει να αλλάξουμε αντίληψη για το τι είναι επα
νάσταση. Μας κατάστρεψε αυτή η καταραμένη ενότητα σκέψης 
- θέλησης - δράσης. Ο τρόπος σκέψης μας πρέπει να μετασχη
ματιστεί, να γίνει όπως των άλλων ανθρώπων. Στο εσωτερικό 
του κόμματος της δημοκρατικής αλλαγής πρέπει να συνυπάρχει 
η αστική κι η προλεταριακή ιδεολογία. Να βλέπουμε τους αν
θρώπους με κατανόηση κι ανθρωπιά. Να τελειώνουμε με την 
έξαλλη απαιτητικότητα. Ο καθένας μας είναι ένας μικρός Ζαχα- 
ριάδης(!!!)» κλπ.
Απ' την πρώτη στιγμή χτυπάει στο μάτι, πως οι ρεβιζιονιστές 
ούτε ήθελαν ούτε μπορούσαν να κάνουν μια πραγματικά μαρξι- 
στική-λενινιστική κριτική των αδυναμιών του κινήματος. Αυτοί 
σκόπευαν να μηδενίσουν την αποχτημένη με αίμα πείρα του. Η 
επίθεση που εξαπόλυσαν έθιγε όλες χωρίς εξαίρεση τις πολιτι
κές, οργανωτικές και ηθικές βάσεις του κόμματος. Η ιδέα της 
πρωτοπορίας του προλεταριάτου και του κόμματός του στην 
επανάσταση, η ιδέα της επανάστασης σαν τσάκισμα της κρατι- 
κής μηχανής που στηρίζει την κυριαρχία των ιμπεριαλιστών και 
των ντόπιων υποτακτικών τους, αντικαταστάθηκαν απ' τις 
ολοκληρωτικά σοσιαλδημοκρατικές ιδεούλες για τη δυνατότητα 
να παίξουν κι άλλες τάξεις καθοδηγητικό ρόλο στην «επανά
σταση», που θα γινόταν βαθμιαία κι ειρηνικά και μ' όλους τους 
κοινοβουλευτικούς τύπους και τερτίπια. Ακόμα, οι ρεβιζιονιστές 
στ' όνομα του «σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας» 
κατάργησαν στο κόμμα την επαναστατική διαπαιδαγώγηση, 
που απαιτούσε απ' τους κομμουνιστές να ανεβάζουν τη συνεί
δησή τους και να πολεμάνε αδιάκοπα τις αδυναμίες και τις προ
λήψεις που αποτύπωσε πάνω τους η κοινωνία που σαπίζει και 
καταρρέει. Η καλλιέργεια των εκφυλισμένων αστικών τάσεων
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και συνηθειών νομιμοποιήθηκε και αναπτύχθηκε σε μεγάλη 
έκταση. Οι πρόσφατοι μεγάλοι αγώνες του ελληνικού λαού για 
εθνική και κοινωνική απελευθέρωση αναθεματίστηκαν. Η εκ
στρατεία αυτή εναρμονιζότανε με το θόρυβο που είχε προκαλέ- 
σει σε παγκόσμια έκταση η αντίδραση κι ο ρεβιζιονισμός για τον 
Στάλιν. Οι κομμουνιστές της Ελλάδας δεν εξαπατήθηκαν απ' τη 
μανιασμένη επίθεση του ρεβιζιονισμού μέσα κι έξω απ' την 
Ελλάδα. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία έμειναν σταθεροί 
στις επαναστατικές τους ιδέες. Μόνο μια φούχτα ξεσκολισμέ
νων φραξιονιστών και καριεριστών καθώς και ένας μικρός αριθ
μός ανθρώπων που παρασύρθηκαν, υποστήριξαν την «ιστο
ρική» στροφή της «6ης ολομέλειας». Η μάζα των κομμουνιστών 
που αγωνιζόταν στην παρανομία, στις φυλακές και τις εξορίες 
και στο εξωτερικό από την πρώτη στιγμή αντιτάχτηκε στο 
ρεύμα του ρεβιζιονισμού. Ο ρεβιζιονισμός με την απερίγραπτη 
ιδεολογική του γύμνια δεν μπορούσε να πείσει τους αγωνιστές. 
Η επικράτησή του δεν μπορούσε να πάρει τη μορφή μιας ιδεο
λογικής επικράτησης, αναγκαστικά συνδεότανε με την ολοκλη
ρωτική καταστροφή του κόμματος και την άσκηση ανήκουστης 
βίας πάνω στους κομμουνιστές. Γι' αυτό έπειτα από μια «ιδεο
λογική» προετοιμασία που έπαιξε δευτερεύοντα ρόλο, μπήκαν 
σε εφαρμογή τα πραγματικά όπλα του ρεβιζιονισμού. Αρχισε να 
εφαρμόζεται κλιμακωτά ένα επιτελικά καταστρωμένο σχέδιο 
για τη διάλυση του κόμματος.
Τις πρώτες βολές τις έριξε ο Η. Τσιριμώκος. Σε μια σειρά από άρ
θρα σε αριστερή εφημερίδα που ελεγχόταν από την ΕΔΑ, χαιρέ
τιζε τη στροφή στο ΚΚΕ και καλούσε την ηγεσία να την ολοκλη
ρώσει διαλύοντας τον παράνομο μηχανισμό του. Η ηγετική κλίκα 
καμώνεται την ανήξερη αλλά οι «καλά πληροφορημένοι κύκλοι» 
δηλώνουν ανοιχτά πως οι θέσεις αυτές δεν ήταν μονάχα ιδέες 
του Τσιριμώκου. Την ίδια εποχή ο Κ. Καραμανλής δήλωνε στη 
βουλή πως «δεν αμφισβητεί τον πατριωτισμό ουδεμιάς πτέρυ- 
γος εις την παρούσαν βουλήν». Τη δήλωση αυτή η «ηγεσία» του 
ΚΚΕ και οι συνεργάτες της την πρόβαλαν με αλαλαγμούς χαράς 
και θριάμβου. Βλέπουμε πως η αντίδραση δεν έμεινε καθόλου
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αδιάφορη για τη «στροφή» στο ΚΚΕ. Αντίθετα έδειξε το μεγαλύ
τερο ενδιαφέρον και την πατρονάρισε ανοιχτά. Έτσι οι ρεβιζιο- 
νιστές άρχισαν το «ιστορικό» έργο της «ανανέωσης» του κινήμα
τος κάτω απ' τα χειροκροτήματα της αντίδρασης.
Η ρεβιζιονιστική ηγεσία σε πρώτη φάση φρενάρει και αποδιορ- 
γανώνει μ' όλα τα μέσα την κομματική δουλειά. Οι παράνομες 
οργανώσεις του ΚΚΕ εγκαταλείπονται στην τύχη τους, αφού με 
τις αλλαγές και την «κρίση συνείδησης» δημιουργήθηκε κλίμα 
αποδιοργάνωσης και φιλελευθερισμού σε πολλές απ' αυτές. Πα
ράνομα στελέχη παίρνουν εντολή να νομιμοποιηθούν με κάθε 
θυσία. Διαγραμμένοι και ύποπτοι καταλαμβάνουν υπεύθυνες 
θέσεις στην παράνομη δουλειά, διακηρύσσοντας σε κάθε ευκαι
ρία πως η παρουσία τους αποτελεί εγγύηση «πως θα βγούμε 
από τα υπόγεια». Στη νόμιμη δουλειά στελέχη διακηρύσσουν 
ανοιχτά «πως πρέπει να απαλλαγούμε απ' αυτό το απαρχαιω
μένο και επικίνδυνο πράγμα», που είναι οι οργανώσεις του ΚΚΕ. 
Τα μέλη του ΚΚΕ ή οι συμπαθούντες που δουλεύουν στη νόμιμη 
δουλειά υποβάλλονται σε ανάκριση για το αν ανήκουν σε παρά
νομη οργάνωση και απειλούνται με εξοστρακισμό αν δεν ξεκό
ψουν.
Στο πλαίσιο αυτό στις αρχές του 1957 συνέρχεται η «7η ολομέ
λεια». Εκτός από τα μέλη της ψεύτικης «ΚΕ» καλούνται και αρ
κετά μέλη της παλιάς ΚΕ για να «τοποθετηθούν». Τα προγνω
στικά μιλάνε για «κρίση συνείδησης» από την ανάποδη. Πολλά 
μέλη της «ΚΕ» που εκλέχτηκαν στην «6η ολομέλεια» κάνουν πίσω 
για διάφορους λόγους ύστερα από ένα χρόνο ρεβιζιονιστικής 
ηγεσίας. Το ΠΓ αποφασίζει να παραστούν «ακροατές». Με την 
προστασία κρατικών οργάνων ανατολικής χώρας με πολύ γνω
στή «εθνική» ηγεσία συγκεντρώνονται σαν ακροατές εκατοντά
δες πρώην διαγραμμένοι, κατάλληλα επεξεργασμένοι. 'Οταν η 
συζήτηση στην «ολομέλεια» αυτή παίρνει άσχημη τροπή, δη
λαδή η πλειοψηφία τάσσεται ενάντια στην κολιγιαννική-παρ- 
τσαλιδική-βαφειαδική κλίκα, το «αγαναχτισμένο» ακροατήριο 
ορμάει, μπερδεύεται με τα μέλη της «ολομέλειας». Όλοι μαζί ψη
φίζουν τις αποφάσεις της «ιστορικής 7ης ολομέλειας» που επι
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κύρωσε τις οπτοφάσεις της «ιστορικής 6ης ολομέλειας». Οι ρεβι- 
ζιονιστές που πρόβαλλαν με πολύ θόρυβο το δημοκρατισμό 
τους, στην πράξη άρχισαν το «έργο» τους, καταλύοντας με τον 
πιο απροσχημάτιστο τρόπο όλες τις αρχές λειτουργίας του κόμ
ματος. Στο μεταξύ, στο εξωτερικό διαγράφονται πάνω από τα 
τρία τέταρτα των μελών του κόμματος γιατί δεν δέχτηκαν τη ρε- 
βιζιονιστική στροφή. Κομματικές οργανώσεις παύουν να υπάρ
χουν ουσιαστικά και τυπικά. Υπάρχει το παράδειγμα σε μια ανα
τολική χώρα, όπου από την πολυάριθμη κομματική οργάνωση 
βρέθηκε ένας διαγραμμένος για ανήθικη συμπεριφορά να επιδο
κιμάσει την «ιστορική 6η ολομέλεια». Αυτός αποκαταστάθηκε 
και διορίστηκε γραμματέας. Όλοι οι άλλοι διαγράφτηκαν δημο
κρατικότατα. Επειδή όμως τα γραφεία της οργάνωσης τα κατεί
χαν οι διαγραμμένοι, τον εγκατέστησε σε αυτά τμήμα στρατού, 
που αφού συνέλαβε τους «σφετεριστές» κατέστρεψε όλο το 
«σεχταριστικό» διάκοσμο του γραφείου, δηλαδή τα πορτραίτα 
της Ηλέκτρας και του Μπελογιάννη. Στην Τασκένδη, τη μεγαλύ
τερη παροικία των προσφύγων, το κόμμα είχε 9.300 μέλη1. Δια
γράφτηκαν 8.000. Έτσι σε μια αποθέωση της «εσωκομματικής 
δημοκρατίας» και των «παραδεδεγμένων λενινιστικών αρχών» 
διαλύθηκε το κόμμα στο εξωτερικό. Η ίδια δουλειά στο εσωτε
ρικό παρουσίαζε δυσκολίες και γι' αυτό η ρεβιζιονιστική ηγεσία, 
ενώ διέλυε το κόμμα στο εξωτερικό, διακήρυσσε στην απόφαση 
της «7ης ολομέλειας» την πίστη της στο ρόλο του κόμματος σαν 
πρωτοπορίας των εργαζομένων. Ακόμα «αποφάσισε» τη συ
γκρότηση των κομματικών δυνάμεων που δούλευαν στις νόμιμες 
οργανώσεις. Ενώ αυτά δημοσιεύονται επίσημα, στην πράξη η 
ρεβιζιονιστική ηγεσία παίρνει όλα τα μέτρα για το παραπέρα ξε- 
χαρβάλωμα των κομματικών οργανώσεων. Διαλύεται το κλιμά
κιο του ΠΓ στην Ελλάδα και ξηλώνεται (όρος πρωτοφανής στο 
κομματικό λεξιλόγιο) ένας σημαντικός αριθμός γραμματέων και

1. (Σ.τ.ε.) Ο αριθμός που θεωρείται σωστός είναι 7.600 μέλη, αττό τα οποία 
διαγράφτηκαν 6.400.
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μελών κομματικών επιτροπών, ειδικών οργάνων και κομματικών 
ομάδων, που είτε παρατιούνται στην τύχη τους είτε στέλνονται 
στη νόμιμη δουλειά που ούτε μπορεί ούτε θέλει να τους δεχτεί. 
Ταυτόχρονα αρχίζει επίθεση ενάντια στις φυλακές και τις εξο
ρίες. Σύμφωνα με τη ρεβιζιονιστική ηγεσία εκεί εφαρμόζεται 
«σεχταριστική πολιτική». Η πολιτική αυτή, δηλαδή η αδιαλλαξία 
απέναντι στον εχθρό είναι -σύμφωνα με τους ρεβιζιονιστές- βα
σικά υπαίτια για τη μη διάλυση των στρατοπέδων και των φυ
λακών. Αρχίζει ατέλειωτη αποστολή «εντολών» της ρεβιζιονιστι- 
κής ηγεσίας, που αντικρούουν η μία την άλλη. Αν δεν υπήρχαν 
στα στρατόπεδα και στις φυλακές ισχυρές επαναστατικές δυ
νάμεις, θα παραδίνονταν επαίσχυντα στη συνθηκολόγηση και 
στην ατίμωση χιλιάδες αγωνιστές που λίγα χρόνια πριν αντιμε
τώπισαν παλληκαρίσια τα αποσπάσματα και τα Μακρονήσια. 
Από το πλήθος των γεγονότων αποσπούμε ένα: Στελέχη «έμπι
στοι» της ηγετικής κλίκας ζητούν ν' αλλάξει η στάση απέναντι 
στις κρατικές αρχές. Ζητούν να γίνει «ευέλικτη» και να «εμποτι
στεί» από το καινούργιο «πνεύμα». Ήθελαν να κάνουν οι αγωνι
στές αυτό που δεν έκαναν στα στρατοδικεία και τα Μακρονή
σια. Οι αγωνιστές εξεγείρονται. Η ηγεσία υποχωρεί λέγοντας 
πως δεν έχει παρόμοια άποψη. Ύστερα από μερικά χρόνια ομο
λογεί στον «Νέο Κόσμο» όχι μονάχα πως ήταν η θέση της αυτή 
που διέψευσε, αλλά και χτυπάει τους «δογματικούς» που την 
εμπόδισαν να ατιμάσει τους αγωνιστές. Οργανώνονται πρωτο
φανείς προκλήσεις σε βάρος των αγωνιστών. Πολυσέλιδες εκθέ
σεις γράφονται και αφήνονται να πιαστούν από την ασφάλεια 
για να δημοσιευτούν. Όταν γίνεται αυτό, οι αυτουργοί της πρό
κλησης λένε θρασύτατα: «Ναι, το κάναμε επίτηδες. Το ίδιο έκανε 
κι ο Χρουστσώφ που παράδωσε τη μυστική έκθεση για τον Στά
λιν στο Στέιτ Ντηπάρτμεντ για να δημοσιευτεί». Όλα αυτά τα 
αίσχη άνοιξαν το δρόμο για πιο αποφασιστικές ενέργειες. Η ώρα 
για την τελική διάλυση του κόμματος στην Ελλάδα είχε φτάσει.
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Στις αρχές του 1958 συνέρχεται η 8η ολομέλεια και επικυρώνει 
με υποκρισία τη θέση της διάσκεψης των ΚΚ του 1957 σχετικά 
με τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει ο ρεβιζιονισμάς. Στις απο
φάσεις της δεν γίνεται καθόλου λόγος για το οργανωτικό πρό
βλημα. Όμως η απόφαση είχε παρθεί. Διαλύονται οι παράνομες 
οργανώσεις του ΚΚΕ στην Ελλάδα. Ένας οργανωμένος ψίθυρος 
απλώνεται παντού για «ζαχαριαδισμούς, σεχταρισμούς, τυχο
διωκτισμούς, αθλιότητες, ξεπερασμένα πράγματα, ξέφτια κτλ». 
Η κλίκα που παρίστανε την ηγεσία του ΚΚΕ εξαπόλυσε έναν 
οχετό από βρισιές για να καλύψει το απαίσιο έγκλημά της ενά
ντια στο κόμμα και το λαό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόφαση 
αυτή ποτέ δεν προβλήθηκε δημόσια κι ούτε ανακοινώθηκε 
στους κομμουνιστές. Εφαρμόστηκε στα μουγκά, μέσα στο πιο 
βαθύ σκοτάδι. Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε σ' ένα μικρό 
αριθμό ανθρώπων που κρατιόταν με «ειδικό» τρόπο από το 
«Γραφείο Εσωτερικού» μέσα στις νόμιμες οργανώσεις. Οι άλλοι, 
τα μέλη των παράνομων οργανώσεων, στη μεγάλη τους πλειο- 
ψηφία δεν ενημερώθηκαν. Απλά τους έκοψαν την επαφή ή τους 
είπαν να πάνε στην νόμιμη δουλειά. Μια άλλη μεγάλη μερίδα 
κομμουνιστών που τους χειριζόταν επιδέξια η κλίκα του λεγόμε- 
νου Γραφείου Εσωτερικού είχε εξαπατηθεί έτσι, που νόμιζε πως 
απλώς διαλύθηκαν οργανώσεις για να δημιουργηθούν άλλες. Και 
έμειναν με την πικρία πως «το κόμμα δεν τους έδειχνε εμπιστο
σύνη».
Η διάλυση του κόμματος απ' τη ρεβιζιονιστική κλίκα ήταν η ανα
γκαία κατάληξη της πολιτικής της. Οι ρεβιζιονιστές προβάλλο
ντας την ιδέα του ειρηνικού και κοινοβουλευτικού δρόμου, εγκα- 
ταλείποντας την ιδέα της επανάστασης, συνθηκολογώντας με 
τον ιμπεριαλισμό, δεν είχαν ανάγκη απ' το όργανο της επανά
στασης -το παράνομο κόμμα. Αυτοί όχι μόνο δεν έβλεπαν τη 
χρησιμότητα του κόμματος αλλά κατάλαβαν καλά πως δεν μπο
ρούσαν να το μεταρρυθμίσουν στο πνεύμα του ρεβιζιονισμού. 
Έτσι συμπέραναν πως ο μόνος δρόμος για το πέρασμα της πο
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λιτικής τους γραμμής ήταν το ξεθεμέλιωμα, το «τσάκισμα του 
κόμματος».
Η ρεβιζιονιστική κλίκα όσο ήταν καλόβολη μπρος στον ιμπερια
λισμό και την ντόπια αντίδραση, τόσο ήταν βάναυση και απο
φασιστική στις ενέργειές της ενάντια στο κόμμα και το λαό. Οι 
ρεβιζιονιστές πραγματοποίησαν το παλιό όνειρο της ελληνικής 
αντίδρασης να διαλύσει το κόμμα. Αυτά που δεν κατάφερε η 
αντίδραση με τα ιδιώνυμα, τις φυλακές και τις εξορίες, τους 
διωγμούς και τους τουφεκισμούς χιλιάδων αγωνιστών, το κα
τόρθωσαν οι ρεβιζιονιστές από τα μέσα. Οι κομμουνιστές ποτέ 
δεν πρέπει να ξεχάσουν τα εγκλήματα αυτά. Πρέπει πάντα να 
θυμούνται πως οι κολιγιαννικοί που σήμερα παρουσιάζονται 
σαν υπερασπιστές του «κόμματος» και οι παρτσαλιδικοί που εμ
φανίζονται σαν υπερασπιστές της «δημοκρατίας» στο κόμμα, 
έκαναν ό,τι χρειαζόταν για να καταστρέψουν το κόμμα και τις 
αρχές λειτουργίας του με σκοπό να επιβάλουν τη γραμμή τους. 
Η ρεβιζιονιστική ηγεσία αφού διάλυσε το ΚΚΕ, δεν σταμάτησε τις 
αντιλαϊκές και αντικομματικές ενέργειες. Έπρεπε το έργο της 
διάλυσης να ολοκληρωθεί και να μην επιτραπεί στους χιλιάδες 
αγωνιστές που είχαν την πιο βαθιά αποστροφή στην πολιτική 
της και στις μεθόδους της, να αντιδράσουν οργανωμένα. 
Έπρεπε τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος που διαλύθηκε να 
περάσουν από χίλια κόσκινα, να υποστούν αμέτρητες πιέσεις 
και «επεξεργασίες», να συκοφαντηθούν και να απομονωθούν, να 
διωχτούν για πάντα απ' τις γραμμές της πάλης. Οι ανθρωπι
στές ρεβιζιονιστές αποδείχτηκαν εξαιρετικά εφευρετικοί και αδί
σταχτοι και σ' αυτόν τον τομέα της αντικομματικής δράσης. Η 
αντιμετώπιση των χιλιάδων αγωνιστών στα στρατόπεδα και 
στην παράνομη δουλειά είναι χαραχτηριστική. Απέναντί τους 
εφαρμοζόταν ο πόλεμος νεύρων. Μήνες ολόκληροι περνούσαν 
και δεν τους δινόταν η πιο απλή σύνδεση. Όσοι δεν απαύδηζαν 
και δεν «έσπαγαν», τελικά ρίχνονταν στις πιο απίθανες «οργα
νώσεις βάσης» για να απαυδήσουν εκεί, ψάχνοντας να βρουν 
τον καθοδηγητή τους που ασχολιόταν με τα ατομικά του προ
βλήματα ή προσπαθώντας να κάνουν δουλειά στην ανύπαρκτη
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οργάνωση βάσης. Χιλιάδες αγωνιστές που μέχρι τη ρεβιζιονι- 
οτική επιδρομή πάλευαν, ωθήθηκαν μ' ένα καλά μελετημένο σχέ
διο προς την ατομική ανοικοδόμηση και τον μικροαστισμό. 'Οσοι 
παρόλα αυτά επέμεναν και αδιαφορούσαν για το αν είχαν να 
φάνε, να κοιμηθούν, να ντυθούν, και έκαναν όσο μπορούσαν το 
καθήκον τους, τους κατηγορούσαν πως «η διάθεση του χρόνου 
τους για την οργανωτική δουλειά είναι παρεξηγήσιμη και ύπο
πτη». Αλλοι καλούνταν και απειλούνταν να μη δεχτούν υπόδειξη 
σε οποιοδήποτε πόστο (της βάσης) «με εντολή του κόμματος». 
«Ποιου κόμματος»; -«Φυσικά του ΚΚΕ». «Γιατί τώρα με θυμάται 
το ΚΚΕ»; -«Όποτε θέλει αυτό θα σε θυμάται». Αυτή ήταν η απά
ντηση των ρεβιζιονιοτών «αναμορφωτών».
Ταυτόχρονα τελειοποιούνταν ο παράπλευρος φραξιονιστικός 
μηχανισμός που δημιουργούσε μια υγειονομική ζώνη γύρω απ' 
τους «επικίνδυνους» με τη διάδοση κάθε είδους επινοήσεων «με 
την εντολή του κόμματος» και παρακολουθούσε επίσης τις κινή
σεις τους. Πληρώνονταν ειδικοί υπάλληλοι για τις πιο «λεπτές» 
δουλειές του είδους αυτού. Αν παρόλα αυτά οι «αδιόρθωτοι» 
επέμεναν και μάλιστα κατάφερναν να βρουν την άκρη, τότε 
τους δήλωναν στελέχη και της «σκληρής» κολιγιαννικής αλλά και 
της «πλατιάς» παρτσαλιδικής κλίκας: «Ναι, τα κάνουμε όλα 
αυτά. Γιατί οποίος διαφωνεί έστω και στην παραμικρότερη από
φαση από τα αριστερά είναι φραξιονιστής! Πρόσεξε καλά!». Ή 
«γιατί δέχτηκες την πρόταση που έγινε για εκλογή σου στο τάδε 
όργανο; Αυτό είναι οργανωμένη αντιπαράθεση».
Σε άλλους αγωνιστές απαγόρεψαν, στελέχη της κολιγιαννικής 
κλίκας, να παρουσιάζονται στα γραφεία μαζικών δημοκρατικών 
οργανώσεων λέγοντας: «σου κάνουμε χάρη που δεν σε πετάμε 
κι από δω». Οι απροκάλυπτες αυτές μέθοδοι βίας ενάντια στα 
μέλη και τα στελέχη του κινήματος εναλλάσσονταν με μια ακόμα 
πιο πρόστυχη και ύπουλη ταχτική. Η ταχτική του καλοπιάσμα
τος, των υποσχέσεων για αναρρίχηση σε πόστα, για παροχή 
ποικίλων πλεονεκτημάτων συμπλήρωναν τη «σκληρή» μέθοδο. 
Η υπόθαλψη των αδυναμιών των ανθρώπων, η στήριξη σ' αυ
τές για το χειρισμό τους έγινε ο συνηθισμένος τρόπος ενέργειας
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των ρεβιζιονιστών. Ο εκμαυλισμός, ο καριερισμός κι ο πιο αχα
λίνωτος ατομικισμός χαραχτήριζαν το ηθικό κλίμα του ρεβιζιονι- 
στικού κόμματος. Υπήρξαν πολλοί που τελικά δεν άντεξαν και 
φθάρηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Στο εξωτερικό ο εκβιασμός των διαγραμμένων μελών και στελε
χών του κόμματος πήρε ακόμα ωμότερες μορφές. Οι πιέσεις, το 
διώξιμο από τη δουλειά, οι περιορισμοί της κίνησης, οι εξορίες 
και οι φυλακές ήταν τα συνηθισμένα μέτρα για την εξόντωση 
των αγωνιστών που ήταν αναγκαστικά εκπατρισμένοι στις 
πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Ενώ άρχιζε η εκστρατεία της ολό
πλευρης επίθεσης ενάντια στους κομμουνιστές μέσα και έξω απ' 
την Ελλάδα, ο Κολιγιάννης ξιφουλκεί επίσημα από τις στήλες του 
«Νέου Κόσμου» ενάντια στους «εξωκομματικούς κομμουνιστές». 
Διερωτούνται όλοι ποιοι είναι αυτοί οι «εξωκομματικοί κομμου
νιστές». Ο Κολιγιάννης απτόητος και χωρίς να γίνεται συγκεκρι
μένος, κατηγορεί αδιάκοπα τους ίδιους μυστηριώδεις «εξωκομ
ματικούς κομμουνιστές» πως «είτε το ξέρουνε είτε όχι είναι τέ- 
τιοι κι αλλιώτικοι, πως η διαλεκτική (!) τούς σπρώχνει στο φρα
ξιονισμό παρόλο που είναι λαμπροί αγωνιστές». Όλη αυτή η 
μπερδεμένη «μαρξιστική» φλυαρία κάλυπτε την εκστρατεία της 
εκκαθάρισης και επεξεργασίας των στελεχών και μελών του 
κόμματος και ταυτόχρονα εξυπηρετούσε συγκεκριμένο πολιτικό 
στόχο. Για να δείξουμε το στόχο αυτό καθαρότερα, αναφέρουμε 
ένα χαραχτηριστικό περιστατικό. Ανώτατο στέλεχος του επίση
μου ρεβιζιονιστικού πολιτικού οργανισμού που είναι τώρα από 
τα κυριότερα στελέχη της ομάδας Παρτσαλίδη και από τους πιο 
εύγλωττους υπερασπιστές της ιταλικής γραμμής, το καλοκαίρι 
του 1959 σε συγκέντρωση 300-400 στελεχών έλεγε: «Μας ζη
τούν να πραγματοποιήσουμε το συνέδριο που έχουμε υποσχε- 
θεί πριν ενάμιση χρόνο. Δεν θα το κάνουμε παρά μόνο όταν πει
στούμε πως οι σεχταριστές μας δεν είναι σε θέση να κυριαρχή
σουν σ' αυτό. Αν δεν εξασφαλιστούμε απ' αυτόν τον κίνδυνο, 
συνέδριο δεν πρόκειται να γίνει». Η πολύπλευρη εκστρατεία του 
ρεβιζιονισμού ενάντια στα μέλη και τα στελέχη του κόμματος 
ολοκλήρωσε την καταστροφή που προκάλεσε η διάλυση του
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κόμματος. Πολυάριθμες δυνάμεις του κόμματος βρέθηκαν έξω 
απ' τις γραμμές του κινήματος, ενώ πολλές άλλες επηρεάστη
καν σ' αυτό ή τον άλλο βαθμό. Ακόμα, σαν αποτέλεσμα της τα
κτικής αυτής, η κομματικότητα και η συντροφικότητα κατέρ- 
ρευσαν τελείως κι άνοιξε ο δρόμος για τη δημιουργία προσωπι
κών ρεβιζιονιστικών κλικών για την αλληλοϋπονόμευση των αν
θρώπων, για την παθητικότητα και τη δουλοφροσύνη προς τη 
ρεβιζιονιστική ηγεσία. Το ρεβιζιονιστικό κόμμα από την άποψη 
της ιδεολογίας, της οργανωτικής συγκρότησης, της μεθοδολο
γίας και των σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους έγινε ένα τυ
πικό αστικό κόμμα.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΚΕ 
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΑ

Η κατάσταση που δημιούργησε στο κίνημα η ρεβιζιονιστική επι
δρομή εξηγεί γιατί αυτό που παρουσιάστηκε σαν «καινούργιο» 
όργανο της «αλλαγής» στάθηκε ανίκανο όχι μονάχα να παλέψει 
γι' αυτήν, αλλά αποδείχτηκε ανήμπορο να ανταποκριθεί από 
οργανωτική άποψη σε στοιχειώδη καθήκοντα που έβαζε η ανά
πτυξη της πάλης του λαού. Ο ρεβιζιονισμός που επιβλήθηκε βί
αια στο ΚΚΕ από μια συνωμοσία που την καθοδήγησαν φανερά 
οι χρουστσωφικοί ρεβιζιονιστές, που διέλυσε το κόμμα στο εξω
τερικό, που αποδιοργάνωσε με όλα τα μέσα τη δουλειά μέσα 
στην Ελλάδα, που συκοφάντησε το κόμμα και προχώρησε 
ύστερα στη διάλυσή του, που δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει 
καμιά μέθοδο βίας και εκμαυλισμού των κομμουνιστών, αποδεί
χτηκε ο χειρότερος εχθρός του κόμματος και του προξένησε τη 
μεγαλύτερη ζημιά της ιστορίας του. Ο ρεβιζιονισμός όταν ολο
κλήρωσε την καταστροφική του δράση, απελευθερωμένος από 
τα «εμπόδια» τράβηξε την πολιτική του στις τελευταίες της συ
νέπειες. Υποτάχτηκε απροκάλυπτα στην αστική τάξη. Έτσι 
ανοίχτηκε διάπλατα ο δρόμος στο φασισμό. Τώρα στην μετα- 
πριλιανή περίοδο ο ρεβιζιονισμός δείχνει ανάγλυφα σ' όλους
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όσους εθελοτυφλούσαν το πρόσωπό του. Η πρακτική αδυναμία 
του, η ιδεολογική γυμνότητά του, ο σκυλοκαβγάς ανάμεσα στις 
αντιμαχόμενες ομάδες, έχουν ρίξει το κύρος του ρεβιζιονισμού 
σε πλατιές λαϊκές μάζες. Όμως ο ρεβιζιονισμός διαθέτει ακόμα 
μια ισχυρή υλική δύναμη. Απέναντι σ' αυτήν την υλική δύναμη 
πρέπει να αντιπαραταχτεί μια άλλη. Εκείνη της οργάνωσης των 
επαναστατικών δυνάμεων. «Οι εργαζόμενοι δεν έχουν άλλη δύ
ναμη από την ενότητα και την οργάνωσή τους». Αυτή η ενότητα 
και η οργάνωση πρέπει να οικοδομηθεί. Και για να γίνει αυτό σω
στά, έγκαιρα χρειάζεται σωστό φώτισμα και κριτική τοποθέ
τηση των προβλημάτων του κινήματος, των τωρινών και των 
παλαιότερων. Η μαρξιστική-λενινιστική κριτική είναι κριτική αρ
χών, η κριτική που κάνει ο ρεβιζιονισμός είναι σκυλοκαβγάς, πό
λεμος λάσπης και αλληλοεξόντωσης.
Το τελικό συμπέρασμά μας είναι πως οι αντικειμενικές συνθήκες 
για τη γέννηση και την ανάπτυξη του ρεβιζιονισμού υπάρχουν 
πάντοτε στην καπιταλιστική κοινωνία, και όχι μονάχα σ' αυτήν. 
Αλλά για να αναπτυχθεί και να κυριαρχήσει σ' ένα πρωτοπόρο 
κόμμα και κατά συνέπεια να το εκφυλίσει, πρέπει να συντρέ
ξουν και οι υποκειμενικοί όροι. Ερευνήσαμε στο άρθρο αυτό βα
σικά τους υποκειμενικούς όρους από την πλευρά του ρεβιζιονι- 
σμού. Η διεύρυνση των όρων αυτών από την πλευρά των επα
ναστατικών δυνάμεων δεν αποτελούσε θέμα του σημειώματος 
αυτού. Μια συμπυκνωμένη τοποθέτηση γι' αυτό δίνεται στο 
κείμενο «Πέντε χρόνια αγώνες».





ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ 
(1964-1969)

Το κείμενο αυτό γράφτηκε το 1969 με αφορμή τα πέντε 
χρόνια από την εμφάνιση της Αναγέννησης σαν συγκροτη
μένη μαρξιστική-λενινιστική προσπάθεια. Δημοσιεύτηκε 
στην Προλεταριακή Σημαία, έντυπο της εποχής της δικτα
τορίας, φ. 9.

1. Έκλεισο(ν πέντε χρόνια από την ίδρυση της οργάνωσης μαρξι- 
στών-λενινιστών της Ελλάδας. Όμως αν το 1964 αποκρυσταλ
λώθηκε οργανωτικά το επαναστατικό μαρξιστικό-λενινιστικό 
ρεύμα, σαν ιδεολογική-πολιτική κατεύθυνση υπήρχε αρκετά χρό
νια πριν. Ήδη από το 1956 -αλλά και παλιότερα- η πάλη ανά
μεσα στα δυο ρεύματα και τις δυο κατευθύνσεις, στο επαναστα
τικό κομμουνιστικό μαρξιστικό-λενινιστικό ρεύμα και κατεύθυνση 
και στο αντεπαναστατικό, διαλυτικό αναθεωρητικό ρεύμα και 
κατεύθυνση αποτελούσε το κύριο χαραχτηριστικό της εσωτερι
κής ζωής σε μια σειρά οργανώσεις, παροικίες, στρατόπεδα και 
φυλακές με περισσότερο ή λιγότερο ανοιχτό και ξεκαθαρισμένο 
και περισσότερο ή λιγότερο συνεπή χαραχτήρα. Η όξυνση της 
πάλης αυτής ήταν ένας από τους κύριους λόγους για να προχω
ρήσει η κλίκα που σφετερίστηκε την ηγεσία του ΚΚΕ στη διάλυση 
των κομματικών οργανώσεων στην Ελλάδα, στη «διαγραφή» της
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μεγαλύτερης μάζας των μελών του κόμματος στο εξωτερικό και 
στην καταγγελία, απομόνωση και εξοστρακισμό με αντικομμα- 
τικό-φραξιονιστικό τρόπο μιας σειράς στελεχών και μελών του 
ΚΚΕ και από τις μαζικές δημοκρατικές οργανώσεις στην Ελλάδα.
2. Το κύριο εμπόδιο που δεν εκφράστηκε πιο έγκαιρα η πάλη 
των κομμουνιστών-μαρξιστών-λενινιστών με συνεπή και ολοκλη
ρωμένο τρόπο βρίσκεται στη διφορούμενη, καιροσκοπική στάση 
σειράς κομματικών παραγόντων μέσα κι έξω απ' την Ελλάδα 
που κατείχαν προηγούμενα ανώτατες και ανώτερες θέσεις στο 
λαϊκό κίνημα, που προσπαθούσαν να υποτάξουν και να δεσμεύ
σουν την επαναστατική, αντιρεβιζιονιστική διάθεση και πάλη 
των κομμουνιστών και όλων των λαϊκών αγωνιστών στις προ
σωπικές επιδιώξεις, μανούβρες και αλλοπροσαλλισμούς τους. Γι' 
αυτό με όλα τα μέσα πάσχισαν να αποτρέψουν το βάθεμα και 
να παρεμποδίσουν τη συνεπή ιδεολογική-πολιτική αρχικά και σε 
συνέχεια την οργανωτική ολοκλήρωση αυτού του επαναστατι- 
κού-αντιρεβιζιονιστικού ρεύματος που αποτελούσε, παρόλα 
όσα έγιναν, χρόνια μετά την «6η ολομέλεια» και το «20ό συνέ
δριο» το κύριο ρεύμα. Η στάση τους αυτή πήρε επιθετικό «ου
δετερόφιλο» χαραχτήρα στο βαθμό που οξυνόταν η πάλη ανά
μεσα στις δυο γραμμές στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα.
3. Παρά τη δέσμευση και την ακινητοποίηση από την τέτια 
στάση των κομματικών αυτών πρώην υπεύθυνων, μεγάλης μά
ζας κομμουνιστών -δέσμευση και ακινητοποίηση που βαθμιαία 
έριχνε τους κομμουνιστές αυτούς στην αγκαλιά του ρεβιζιονι- 
σμού- τις τεράστιες δυσκολίες που δημιουργούσε η περίπλοκη 
εσωτερική κατάσταση στη χώρα μας, την ένταση της αντικομ- 
μουνιστικής, αντικινέζικης και αντιαλβανικής εκστρατείας την 
οποία υποβοηθούσαν είτε συμμετέχοντας ανοιχτά και ενεργη
τικά είτε σκεπασμένα και «ουδέτερα» οι πρώην κομματικοί αυτοί 
υπεύθυνοι, έγινε δυνατό να ανοίξει το 1963 ο δρόμος για την 
ανοιχτή ιδεολογική-πολιτική και οργανωτική αντιπαράθεση στο 
ρεβιζιονισμό, που κατέληξε το 1964 στη δημιουργία μαρξιστι- 
κής-λενινιστικής οργάνωσης στην Ελλάδα.
4. Οι μαρξιστές-λενινιστές υποχρεώθηκαν να διεξαγάγουν την
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πάλη τους σε εντελώς ιδιαίτερες συνθήκες. Γιατί ήταν αναγκα
σμένοι παλεύοντας ενάντια στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, στην 
αντίδραση και το φασισμό, να διεξάγουν ταυτόχρονα μια διμέ- 
τωπη πάλη και ενάντια στον ανοιχτό ρεβιζιονισπκό οργανισμό 
και στις συνασπισμένες με τον τελευταίο αντικειμενικά αλλά και 
υποκειμενικά σε πολλές περιπτώσεις δυνάμεις, που από «ουδέ
τερες», «κινεζόφιλες», «κεντριστικές», «εθνικές», «μοντέρνες» θέ
σεις προσπαθούσαν, αφού απέτυχαν να παρεμποδίσουν την 
ανοιχτή αντιπαράθεση, να περιορίσουν, να στριμώξουν, να σα
μποτάρουν, να υπονομεύσουν, να διαβρώσουν με όλα τα μέσα 
την αναπτυσσόμενη αντιμπεριαλιστική-αντιρεβιζιονιστική πάλη.
5. Οι προσπάθειες της οργάνωσης των μαρξιστών-λενινιστών 
συγκεντρώθηκαν από τη μια να αντιπαραθέσουν στο ανοιχτό 
πεδίο της ιδεολογικής, πολιτικής, μαζικής πάλης με ολοκληρω
μένο τρόπο το σύνολο των θέσεών τους, και ένα πρόγραμμα 
δράσης πάνω στη βάση αυτή, και από την άλλη να υποβοηθή
σουν τη συγκέντρωση όλων των συνεπών αριστερών αγωνι
στών σε έναν αυτοτελή πολιτικό σχηματισμό. Ύστερα από μια 
σειρά αγώνες στον ιδεολογικό, πολιτικό, μαζικό τομέα δημιουρ- 
γήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός πολιτικού ορ
γανισμού της Συνεπούς Αριστερός. Σταθμοί στο δρόμο αυτό 
υπήρξαν η Ιδρυση αντιμπεριαλιστικών-αντιρεβιζιονιστικών πα
ρατάξεων στους εργάτες και φοιτητές και η προβολή ένα μήνα 
πριν την επιβολή της φασιστικής διχτατορίας της Συνεπούς Πο
λιτικής Αριστερής Κίνησης (ΣΠΑΚ). Οι αγώνες και τα επιτεύγ
ματα αυτά αποτελούσαν ένα κατάλληλο πλαίσιο στις προσπά
θειες της μαρξιστικής-λενινιστικής οργάνωσης για την προώ
θηση του μεγάλου έργου της οικοδόμησης ενός επαναστατικού, 
απαλλαγμένου από τη σκουριά του οπορτουνισμού και του σε
χταρισμού, μαρξιστικού-λενινιστικού ΚΚΕ. Στο ίδιο διάστημα 
(1964-1967) οι μαρξιστές-λενινιστές της Ελλάδας αντιπάλεψαν 
τη λυσσασμένη αντικομμουνιστική αντικινέζικη και αντιαλβανική 
εκστρατεία και κράτησαν επάξια το βάρος και την τιμή της εκ
πλήρωσης αυτού του πρωταρχικού μαρξιστικού-λενινιστικού 
καθήκοντος.
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6. Οι μαρξιστές-λενινιστές παλεύοντας στην πρώτη γραμμή 
στους μαζικούς δημοκρατικούς αγώνες της περιόδου 1965-67 
μπόρεσαν να βάλουν τη σφροτγίδα τους σ' αυτούς σε μια σειρά 
περιπτώσεις για την απόκρουση των προσπαθειών κατάπνιξης 
της λαϊκής ορμής από τη μεριά των ρεβιζιονιστών που δρούσαν 
σαν εντολοδόχοι της μεγαλοαστικής τάξης και για την από
κρουση των μηχανορραφιών των τροτσκιστικών στοιχείων κάθε 
είδους και άλλων σκοτεινών αντεπαναστατικών δυνάμεων που 
αποσκοπούσαν στον εκφυλισμό της. Στην πριν το πραξικόπημα 
της 21 Απρίλη περίοδο, κράτησαν το βάρος της διεξαγωγής 
αγώνων για τα ζωτικά αιτήματα των εργαζόμενων και της νεο
λαίας ενάντια στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και τη φασιστική 
αντίδραση.
Ξεσκέπασαν έγκαιρα και τα σχέδια για την επιβολή ανοιχτής 
φασιστικής διχτατορίας αλλά και τη στάση της ρεβιζιονιστικής 
ηγεσίας που συμμαχώντας με τη δεξιά χτυπούσε λυσσασμένα 
κάθε αγωνιστική μαζική εκδήλωση, ανοίγοντας έτσι διάπλατα το 
δρόμο για το φασιστικό πραξικόπημα της 21 Απρίλη. Για το λόγο 
αυτό, πριν και κατά και μετά την επιβολή της φασιστικής δι- 
χτατορίας, οι μαρξιστές-λενινιστές και οι συνεπείς αγωνιστές 
της Αριστερός δέχτηκαν μια σειρά χτυπήματα και πλήθος απ' 
αυτούς βρίσκονται στα κάτεργα της αμερικανοκρατίας και του 
φασισμού.
7. Παρά τα πλήγματα αυτά, οι μαρξιστές-λενινιστές και όλοι οι 
Συνεπείς Αριστεροί ανασύνταξαν τις δυνάμεις τους, κέρδισαν 
νέες και συνεχίζουν να αναπτύσσουν την πάλη τους ενάντια 
στην αμερικανοκρατία και το φασισμό. Πρωτοστάτησαν στη συ
γκρότηση του ΑΜΕ που αποτελεί τη βάση για μια αντιφασι- 
στική-αντιμπεριαλιστική συσπείρωση για τη συγκέντρωση όλων 
όσων θέλουν και μπορούν να παλέψουν αποφασιστικά και ως 
το τέλος ενάντια στο φασισμό και την αμερικανοκρατία για μια 
πραγματική αντιμπεριαλιστική επανάσταση στη χώρα μας. 
Διεξάγουν ακούραστοι ιδεολογική, πολιτική και μαζική δουλειά 
για το ανέβασμα της αγωνιστικότητας και του πνεύματος της 
θυσίας μέσα στις μάζες των εργαζομένων και της νεολαίας, για
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την καταπολέμηση των αυταπατών του πνεύματος της αναμο
νής και του διπλώματος που σπέρνουν στις μάζες η αστική τάξη 
και οι σύμμαχοί τους ρεβιζιονιστές. Στα κάτεργα του φασισμού 
και της αμερικανοκρατίας κρατούν ψηλά τη σημαία της κομμου
νιστικής μπολσεβίκικης αδιαλλαξίας και καταπολεμούν το 
πνεύμα της διάλυσης και της «αψόγου στάσεως» που εκθειά
ζουν οι εκπρόσωποι και των δύο ρεβιζιονιστικών κλικών απένα
ντι στον φασιστικό, καταπιεστικό αμερικανόδουλο μηχανισμό, 
συνεχίζοντας και αναπτύσσοντας τις καλύτερες κουκουέδικες 
παραδόσεις. Παντού πασχίζουν να μετατρέψουν την αντιφασι- 
στική-αντιαμερικάνικη διάθεση σε αγωνιστική πράξη. Να ανεβά
σουν τη γενική αντιφασιστική-αντιαμερικάνικη διάθεση στο επί
πεδο της αντιφασιστικής-αντιμπεριαλιστικής πάλης. Ταυτό
χρονα μελετούν και συνοψίζουν την πείρα της πεντάχρονης πά
λης τους και εκείνη της 50χρονης πορείας του κομμουνιστικού 
και λαϊκοδημοκρατικού κινήματος στη χώρα μας.
8. Οι μαρξιστές-λενινιστές της Ελλάδας πιστεύουν πως είναι δυ
νατή -παρά τα τεράστια εμπόδια και τις δυσκολίες- η άνοδος 
του αγώνα του λαού της Ελλάδας στο επίπεδο που επιβάλλουν 
η κατάσταση στη χώρα μας και οι ένδοξες αγωνιστικές του πα
ραδόσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι η απαλλαγή 
του πιο ζωντανού τμήματος του λαού μας, πρώτα απ' όλα της 
εργατικής τάξης και του πιο προωθημένου τμήματος της νεο
λαίας, από την επιρροή -ιδεολογική και πολιτική- της αστικής 
τάξης και του ρεβιζιονισμού. Την παρούσα στιγμή ιδιαίτερα, η 
αστική τάξη και ο ρεβιζιονισμός προσπαθούν να διατηρήσουν 
την επιρροή αυτή και με την προβολή «ενωτικών» και άλλων 
συνθημάτων, με τη συγκράτηση ή την υποταγή των αναπτυσ
σόμενων αγωνιστικών διαθέσεων των μαζών στις ιδιοτελείς επι
διώξεις των διαφόρων ομάδων της μεγαλοαστικής τάξης που 
κατατείνουν στην απόχτηση της εύνοιας και στην υποστήριξη 
του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και των συμμάχων του. Τις τέ
τιες επιδιώξεις της μεγαλοαστικής τάξης εξυπηρετούν επίσης με 
«άλλο τρόπο» οι διάφορες «τάσεις» «εθνικού» ή «αριστερού-μο- 
ντέρνου» χαραχτήρα που εκδηλώνονται σε διάφορα κέντρα, κυ
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ρίως του εξωτερικού, άμεσα ή έμμεσα σε συμμαχία με διάφορα 
στοιχεία της ξένης και ντόπιας αντίδρασης κάτω από διάφορα 
«μετριοπαθή» ή «επαναστατικά»-«δυναμικά» συνθήματα. Η 
απαλλαγή των μαζών από την αστική και ρεβιζιονιστική επιρ
ροή δεν μπορεί να συντελεστεί παρά με την αύξηση της πολύ
πλευρης δραστηριότητας των επαναστατικών δυνάμεων σε όλα 
τα μέτωπα της πάλης, με το τράβηγμα όλο και περισσότερων 
δυνάμεων σε αυτή την πολύπλευρη δραστηριότητα. Βασικός 
κρίκος για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι το δυνάμωμα 
από κάθε άποψη και η επέχταση των μαρξιστικών-λενινιστικών 
οργανώσεων και του ΑΜΕ, η παραπέρα προσαρμογή τους στις 
συνθήκες δράσης και τις μορφές πάλης που απαιτεί και επιβάλ
λει η κατάσταση.
Σπουδαία συνεισφορά προς την κατεύθυνση αυτή θα αποτε
λούσε η ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση όλων των επαναστα
τικών δυνάμεων μέσα κι έξω απ' την Ελλάδα. Για να πραγματο
ποιηθεί η συγκέντρωση αυτή είναι αναγκαίο μέσα στην πράξη 
να επικυρωθεί αβίαστα η σύμπτωση στα βασικά ζητήματα αρ
χής, όχι μονάχα εκείνα που αφορούν το διεθνές κομμουνιστικό 
κίνημα αλλά και εκείνα που αφορούν τις κατευθύνσεις της πά
λης στη χώρα μας. Η τέτια πορεία μπορεί να διευκολυνθεί με την 
ειλικρινή συντροφική συζήτηση για τα ζητήματα αυτά σε συν
δυασμό με κοινές προσπάθειες και πάλη για κοινά προβλήματα 
και καθήκοντα. Οι μαρξιστές-λενινιστές κάνοντας ό,τι περνάει 
απ' το χέρι τους για την πραγματοποίηση αυτής της παραπέρα 
συγκέντρωσης των δυνάμεων που θέλουν και μπορούν να συ
σπειρωθούν, προχωρούν αποφασιστικά στην εκπλήρωση των 
άλλων ζωτικών για την υπόθεση του λαού καθηκόντων. Για το 
ρίζωμα και δυνάμωμα των οργανώσεών τους, για την επέκταση 
και τη διεύρυνση του ΑΜΕ, για την παραπέρα σύνδεσή τους με 
τις εργαζόμενες μάζες και τη νεολαία. Τελικά, η μάχη για την 
απελευθέρωση του επαναστατικού δυναμισμού των μαζών θα 
κριθεί κυρίως στο πεδίο της πραχτικής δουλειάς σε όλα τα μέ
τωπα και στην οργάνωση, ανάπτυξη και διεξαγωγή αγώνων 
κάθε είδους και κάθε μορφής. Εκεί θα κριθεί ακόμα και θα πάρει
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σάρκα και οστά η ιδέα της οικοδόμησης ενός επαναστατικού 
ΚΚΕ, όπως και της συγκρότησης ενός ευρύτατου ενιαίου αντι- 
μπεριαλιστικού-απελευθερωτικού μετώπου.
9. Η πεντάχρονη πείρα της πάλης των μαρξιστών-λενινιστών 
όπως και η προηγούμενη πείρα έδειξαν, ανάμεσα στ' άλλα, δύο 
σημεία που έχουν ιδιαίτερη επικαιρότητα: α) Η στήριξή μας στις 
αγωνιστικές παραδόσεις του κινήματός μας μάς βοηθάει να μην 
πέφτουμε στο σεχταρισμό και να μην αποπροσανατολιζόμαστε 
προβαίνοντας σε ενέργειες που θα παραμόρφωναν την ιδεολο- 
γική-πολιτική φυσιογνωμία μας. Ταυτόχρονα, η απόρριψη με 
αποφασιστικό τρόπο συνήθειων, αντιλήψεων και πραγμάτων, 
ακόμα και προσώπων που μας τραβούν προς τα πίσω και αντι
κειμενικά ή υποκειμενικά μας ακινητοποιούν μας δίνει -όταν γί
νεται η απόρριψη αυτή σωστά, μυαλωμένα, έγκαιρα- την ανα
γκαία φρεσκάδα και τον δυναμισμό που αποτελούν αναπόσπα
στα συστατικά μιας πρωτοπόρας οργάνωσης, β) Η αποδέ
σμευση των ανθρώπων από τις ρεβιζιονιστικές και μικροαστικές 
προλήψεις δεν είναι μονάχα αποτέλεσμα βιβλιακής μελέτης αλλά 
κυρίως πείρας που βγαίνει μέσα από την πράξη. Το ίδιο όπως η 
πράξη γίνεται τυφλή όταν δεν στηρίζεται στη θεωρία, το ίδιο η 
θεωρία που δεν γονιμοποιείται από την πείρα καταντάει στείρα. 
Όπως η επιμονή στην αποσπασματική πείρα είναι βλαβερή, το 
ίδιο η επιμονή στην αποσπασματική γνώση είναι επιζήμια. Η 
επιβεβαίωση της αποσπασματικής γνώσης στο έδαφος της γε
νικής γνώσης, η επιβεβαίωση της οπτοσπασματικής πείρας στο 
έδαφος της γενικής πείρας, είναι το μόνιμο καθήκον των μαρξι- 
στών-λενινιστών. «Η θεωρία που δεν πλουτίζεται από την 
πράξη είναι στείρα, η πράξη που δεν φωτίζεται από τη θεωρία 
είναι τυφλή».
10. Οι μαρξιστές-λενινιστές της Ελλάδας, όλοι οι Συνεπείς αγω
νιστές της Αριστερός παραμένοντας στέρεα προσηλωμένοι στη 
θεωρία του μαρξισμού-λενινισμού, τηρώντας με απαρέγκλιτη 
συνέπεια τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη φύση 
τους σαν τμήματος του διεθνούς μαρξιστικού-λενινιστικού κινή
ματος -που κέντρο του είναι η Λαϊκή Κίνα και η ΛΔ Αλβανίας-
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υπερασπίζοντας τις αρχές του προλεταριακού διεθνισμού και 
διεξάγοντας ακατάπαυστη πάλη ενάντια σε κάθε μορφή εθνικι
σμού ή πνεύματος εθνικής στενότητας που θέλει να υποτάσσει 
ή να «προσαρμόζει» τα διεθνή προλεταριακά καθήκοντα στα 
στενά εθνικά συμφέροντα, οφείλουν να εφαρμόζουν πάντα στη 
δράση τους τη θέση αυτή του Λένιν «ο μαρξισμός είναι η συγκε
κριμένη ανάλυση μιας συγκεκριμένης κατάστασης» ή σύμφωνα 
με τα λόγια του Μάο Τσετούνγκ «να συνδέουν τη γενική αλήθεια 
του μαρξισμού-λενινισμού με τη συγκεκριμένη επαναστατική 
πρακτική» της συγκεκριμένης «χώρας».
11. Στη χώρα μας ο επιστημονικός σοσιαλισμός μπήκε αργά, βα
σανιστικά, εξαιτίας της ολόπλευρης εξάρτησης και καθυστέρη
σή4; της. Το ίδιο, η γέννηση, η ανάπτυξη και η πορεία του κομ
μουνιστικού κινήματος και του λάίκοδημοκρατικού κινήματος 
ήταν βασανιστική. Αντιμετώπισε πολλούς ισχυρούς και συνα
σπισμένους εχθρούς από τον ίδιο το χαραχτήρα και τη διεθνή 
θέση της. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία -αυτό έχει ήδη φανεί- 
πως η πορεία της αναγέννησης και της ισχυροποίησης του κομ
μουνιστικού κινήματος ήταν, είναι και θα παραμείνει σκληρή και 
βασανιστική και θα γνωρίσει ακόμα πολλές διαφορετικές φάσεις 
και θα περάσει από εναλλαγές. Κατά συνέπεια την ίδια πορεία 
έχει να διατρέξει και το αντιμπεριαλιστικό-απελευθερωτικό κί
νημα. Γι' αυτό οι μαρξιστές-λενινιστές, όλοι οι συνεπείς αριστε
ροί αγωνιστές πρέπει να εξοπλιστούν με ακόμη περισσότερη 
επιμονή, υπομονή, αυτοκυριαρχία. Οφείλουν επίσης, βγάζοντας 
τα απαραίτητα διδάγματα από τα λάθη, τις ελλείψεις και τις 
αδυναμίες του παλιού ΚΚΕ (της περιόδου πριν το 1956), να πα
σχίσουν να κληρονομήσουν τα θετικά του: την ικανότητά του να 
συνδέεται με τις μάζες και να τις κινητοποιεί με έξοχη επινοητι
κότητα κάτω από τις πιο διαφορετικές συνθήκες, το πνεύμα της 
αυτοθυσίας και του ηρωισμού, το πρακτικό-οργανωτικό του 
ατσάλωμα. Ο αγώνας μας είναι σκληρός και θα είναι παρατετα- 
μένος. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. 
Τα κυριότερα σημεία της προετοιμασίας στην παρούσα στιγμή 
είναι: Ακόμα μεγαλύτερη προσαρμογή στις συνθήκες παράνομης
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δουλειάς από οργανωτική - τεχνική - συνωμοτική - μαζική 
άποψη. «Καλλίγωμα και στα τέσσερα». Ατομικό ατσάλωμα. Παλ- 
ληκαριά, προσωπικό ήθος. Έτσι θα γίνουμε πραγματικά «παιδιά 
των απίστευτων στερήσεων και των ηρωικών προσπαθειών», 
αληθινοί κομμουνιστές, μαρξιστές-λενινιστές. Έτσι θα χτίσουμε 
το πραγματικό, επαναστατικό ΚΚΕ. «Έτσι δένεται τ' ατσάλι».





Η ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ

Πρόκειται για αδημοσίευτο σημείωμα γραμμένο το 1978- 
79, που αναφέρεται στις αδυναμίες και τις καθυστερήσεις 
της αντιρεβιζιονιστικής πάλης.

Υπάρχουν μερικά ζητήματα που απασχόλησαν και απασχολούν 
πολύν κόσμο. Το κεντρικό απ' αυτά είναι τούτο δω: πώς στην 
αντιπαράθεση προς το ρεβιζιονισμό δεν κατορθώθηκε να συ- 
γκεντρωθεί μια μεγαλύτερη δύναμη και τα κόμματα και ομάδες 
που συγκροτήθηκαν στη βάση αυτής της αντιπαράθεσης να 
αποχτήσουν μια μεγαλύτερη μαζική βάση;
Ένα τε'τιο ερώτημα είναι βάσιμο παρά τη μορφή που του δίνουν 
οι ρεβιζιονιστές και η αντίδραση, που οι πρώτοι έδωσαν στη 
δεύτερη τη «θεα>ρητική» βάση και αναμασάει για «εξτρεμιστές», 
«αριστεριστές» κλπ.
Υπάρχουν «αντικειμενικοί» και υποκειμενικοί λόγοι. Στους «αντι
κειμενικούς» μπορούμε να δούμε το γεγονός πως σε αντίθεση με 
τον παλιό ρεβιζιονισμό, ο σημερινός ρεβιζιονισμός έχει την υπο
στήριξη κρατών. Αυτό λέει πολλά. Και ενώ η υποστήριξη των 
κρατών προς τα ρεβιζιονιστικά κόμματα είναι πολύμορφη και 
αδιάκοπη, δεν συνέβηκε το ίδιο από την πλευρά των κομμάτων 
που παρά τις αντιθέσεις τους, για μια μεγάλη περίοδο φαίνο
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νταν να υποστηρίζουν τα μαρξιστικά-λενινιστικά κόμματα και 
ομάδες. Οι αντιθέσεις τους, όταν συμβάδιζαν, εκφράζονταν και 
στις σχέσεις τους -όπου υπήρχαν κι όσο υπήρχαν- με τα μαρξι- 
στικά-λενινιστικά κόμματα και οργανώσεις.
Ο ρεβιζιονισμός, παρά τις αντιθέσεις του, ενεργούσε οργανω
μένα ενώ ο μαρξισμός-λενινισμός ενεργούσε διασπασμένα όχι 
μόνο στο επίπεδο του «συντονισμού» δράσης -κάτι τέτιο δεν 
υπήρχε- αλλά στο επίπεδο τουλάχιστον του ξεκαθαρίσματος 
βασικών θεωρητικών, πολιτικών κ.ά. ζητημάτων. Αυτά από 
«αντικειμενική» πλευρά.
Από υποκειμενική -και η πλευρά αυτή δεν είναι ανεξάρτητη φυ
σικά από την «αντικειμενική»- στις δυνάμεις που αντιτάχθηκαν 
στο ρεβιζιονισμό υπήρχαν φυσικά διάφορες τάσεις. Ήταν εκεί
νες που θεωρούσαν πως κάποια «βάσκανος μοίρα» χτύπησε το 
κομμουνιστικό κίνημα σε κάποια «στιγμή» και το έκτρεψε από 
την κανονική του πορεία. Αλλες που δένονταν περισσότερο με 
εκδηλώσεις γενικής αμφισβήτησης. Αλλες που με την πείρα που 
«ζούσαν» έβλεπαν πως πρέπει να εξεταστούν σε βάθος πολλά 
ζητήματα, κλπ. Σ' ένα μεγάλο μέρος υπήρχε μια τάση να θεω
ρούν πως τα δικά τους προβλήματα θα τάλυναν «κάποιοι άλλοι» 
κλπ. Γεγονότα όπως η Πολιτιστική Επανάσταση και κάποιες 
ημιεπίσημες αναλύσεις που κυκλοφορούσαν τότε για το παρελ
θόν του κομμουνιστικού κινήματος δυνάμωσαν την πάλη ανά
μεσα σ' αυτές τις τάσεις. Η ανικανότητα των οργανωμένων δυ
νάμεων σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία να κάνουν μια κατά 
προσέγγιση σωστή ανάλυση και να παρέμβουν σε κάποιο βαθμό 
σε γεγονότα όπως ο Μάης του '68 και το κίνημα αμφισβήτησης, 
παρόλο που στις δύο αυτές περιπτώσεις υπήρχε ένα ενδιαφέ
ρον μεγαλύτερο από την πλευρά και των δύο κομμάτων (Κίνας 
και Αλβανίας) προς αυτές τις δυνάμεις, έδωσε μια διάσταση νέα 
στο πρόβλημα. Γιατί μεγάλες μάζες ξέκοψαν από τα ρεβιζιονι- 
στικά κόμματα και δημιούργησαν εφήμερους ή μονιμότερους πο
λιτικούς φορείς. Αλλες δυνάμεις έπεσαν σε μηδενιστικές θέσεις ή 
καταστάσεις. Η στάση των κομμάτων αυτών θεωρήθηκε σωστή 
και φυσική από μια ορισμένη τάση. Από άλλες θεωρήθηκε απα
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ράδεκτη. Οι σχέσεις όμως των δύο κομμάτων με τις δυνάμεις αυ
τές στις δύο χώρες δεν μεταβλήθηκαν. Θα μεταβληθούν πολύ 
αργότερα με βάση τις εξελίξεις που θα σημειωθούν στην Κίνα 
και τις θέσεις που πήραν οι δυνάμεις αυτές.
Οα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά άλλα παραδείγματα 
που δείχνουν τις διαφορές που υπήρχαν μέχρι τη ρήξη Κίνας- 
Αλβανίας ανάμεσα στις διάφορες τάσεις στις δυνάμεις που αντι
μάχονταν το ρεβιζιονισμό και τις επιπτώσεις που είχαν. Έλει- 
ψαν επομένως δύο πράγματα: μια διαδικασία συζήτησης όλων 
των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν τα μαρξιστικά-λενινι- 
στικά κινήματα και οργανώσεις και μια «κεντρική» κοινή ιδεολο- 
γική-πολιτική βάση και μάλιστα σε μια εποχή που νέα φαινόμενα 
και τάσεις παρατηρούνταν στο σύγχρονο κόσμο.
Η τέτια κατάσταση ήταν φυσικό να προσθέτει νέες δυσκολίες 
στο μαρξιστικό-λενινιστικό κίνημα γενικά. Οι τελευταίες εξελίξεις 
όσο κι αν δυσκολεύουν περισσότερο εκείνα τα κόμματα και ορ
γανώσεις που θέλουν να γίνουν πραγματικά καθοδηγητικά επι
τελεία των μαζών, βοηθούν να ξεκαθαριστούν τα πράγματα. Να 
μπουν με σαφήνεια τα πραγματικά προβλήματα. Να συζητη
θούν αυτά τα προβλήματα. Να επιδιωχτεί η επιστράτευση των 
ικανοτήτων όλων και να χαραχτούν δρόμοι και μέσα για την 
υπερνίκηση της σύγχυσης όπου υπάρχει. Να μπουν σε μια 
δράση τέτια που να τους ξανοίξει ορίζοντες πλατιούς για τη 
σύνδεσή τους με τις μάζες.
Οι παρατηρήσεις αυτές βάζουν μονάχα και δεν λύνουν το πρό
βλημα. Ίσως μας δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στη 
διατύπωση σκέψεων που αφορούν ιδιαίτερα το δικό μας κίνημα. 
Όπως ειπώθηκε πιο πάνω, στο εσωτερικό υπονομεύθηκε η 
πάλη των εξόριστων ενάντια στο ρεβιζιονισμό από τους υπεύ
θυνους που κατείχαν καθοδηγητικές θέσεις και «χτυπήθηκαν» ή 
χτυπήθηκαν από την εφαρμογή του «νέου πνεύματος». Δημι- 
ουργήθηκε όπως πάντα μια «περίεργη» κατάσταση. Η ίδια η εξέ
λιξη της κατάστασης στη χώρα μας και διεθνώς να αποδείχνει 
τον πραγματικό χαρακτήρα της στροφής του «20ού» και της 
«6ης», να το νιώθουν μπερδεμένα όλο και πιο πολλοί αγωνιστές
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και απλοί αριστεροί·, να ζητάνε -όχι ξεκάθαρα πάντα- «κάτι 
άλλο», να ανησυχούν γι' αυτό οι ρεβιζιονιστικοί μηχανισμοί που 
να βλέπουν παντού «δάχτυλο σεχταριστικό», και οι περισσότε
ροι «πρώην» αντιρεβιζιονιστές να μετέχουν ενεργητικά στην κα- 
τάπνιξη των διαθέσεων που ανησυχούσαν τους ρεβιζιονιστι- 
κούς μηχανισμούς.
Μια ορισμένη «περίεργη» κατάσταση παρατηρείται σήμερα. 
Ένα αναπτυγμένο ρεβιζιονιστικό κόμμα που συγκεντρώνει τα 
πιο διαφορετικά στοιχεία, που όμως ανησυχεί βαθύτατα -όσο κι 
αν παριστάνει πως δεν συμβαίνει τέτιο πράγμα- για κάποιες 
διεργασίες στο εσωτερικό του. Μια μάζα που δεν είναι ενταγ- 
μένη ή έχει πάψει να είναι ενταγμένη και που «ψάχνει», πάει 
πότε προς τα δω πότε προς τα κει. Ένα μαρξιστικό-λενινιστικό 
κόμμα που έχει περάσει αρκετές δοκιμασίες, που δέχεται την 
επίθεση με πολύπλευρους τρόπους όχι μονάχα από την αντί
δραση, το «Κ»ΚΕ και τους άλλους αστικούς ή «επαναστατικούς» 
σχηματισμούς, αλλά και από όλη την ποικιλία των αναρχίστι- 
κων, αναρχικών και μισοαναρχικών στοιχείων, και στοιχείων 
που συνδυάζουν έναν ανοιχτό ή σκεπασμένο τριτοκοσμικισμό με 
μια «ευρύτητα» κι ένα «σύστημα» απόψεων που συμπίπτει αρ
κετά με τον «αντιζαχαριαδισμό» της περιόδου 1956-60. Τέλος, 
το σύμφυρμα «πουλιοπουλισμού»-υπερζαχαριαδισμού του ΕΚΚΕ 
και των «πούρων» παλιών κομμουνιστών.
Το κόμμα αυτό έχει ανάγκη να ξαναδοκιμάζει αδιάκοπα και στο 
ιδεολογικό-πολιτικό πεδίο και στον μαζικό αγώνα τα συστατικά 
στοιχεία της φυσιογνωμίας του. Να επιμένει στην προάσπιση 
της φυσιογνωμίας του, πλουτίζοντάς την με νέα στοιχεία που 
φέρνει η ζωή και η πάλη. Να επιμένει, να επιμένει και ξανά να 
επιμένει σ' αυτό. Η ζωή επιβεβαιώνει δύο πράγματα: την ισχύ 
της πραγματικής μαρξιστικής αντίληψης απαλλαγμένης από μο
νομέρειες. Την ανάγκη να ιδωθούν με βάση αυτή τη μαρξιστική 
αντίληψη νέα φαινόμενα και νέα στοιχεία του σύγχρονου κό
σμου.
Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε γι' αυτές τις «μονομέρειες». Συν
δέονται με μια θεώρηση της ιστορικής πείρας της πάλης του
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προλεταριάτου και των εργαζόμενων, της εγκαθίδρυσης της δι- 
χτατορίας του προλεταριόττου και της πάλης για το σοσιαλισμό, 
από μια ορισμένη σκοπιά. Τα συγκεκριμένα «εσωτερικά» προ
βλήματα είναι ο «φακός» απ' όπου η «ματιά» αγκαλιάζει τα γε
νικά προβλήματα. Αυτό είναι βέβαια αναπόφευκτο και δικαιολο
γημένο ως ένα βαθμό. Για παράδειγμα, ό,τι μας έχει δοθεί από 
τις αναλύσεις του Μάο για την ιστορική πείρα της διχτατορίας 
του προλεταριάτου, του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος 
γενικά, ξεκινούσαν από συγκεκριμένα προβλήματα που απα
σχολούσαν την κινέζικη επανάσταση. Δεν μπορούσε να γίνει αλ
λιώς. Δεν ήταν κανένας μελετητής του σπουδαστηρίου που για 
την αγάπη της έρευνας για την έρευνα ξεκινούσε να κάνει τούτη 
ή την άλλη ανάλυση. Όμως, όπως εμφάνιζε τις αναλύσεις αυτές 
το ΚΚ Κίνας πριν το πραξικόπημα του '76 κι όπως εφάρμοζε τις 
αναλύσεις αυτές στα συγκεκριμένα προβλήματα γενικού χαρα
κτήρα, ξεπερνιούνταν τα αναπόφευκτα και δικαιολογημένα 
όρια. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τον Μάο Τσετούνγκ, στο θε
ωρητικό πεδίο, υπεύθυνο μονάχα για ό,τι έγραφε. Κι όχι γιατί 
έγραψαν άλλοι γι' αυτόν ή για λογαριασμό του ή για το πώς ερ
μήνευαν αυτά που έγραφε. (Τα πράγματα σ' αυτό το σημείο θα 
«μπερδευτούν» με τους σημερινούς ηγέτες της Κίνας που απο
δείχτηκε πως δεν διστάζουν να πλαστογραφούν).
Φυσικά αυτή η μονομέρεια δεν εξαντλείται στα όρια του ΚΚ Κί
νας. Το να εξεταστούν, να αναλυθούν τα νέα φαινόμενα είναι 
ένα καθήκον που από καιρό έχει βάλει η ζωή. Οι πάντες υπο
γραμμίζουν αυτή την ανάγκη βέβαια. Αλλά έχει σημασία από τη 
σκοπιά που βλέπουν αυτή την ανάγκη. Σε πολλούς είναι ένα δη
μαγωγικό σύνθημα. Σε άλλους μια δικαιολογία για να αντικατα
στήσουν τη μαρξιστική άποψη με μια εκλεκτική αντιμαρξιστική 
όπτοψη κλπ κλπ. Σε μας είναι μια ανάγκη ζωτική για την ανά
πτυξη του κινήματός μας. Γιατί βλέπουμε αυτό που συντελείται 
κάτω από τα μάτια μας. Θέλουμε να το ερμηνεύσουμε για να 
αποχτήσουμε μια πιο καθαρή, πιο ολοκληρωμένη αντίληψη. Και 
όταν λέμε «θέλουμε», αυτό δεν το περιορίζουμε στο κόμμα μας. 
Κάθε άλλο. Δεν έχουμε καβαλήσει «καλάμια». Αλλά αυτό δεν ση
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μαίνει πως δεν πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώ
σουμε τη συμβολή μας, όσο μικρή κι αν είναι.
Γι' αυτό, στις συνθήκες που ζούμε, για να ανταποκρινόμαστε 
καλύτερα στα καθήκοντά μας χρειάζεται να συνδυάζουμε την 
ιδεολογική δουλειά και τη θεωρητική συγκρότηση με την πιο ζω
ντανή παρέμβαση στα κινήματα των μαζών, στη ζωή των μα
ζών. Δεν είναι εύκολος ο συνδυασμός. Και τι είναι εύκολο; Δυο 
κίνδυνοι παραμονεύουν. Ο εκφυλισμός της πάλης για μια καλύ
τερη ιδεολογική δουλειά και θεωρητική συγκρότηση σε μια δια- 
νοουμενίστικου χαρακτήρα απεραντολογία και εσωστρέφεια 
που οδηγεί στην προσκόλληση, σαν αντίδραση, στον πραχτικι- 
σμό. Πασίγνωστα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν βλάφτει να τα 
ξαναθυμίζουμε.



ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το κείμενο αυτό γράφτηκε το 1982 και καταπιάνεται με 
απολογιστικά ζητήματα του μαςξιστικού-λενινιστικού κι
νήματος.

Α' ΜΕΡΟΣ

1) Η υπόθεση αυτή έφτασε εκεί που έφτασε για μια σειρά λό
γους. Εκείνοι που σχετίζονται με την «αντικειμενική» πλευρά, δη
λαδή με παράγοντες έξω από το συγκεκριμένο «χώρο», τον ελ- 
λαδικό, θα εκτεθούν ιδιαίτερα στο κεφάλαιο που αναφέρεται 
στη θεωρία και πράξη της επανάστασης γενικά.
2) Σε κρίσιμες στιγμές της ανάπτυξης του κινήματος αυτού (και 
τέτιες δεν εννοούνται εδώ κάποιες στιγμές ευφορίας που ήδη 
σημάδευαν τη διαδικασία της πτώσης του) οι ιδέες και η πρα
χτική που απόρρεε απ' αυτές μετασχηματίζονταν στο αντίθετό 
τους.
3) Ο μετασχηματισμός αυτός έξω από τις περιπτώσεις που γί
νονταν συνειδητά -και υπήρξαν τέτιες περιπτώσεις- οφείλο
νταν στην αδυναμία να συμβαδίσουν οι ρυθμοί της αριθμητικής 
ανόπττυξης με το μετασχηματισμό των ίδιων των ανθρώπων 
από αυτό που ήταν σ' εκείνο που έπρεπε να είναι.



292 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΝΤΖΕΑΣ

Πιο συγκεκριμένα:
Το κύριο ανθρώπινο δυναμικό που τραβιέται αρχικά σε ένα τέ- 
τιο κίνημα κουβαλάει συγκεκριμένες προλήψεις, προκαταλήψεις, 
συνήθειες κλπ. Ένα νέο ιδεολογικό, πολιτικό, κλπ ρεύμα όταν με- 
τατρέπεται σε ανεξάρτητη δύναμη, προσελκύει ανθρώπους με 
μια διάσταση ανάμεσα στις ανησυχίες, στις εξάρσεις και στις 
επιθυμίες τους και στην επιμονή, σταθερότητα για την πραγμα
τοποίησή τους. Υπήρξαν ιδέες, αντιλήψεις, μέθοδες ή δεν 
υπήρξε τίποτα άλλο από κάποιες εντολές που έρχονταν από 
κάποιο «κέντρο»;
Με περισσή κατηγορηματικότητα και αναισχυντία υποστηρίζε
ται το δεύτερο. Και υπάρχει αναισχυντία περισσευούμενη γιατί 
οι περισσότεροι απ' όσους το υποστηρίζουν και ξέρουν πολύ 
καλά τι υπήρχε, και το σπουδαιότερο οι περισσότεροι ήταν από 
εκείνους που «λαχταρούσε» η ψυχή τους να παίρνονται εντολές 
από κάποιο κέντρο κι αφού δεν υπήρχε κάτι τέτιο επινοούσαν 
κάποιο κέντρο (πχ Ιταλία). Ορισμένοι έβλεπαν ακόμα με ύπο
πτο μάτι αυτές τις ιδέες, αντιλήψεις μεθόδους και αδυνατώντας 
να τις παρακολουθήσουν, απλά τις μετασχημάτιζαν στο αντί
θετό τους.
4) Στη συγκεκριμένη περίπτωση αναγκαστικά θα πέρναγε αυτή 
τη φάση το κίνημα αυτό πριν μετατραπεί σε πολιτική δύναμη με 
ρίζες στις κοινωνικές δυνάμεις που έπρεπε να είναι το στήριγμά 
του. Με δυο λόγια, το πρόβλημα βρίσκονταν στη μετατόπιση 
της κοινωνικής σύνθεσης του κινήματος αυτού από το αναπό
φευκτο βάρος της πρώτης φάσης στο διανοούμενο στοιχείο 
προς το απαραίτητο βάρος του προλεταριακού στοιχείου. Το 
κρίσιμο χρονικό διάστημα μπορεί να τοποθετηθεί στα χρόνια 
1974-76.
Η κύρια αιτία της αποτυχίας αυτής πρέπει να αναζητηθεί στο 
πισωδρόμισμα από προηγούμενες θέσεις του κινήματος αυτού, 
πισωδρόμισμα που μπορεί να θεωρηθεί σαν ανατροπή των 
προηγούμενων θέσεων. Η τέτια ανατροπή σήμαινε ιδεολογική 
αναστροφή, αντικατάσταση της πολιτικής με τη μικροπολιτική, 
οργανωτικός μαγαζακισμός κλπ κλπ.
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Έτσι, ενώ απαιτούσε η ίδια η ύπαρξη του κινήματος αυτού αν
θρώπους που να «ξεπερνούν τη γνωστή ανθρώπινη κλίμακα», η 
τέτια ανατροπή προώθησε ανθρώπους που βολεύονταν στη 
γνωστή «ανθρώπινη κλίμακα». Στη θέση της προώθησης της Γε
νικής Γραμμής προωθήθηκε η αντίληψη του «κάνουμε πολιτική» 
προς όλες τις κατευθύνσεις. (Στο όνομα της καταπολέμησης του 
ρεβιζιονισμού, επισημοποίηση της υιοθέτησης της τολιατικής 
αντίληψης «να κάνουμε πολιτική»). Έτσι δεν μετασχηματίστηκε 
η κοινωνική βάση του κινήματος, αλλά και το αξιόλογο ανθρώ
πινο δυναμικό αντί να ανέβει στο ύψος των απαιτήσεων του 
σκοπού βαθμιαία άρχιζε να προσαρμόζεται με κάθε τρόπο στις 
απαιτήσεις της μικροπολιτικής της στιγμής. Έτσι στη θέση αν
θρώπων με θεωρητικές, πολιτικές και οργανωτικές ικανότητες 
που να αναδείχνονταν με βάση την ανταπόκρισή τους στις 
απαιτήσεις της Γενικής Γραμμής, προωθήθηκαν αναγκαστικά 
άνθρωποι ικανοί για να «κάνουν πολιτική» με κάθε τρόπο σε 
όλους τους τομείς. Η πορεία της πτώσης του κινήματος αυτού 
άρχισε να συντελείται ακριβώς σε στιγμές θριαμβολογίας, δη
λαδή σε στιγμές μετατροπής ενός κινήματος με δικά του ιδιαί
τερα χαρακτηριστικά στο «κόμμα»-«μοντέλο», στο «κόμμα» της 
φαντασίας, αλλά και των μικρών επιδιώξεων όσων πρωτοστά
τησαν σ' αυτό.
5) Χτυπητή έκφραση της ανατροπής των ιδεολογικών, πολιτι
κών κ.ά. προϋποθέσεων του κινήματος αυτού είναι η στάση που 
υιοθετήθηκε απέναντι στο παρελθόν του κομμουνιστικού κινή
ματος, στο πρόβλημα δηλαδή της ίδιας της ταυτότητάς του. 
Έτσι που το μεγαλύτερο μέρος των όσων το ακολούθησαν στα 
χρόνια αυτά, διαπαιδαγωγήθηκαν με εντελώς άλλες ιδεολογικές, 
πολιτικές και οργανωτικές προϋποθέσεις.
Αυτό είναι το πρώτο μέρος των συμπερασμάτων.

Β' ΜΕΡΟΣ

Το δεύτερο μέρος σχετίζεται με την «αντικειμενική πλευρά» του
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ζητήματος. Δηλαδή τη διεθνή πλευρά του κινήματος και τη θέση 
του ελλαδικού κινήματος απέναντι σ' αυτή τη διεθνή πλευρά.
1) Η προλεταριακή επανάσταση σαν εναία παγκόσμια υπόθεση 
προωθήθηκε με όλη τη σειρά των επαναστατικών κινημάτων νι
κηφόρων και μη, εκείνων που κατάχτησαν την εξουσία κι αυτών 
που τη διατήρησαν και εκείνων που την έχασαν. Γι' αυτό οι εκ
φράσεις «προδομένη επανάσταση», «επανάσταση που δεν 
έγινε», «αποτυχημένη επανάσταση» κλπ έχουν φιλολογικό ή κα
θαρό πολεμικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να κριθούν σαν δια
τυπώσεις που σχετίζονται με τη θεωρία. Οι ιδέες της επανά
στασης αφού μετατράπηκαν σε πράξη, μετασχηματίστηκαν 
αναγκαστικά. Ο μετασχηματισμός αυτός έγινε -δεν γίνεται αλ
λιώς- σε δύο κατευθύνσεις. Με τις ατέλειες της «πρώτης» πραγ
μάτωσής τους αλλά και με τη γέννηση νέων αναγκών στη βάση 
της πραγμάτωσης. Οι πρώτες συνδέονται αναπόσπαστα με τις 
δεύτερες. Γιατί οι δεύτερες προσδιορίζουν την έκταση και το βά
θος των ατελειών, των αποτυχιών κλπ κλπ. Η ίδια η ύπαρξη του 
προβλήματος του μετασχηματισμού ενός προλεταριακού κόμ
ματος ή εξουσίας στο αντίθετό τους μαρτυρεί και επιβεβαιώνει 
την αλήθεια της γέννησης νέων αναγκών στη βάση μιας πραγ
μάτωσης στόχων και σκοπών της επανάστασης σε καθορισμέ
νες ιστορικά συνθήκες.
2) Στη διάρκεια των 20-30 τελευταίων χρόνων θεωρητικές το
ποθετήσεις γύρω από το πρόβλημα θάφτηκαν ή σκοτίστηκαν 
κάτω από το βάρος των όποιων απαιτήσεων μιας ορισμένης 
πολεμικής. Κύρια από το βάρος των απαιτήσεων που αλληλοϋ- 
περακοντίζονταν στις διάφορες φάσεις της πάλης σε διεθνές 
επίπεδο στα πλαίσια του αλλοτινού κομμουνιστικού κινήματος. 
Το «κάνουμε πολιτική» στην περίοδο που υποδηλώθηκε πιο 
πάνω, σ' ό,τι μας αφορά διέστρεψε την ουσία των πραγματικών 
απόψεων και τοποθετήσεων που είχε αρχικά και για μια ολό
κληρη περίοδο το πάλαι ποτέ κίνημά μας με όλες τις ανεπάρ
κειες που έκλειναν.
3) Οι νέες ανάγκες εκφράστηκαν με ιδέες σε διάφορες φάσεις 
των «περιπετειών» του κομμουνιστικού κινήματος και αυτού
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που ονομάστηκε παγκόσμιο μ-λ κίνημα σε ορισμένο βαθμό. Επο
μένως όσο είναι λάθος να γίνεται λόγος για «επάρκεια θεωρίας» 
άλλο τόσο λάθος είναι να γίνεται λόγος για «έλλειψη», «στασιμό
τητα της θεωρίας» κλπ. Κι όταν μιλάμε για θεωρία εννοούμε τη 
θεωρία της επανάστασης στη βάση των νέων αναγκών της επο
χής που διατρέχουμε. Με την έννοια αυτή η υιοθέτηση όρων 
«παραδοσιακή αριστερά», «καινούργιο-παλιό» κλπ, δεν αντιστοι
χούν σε καμιά πραγματικότητα. Κι αυτό γεννάει πλήθος από θε
ωρητικές κατασκευές δίχως αντίκρυσμα. Το παγκόσμιο κομμου
νιστικό κίνημα των χρόνων 1950-1960 έζησε σειρά τέτιων περι
πετειών με τα ίδια συνθήματα-κλισέ που ξεχάστηκαν γρήγορα 
από τους αυτουργούς τους για να «ανακαλυφθούν» το 1981 -82 
οπτό τους άλλοτε σπαθοφόρους του «κόμματος», της «κομμοττι- 
κότητας» κλπ της «προλεταριακής αριστερός». Όπως και η 
άποψη -πολύ δημοφιλής ανάμεσα σε τέως και νυν- της «ριζο
σπαστικής σκέψης». Ποιο πρακτικό αντίκρυσμα είχε αυτή η ρι
ζοσπαστική σκέψη;
Η σχολή της Φραγκφούρτης αφού χρεωκόπησε στην περίοδο 
του 1930, μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ στη διάρκεια του 1935-1945, 
επαναδρομολογήθηκε με το σχέδιο Μάρσαλ το 1947 στη γενέ
τειρά της ξανα-καινουργιωμένη, για να συνεχίσει μακριά από 
κάθε πραχτική τη δραστηριότητά της τροφοδοτώντας με εμπει
ρογνώμονες ριζοσπαστικές και μη κυβερνήσεις, ιδρύματα, κόμ
ματα σ' όλο τον κόσμο. Ανθρωποι κάθε άλλο παρά σταλινικοί και 
«τριτοδιεθνιστές» όπως λχ ο Μπρεχτ έχουν σαρκάσει αρκετά τη 
σχολή αυτή. Οι άλλες ανάλογες σχολές της «τέτιας σκέψης» δεν 
ξέφυγαν την τέτια μοίρα όσο κι αν οι προθέσεις μερικών ήταν 
άλλες. Υπάρχουν και οι χοντροκομμένες περιπτώσεις «ριζοσπα
στών» τύπου Κορνήλιου Καστοριάδη που εξακολουθούν να 
εμπνέουν «ριζοσπάστες» πασίγνωστους, από τον Κ. Τσάτσο μέ
χρι τους πάλαι ποτέ σπαθοφόρους του πάλαι ποτέ μ-λ κινήμα
τος.
4) Η απαίτηση για την επεξεργασία και τη γενίκευση της πείρας 
και της μελέτης των νέων φαινομένων δεν «μπλοκάρεται» από 
την «παγίδα της διαλεχτικής» «σαν τέτιας», όπως λέγεται και
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γράφεται. Ακριβώς όπως το «άθλιο άπειρο» του Χέγκελ εξα
γρίωνε και εξαγριώνει τους νεο-καντιανους κάθε απόχρωσης, το 
ίδιο και η «άθλια διαλεχτική» σαν «παγίδα» εμποδίζει τα άνετα, 
ευρύχωρα, τετραγωνισμένα, αλφαδιασμένα και ευάερα «ξε
μπλοκαρίσματα» που βολεύουν ή δημιουργούν την αυταπάτη 
του βολέματος για ορισμένες στιγμές, αλλά που σαν «άθλια» και 
«παγιδευτικά» πράγματα εκδικούνται σκληρά. Έτσι, ενώ γράφο
νται και υποστηρίζονται πλήθος από διατριβές για το «μαύρο» 
και το «άσπρο» και τους απόλυτους διαχωρισμούς, καταφεύ
γουμε τελικά σε ευφυολογήματα, ουσιαστικά για να υποστηρί
ξουμε κοινοτυπίες κάθε είδους που δεν χρειάζονταν τόσο κόπο 
για να αποδειχτούν. Το κύμα της πασοκικής προέλευσης θεω- 
ρητικολεξίας συνέβαλε σαν άλλη όψη του ίδιου νομίσματος στην 
πορεία αποσύνθεσης.
Στο όνομα της έλλειψης πασίδηλων φαινομένων που να προ
σφέρουν «ρωμαλέα αισιοδοξία» ή «ρεαλιστική δυνατότητα» προ
σέγγισης στις βασικές ή άλλες μάζες, επινοούνταν τα γνωστά 
«δεν έχουμε θεωρία» ή «μας έφαγε η θεωρία».
Έτσι η αποφυγή τοποθέτησης μπροστά σε μια περίπλοκη 
πραγματικότητα γίνεται στο όνομα αυτής της περίπλοκης 
πραγματικότητας. Ή  αρνούμαστε αυτήν την πραγματικότητα ή 
την «αποδεχόμαστε» σαν μη προσεγγίσιμη και επομένως παραι
τούμαστε από κάθε απόπειρα μετασχηματισμού της.
5) Όταν γίνεται λόγος για να νέους προσδιορισμούς που απαι
τούνταν σε μια ορισμένη περίοδο εντατικής ανάπτυξης του κομ
μουνιστικού κινήματος, αυτό που υποδηλώνονταν ήταν ακρι
βώς η πιστοποίηση μιας νέας πραγματικότητας που διαμορφώ
θηκε κάτω από την ταξική πάλη που διεξήχθηκε σε όλα τα μέ
τωπα σε καθορισμένες ιστορικές περιόδους. Η νέα αυτή πραγ
ματικότητα είναι οι νέες ανάγκες που αναφέρθηκαν προηγού
μενα που για τον προσδιορισμό τους απαιτούνταν νέες ιδέες. 
Μιλάμε εδώ «ταυτολογικά» όπως θα διατείνονταν κάποιοι συνή
γοροι των αυστηρών απαιτήσεων του ιστορικού υλισμού. Ας εί
ναι κι έτσι... Αυτή την απαίτηση διέστρεψε όλη αυτή η στροφή 
που συνδέθηκε με το 20ό συνέδριο, τη λεγόμενη «αποσταλινο-
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ποίηση», και τις προεκτάσεις του. Το «νέο» που εμφάνισε σε 
αντίθεση με το «παλιά» αποτελούσε μια προσαρμογή κομμένη 
και ραμμένη στις απαιτήσεις στρωμάτων και τάσεων που συ- 
νωθούνταν για να «εκφραστούν» και που στην προηγούμενη πε
ρίοδο άλλοτε προωθούνταν και άλλοτε πιέζονταν ή και κατα
πιέζονταν. Υπήρξαν πολλά επίπεδα που συντελέστηκε αυτή η 
διαδικασία. Απέναντι στην απαίτηση των νέων αναγκών για νέες 
ιδέες πρόβαλλε σε ένα πρώτο στάδιο ταχτικές προσαρμογές 
παμπάλαιων χρεωκοπημένων ιδεών και σε ένα δεύτερο στάδιο 
ένα αμάλγαμα μιας «επανασταλινοποίησης» μαζί με τεχνοκρατι- 
κές απαντήσεις στις νέες ανάγκες.
6) Οι διάφορες φάσεις της πάλης στο εσωτερικό του κομμουνι
στικού κινήματος ενάντια σ' αυτή τη διαστροφή της απαίτησης 
για νέους προσδιορισμούς που ήταν αναγκαίοι για τη νέα κατά
σταση, θεωρήθηκαν και θεωρούνται από τις δύο όψεις της Ιδιας 
ουσιαστικά στάσης του «κάνουμε πολιτική», απογυμνωμένες 
από το πραγματικό περιεχόμενό τους. Ή  σαν πάλη μάταιη βέ
βαια για την αποκατάσταση της κανονικής πορείας στο σωστό 
δρόμο ή σαν οπωσδήποτε ανόητη, επιζήμια και δίχως νόημα 
αντίδραση των συντηρητικών στην πρόοδο και την ανανέωση. 
Φυσικά οι δύο πλευρές εναλλάσσονταν και εναλλάσσονται, συν
δυάζονταν και συνδυάζονται πάντα.
Ορισμένοι από τους νέους αυτούς προσδιορισμούς προβλήθη
καν και δοκιμάστηκαν στη διάρκεια των διαδοχικών φάσεων και 
στο επίπεδο γραμμής καθορισμένων σχηματισμών (λχ ΚΚ Κίνας) 
όσο και στο επίπεδο της αντίστασης στη διαστροφή της απαί
τησης που γι' αυτήν έγινε λόγος. Οι τέτιοι νέοι προσδιορισμοί τέ
θηκαν σε διάφορες στιγμές από τις ίδιες τις μάζες σε ξεσπά
σματα, κινήματα, εξεγέρσεις κλπ στη διάρκεια της δεκαετίας του 
'60 και στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του '70. Αυτή η πλευρά 
της ιστορικής πείρας ξεφεύγει από πολλούς και αλλού κι εδώ 
που τρέχουν πίσω από τις μόδες. Έτσι, άλλοτε ασυγκράτητα 
υπερβιαστικοί στη διατύπωση όχι μονάχα συμπερασμάτων 
αλλά και «νόμων» που έφερναν την παγκόσμια επανάσταση σαν 
άμεσα πραγματοποιημένη και άλλοτε ασυγκράτητα υπερβιαστι
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κοί στη διατύπωση οριστικών συμπερασμάτων που φτάνουν 
και στη διατύπωση νόμων που μ' αυτούς καταργείται κάθε νο
μοτέλεια...
Στο κίνημα αυτό που η διάρκειά του στις περιόδους ανόδου και 
πτώσης .κάλυψε μια 20ετία πάνω-κάτω εκφράστηκαν, δοκιμά
στηκαν, επικυρώθηκαν ή και ανατράπηκαν πλήθος από θεω
ρίες, αυθορμητισμοί και «αυθορμητισμοί» που συχνά έπαιρναν 
τον χαρακτήρα και μόδας.
Χοντρικά, αλλά με κίνδυνο ουσιαστικής παραμόρφωσης από μια 
τέτια απλούστευση, υπήρξαν δύο κύριες τάσεις. Αυτή που δια- 
κηρυχνε την πίστη της στις μ-λ αρχές και απέβλεπε στη συνέ
χεια του κομμουνιστικού κινήματος, και εκείνη που επίσης δια- 
κήρυχνε την πίστη της στις μ-λ αρχές επιδιώκοντας μια απο- 
σύνδεση του λενινισμού από την περίοδο του Στάλιν και της III 
Διεθνούς. Γύρω από τις δύο αυτές τάσεις αναπτύχθηκαν βέβαια 
οι άλλες αναρχικές, αυθορμητίστικες ή και «αυθορμητίστικες» 
παραλλαγές. Όμως πολλά από τα κινήματα αυτά παρουσίασαν 
μια ιδιαιτερότητα ενώ κινούνταν στην τροχιά αυτής της διαίρε
σης, κι αυτό καθορίστηκε από το βαθμό της σύνδεσής τους με 
τις μάζες και τα προβλήματα της χώρας τους αλλά και με μια 
σύνδεση με τις εναλλαγές, τις περιπέτειες του κομμουνιστικού 
κινήματος. Παρά την «απομυθοποίηση» που έχει καλλιεργηθεί 
στη χώρα μας, μια τέτια ιδιαιτερότητα είχαμε και εδώ. Πρέπει 
να σημειωθεί πως αν σήμερα επικρατεί η γνωστή σύγχυση σ' 
ό,τι αφορά το παρελθόν και το «παρόν» όλης αυτής της υπόθε
σης, αυτό ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια. Και η τέτια σύγ
χυση επιβλήθηκε εσκεμμένα για να καλυφθούν οι διάφοροι 
οπλαρχηγοί, θεωρητικοί των αυστηρών απαιτήσεων του ιστορι
κού υλισμού και μη. Στη σύγχυση αυτή συνέπραξαν όλες οι γνω
στές βεντέτες του προσκήνιου και του παρασκήνιου σε διάφο
ρους βαθμούς αλλά με ιερή «προσήλωση» στο έργο αυτό. Η σύγ
χυση αυτή κάλυψε και την ιστορική πλευρά του κινήματος αυ
τού. Έτσι η «απομυθοποίηση» του συνεδρίου (2ο συνέδριο του 
ΚΚΕ(μ-λ) ήταν η κατάληξη μιας διαδικασίας και όχι η αρχή της.
7) Η επεξεργασία της πείρας αυτής, το «χώνεμα» της πείρας
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αυτής, όπως θα έλεγε ο Λένιν, συντελείται και θα συντελεστεί 
ανεξάρτητα από τις αποστασίες, την αδράνεια ή την λιποψυχία 
των «αρχηγών». Και οι ίδιες οι γενιές που θα έρθουν -έρχονται 
ήδη- θα προβάλλουν εκείνο που επικυρώθηκε άμεσα στην πάλη, 
και θα απορρίψουν όλα αυτά που μπορεί να φάνηκαν πως «επι
κυρώθηκαν» με κάποιες πρόσκαιρες λάμψεις, και θα αναδείξουν 
εκείνους τους «αρχηγούς» που θα ενσαρκώσουν όλη την επε
ξεργασία της πείρας. Τα κύματα της νέας επαναστατικής ορμής 
θα υψωθούν επιβλητικότερα. Ο σημερινός κυνισμός θα φανεί 
τότε σαν κάτι που ανήκει στο μακρινό παρελθόν. Όμως αυτό 
δεν θα γίνει, δεν μπορεί να γίνει ομαλά, άκοπα, σίγουρα. Κι εδώ 
βρίσκεται η ουσία του σημερινού κυνισμού που αναδύθηκε μετά 
την άμπωτη της παλίρροιας της δεκαετίας του '70. Ίσως μπορεί 
να σταθεί χρήσιμος στο ότι δεν άφησε απείραχτη καμιά ιδέα, κα
μιά πίστη, κανένα επίτευγμα, και έτσι θα υποβοηθήσει να ανα- 
δειχτούν πιο στέρεα αυτά που θα καταχωρήσει αυτό το «χώ
νεμα» της πείρας που θα συντελεστεί. Βέβαια, ο κυνισμός που 
επικρατεί σήμερα στεγάζει διαφορετικές πνευματικές καταστά
σεις. Στεγάζει αυτούς που κεντρίζονται από διάθεση και θέ
ληση, στεγάζει και εκείνους που όπως πάντα αναζητούν κάποιο 
«άλλοθι» για το αποτράβηγμα στο καβούκι τους ή την καταφυγή 
σε «ρεαλιστικότερες» λύσεις. Όπως στεγάζει και κάποιους άλ
λους που είναι πάντοτε παρόντες σε κάθε κατάσταση και που 
επιδιώκουν να ωφεληθούν από την τέτια πνευματική κατά
σταση, συγκεκριμένοι «φορείς» επιδιώξεων ασχέτων προς την 
«αναζήτηση της αλήθειας». Αυτή (δηλαδή η προηγούμενη) γενική 
άποψη του ζητήματος δεν περικλείνει καμιά προσδοκία κάποιου 
αυτοματισμού στην εξέλιξη. Παίρνει υπόψη μονάχα ορισμένες 
ορατές τάσεις και διεργασίες, αλλά και μια ορισμένη πείρα της 
ιστορίας. Η επεξεργασία, το «χώνεμα» της πείρας στο τελευταίο 
διάστημα διευκολύνεται κι από τις συγκυρίες που προβάλλουν 
πιεστικά, επιταχτικά νέες αναγκαιότητες. Βέβαια εδώ, μια και 
τώρα γίνεται «επιστροφή στα πρωταρχικά», θα αναζητούν πολ
λοί αντιφάσεις λογικές ανάμεσα στην προσδοκία μιας εξέλιξης 
που δεν περικλείνει αυτοματισμούς. Δεν θα είναι ματαιοπονία
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αν η αναζήτηση της ουσίας αυτής της «λογικής αντίφασης» συ
νοδεύονταν κι από κόπτοια προσπάθεια βαθέματος στην ιστο
ρία. Το παιχνίδι με τις γενικές, αφηρημένες έννοιες που γίνεται 
έξω από το πλαίσιο «της ιστορίας της φύσης» και «της ιστορίας 
της κοινωνίας» καταντάει ανούσια σχολαστική απασχόληση. 
Δεν οδηγεί πουθενά.



ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΥ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόκειται για το τελευταίο κείμενο του Γιάννη Χοντζέα 
που γράφτηκε καθ’ υπαγόρευσή του τον καιρό της αρρώ
στιας του. Δημοσιεύτηκε στην ειδική έκδοση για τα 30 χρό
νια της Αναγέννησης (συλλογή άρθρων της Αναγέννησης, 
Οχτώβρης 1994), καθώς και στο Πολιτικό Δελτίο Α/συνε
χεία, τ. 42, Νοέμβρης 1994.

Η χρονική απόσταση που μεσολαβεί" από την εποχή των θυελ
λών και της ανάπτυξης του μαρξιστικού-λενινισπκού κινήματος 
επιβάλλει να σταθούμε στα πιο βασικά πράγματα και να παρα
μερίσουμε τα επουσιώδη, αλλά αμέσως θα τεθεί το ερώτημα: 
ποια είναι τα βασικά και ποια τα επουσιώδη; Σήμερα, πρωταρ
χικό ρόλο σ' αυτό παίζει η υποκριτική στάση του καθενός και 
όχι οι εκτιμήσεις: πχ σ' ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων που πήραν 
μέρος σ' αυτό το κίνημα υπάρχει η όπτοψη ότι δεν ήταν τίποτα 
άλλο από ένα «νεανικό σκίρτημα». Η επικρατέστερη είναι η 
άποψη του καταδικασμένου απ' την αρχή χαρακτήρα αυτού 
του κινήματος. Για μας εδώ στην Ελλάδα υπήρξαν ειδικές μορ
φές μέσα απ' τις οποίες εμφανίστηκε η ανάγκη για άλλο προ
σανατολισμό στο κομμουνιστικό κίνημα κι αυτό οφείλεται στην 
ίδια την ιστορία του επαναστατικού κινήματος στη χώρα μας.
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Επομένως πολλά απ' τα όσα έχουν ειπωθεί και γραφτεί γι' αυτό 
το «νεανικό σκίρτημα» μπορεί για άλλους σε άλλες χώρες να εί
ναι συζητήσιμα, αλλά στην περίπτακτή μας είναι τελείως αβά- 
σιμα.

Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ 
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Σε μια χώρα όπου το κίνημα εξαπέλυσε τρεις διαδοχικές εξεγέρ
σεις σε δέκα χρόνια, που σε συνέχεια ανασυγκροτήθηκε με γρή
γορους ρυθμούς παρά τις ήττες, και ταυτόχρονα δέχτηκε τη δι
πλή αντεπαναστατική επίθεση από μέρους της «κεφαλής» του 
κομμουνιστικού κινήματος, τα όσα διαδραματίστηκαν έκφρασαν 
προδρομικά και προδιέγραψαν εξελίξεις, για τις οποίες δεν θέ
λουν ούτε ν' ακούσουν σήμερα πολλοί που καταπολέμησαν 
αυτό το κίνημα που αναπτύχθηκε.
Έτσι λοιπόν αυτό που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε επανα
στατική κατεύθυνση ή μ-λ κίνημα στην Ελλάδα δεν ήταν κάτι μο
νόχρωμο ούτε ενιαίο απ' την αρχή σε όσα διακήρυχνε ή αγωνι
ζόταν. Αυτό αποτελούσε ταυτόχρονα και δύναμη και αδυναμία. 
Η δύναμή του είναι ότι πια δεν ήταν υπόθεση ορισμένων ατό
μων, αλλά αποτελούσε ριζωμένη βαθιά απαίτηση σε διάφορους 
βαθμούς σε μεγάλη μάζα αγωνιστών. Και η αδύνατη πλευρά θα 
ξεπερνιόταν αν όσοι βρέθηκαν στις θέσεις που βρέθηκαν έκαναν 
το καθήκον τους σε κρίσιμες και αποφασιστικές στιγμές.
Θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Στη διάρκεια των χρόνων 
1956-58, χρόνια που πια το «νέον πνεύμα» (20ό συνέδριο ΚΚΣΕ) 
έχει εξαπολύσει το πογκρόμ στο εσωτερικό της χώρας, αφού 
«ξεμπέρδεψε» διαγράφοντας την πλειοψηφία των κομμουνι
στών της Τασκένδης, μέσα στην ίδια την Ελλάδα οι συσχετισμοί 
ήταν οι παρακάτω: σε διάφορους βαθμούς αντίθετοι με την κα
τάσταση που προέκυψε απ' τη σοβιετική επέμβαση στο ΚΚΕ 
ήταν η πλειοψηφία των παρανόμων οργανώσεων, ιδιαίτερα 
μετά τη διπρόσωπη στάση της ηγεσίας στο θέμα της αυτοδιά-
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λύσής τους, η πλειοψηφία των κομμουνιστών του στρατοπέδου 
του Αη-Στράτη, ένα σεβαστό μέρος αγωνιστών στις φυλακές, το 
μεγαλύτερο μέρος των μεσαίων και κατωτέρων στελεχών των 
νόμιμων οργανώσεων. Οι συσχετισμοί αυτοί μαζί με τους 7000 
διαγραμμένους κομμουνιστές της Τασκένδης έδιναν συντριπτικά 
ευνοϊκό αποτέλεσμα υπέρ του αντιρεβιζιονιστικού ρεύματος. 
Αυτοί οι συσχετισμοί δυνάμεων δεν αξιοποιήθηκαν και τελικά οι 
μάχες που δόθηκαν στην περίοδο αυτή, δόθηκαν με τρόπο που 
επέτρεψε στους ιθύνοντες του ρεβιζιονισμού να σπέρνουν σύγ
χυση και να εκμεταλλεύονται τη λιποταξία ή την απραξία μεγά
λου αριθμού πρώην υπεύθυνων. Βέβαια εδώ δεν μπαίνουμε 
στην ουσία της αυτοκριτικής αλλά αναφέρουμε τα παραπάνω 
για να καταδειχτεί η ιδιαιτερότητα αυτού του μετώπου πάλης 
κατά του ρεβιζιονισμού, δηλαδή ότι εδώ είχαμε μαζική εξέγερση 
κομμουνιστών κατά του ρεβιζιονισμού, ανεξάρτητα απ' τις ατέ
λειες των διακηρύξεων ή την εξάρτησή τους από την επιρροή 
ορισμένων ατόμων (Ζαχαριάδης).
Η ιδιαιτερότητα λοιπόν αυτή σχετίζεται και με άλλες πλευρές, 
όπως με την πάλη σ' όλα τα μέτωπα μέσα απ' τα υπάρχοντα 
οργανωτικά σχήματα. Μέσα στην Ελλάδα επιχειρήθηκε να διω
χτούν απ' τις οργανώσεις αυτοί που θεωρούνταν «σεχταριστές» 
κλπ, και ομολογημένος στόχος ήταν να εξαναγκαστούν όσο το 
δυνατόν περισσότεροι απ' αυτούς να «ιδιωτεύσουν». Παρόλα 
αυτά και παρά τις απώλειες που αναπόφευκτα θα έφερνε μια 
τέτια στάση, ο συσχετισμός δυνάμεων μέσα στις νόμιμες οργα
νώσεις στο μεσαίο και κατώτερο επίπεδο την περίοδο αυτή 
ήταν 7 προς 3, δηλαδή το 7 οι λεγόμενοι «σεχταριστές» και το 3 
οι άλλοι, και το στοιχείο αυτό, όπως και πολλά άλλα που η ανα
φορά τους θα οδηγούσε μακριά, αναφέρεται εδώ για να κατα- 
δειχτεί πως η ιστορία της αντιρεβιζιονιστικής πάλης στο ΚΚΕ εί
ναι πολύ μακρύτερη απ' ό,τι νομίζουν πολλοί και κάθε άλλο 
παρά αποτελούσε μονάχα ένα «νεανικό σκίρτημα». Εξάλλου, σε 
αντίθεση με ό,τι συνέβαινε σ' άλλες χώρες, η τότε νεολαία εδώ 
συναντήθηκε με το αντιρεβιζιονιστικό ρεύμα με αργό και βασα
νιστικό ρυθμό.
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Εδώ τώρα προβάλλει το ζήτημα της ουσίας αυτής της αντιπα
ράθεσης. Πολύ πριν εκδηλωθεί στο διεθνές επίπεδο η σύ
γκρουση γραμμών ανάμεσα στο ΚΚΣΕ και ΚΚ Κίνας, στη χώρα 
μας υπήρχε μια ανοιχτή και μια διπρόσωπη πολεμική. Η δεύτερη 
ήταν εκείνη η γραμμή που πρόβαλλαν όλα τα δεξιά στοιχεία 
μέσα και έξω απ' το κόμμα που με απίθανες διακλαδώσεις εμ
φανίζονταν πάντοτε πιο καλά «πληροφορημένοι» από τους κα
νονικά υπεύθυνους ανθρώπους για όλα όσα συνέβαιναν από μια 
περίοδο και πέρα (1952-56) στο κομμουνιστικό κίνημα. Αυτή η 
δεξιά γραμμή αποτελούσε έναν επιπλέον παράγοντα δυσκολιών 
στην ανάπτυξη μιας αυτοτελούς ανεξάρτητης επαναστατικής 
γραμμής. Έτσι η ανοιχτή πολεμική ήταν υποχρεωμένη να παίρ
νει υπόψη της την επιρροή που ασκούσε αυτή η δεξιά γραμμή σ' 
ορισμένα στρώματα και να αποφεύγει και ν' αποτρέπει προβο- 
καρίσματα στα οποία είχαν αναδειχτεί άφθαστοι ορισμένοι απ' 
τους ηγέτες αυτού του δεξιού ρεύματος. Ακόμα πιο συγκεκρι
μένα: Στα χρόνια αυτά αναπτύχθηκαν φραξιονισμοί που απρο
κάλυπτα ζητούσαν την ευθυγράμμιση του κομμουνιστικού κινή
ματος με το «λιώσιμο των πάγων» και εφαρμογή πολιτικών στο 
εσωτερικό της Ελλάδας που σήμαιναν τη διάλυση του κόμματος 
της εργατικής τάξης και την υποταγή του αριστερού κινήματος 
στην αστική τάξη (Πλαστήρας και μετά Παπανδρέου κλπ). Οι 
αγωνιστές που μέσα και έξω απ' την Ελλάδα εξεγέρθηκαν ενά
ντια στο ρεβιζιονισμό ήταν κατά 99,5% απ' τους πιο πειθαρχι
κούς και τους πιο κομματικούς -με τη σωστή έννοια- κομμουνι
στές. Εδώ μια άλλη σημαντικότατη ιδιομορφία σε σχέση με άλλες 
χώρες. Ο ξεσηκωμός της βάσης ήταν αυτός που πυροδότησε 
την αντιρεβιζιονιστική πάλη.
Μετά την 6η ολομέλεια κλπ, δημιουργήθηκε ένα κλίμα πογκρόμ 
στο εσωτερικό της Ελλάδας. Ο τότε γραμματέας του κόμματος 
Κολιγιάννης, που ήρθε στην Ελλάδα το 1958 για να εποπτεύσει 
και να επιβάλει τη διάλυση των παράνομων οργανώσεων, 
απροκάλυπτα έδωσε τη γραμμή που την επαναλάμβαναν σαν 
παπαγάλοι πλήθος από στελέχη «οι παράνομες οργανώσεις εί
ναι φωλιές του ζαχαριαδισμού», και έτσι εξαπολύθηκαν ακόμα
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και πλήθος «ντετέκτιβς» για να ανακαλύψουν τα νήματα επικοι
νωνίας ανάμεσα στις παράνομες οργανώσεις στην Αθήνα και 
στο Ζαχαριάδη. Αυτά όλα ήταν φαιδρότητες. Το πογκρόμ αυτό 
αποσκοπούσε να ικανοποιήσει έναν από τους όρους των ξένων 
και της ντόπιας αστικής τάξης για την επαναφορά του ΚΚΕ στα 
εθνικά και συνταγματικά πλαίσια. Σχετικά μ' αυτό εκδιδόταν 
τότε μια απογευματινή εφημερίδα, η «Ώρα», που χρηματοδο
τούνταν και υποστηρίζονταν απ' το ΚΚΕ (έπαιξαν ρόλο σ' αυ
τήν και οι πανταχού παρόντες μαϊντανοί, Κύρκοι κλπ). Στην 
εφημερίδα αυτή λοιπόν δημοσιεύτηκε περισπούδαστο άρθρο 
του Η. Τσιριμώκου με το οποίο καλούνταν το ΚΚΕ να διαλύσει 
τις παράνομες οργανώσεις. Το σόλοικο δεν βρίσκεται μόνο σ' 
αυτό. Ο Τσιριμώκος όπως κι άλλοι σύμμαχοι της Αριστερός εί
χαν κληθεί μετά την 6η ολομέλεια έξω, όπου κατάθεσαν όλα 
τους τα παράπονα κατά της ηγεσίας του εδώ ΚΚΕ και όπου 
τους δικαίωναν σ' όλα με βλαχοδημαρχικό τρόπο. Ο Τσιριμώκος, 
όπως έλεγε ο ίδιος, είχε ενθαρρυνθεί απ' τους ηγέτες του ΚΚΕ 
έξω να ζυμώσει το θέμα της διάλυσης των παράνομων οργανώ
σεων. Εδώ ίσως φανεί υπερβολική η επιμονή μας στο θέμα του 
λικβινταρισμού (διαλυτισμού) του ΚΚΕ, δηλαδή αυτό που εκ
πλήσσει πολλούς σήμερα για το πώς μπορεί μια δύναμη να συν
δυάζει τη στρατηγική μιας μεγάλης δύναμης με το λικβινταρισμό 
(βλ. Σοβιετική Ένωση). Οι κομμουνιστές της Ελλάδας πήραν μια 
γερή πρόγευση από τότε, γιατί εδώ υπήρχαν και τα δύο στοι
χεία συνενωμένα «αρμονικά»: η πολιτική μεγάλης δύναμης του 
ΚΚΣΕ απέναντι στο ΚΚΕ τότε βρίσκεται στο ότι τα κάνει όλα 
γυαλιά-καρφιά στο κομμουνιστικό κίνημα της Ελλάδας και ταυ
τόχρονα με την επίδειξη μεγάλης δύναμης επιβάλλει τη διάλυση 
αυτού που οικοδομήθηκε με αίμα και θυσίες στα δύσκολα χρό
νια της αμερικανοκρατίας. Κι αυτό το κάνει όπως είδαμε όχι 
γιατί έχει μπει ο ταξικός εχθρός στις παράνομες οργανώσεις και 
θέλει να προφυλάξει τους κομμουνιστές, αλλά για να ξεριζώσει 
το ζαχαριαδισμό!
Ποια ήταν τότε τα στοιχεία που επέτρεψαν στους σοβιετικούς 
και τα όργανά τους να επιβάλουν όσα επέβαλαν στο ΚΚΕ και
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στο λαϊκό κίνημα; Η επέμβαση των σοβιετικών στο ΚΚΕ είχε μια 
διεθνή πλευρά και μια, ας την πούμε διμερή (σοβιετο-ελληνική). 
Στην αλυσίδα των ενεργειών που προέβαινε η σοβιετική ηγεσία 
σε διεθνές επίπεδο για να «τα βρει» με τη Δύση, συγκαταλεγό
ταν και η προσφορά απτών δειγμάτων για καλή διαγωγή του 
ΚΚΕ και επομένως των σοβιετικών στη Βαλκανική και ευρύτερα. 
Δηλαδή αποτρεπόταν οριστικά ο κίνδυνος αυτού που οι λυσσώ- 
δικοι εθνικόφρονες κ.ά. ονόμαζαν 3ο γύρο, δηλαδή η αμφισβή
τηση των όσων είχαν καθιερωθεί στη Βαλκανική μετά την ήττα 
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το 1949. Από την άλλη με
ριά, ο «πλουραλισμός» που υπήρχε τότε στη Βαλκανική και ανα
πτυσσόταν περισσότερο στα καθεστώτα των λαϊκών δημοκρα
τιών, ενισχυόταν από τη στροφή ή τις στροφές που διακήρυχνε 
τότε το ΚΚΕ. Όσον αφορά τη «διμερή πλευρά», απαλλασσόταν 
όπως νόμιζε από μια βαριά υποθήκη που αποτελούσε γι' αυ
τούς η εξέγερση της Τασκένδης. Η απομόνωσή τους, η κατασυ
κοφάντησή τους, η διαστροφή των όσων διακήρυχναν που διευ
κολυνόταν απ' την αφέλεια της ηγεσίας τους, εξυπηρετούσε για 
ένα διάστημα την υπόθεση του περάσματος της γραμμής μέσα 
στην Ελλάδα με την αντιπαράθεση των μεν προς τους δε. Αλλω
στε παρόμοια ταχτική εφάρμοσε και μέσα στην Ελλάδα απένα
ντι στον Αη-Στράτη («λεπροκομείο»...). Στη βάση αυτή λοιπόν ο 
οργανωτικός λικβινταρισμός ήταν η συνέχεια του ιδεολογικού λι- 
κβινταρισμού. Η νέα γραμμή πόνταρε -κι όχι μόνο πόνταρε αλλά 
συνδαύλιζε- τις φοβίες και την κούραση στρωμάτων του λαού 
με καταφυγή σε χοντροκομμένες επινοήσεις «θα κάνουν νέο 
αντάρτικο», «θα κηρύξουν αποχή απ' τις εκλογές και θα πάθετε 
ότι πάθατε το '46», «θέλουν παράνομες οργανώσεις και θέλουν 
παράνομες γιατί δεν βλέπουν το καινούργιο» κλπ, και από μια 
περίοδο κι έπειτα που θα προστεθεί και η διεθνής διάσταση του 
πράγματος θα γίνεται λόγος για «πολεμοκάπηλους κινέζους που 
θέλουν ατομικό πόλεμο», για «κομμουνισμό της στρατώνας» και 
άλλα πολλά.

Τελικά ποια ήταν η γραμμή του ΚΚΕ μέχρι το 1956 και ποια
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γραμμή προβαλλόταν στη συνέχεια απ' όσους ήθελαν να εκ
φράζουν την αντιρεβιζιονιστική κατεύθυνση; Η πολιτική του 
ΚΚΕ μετά τον εμφύλιο πόλεμο γνώρισε τρεις μεταβολές που 
έχουν σχέση άμεση με τη διεθνή κατάσταση. Η πρώτη περίοδος 
είναι εκείνη που αναθεματίστηκε με επιλεκτική χρησιμοποίηση 
συνθημάτων του ΚΚΕ της περιόδου εκείνης όπως «τα όπλα 
παρά πόδας», «τα όπλα αντίστροφα» κλπ. Η περίοδος αυτή 
κλείνει ουσιαστικά το 1952-53 όπου ακυρώνονται μέτρα που εί
χαν παρθεί προηγούμενα όπως «μικρές ένοπλες βάσεις» κλπ, 
για να καταλήξει το 1954 στην πολιτική της πατριωτικής ενότη
τας που μέσα σε δύο χρόνια (1954-56) άλλαξε ριζικά το πολιτικό 
τοπίο της Ελλάδας.
Στην κριτική που είχε κάνει ο ρεβιζιονισμός για να δικαιολογήσει 
την πραχτική του, έβλεπε την περίοδο 1949-56 για το ΚΚΕ σαν 
μια περίοδο όπου η πολιτική και η ταχτική ήταν η (δια. Έτσι ανα
φερόταν στην περίοδο συνολικά αντλώντας υλικό απ' την πε
ρίοδο 1951-52. Το πιο τραγελαφικό όμως είναι πως την αρχική 
«ηρωική» περίοδο της επίθεσης του ρεβιζιονισμού καταλογίζεται 
στην ηγεσία του ΚΚΕ αντιδιεθνισμός γιατί ήταν απρόθυμη για μια 
επανάληψη της ένοπλης αντιπαράθεσης!
Η πολιτική του ΚΚΕ στην περίοδο 1950-52 καθορίζονταν απ' τον 
αυξανόμενο κίνδυνο παγκόσμιου πολέμου και απ' την αυξανό
μενη αστάθεια, στο εσωτερικό της Ελλάδας, της τάξης που είχε 
αποκατασταθεί μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Στη βάση 
αυτή προεκτεινόταν η αστάθεια σε επαναστατική κατάσταση. 
Το τελευταίο βέβαια έκφραζε όχι μια αντικειμενική διαπίστωση 
αλλά μια πολιτική επιδίωξη. Η αστάθεια αυτή καθοριζόταν από 
δύο πράγματα: 1) από το γεγονός πως το δημοκρατικό αντι- 
μπεριαλιστικό κίνημα είχε νικηθεί στρατιωτικά αλλά δεν είχε συ
ντρίβει' πολιτικά. Απόδειξη η ανασυγκρότηση των αριστερών δυ
νάμεων όπως εκφράστηκε στις αλλεπάλληλες εκλογές που έγι
ναν τα χρόνια αυτά, 2) ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε αμερικά- 
νους, άγγλους και άλλους ιμπεριαλιστές αμέσως μετά το τέλος 
του εμφυλίου πολέμου πήρε τέτιες διαστάσεις, που τα εγχώρια 
στηρίγματά τους έφτασαν στα όρια της ένοπλης αντιπαράθε
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σης (κίνημα ΙΔΕΑ, Ιούνης 1951). Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, ιδιαί
τερη οξύτητα στον ανταγωνισμό αυτό αλλά και στην πάλη ανά
μεσα στις διάφορες ομάδες της μεγαλοαστικής τάξης της Ελλά
δας έδωσε η εμφάνιση του Κυπριακού στον πολιτικό ορίζοντα. 
Οι ΗΠΑ για να εκτοπίσουν την Αγγλία από όλη την περιοχή της 
Μ. Ανατολής παροτρύνουν τις κυβερνήσεις-όργανά τους να πα
ρεμβαίνουν υπέρ της Κύπρου και επιστρατεύουν δυναμικά στη- 
ρίγμοττα που μέχρι τότε ήταν αφοσιωμένα στην Αγγλία (Γρίβας) 
για να δημιουργούν προβλήματα στη βρετανική αυτοκρατορία. 
Έτσι η ενότητα του πολιτικού κόσμου της Ελλάδας που αποκα
ταστάθηκε υπό τον Παπάγο μπαίνει σε δοκιμασία που θα κορυ- 
φωθεί το 1955 με τα γεγονότα της Σμύρνης, όπου ξεσπάει για 
πρώτη φορά μετά τον εμφύλιο ένα κύμα αντιαμερικανισμού και 
αντινατοϊσμού που σ' αυτό συμμετέχουν αστοί πολιτικοί όπως 
ο Γ. Παπανδρέου («η ψυχή της Ελλάδος εβγήκεν από το ΝΑΤΟ»), 
και γι' αυτό η αναζήτηση προσώπου που θα έθετε υπό έλεγχο 
αυτό τον αντιαμερικανισμό και θα ικανοποιούσε και τις απαιτή
σεις της άλλης πλευράς (Αγγλία) κατέληξε στην εκλογή του Κ. 
Καραμανλή.
Αυτή η διαδοχική σειρά εξελίξεων στην Ελλάδα γι' αυτούς που 
θέλησαν ν' ανατρέψουν την πολιτική του ΚΚΕ συνοψιζόταν σ' 
ορισμένα αφελέστατα σχήματα που όμως ικανοποιούσαν ορι
σμένους ευσεβείς πόθους, πχ «στην Ελλάδα για 100 χρόνια εγκα- 
θιδρύθηκε η κυριαρχία του ιμπεριαλισμού»! Το γεγονός αυτό εί
ναι κυριαρχικό: «αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να υπο
στηρίξουμε δυνάμεις του κέντρου για να καταχτηθούν ορισμένες 
δημοκρατικές θέσεις και η υποστήριξη αυτή να είναι απεριόρι
στη και χωρίς όρους». Αυτή τη χοντροκομμένη αλλά κυριαρχική 
άποψη για τη στρατηγική του κινήματος μέσα στην Ελλάδα, οι 
ηγεσίες που διορίζονταν απ' το ΚΚΕ απέξω την καταδίκαζαν 
φραστικά αλλά έκαναν ό,τι μπορούσαν για να προβάλλονται και 
να εφαρμόζονται βαθμιαία πολλά απ' όσα διακήρυχναν αυτά τα 
σχήματα. Έτσι λόγου χάρη για τις εκλογές του 1952 που έγιναν 
με πλειοψηφικό που το καθιέρωσε ο Πλαστήρας κατ' επιταγή 
των αμερικάνων, με το να κριτικάρει η ηγεσία Κολιγιάννη κ.ά. το
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σύνθημα «τι Πλαστήρας, τι Παπάγος» και αποσιωπώντας τα 
πραγματικά περιστατικά, δικαίωναν 100% αυτή τη «λαοφιλή» 
άποψη. [Για την ιστορία, η ηγεσία της αριστερός τότε είχε στή
σει διαπραγματεύσεις με τον Πλαστήρα για κοινή κάθοδο με 
οποιοδήποτε σχήμα στις εκλογές αλλά μ' έναν όρο: τη μη εξα
φάνιση της αυτονομίας της αριστερός. Του είχαν προτείνει να 
μπουν στον ίδιο συνδυασμό ορισμένοι εκπρόσωποι της αριστε
ρός οι οποίοι θα διακρίνονταν ότι ήταν της αριστερός. Αυτά όλα 
απορρίφθηκαν. Ο Πλαστήρας και το περιβάλλον του το μόνο 
που συζητούσαν ήταν να υποβληθεί ένας κατάλογος με αριστε
ρούς υποψηφίους απ' τον οποίο ο Πλαστήρας και η ηγεσία της 
ΕΠΕΚ θα διάλεγαν αυτούς που ήθελαν και θα έμπαιναν στα ψη
φοδέλτια σαν μέλη της ΕΠΕΚ. Έτσι 40 και πλέον χρόνια, αυτή 
την πλευρά οι ρεβιζιονιστές κλπ σκόπιμα την έχουν θάψει και 
κανείς δεν αναφέρεται στο πραχτικό μέρος. Σ' αυτό έχουν προ
σχωρήσει και πολλοί αριστερογενείς οι οποίοι καταλογίζουν έλ
λειψη ευφυΐας στην ηγεσία του ΚΚΕ, ότι δηλαδή αυτό που έκανε 
ήταν βλακώδες]. Αλλο αφελές σχήμα, όπου επιστρατευόταν ο 
Λένιν και ο «Αριστερισμός»: εξομοιωνόταν η ΕΠΕΚ και η Ένωση 
Κέντρου στη συνέχεια και παραπέρα το ΠΑΣΟΚ με το Εργατικό 
κόμμα της Αγγλίας. Επειδή ο Λένιν στον «Αριστερισμό» καλούσε 
τους κομμουνιστές της Αγγλίας να χρησιμοποιήσουν το Εργατικό 
κόμμα που αποτελούσε μοναδική περίπτωση κόμματος στην Ευ
ρώπη που δεχόταν στους κόλπους του οργανωμένα ρεύματα 
και τάσεις, ζητούσαν οι εδώ να γίνει το ίδιο και με το ΚΚΕ και την 
αριστερά γενικά. Αυτά τα πράγματα βέβαια χρησίμευαν σαν 
προετοιμασία του εδάφους για συγκεκριμένες πραχτικές ενέρ
γειες. Έτσι, στην πράξη αρχικά, παρά τα ψελλίσματα για διατή
ρηση του ανεξάρτητου ρόλου της αριστερός, αδιάκοπα πριμο- 
δοτούνται όλες αυτές οι κεντρώες και κεντρογενείς δυνάμεις.
Το ερώτημα που τίθεται είναι αν υπήρξε από τους ρεβιζιονιστές 
πραγματική κριτική στην πορεία του κομμουνιστικού κινήματος 
μέχρι το '56, αν δηλαδή στη θέση της προβαλλόταν μια άλλη συ
γκεκριμένη πολιτική γραμμή. Τέτιο πράγμα δεν υπήρξε. Αντί
θετα, παρά το προσεγμένο «μαρξιστικό» περίβλημα στο οποίο
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συνείσφερε η διεθνής ηγεσία του ρεβιζιονισμού (βλ. κείμενο Διε
θνούς Επιτροπής του 1956) οι «χαραμάδες» αποκαλύπτουν την 
ουσία του πράγματος. Έτσι λόγου χάρη καθορίζεται σαν στρα
τηγικός σκοπός του κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα η 
ΕΔΑ (Εθνική Δημοκρατική Αλλαγή) που όπως λέει το κείμενο, 
αυτό «δεν είναι έργο και υπόθεση μιας τάξης μόνο κι ενός κόμ
ματος». Εδώ οι διεθνείς κεφαλές του ρεβιζιονισμού πήραν την 
«εθνική πατριωτική αλλαγή» που διακήρυχνε σαν ταχτικό στόχο 
το ΚΚΕ το 1954 και που περιείχε στόχους αντιμπεριαλιστικούς κι 
όχι αυτή την αοριστία της ΕΔΑ, την άδειασαν από κάθε περιε
χόμενο και άφησαν να αιωρείται το μεγάλο ερώτημα ποιες είναι 
αυτές οι άλλες τάξεις και κόμματα που μαζί με την αριστερά θα 
την πραγματοποιήσουν (παρά τις αλλαγές που έγιναν στην ηγε
σία του ρεβιζιονισμού το σχήμα αυτό δεν έχει εγκαταλειφθεί). Το 
κύριο βάρος της επίθεσης του ρεβιζιονισμού ήταν το «εσωκομ
ματικό καθεστώς». Αρχικά αποδίδονταν τα πάντα στο χαρα
κτήρα, τη συμπεριφορά, την ιδιοσυστασία ή το ύποπτο του Ζα
χαριάδη. Από τότε βέβαια έγιναν πολλά και σήμερα πολλοί δεν 
ασχολούνται μ' αυτά τα θέματα, αφού το δεδομένο είναι πως ο 
μαρξισμός φέρνει μέσα του την τυραννία και την κατάργηση του 
ανθρώπινου πρόσωπου. Βέβαια γύρω απ' όλη αυτή τη φιλολο
γία δεν επισημάνθηκε κανένα πραγματικό ζήτημα που η ανά
λυσή του με βάση την πείρα θα υπόδειχνε τι έπρεπε και τι μπο
ρούσε να γίνει στο πεδίο της οργάνωσης στα ΚΚ. Η απαιτητικό- 
τητα η οποία προβαλλόταν σαν όρος για τα μέλη των ΚΚ απευ
θυνόταν σ' έναν άλλο κόσμο απ' αυτόν που υποτίθεται ότι ήθε
λαν να αναδιαπαιδαγωγήσουν όλοι αυτοί οι ήρωες του ρεβιζιο- 
νισμού. Καταστάσεις που γνώρισαν πολλά ΚΚ στη διάρκεια της 
ζωής τους όπως η χαφιεδοφοβία, τα αδικαιολόγητα και υπερ
βολικά οργανωτικά μέτρα, οι άδικες κατηγορίες εναντίον αγωνι
στών, ιδώθηκαν επιπόλαια, έγινε καπηλεία και το σπουδαιό
τερο, άφησαν σαν εξαγόμενο ένα ιδεολογικό κενό που η αποκά
λυψή του αφήνει πολλούς εμβρόντητους.
Σε άλλα κείμενα έχει γίνει αναφορά σ' εκείνα που θεωρούνται 
λάθη ή παραλείψεις του κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα.
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Επίσης, έχει αναφερθεί ότι η λεγόμενη κρίση στο ΚΚΕ μετά το 
1950 ήταν κρίση που δεν αφορούσε τη βάση αλλά την κορυφή 
του κόμματος και αποτέλεσε τον πρόλογο για τη μεγάλη κρίση 
μετά το '56 που επιβλήθηκε απ' τα πάνω κι απ' τα έξω και που 
δεν είχε σχέση με αντιλήψεις και διαφωνίες στη βάση του κόμ
ματος. Η μεθόδευση που έγινε μετά το '50 στις οργανώσεις του 
ΚΚΕ με την αποκαλούμενη ανακαταγραφή δεν έδωσε τ' οτποτε- 
λέσματα που προσδοκοΰνταν, αλλά αντίθετα πυροδότησε κα
ταστάσεις που θα τις αξιοποιήσει μετά το '55 ο ρεβιζιονισμός. 
Στην περίοδο λοιπόν 1949-56 η ιθαγένεια του ΚΚΕ -που τόσο 
έχει αμφισβητηθεί- επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά με τη 
θυελλώδη ανάπτυξη της δύναμης και της επιρροής του με απο
κορύφωμα τον αντινατοϊκό και αντιαμερικάνικο ξεσηκωμό του 
1955 και τη Δημοκρατική Ένωση στις εκλογές του '56. Φυσικά 
τα προβλήματα που είχε μπάσει η καινούργια περίοδος στην 
Ελλάδα -κι όχι μονάχα στην Ελλάδα- ήταν εκείνα που η επισή
μανση και ανάλυσή τους θα απέτρεπε καταστάσεις σαν κι αυτές 
που έζησε το κίνημα. Αυτό βέβαια είναι ένα γενικότερο ζήτημα 
που σχετίζεται με την κριτική και ανάλυση της πορείας του πα
γκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος μετά το Β' παγκόσμιο πό
λεμο.
Αρχικά μιλήσαμε για τους συσχετισμούς δυνάμεων που υπήρχαν 
στη διάρκεια του τέλους της δεκαετίας του '50 μέσα στο κομ
μουνιστικό κίνημα της Ελλάδας. Η ανατροπή αυτών των συσχε
τισμών διευκολύνθηκε από δύο παράγοντες: 1) την επίμονη 
προσκόλληση πολλών στελεχών που είχαν πριν υπεύθυνη θέση, 
στην αυταπάτη πως οι εκδηλώσεις ρεβιζιονισμού είναι κάτι πα
ροδικό που θα διορθωθεί, και την προσήλωσή τους σε μια άλ
λοτε ειλικρινή και άλλοτε ανειλικρινή αντίληψη για την πειθαρ
χία, 2) την έλλειψη οποιοσδήποτε (πριν από μια ορισμένη 
στιγμή) έκφρασης αντίθεσης στο διεθνές επίπεδο. Για την περί
πτωσή μας τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη αξία γιατί ακριβώς 
εξεγέρθηκαν κατά του οπορτουνισμού αυτοί που αποτελούσαν 
τη βάση του κόμματος, ένα καθήκον που όφειλαν να το πραγ
ματοποιήσουν άλλοι. Η δικαιολογία του ότι η διαπαιδαγώγηση
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που είχαν δεχτεί απέκλειε κάθε μορφή φραξιονισμού για την 
επιβολή μιας σωστής γραμμής, είναι το λιγότερο αστεία. Κι αυτό 
γιατί όπως κι αλλού, στη χώρα μας, στο δικό μας κίνημα η άνο
δος του ρεβιζιονισμού προετοιμάστηκε και οργανώθηκε από 
έναν δίχως αρχές φραξιονισμό που περιέκλεινε τα πιο ετερό
κλητα στοιχεία και που στο μεγαλύτερό τους μέρος επέδειξαν 
μια επιτελικά οργανωμένη διπροσωπία επί σειρά χρόνων. Κι ο 
φραξιονισμός αυτός με συνδέσεις οριζόντιες και κάθετες εμπνε
όταν και κατευθυνόταν απ' αυτό που ονομάστηκε στη Μυστική 
Έκθεση του Χρουστσώφ «λενινιστικοί πυρήνες». Ιδιαίτερα για τη 
χώρα μας οι καταστάσεις αυτές διαμορφώθηκαν πολύ νωρίς. 
Από τους «κομμουνιστές πολυτελείας» (πατάρι του Λουμίδη), τα 
παλιά αξιολογημένα στελέχη του ΚΚΕ (βλ. Κέντρον Ρωσικόν, 
οδός Πανεπιστημίου), εστίες που κρατούσαν συνδέσεις και συ
νεχή επαφή με παράνομους μέσα στο μηχανισμό του κόμματος 
κι έξω απ' αυτόν, στους τόπους κράτησης και τις φυλακές, μέ
χρι στοιχεία με ειδική αποστολή -πραγματική ή υποθετική- στις 
ανατολικές χώρες. Παρά τις αντιθέσεις του, όλος αυτός ο κό
σμος στη φάση αυτή είχε έναν κοινό σκοπό: τη διάλυση του κομ
μουνιστικού κινήματος σαν τέτιου μέσω φράσεων για εκσυγχρο
νισμό και αντισεχταρισμό. Έτσι τα γεγονότα της Τασκένδης το 
φθινόπωρο του '55 είχαν προαναγγελθεί στην Αθήνα μέσα σ' 
αυτούς τους κύκλους μήνες πριν, όπως θα προαναγγελθούν λίγο 
αργότερα και θα σεναριοποιηθούν και τα όσα συνέβηκαν στον 
Αη-Στράτη.
Ακόμα, στην περίοδο αυτή, δηλαδή 1954-56, έχουμε καταστά
σεις όχι τυχαίες που εκδηλώνονται πια στον ίδιο τον κομματικό 
μηχανισμό. Παρά τα όσα υπερβολικά έχουν ειπωθεί από το Ζα
χαριάδη για τις συλλήψεις και τα χτυπήματα μέσα στην Ελλάδα 
το '54, ο ρόλος ορισμένων στελεχών του ΚΚΕ τότε (λόγου χάρη 
Κολιγιάννης) που είχαν άμεσες σχέσεις με σοβιετικές υπηρεσίες, 
ήταν αρκετά διφορούμενος. Φαινόμενα στελεχών τότε, που τα 
παρατούσαν και εξαφανίζονταν για κάποιο διάστημα, που δή
λωναν ότι περνούσαν κάποια κρίση, δεν οφείλονταν στις συνη
θισμένες δυσκολίες της παράνομης δουλειάς αλλά σε επιδράσεις
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από κάποιο «εσωτερικό τηλέφωνο». Η κατάσταση αυτή δεν 
ήταν άγνωστη στο μεγάλο αριθμό των κομμουνιστών της Ελλά
δας. Κι αφού δεν ήταν άγνωστη, αντί να καλλιεργείται η εφησύ- 
χαση όπως γινόταν τότε απ' τους υπεύθυνους παράγοντες, θα 
έπρεπε ν' ανεβάσουν το επίπεδο της επαγρύπνησης και της 
ετοιμότητας σ' όλες τις οργανώσεις και μέλη. Η αφέλεια που 
επιδειχνόταν τότε (είχε φουντώσει η εκστρατεία για την επιβολή 
του «νέου πνεύματος») πάει μαζί με την απορία και την έκπληξη 
που εκφράζεται σήμερα με τη φράση «μα είναι δυνατόν!» απέ
ναντι στις μεθόδους και τα μέσα που χρησιμοποιούσαν αυτοί οι 
ιππότες του «σοσιαλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο». Η «υπεύ
θυνη» ηγεσία του ρεβιζιονισμού εμφάνισε πολλά πρωτότυπα 
πράγματα την περίοδο αυτή. Η κριτική της του εσωκομματικού 
καθεστώτος της περιόδου Ζαχαριάδη δεν μπορούσε να καλύψει 
την έλλειψη οποιοσδήποτε εσωκομματικής ζωής την περίοδο 
αυτή. Εδώ ισχύει το πονάει χέρι, κόβει χέρι. Έτσι το 1964 που 
άναψε για καλά η γκρίνια στο ρεβιζιονιστικό στρατόπεδο στη 
χώρα μας, πήρε την ευλογία απ' το ΚΚΣΕ για τη διάλυση των 
κομματικών παράνομων οργανώσεων που ο Κολιγιάννης την εμ
φάνιζε στα άρθρα του σαν πρότυπη δημιουργική εφαρμογή του 
μαρξισμού. Οι ευλογίες αυτές συνδυάζονταν με τις πιέσεις και 
τους διωγμούς που εφαρμόζονταν στις ανατολικές χώρες ενα
ντίον των ανυπότακτων, αλλά και με τον πόλεμο κάθε είδους 
που εφαρμόζονταν για τους ανυπότακτους μέσα στην Ελλάδα. 
Μαζί μ' αυτό ήταν και το καρότο. Υποσχέσεις σε πλήθος αγωνι
στές που ήθελαν να τους κάνουν ν' αλλάξουν θέση, ταξίδια ορ
γανωμένα στις ανατολικές χώρες όπου εκεί τους αποκάλυπταν 
τρομερά πράγματα, αχρείες μηχανορραφίες.
Η κριτική αποτίμηση της ιστορίας της πάλης κατά του ρεβιζιο- 
νισμού στη χώρα μας υποδείχνει τα παρακάτω: ήταν δυνατό να 
αντιστραφεί η κατάσταση στα τέλη της δεκαετίας του '50 αν δεν 
υπήρχαν αυτοί οι αρνητικοί παράγοντες που αναφέραμε. Αυτό 
σημαίνει πως μπορούσαν να κερδηθούν μάχες παλεύοντας απ' 
τα μέσα. Όμως πρέπει να ειπωθεί πως οι περισσότεροι απ' 
τους παράγοντες της αντιρεβιζιονιστικής πάλης την περίοδο
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εκείνη, εκτός από άλλα, απόφευγαν να αντιπαραθέσουν μια 
άλλη πολιτική γραμμή στην πολιτική που εφάρμοζε ο ρεβιζιονι- 
σμός. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπήρχαν άλλοι που το έκαναν, 
αλλά λόγου χάρη η οργάνωση «ΚΚ Ζαχαριάδη» στην Τασκένδη 
έβλεπε ότι το πρόβλημα ήταν η πάλη κατά του Ζαχαριάδη και 
τα μέτρα κατά των αγωνιστών, ενώ η πολιτική παρέμενε τάχα 
η ίδια που εφάρμοζε ο Ζαχαριάδης. Μέσα στην Ελλάδα η κυ
ρίαρχη άποψη ήταν: δεν διαφωνούμε στην πολιτική, διαφω
νούμε στην οργανωτική πολιτική, δηλαδή περίπου τα ίδια. Αυτό 
είχε σα συνέπεια να διευκολύνεται η διαβρωτική πολιτική του 
ρεβιζιονισμού, αφού το όλο θέμα αναγόταν στα οργανωτικά, και 
φυσικά να κερδίζει θέσεις. Αυτό έχει κεφαλαιώδικη σημασία 
γιατί δεν ήταν ελληνικό μόνο φαινόμενο. Σήμαινε δύο πράγματα, 
που σε άλλους ίσχυε το ένα και σ' άλλους το άλλο και σε πολλές 
περιπτώσεις και τα δύο. Ήθελαν να πιστεύουν πως τελικά θα 
υπήρχε κάποια διευθέτηση απ' τα πάνω, δηλαδή κάποιοι κάπου 
θα παρενέβαιναν, θα έκαναν τις απαραίτητες διορθώσεις και τα 
πράγματα στο κίνημα θα γύριζαν στην κανονική τους τροχιά. Το 
άλλο, πως είχαν συνηθίσει να οτποτελούν μέρη ενός μηχανισμού 
που μέσα σ' αυτό το μηχανισμό ανέπνεαν, μελετούσαν, επεξερ
γάζονταν, και τώρα που βρέθηκαν έξω απ' αυτό το μηχανισμό 
ένιωθαν σα να τάχουν χαμένα, δεν μπορούσαν πια να λειτουρ
γήσουν όπως λειτουργούσαν μέσα στο μηχανισμό. Έτσι βαθμι
αία ή απότομα κατά περίπτωση, αδυνατούσαν να τοποθετη
θούν σε μεγάλης σημασίας γεγονότα και διολίσθαιναν σε θέσεις 
που περιγράφτηκαν. Τέτια περιστατικά σχετίζονται με γεγο
νότα της περιόδου της δεκαετίας του '60, όπως τα σινο-ινδικά, 
την κρίση των πυραύλων στην Κούβα, αλλά και με το ίδιο το γε
γονός της πολεμικής αργότερα του ΚΚΚ με το ΚΚΣΕ. Η πείρα 
απόδειξε ότι όπου και σε οποιοδήποτε βαθμό προβάλλονταν 
μια γενική αλλά και επιμέρους πολιτική άποψη, σταθεροποιού
νταν η υπεροχή των αντιρεβιζιονιστικών απόψεων και κερδίζο
νταν κόσμος. (Δυστυχώς αυτό στα κατοπινά χρόνια σε ορισμέ
νους σχηματισμούς που ήθελαν να είναι μ-λ θεωρούνταν οπορ
τουνισμός). 'Οταν διαφάνηκε στον ορίζοντα για όσους εφησύ
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χαζαν πως η πολεμική του ΚΚΚ με το ΚΚΣΕ άνοιγε μια νέα πε
ρίοδο στις σχέσεις του σοσιαλιστικού στρατόπεδου και του κομ
μουνιστικού κινήματος τα πράγματα πάλι στρογγυλοποιούνταν: 
«μην κάνετε καμιά κίνηση βεβιασμένη γιατί θα βρεθείτε έξω, ενώ 
τώρα όπου νάναι οι κινέζοι με τους σοβιετικούς θα κάτσουν στο 
ίδιο τραπέζι» κλπ. Η ομοιότητα της στάσης στο θέμα αυτό είναι 
πραγματικά εκπληκτική. Ο Πιέτρο Σέκκια, ο «σταλινικός» του ΚΚ 
Ιταλίας όταν βρέθηκε στη Μόσχα στο 1960 συνάντησε ένα μέλος 
της «αντικομματικής ομάδας» (πιθανότατα τον Μολότωφ) που 
του συνέστησε σωφροσύνη. Βέβαια εδώ δεν γίνεται λόγος για 
ντουφεκιές στον αέρα και ανεύθυνες ενέργειες και πράξεις που 
ορθώς τις καταδικάζουν όσοι τις καταδικάζουν σαν τέτιες, αλλά 
συμβουλές για αποφυγή οποιοσδήποτε δράσης και επίδειξη κα
λής διαγωγής...

ΠΡΟΔΙΧΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Στη χώρα μας, στα χρόνια 1960-64 έχουμε μια ανάπτυξη αγώ
νων ιδιαίτερα στον τομέα της αντιτρομοκρατικής πάλης μετά τις 
εκλογές του '61, την είσοδο της νεολαίας στο μαζικό αγωνιστικό 
χώρο και που κορύφωση θα είναι οι μεγάλες λαϊκές κινητοποιή
σεις μετά το βασιλικό πραξικόπημα (15-7-65). Τα χρόνια αυτά 
απροκάλυπτα το αριστερό κίνημα μπαίνει στην υπηρεσία των 
σκοπών και επιδιώξεων αυτής της φιλελεύθερης αστικής τάξης 
που εκπροσωπούσε τότε ο Γ. Παπανδρέου και η Ένωση Κέ
ντρου. Κι εδώ η υποκρισία του ρεβιζιονισμού. Όταν συγκροτή
θηκε η ΕΚ το καλοκαίρι του '61 καταγγέλθηκε σαν συνωμοσία 
των αμερικάνων για την απομόνωση της αριστερός. Σε συνέχεια 
αιφνιδιάστηκαν απ' τα όσα συνέβηκαν τις εκλογές του '61 (βία 
και νοθεία) και μπερδουκλώθηκαν στις αναλύσεις τους. Τι είναι η 
ΕΚ; Αμερικανόπνευστη όχι, αφού τα στηρίγματα των αμερικά
νων πολέμησαν την επιρροή της στις εκλογές. Κι άρχισε αυτή η 
ατελείωτη θεωρητικο-αμπελοφιλοσοφία που υπό τη σκιά της 
παίρνονταν οι πρακτικές αποφάσεις. Και οι πρακτικές αποφά
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σεις ήταν η με κάθε τρόπο ενίσχυση της ΕΚ. Υπήρχαν εξουσιο
δοτημένοι εκπρόσωποι απ' την ΕΚ και την αριστερά που κανό
νιζαν τον κόσμο που θα έστελνε η αριστερά στις συγκεντρώσεις 
της ΕΚ όπου εκεί ο Γ. Παπανδρέου εξαπέλυε αντικομμουνιστική 
επίθεση ενάντια στην αριστερά!!! Κι αυτό το πράγμα συνεχιζό
ταν επί χρόνια. Αλλά υπήρχε και άποψη γι' αυτό: «πρέπει να 
δουλέψουμε για να ενισχυθεί και να δυναμώσει η ΕΚ» (Λ. Κύρκος, 
1962).
Η δεκαετία του '60 ήταν για τη σοβιετική ρεβιζιονιστική ηγεσία 
περίοδος εξάντλησης όλων των δυνατών και αδύνατων ελιγμών 
και μανουβρών για ν' αντιμετωπίσει το όλο και περισσότερο διο- 
γκούμενο κύμα των θυελλών στον κόσμο, αλλά και τις δυσκολίες 
που της δημιουργούσε παρά τις συμφωνίες το ειδύλλιο της αμε- 
ρικανοσοβιετικής συνεργασίας. Η Ελλάδα τα χρόνια αυτά μπήκε 
στο ανθολόγιο των σκληρών και μαλακών εξορμήσεων του Χρου
στσώφ αλλά και συγκεκριμένων πολιτικών μηχανορραφιών. 
Ενδεικτικά: 1959, ανοιχτές παρεμβάσεις του σοβιετικού πρε
σβευτή στην Αθήνα για συγκρότηση μετώπου της αριστερός με 
τον Γρίβα, ταξίδια Σ. Βενιζέλου και Μαρκεζίνη στη Μόσχα και 
συναντήσεις με Χρουστσώφ και υποσχέσεις ότι θα του «δώσουν 
την Αλβανία», δηλώσεις Χρουστσώφ (1961) για ρίξιμο πυραύλων 
που θα κατέστρεφαν την Ακρόπολη. Είχε προηγηθεί η παραί
νεση του Χρουστσώφ στις εκλογές (1958) να ακούνε οι έλληνες 
τον Μ. Γλέζο γιατί είχε μυαλό. Παρά την εμπλοκή των σοβιετι
κών ιθυνόντων σε ποια άλογα θα ποντάρουν από τους έλληνες 
αστούς ηγέτες, η αλλοπροσαλλοσύνη και η αφαίρεση απ' την 
πραγματικότητα επιχειρούνται να καλύπτονται με κάθε είδους 
τερτίπια. Έτσι λόγου χάρη στις εκλογές του '61 η απογείωσή 
τους ήταν τέτια που περιμένανε ομαλές εκλογές και 95 έδρες 
αριστερές (είχαν υπολογιστεί συγκεκριμένα...). Η δε συνθηματο
λογία δεν έπαιρνε υπόψη της καμιά συγκεκριμένη πραγματικό
τητα. Μετεκλογικά κυριάρχησε ο πανικός και η αναζήτηση 
στρατιωτικών τύπου Νάσερ στην Ελλάδα. Έτσι έγιναν ορισμένες 
βολιδοσκοπήσεις στο περιβάλλον ορισμένων παλιών στρατο
κρατών (πχ Πάγκαλος). Η εξέγερση της νεολαίας και άλλων
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στρωμάτων (στο χωριό ιδιαίτερα) μετά τις εκλογές δημιούργησε 
μια νέα κατάσταση για την Ελλάδα που θα έδινε τη δυνατότητα 
αν ακολουθούνταν άλλη πολιτική, να αλλάξει ριζικά ο συσχετι
σμός των δυνάμεων.
Την ίδια εποχή το κύριο πρόβλημα που απασχολούσε την ηγε
σία του ΚΚΣΕ και την είχε διαιρέσει, ήταν αν θα επέμεναν στην 
μέθοδο Χρουστσώφ ή αν θα άλλαζαν μέθοδο. Έτσι το γεγονός 
που κυριάρχησε τα χρόνια αυτά στο κομμουνιστικό κίνημα ήταν 
το ντελίριο του αντισταλινισμού στα δύο συνέδρια του ΚΚΣΕ και 
η αντικινέζικη εκστροττεία που θα κορυφωθεί με τα σινο-ινδικά 
επεισόδια και τις ανοιχτές ή μόλις συγκαλυμμένες καταγγελίες 
του τμήματος εκείνου του κομμουνιστικού κινήματος που δεν 
αποδέχεται την πολιτική της «ειρηνικής συνύπαρξης».
Στην Ελλάδα, στη βάση των παραπάνω, αρχίζει να διαμορφώ
νεται ο «ιταλικός πυρήνας» (μετέπειτα «εσωτερικό») μέσα στην 
καθοδήγηση των ρεβιζιονιστών, ενώ ο κύριος κίνδυνος γι' αυ
τούς μέσα στην Ελλάδα βρίσκεται στην τάση «αριστερισμών» 
από μέρους νέων στρωμάτων που μπαίνουν στην πολιτική 
πάλη. Η υποτονικότητα των συνθημάτων της αριστερός σε 
αντίθεση με τη δημαγωγία της ΕΚ, καθώς και η ανάγκη κάποιου 
«προστάτη», ωθούν μάζες που έλκονταν απ' την αριστερά να 
πηγαίνουν προς την ΕΚ. Έχουμε και εκχώρηση συντεταγμένων 
τμημάτων (βλ. Συνδικαλιστική Παράταξη εργαζομένων σε ορι
σμένους κλάδους) στην ΕΚ (Αλευράς). Η ρεβιζιονιστική ηγεσία 
στην Ελλάδα πολύ νωρίς προχώρησε στην ενημέρωση ορισμένου 
αριθμού στελεχών για τις διαφορές στο κομμουνιστικό κίνημα, 
και απ' το 1960 και πέρα εξαφανίζονται κινέζικα άρθρα από τον 
τύπο που ελέγχει. Η εκστρατεία αυτή θα πάρει συγκεκριμένη 
μορφή οτην Ελλάδα στη διάρκεια προσυνεδριακών διαδικασιών 
στη νόμιμη έκφραση (ΕΔΑ). Στη διάρκεια αυτής της εκστρατείας 
εκδηλώθηκε η μεγαλύτερη λιποταξία στελεχών που θεωρούνταν 
πως υποστήριζαν μια αντιρεβιζιονιστική στάση. Είναι χαρακτη
ριστικό πως θεωρούνταν «κινέζος» ή «κρυπτοκινέζος» όποιος 
υποστήριζε την ανάγκη ενότητας στο διεθνές κομμουνιστικό κί
νημα.
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Όλη αυτή την περίοδο τους αγωνιστές έξω απ' την Ελλάδα 
(Τασκένδη κλπ) τους απασχολούσε η τύχη του διαβήματος του 
Ν. Ζαχαριάδη για επιστροφή στην Ελλάδα που έδωσε αφορμή 
για συκοφαντική εκστρατεία μέσα κι έξω απ' την Ελλάδα. Έτσι 
στην πολεμική αυτή σε διεθνές επίπεδο ακολούθησαν τη 
γραμμή Ζαχαριάδη για να μην εκτεθούν με την υποστήριξη κι
νέζικων θέσεων αλλά ταυτόχρονα να μην εμφανίζονται εχθρικοί 
σ' αυτές. Απ' την άλλη μεριά θα γεννηθούν τάσεις για μεταφορά 
στην Κίνα κλπ. Στο πογκρόμ που εξαπολύθηκε εκείνη την πε
ρίοδο και αργότερα, δεν υπήρξε η απάντηση που μπορούσε να 
δοθεί. Αυτό ισχύει.για τις οργανώσεις του ΚΚΕ έξω απ' την 
Ελλάδα αλλά και μέσα. Όπως έχουμε γράψει αλλού, η εξέλιξη 
της αντιπαράθεσης προς το ρεβιζιονισμό ήταν η άρνηση από 
το μεγαλύτερο μέρος αριθμητικά κι εκεί κι εδώ. Βέβαια έξω η 
αντιπαράθεση στα όρια που καθόριζε η γραμμή Ζαχαριάδη συ
νεχίστηκε. Ενώ στο εσωτερικό αυτοί που έπαιρναν αργοπορη- 
μένα το «σωστό δρόμο» γίνονταν κι οι πιο φανατικοί. Οι «άλ
λοι», μια τρίτη δήθεν κατάσταση, ισχυρίζονταν πως παραμένο- 
ντας στις γραμμές και εφαρμόζοντας την πολιτική που υπόδει- 
χνε η ρεβιζιονιστική ηγεσία με επαναστατικό τρόπο, θα εκπλή
ρωναν το καθήκον τους καλύτερα. Όμως δεν δόθηκε ούτε ένα 
δείγμα αυτής της τόσο θαυματουργής στάσης. Για πολλούς απ' 
αυτούς η δικαίωση στάθηκε το «Φλωράκειο» συνέδριο του ΚΚΕ 
το '73 όπου στάθηκαν οι πιο σκληροί σπαθοφόροι του «ένα εί
ναι το κόμμα».
Γενικά στην περίοδο που επιβάλλονταν πριν απ' όλα η προβολή 
μιας άλλης πολιτικής και ο βαθμός της πάλης για την επιβολή 
της θα έκρινε τα «μέσα» και «έξω» ή «μέσα και έξω», το καθήκον 
αυτό στάθηκε υπόθεση ενός πολύ περιορισμένου αριθμού αν
θρώπων που παρά τον μικρό αριθμό τους η απήχηση που έβρι
σκε έδειχνε τι θα μπορούσε να συμβεί κάτω από άλλους όρους. 
Αλλά η καταπολέμηση αυτού του πυρήνα, του περιορισμένου 
αριθμητικά την περίοδο αυτή, άνοιξε όλες τις πόρτες για στά
σεις κάθε είδους από ανθρώπους που λίγα χρόνια πριν σκέφτο
νταν και ενεργούσαν διαφορετικά. Επομένως η πορεία των
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πραγμάτων σχετικά με το μ-λ κίνημα στη χώρα μας δεν απα
ντάει στα ευθύγραμμα σχήματα των «νεανικών σκιρτημάτων» 
και των «διαθέσεων της στιγμής»· Υλικά τα πράγματα χρειά
στηκε να ξεκινήσουν απ' το μηδέν πολλές φορές. Για την πε
ρίοδο που μιλάμε (1960-65) σ' άλλες χώρες (Ινδία, Βραζιλία) είχε 
αρχίσει και είχε ολοκληρωθεί ο οργανωτικός διαχωρισμός με το 
ρεβιζιονισμό. Στην Ελλάδα και μέσα και έξω οι χειρισμοί ήταν 
παράπλευροι και πολύπλευροι. Αναπτύχθηκε ένα παιχνίδι δι
πλωματικών σκοπιμοτήτων όπου παράγοντες της ηγετικής 
ομάδας του ρεβιζιονισμού συνδεδεμένοι με τον ιταλικό πολυκε- 
ντρισμό έστελναν μηνύματα στο ΚΚ Κίνας με προφανή σημα
σία...
Το ΚΕ Αλβανίας αφού στην αρχή υιοθέτησε τον Ζαχαριάδη, στη 
συνέχεια τον εγκατέλειψε. Σε παράγοντες του ΚΚΚ (διεθνείς σχέ
σεις) και πριν και μετά τη Μεγάλη Προλεταριακή Πολιτιστική 
Επανάσταση ήταν βασική η πεποίθησή τους πως στην Ελλάδα 
τα περισσότερα απ' τα στελέχη που κατεύθυναν τη δουλειά θα 
συντάσσονταν με τη γραμμή του ΚΚΚ. Όσον αφορά τις εκτιμή
σεις του ΚΕΑ και τις παρεμβάσεις του στην Ελλάδα, επιφανειακά 
έδιναν την εντύπωση ενός σορολόπ αλλά στην ουσία υπόδει- 
χναν τον μεγαλύτερο δυνατό ρεαλισμό. Είναι εντελώς ξεκάρφω
τοι οι ισχυρισμοί που προβλήθηκαν σε ορισμένα «συνέδρια» που 
θεωρήθηκαν ότι επιμένουν «μαρξιστικο-λενινιστικά» πως το ΚΚΚ 
επενέβηκε γρήγορα εδώ, βοήθησε ή έδωσε γραμμή ή ενίσχυσε 
την εμφάνιση ενός κινήματος οργανωτικού διαχωρισμού απ' το 
ρεβιζιονισμό. Για μεγάλο διάστημα το ΚΚΚ έβλεπε αλλού τη δυ
νατότητα ύπαρξης κόμματος, όπως αναφέραμε και πιο πάνω. 
Και για μας στην περίοδο της Μεγάλης Προλεταριακής Πολιτι
στικής Επανάστασης δόθηκαν απ' το ΚΚΚ (διεθνείς σχέσεις) τα 
χειρότερα δείγματα πολιτικής μεγαλοκομματισμού, αυθαιρεσίας 
και σατραπισμού. Ήθελαν μεν να ακούν διαφορετικές απόψεις 
για τα βασικά προβλήματα, αλλά να μην είναι διαφορετικές απ' 
τις δικές τους.
Για να κλείσουμε ένα πολυσυζητημένο κεφάλαιο, απ' όσα ειπώ
θηκαν ως τα τώρα προκύπτει πως το μ-λ κίνημα μπορούσε συν
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δυάζοντας στενή και πλατιά βάση να βάλει τη σφραγίδα του 
στην πορεία του αριστερού κινήματος πολύ πριν το 1960. Το 
«στενή βάση» σημαίνει τη συσπείρωση όλων όσων έβλεπαν το 
πρόβλημα σ' όλο το βάθος. Το «πλατιά βάση» σημαίνει τη συ
σπείρωση, συνεργασία, κοινή πορεία με όλους όσους εναντιώ
νονταν στο ρεβιζιονισμό σε ορισμένη έκταση και βαθμό. Αυτό 
σημαίνει επίσης στενή οργάνωση αλλά με πλατιά διακλάδωση 
μέσα κι έξω από τις υπάρχουσες οργανώσεις. Κι αν δούμε τον 
πανικό που είχε καταλάβει τη ρεβιζιονιστική ηγεσία γυρω στο 
'65 σχετικά με την πιθανότητα συγκρότησης παράνομων οργα
νώσεων του ΚΚΕ στην Ελλάδα απ' τους «κινέζους» κλπ, τότε τα 
παραπάνω δεν είναι συμπεράσματα εκ των υστέρων. Για λό
γους συγκράτησης του κόσμου όλο ανανεωνόταν και όλο ανα
βαλλόταν η υπόσχεση για παρουσία του ΚΚΕ μέσα στην Ελλάδα. 
Χρειάστηκε να γίνει το πραξικόπημα στις 21/4/67 για να αναθε
ωρηθεί η θέση για την ύπαρξη παράνομων κομματικών οργανώ
σεων. Επομένως το καθοριστικό για την εξαγωγή συμπερασμά
των δεν είναι το πότε και πώς έγινε ο οργανωτικός διαχωρισμός, 
αλλά το αν προηγήθηκαν και υπήρξαν οι όροι που αναφέρθηκαν 
πριν. Η άποψη που υιοθετήθηκε στην πράξη ήταν πως οι όροι 
αυτοί αποτελούσαν περιεχόμενο επόμενων σταδίων, και πως το 
πρόβλημα που έπρεπε να λυθεί ήταν η αποκατάσταση επαφής 
και σχέσεων με τους κομμουνιστές που ζούσαν και πάλευαν στις 
ανατολικές χώρες.
Σ' αυτό υπάρχει μια προϊστορία που είναι πραγματική και μια 
παραϊστορία που είναι φανταστική. Απ' την πλευρά των οργα
νωμένων πολιτικών προσφύγων τότε και για μεγάλη περίοδο, 
υποτιμούνταν η σημασία της προγραμματικής συμφωνίας στη 
δράση κατά του ρεβιζιονισμού. Υπήρχε για κάποιο διάστημα μια 
τάση από πολλούς «αφ' υψηλού» θεώρησης «αυτών εκεί κάτω». 
Η χρησιμοποίηση αμφίβολης ποιότητας ατόμων σαν μαντατο
φόρων και εντολοδόχων καθιστούσε απαραίτητη την ανάγκη 
παραμερισμού των ενδιάμεσων και αποκατάστασης άμεσης 
επαφής. Τα γεγονότα ήταν τόσα πολλά τότε που κατάστησαν 
αδύνατη την πραγματοποίηση αυτής της επαφής. Τελικά έγινε
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μόλις το φθινόπωρο του 1967. Εδώ μπορούμε να σημειώσουμε 
πως μπορούσαν να εξαντληθούν τα περιθώρια και να πραγμα
τοποιηθεί η επαφή πριν τη διχτατορία, αλλά αυτό δεν δικαιώνει 
ξεκάρφωτες κατηγορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε 
διάφορα κείμενα. Το ουσιαστικό στην περίπτωση αυτή είναι 
πως, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, δεν γινόταν αποδεκτό 
ένα στυλ δουλειάς που δεν παραμέριζε τα πραγματικά προβλή
ματα, αλλά έθετε σαν προϋπόθεση για τη σωστή αντιμετώπισή 
τους το ξεκαθάρισμά τους. Απ' την άλλη πλευρά οι σχέσεις μιας 
ηγεσίας που αναδείχθηκε το '67 και ονομαζόταν «προσωρινή 
Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ» με τα κέντρα του κινήματος (Κίνα, 
Αλβανία) ήταν αλλιώτικες απ' αυτές που είχαμε εμείς εδώ. Τέ
λος, εφαρμοζόταν για μια περίοδο η τακτική των «χωσιμάτων». 
Δηλαδή αποκαθιστούσαν σχέσεις με οποιονδήποτε παρουσιά
ζονταν και δήλωνε μαρξιστής-λενινιστής χωρίς να τον ελέγχουν, 
ενώ σε μας διυλιζόταν ο κώνωπας... Οι διαφορές που εμφανί
ζονταν στην πορεία της συνεργασίας και στις οποίες δίνονταν 
σημασία, απόδειχναν πόσο αναγκαία ήταν η κατά πρόσωπο 
αντιμετώπιση των προβλημάτων και η προσπάθεια επίλυσής 
τους. Όταν τελικά πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση, αποδεί
χτηκε πως αυτό που ονόμαζαν οργανώσεις πολύ απείχε από 
την έννοια της οργάνωσης. Η πάλη των κομμουνιστών έξω (Τα
σκένδη κι αλλού) αξίωνε ένα άλλο επίπεδο οργάνωσης και κα
θοδήγησης και άλλη ποιότητα διαπαιδαγώγησης των αγωνι
στών. Αυτό δεν συνέβηκε, όχι γιατί δεν υπήρχαν οι δυνατότητες 
για κάτι τέτιο, αλλά γιατί επιβλήθηκε ένας προσανατολισμός 
που ποντάριζε περισσότερο στο συναίσθημα παρά στη λογική. 
Ένας τέτιος μακρόχρονος αγώνας χρειαζόταν κοντά στα παλιά 
εφόδια που υπήρχαν, πολλά νέα εφόδια που μπορούσαν ν' 
αποχτηθούν.
Η πορεία αυτού του πυρήνα που το φθινόπωρο του '64 προώ
θησε την έκδοση της «Αναγέννησης» και μετά του «Λαϊκού Δρό
μου» ήταν μια πορεία βασανιστική. Όχι κυρίως εξαιτίας των 
προβλημάτων που ήταν επόμενο να δημιουργηθούν με την ανοι
χτή πολεμική του ρεβιζιονισμού αλλά και την προσπάθεια προ-
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βοκαρίσματος οπτ' τη «φιλελεύθερη» ΚΥΠ του Παπανδρέου. Απ' 
την αρχή υπήρξε ένα εσωτερικό μέτωπο που ταλάνισε αυτή την 
προσπάθεια με δίχως αρχές αντιπαράθεση. Η δοκιμασία αυτή 
θα μπορούσε ν' αποφευχθεί αν ακολουθούνταν ο δρόμος που 
αναφέρθηκε πριν. Δηλαδή να μην ενταχθούν στο βασικό πυρήνα 
άνθρωποι που απ' την άποψη της θέσης τους δεν μπορούσαν 
να ανήκουν εκεί. (...) Ανεξάρτητα από τις επιμέρους αδυναμίες, 
αντιλήψεις, αποσκευές που κουβαλούσε ο καθένας, τα ίδια τα 
πράγματα επέβαλαν την υιοθέτηση ενός δυναμικού στυλ δου
λειάς που απέρριπτε και τα στερεότυπα αλλά και κάθε φιλε
λευθερισμό ή οργανωτική πλαδαρότητα. Έτσι η επαφή με τη νε
ολαία έγινε μέσω αυτού του δύσκολου δρόμου.
Στο διάστημα αυτό το αντιμπεριαλιστικό κίνημα που συντάραξε 
την Ελλάδα μετά τον Ιούλη του '65 εκφυλίστηκε βαθμιαία μέσα 
απ' τη σύγκρουση πολεμικών υποβάθμισης του χαρακτήρα του 
κινήματος (καθημερινά η τελετουργική πορεία θέατρο ΔΙΑΝΑ- 
Ομόνοια, εθνικός ύμνος, διάλυση...)· όμως σταθμός σ' αυτή την 
πορεία στάθηκε η διαδήλωση που δολοφονήθηκε ο Σ. Πέτρου- 
λας και το ξεσήκωμα στην απόπειρα της ρεβιζιονιστικής ηγε
σίας να θαφτεί όπως-όπως (ξεσήκωμα στο οποίο παίξαμε 
πρώτο ρόλο), και τα γεγονότα της 20ής Αυγούστου. Για τα γε
γονότα αυτά και για όλη γενικά την πολιτική της αριστερός την 
περίοδο αυτή έγιναν μετά (κατά τη διάρκεια της εφταετίας και 
μετά) αυτοκριτικές και απ' την πλευρά του ΚΚΕεσ. και απ' τους 
άλλους. Επίσημα όμως υπάρχει αποστροφή και γι' αυτό είδαμε 
τον Φλωράκη να καταδικάζει πολλές φορές το φάντασμα της 
παρελθοντολογίας. Ο Κ. Μητσοτάκης που κίνησε το οργανωτικό 
μέρος της αποκαλούμενης αποστασίας του '65 θεωρούνταν απ' 
τους πιο αριστερούς της ΕΚ και όσοι πήραν μέρος στην κυβέρ
νηση των αποστατών ή την υποστήριζαν, ανήκαν στην ομάδα 
των «αριστερών της ΕΚ». Η αυτοκριτική άποψη έλεγε ότι δεν 
έπρεπε να καταδικαστεί μια ενέργεια που αφορούσε ένα άλλο 
κόμμα και έπρεπε να βαρύνει στην αντιμετώπιση του πράγμα
τος το γεγονός ότι επρόκειτο για τους «πιο αριστερούς βουλευ
τές της ΕΚ». Γεγονός είναι ότι αυτή η αντίληψη, σαν αντίληψη,
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υπήρχε στα μυαλά πολλών τότε, αλλά -παγιδευμένοι όπως 
ήταν στην γραμμή τής με κάθε τρόπο υποστήριξης της ΕΚ- μια 
στάση αυτού του είδους δεν θα είχε μέλλον, απ' τη στιγμή που 
το πεζοδρόμιο για μεγάλο διάστημα το κουμαντάριζε ο Γ. Πα- 
πανδρέου. Γι' αυτό και από μια περίοδο και ύστερα θεωρούσαν 
μια πραγματικότητα τις κυβερνήσεις των αποστατών, αποδέ
χονταν πολλές καλές υπηρεσίες τους και έστηναν συμμαχίες 
που θα απέδιδαν μελλοντικά. Η θέση που υιοθετήθηκε τότε απ' 
το μ-λ κίνημα ήταν ακριβώς η θέση ότι το βασικό στοιχείο του 
βασιλικού πραξικοπήματος ήταν η απροκάλυπτη επέμβαση 
ΗΠΑ και ανακτόρων για την επιβολή μιας πολιτικής κυβερνή
σεων ανδρείκελων. Ταυτόχρονα, το πραξικόπημα έδειχνε την 
όξυνση των αντιπαραθέσεων ξένων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων 
στην Ελλάδα και των ντόπιων στηριγμάτων τους. Η διάθεση με
γάλου μέρους όσων κινητοποιήθηκαν, ενώ ξέφευγε συνθηματο- 
λογικά απ' τα πλαίσια της γραμμής Παπανδρέου-Αριστεράς, σε 
συνέχεια επανεγκλωβιζόταν χάρη στους υφιστάμενους συσχετι
σμούς. Πρέπει να σημειώσουμε ακόμα ότι -όπως ήταν επόμενο- 
προβλήθηκαν σε περιορισμένο χώρο, αλλά που απολάμβανε της 
εύνοιας των ΜΜΕ, συνθήματα σούπερ επαναστατικά. Είχε άλ
λωστε μπει στα σκαριά η ταχτική των μαγαζιών που φτιάχτη
καν για αντιπερισπασμό απέναντι στη νέα πραγματικότητα. Το 
βαθμιαίο «μάζεμα» της κατάστασης οδήγησε ώστε στα τέλη του 
'66 ως τον Απρίλη του '67 να έχει δημιουργηθεί η αυταπάτη της 
ομαλής εξέλιξης προς εκλογές και στο πεζοδρόμιο σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη να παραμένουν μόνο «οι εξτρεμιστές της αριστε
ρός και της δεξιάς», όπως έγραφαν τότε αριστερά φύλλα. Έτσι 
οι μόνοι που κατάγγελλαν συνεχώς την απειλή της διχτατορίας 
και καλούσαν σε πάλη για την αποτροπή της με συγκεκριμένο 
τρόπο, ήταν οι «εξτρεμιστές της αριστερός». Δεν είναι τυχαίο 
-δείγμα δυνατοτήτων αλλά και αδυναμιών- πως η 21η Απρίλη 
βρήκε τους σπουδαστές της Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου 
σε κατάληψη, με συνθήματα εκτός από σπουδαστικά και πολι
τικά.
Την περίοδο αυτή, δηλαδή κυρίως στο διάστημα 1966-67, έγινε
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μια σε βάθος συνόψιοη της πείρας της οικοδόμησης του επανα
στατικού μ-λ κινήματος στη βάση της πραγματικότητας όπως 
διαμορφωνόταν. Με βάση την πείρα που είχε αποκτηθεί, εκτι- 
μήθηκε η ανάγκη μιας αυτοδύναμης ανάπτυξης με την έννοια 
της σωστής ερμηνείας της κινέζικης αρχής «να στηριζόμαστε 
στις δικές μας δυνάμεις». Είχαν ήδη επισημανθεί τα όρια και οι 
περιορισμοί στην αντιπαράθεση μέσα στο διεθνές κομμουνιστικό 
κίνημα. Στη βάση αυτή, με υπαρκτά όλα τα ενδεχόμενα, το κα
θήκον των κινημάτων που οικοδομούνταν σε κάθε χώρα ήταν η 
χωρίς όρους υπεράσπιση της θέσης και της πολιτικής των αντι- 
ρεβιζιονιστικών δυνάμεων, αλλά ταυτόχρονα και η επεξεργασία 
μιας πολιτικής που δεν θα συνέδεε την υπόθεση της οικοδόμη
σης ενός μ-λ κινήματος με την έκβαση της οποιοσδήποτε διατα
ραχής μέσα στα δύο κόμματα που εμφανίζονταν σαν κέντρα 
του κινήματος ή ανάμεσά τους. Το βασικό ήταν η ανάπτυξη ενός 
ανεξάρτητου κριτικού πνεύματος στους αγωνιστές, που θα συν
δυαζόταν όμως με την αποφασιστικότητα και την προτεραιό
τητα της πράξης.
Στη βάση αυτή διατυπώσεις που πρόβαλλαν τα παραπάνω 
υπήρξαν στην «Αναγέννηση». Η αρχή αυτή θα τεθεί σε δοκιμα
σία πολλές φορές και θα ανατραπεί τελικά με βάση την «ωρί- 
μανση» και το «ρεαλισμό» στη μεταπολιτευτική περίοδο.
Λίγες μέρες πριν γίνει το πραξικόπημα της 21/4/67 πραγματο
ποιήθηκε η ιδρυτική σύσκεψη της ΣΠΑΚ σαν νόμιμου πολιτικού 
φορέα της συνεπούς αριστερός (όπως αυτή βαφτίστηκε: Συνε
πής Πολιτική Αριστερή Κίνηση). Η θετική πλευρά αυτού του γε
γονότος ήταν η συσπείρωση ενός σημαντικού αριθμού αγωνι
στών που στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν ήταν νέοι. Βέβαια 
στην περίοδο αυτή ήταν η σπουδαστική δουλειά που κυρίως 
αναπτυσσόταν και έφτανε σε ανοιχτές πολιτικές αντιπαραθέ
σεις και στα αμφιθέατρα και στους δρόμους της Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης. Το αρνητικό στη συνάντηση αυτή ήταν η κυριαρ
χία ενός κοινοβουλευτικού πνεύματος, καθώς και η εμφάνιση 
τάσεων ξένων προς τις αρχές συγκρότησης του κινήματος. Η 
συζήτηση κυριαρχήθηκε απ' τις επικείμενες εκλογές του Μάη,
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απ' τη συμμετοχή ή μη συμμετοχή και παρά τα όσα διακηρύ- 
χναμε και προβάλλαμε για κίνδυνο πραξικοπήματος, το γεγονός 
αυτό δεν προβλήθηκε στις συζητήσεις.

ΤΟ Μ-Λ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΔΙΧΤΑΤΟΡΙΑ

Η διχτατορία βρήκε συνεπώς το κίνημα αυτό σε μια κρίσιμη 
φάση της πορείας του, με αντιφατικές πλευρές στην ανάπτυξή 
του, αλλά συγκεκριμένη εφαρμογή της πολιτικής του. Υπήρχαν 
ελάχιστα πράγματα που θα μπορούσαν να οικοδομήσουν μια 
οργάνωση προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες. Επιπλέον, εμφα
νίστηκε να έχει επιδράσει η γενική ψυχολογία του σπασίματος 
και στις γραμμές αυτές. Έτσι η διαπαιδαγώγηση που είχαν δε
χτεί οι νέοι απ' το ρεβιζιονισμό και η «αναδιαπαιδαγώγηση», 
όπως την έλεγαν οι παλιοί, δεν είχε καταπολεμηθεί αποφασι
στικά εξαιτίας ακριβώς του μονόπλευρου χαρακτήρα συγκρότη
σης και δράσης. Χρειάστηκε επίμονη προσπάθεια και χρόνος για 
να καταπολεμηθεί το πνεύμα της αναδίπλωσης, της φυγής (στο 
εξωτερικό) και να μπουν οι βάσεις για τη συγκρότηση μιας νέας 
οργάνωσης. Αυτό δηλαδή που έπρεπε να είχε γίνει πριν πολλά 
χρόνια, έγινε τώρα κάτω από πολύ δυσμενείς όρους. Η τέτια 
λύση του ζητήματος θα συγκεντρώσει αργότερα πολλές κριτικές 
ιδιαίτερα από «ετεροχρονισμένους» κριτικούς.
Οι στόχοι που τέθηκαν στηρίζονταν στις παρακάτω προϋποθέ
σεις. Η διχτατορία δεν ήταν μια εφήμερη υπόθεση, όπως διακή- 
ρυχναν οι εκπρόσωποι του αστικού πολιτικού κόσμου και του 
ρεβιζιονισμού το '67 (!). Η οργάνωση και πάλη για την ανατροπή 
της διχτατορίας έπρεπε να οικοδομηθεί με βάση αυτή την προ
ϋπόθεση και απ' το γεγονός αυτό απέρρεε η ανάγκη ανύψωσης 
της αντιδιχτατορικής διάθεσης των μαζών σε αντιμπεριαλι- 
στικό-αντιαμερικάνικο επίπεδο που σαν συνέπεια είχε την οικο
δόμηση νέων μορφών και φορέων πάλης. Το γεγονός ότι η δι- 
χτατορία επιβλήθηκε χάρη σε καθορισμένους πολιτικούς όρους, 
που βασικό συστατικό τους ήταν η ρεβιζιονιστική πολιτική, κα
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θιστούσε απαραίτητη την αντιρεβιζιονιστική πάλη με τρόπο 
που να διευκολύνει την ενότητα των δυνάμεων και την οικοδό
μηση μετώπων πάλης. Στο πραχτικό επίπεδο αρχικά, εκδιδόταν 
πολυγραφημένο δελτίο και οπτ' τα μέσα του '68 η «Προλετα
ριακή Σημαία» σε τυπογραφείο.
Στο εξωτερικό, με κάπως περίπλοκο και όχι ευθύ τρόπο, τις 
πρώτες μέρες μετά την εγκαθίδρυση της διχτατορίας συγκροτή
θηκε το Αγωνιστικό Μέτωπο Ελλήνων Εξωτερικού. Ύστερα από 
ορισμένες περιπέτειες που οφείλονταν σε υπολείμματα κατα
στάσεων που βασικά είχαν ξεπεραστεί, το ΑΜΕΕ ενισχύθηκε κα- 
θοδηγητικά και η γραμμή του καθορίστηκε σε ανταπόκριση με 
τις ανάγκες της δουλειάς και της πάλης στο εσωτερικό. Αυτό βέ
βαια δεν σημαίνει πως εκφράστηκε στο πραχτικό επίπεδο. Συ
γκεκριμένα, ο κύριος παράγοντας στάθηκε η άνοδος της δύνα
μης και της επιρροής στο εξωτερικό και όχι η προετοιμασία και 
η αποστολή δυνάμεων στο εσωτερικό. Ανεξάρτητα απ' αυτό, η 
ύπαρξη και δράση του ΑΜΕΕ και η συμβολή του στην κινητοποί
ηση στο εξωτερικό υπήρξε ένας παράγοντας καθόλου αμελη
τέος.
Στην κριτική αποτίμηση της περιόδου αυτής που έγινε σε σώ
ματα που συνήλθαν μετά το '75, διατυπώθηκαν «τελεσίδικες» 
κρίσεις γι' αυτή την περίοδο, που κατά θαυμαστό τρόπο κατα
δίκαζαν όσους πάσχιζαν να εφαρμόσουν τα παραπάνω και επι
βράβευαν όσους αυτόβουλα προτίμησαν το δρόμο της φυγής 
και του κηρύγματος για αδυναμία κλπ. Μπαίνοντας στην ουσία 
των κριτικών έχουμε να πούμε τα εξής: Ενώ η έλλειψη προετοι
μασίας στο τεχνικό-οργανωτικό επίπεδο για την αντιμετώπιση 
της διχτατορίας αποτελούσε πραγματικότητα που έχει επιση- 
μανθεί πολλές φορές, ο περιορισμός της έλλειψης αυτής στη μη 
ύπαρξη ενός μηχανισμού (σπίτια, τυπογραφεία, οικονομικά 
μέσα κλπ) δείχνει μη εκτίμηση του προβλήματος. Η οικοδόμηση 
όλης της προσπάθειας αυτής σε μια άλλη βάση (όπως ειπώθηκε 
αλλού) θα είχε επιτρέψει χωρίς παραπανίσιες προσπάθειες την 
αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήματος. Το σπουδαιό
τερο, θα είχε ανεβάσει το επίπεδο της αγωνιστικότητας και
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αυτό θα ήταν το σημαντικότερο. Θα είχε εξαλείψει ή περιορίσει 
σημαντικά το πνεύμα της χαλάρωσης, της εφησύχασης που είχε 
καλλιεργήσει ο ρεβιζιονισμός, ώστε και με δεδομένες τις τεχνικές- 
οργανωτικές ελλείψεις, οι ελλείψεις αυτές θα μπορούσαν να 
υπερνικηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα αν το ανθρώπινο 
δυναμικό βρισκόταν σ' ένα άλλο επίπεδο. Με βάση τον δεδομένο 
τρόπο που ξεκίνησε και αναπτύχθηκε όλη η προσπάθεια, η προ
ετοιμασία μ' αυτή την έννοια ήταν σχεδόν αδύνατο να υπάρξει. 
Σ' ό,τι αφορά τώρα την κριτική για τους προσανατολισμούς και 
την οργανωτική συγκρότηση της Οργάνωσης Μαρξιστών Λενινι- 
στών Ελλάδας (1967): Μετά το τέλος του '69 υπήρξε πλήρης 
ανατροπή όχι μονάχα των βασικών προσανατολισμών και των 
οργανωτικών βάσεων όπου στηριζόταν αυτή, αλλά και ανα
τροπή των πραγμάτων σε πολύ πιο λεπτομερειακά σημεία. 
Αυτό εξηγεί την εισαγωγή της πολιτικής με την έννοια των «κο- 
μπρεμί» (συμβιβασμών) κλπ στα καθοδηγητικά όργανα που συ
γκροτήθηκαν αργότερα. Δηλαδή η ανάγκη συγκρότησης πλειο- 
ψηφιών που να εξυπηρετούν την καταπολέμηση του κάθε φορά 
στόχου, καθόριζε την έκταση και το περιεχόμενο αυτών των 
συμβιβασμών. Το '74 μαζί με την επάνοδο του «ρεαλισμού» και 
της «ωριμότητας» στο τιμόνι, δόθηκε πλήρης αμνηστία ή μάλλον 
αμνησία για τα όσα συνέβηκαν στην οργάνωση μέσα κι έξω απ' 
την Ελλάδα, απ' το τέλος του '69. Έτσι λοιπόν θεωρήθηκε ως 
υπεύθυνος για την οπορτουνιστική απραξία στην περίοδο της 
διχτατορίας αυτός που εκ των πραγμάτων έπαιζε καθοδηγητικό 
ρόλο μόνο μέχρι την περίοδο 1967-69. Ταυτόχρονα αποδόθηκε 
δίκιο σε μια ομάδα που έδρασε διασπαστικά και που πολλές 
πλευρές της δράσης του επικεφαλής της παρέμειναν και παρα
μένουν σκοτεινές. Η κριτική που έχει γίνει σαν αυτοκριτική για 
την περίοδο αυτή δεν πάρθηκε καθόλου υπόψη, και ήταν φυ
σικό, γιατί στο κύριο μέρος της ασχολούνταν με τα βασικά προ
βλήματα της περιόδου αυτής, και που το βασικότερο απ' αυτά 
ήταν η αγωνιστική σφυρηλάτηση. Έτσι μετά από χρόνια κραύ
γαζαν για οπορτουνισμό κλπ άνθρωποι που έλεγαν ψέματα στη 
διάρκεια της διχτατορίας για συνεργεία που έγραφαν συνθή
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ματα στους τοίχους κλπ. Σύμφωνα με τη λογική αυτή ή θά- 
πρεπε να γίνουν κάποια εσωτερικά κομπρεμί για να διαφυλά
ξουν πρόσωπα από παραλείψεις και εκτροπές, και επειδή αυτό 
ήταν «αδιανόητο», εκσφενδονιζόταν την κατάλληλη στιγμή η 
«αποκάλυψη». Δηλαδή «εγώ σας έλεγα ψέματα, εάν με καταλά
βατε γιατί δεν με διαγράψατε; Αφού δεν το κάνατε αυτό είστε 
τέτιοι και αλλιώτικοι...». Στη διάρκεια της διχτατορίας αν εφαρ
μόζονταν όσα καθορίζει το επαναστατικό κίνημα, θα έπρεπε να 
βρεθούν εκτός οργάνωσης όχι λίγοι, και μάλιστα ορισμένοι απ' 
αυτούς που σε συνέχεια έπαιζαν καθοδηγητικό ρόλο, και κυρίως 
απ' αυτούς. Το ότι δεν έγινε αυτό, αποτελεί κανονικά θέμα συ
ζήτησης ουσιαστικής για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Και φυ
σικά αυτό στάθηκε σε βάρος της υπόθεσης αφού η βάση του λι- 
κβινταρισμού που αργότερα αναπτύχθηκε ήταν η αμοιβαία 
αμνηστία ή αμνησία. Αυτή η «λεπτομέρεια» δεν απασχόλησε κα- 
νέναν. Για την ιστορία, κείμενο που παραδόθηκε το '76 και έθετε 
αυτό το πρόβλημα, μαζί με άλλα, προκάλεσε οργίλη επίθεση με 
απειλές για ξυλοδαρμό από μέρους της τότε καθοδήγησης.

[··.]

Το συμπέρασμα που βγαίνει απ' όλα αυτά είναι πως αν επιμέ
ναμε στις βασικές μας αρχές και αντιμετωπιζόταν με άλλο 
τρόπο η κρίση που δημιουργήθηκε το 1969-70 στην οργάνωση, 
θα μπορούσε στα χρόνια της διχτατορίας να μεταβάλουμε ρι
ζικά την κοινωνική βάση του κινήματος, πράγμα που μας το 
έδειχνε η ίδια η πραγματικότητα (πχ ο ρόλος φοιτητή-εργάτη 
στο Πολυτεχνείο), όρος απαραίτητος για το ρίζωμα του κινή
ματος στις μάζες. Το ότι δεν έγινε αυτό, είχε σοβαρές συνέπειες 
όχι μόνο για την εκκόλαψη καταστάσεων που αργότερα θα 
έδειχναν τη διαλυτική τους επίδραση, αλλά και για την ίδια την 
κοινωνική και πολιτική φυσιογνωμία της μεταπολιτευτικής 
Ελλάδας.
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ΟΙ ΝΕΕΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΟΝ «ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»

Παρόλο αυτά η ύπαρξη μερικών χιλιάδων ανθρώπων μέσα κι 
έξω απ' την Ελλάδα που ήταν ενταγμένοι γενικά μέσα στο κί
νημα αυτό, άνοιγε ελπιδοφόρες προοπτικές για το μέλλον. Το 
πρόβλημα είναι πως υπήρξε μια όχι φανερή στην αρχή διά
σταση με μια μάζα ανθρώπων που δεν είχαν ενταχθεί ακόμα και 
που αποτέλεσε μια ιδιαιτερότητα της εποχής εκείνης, μια ιδιαι
τερότητα που δεν θέλησαν αρκετοί να τη δουν και να την πά
ρουν υπόψη τους. Έτσι την εποχή εκείνη διαμορφώθηκαν δύο 
γραμμές που η καθεμιά διεκδικούσε για τον εαυτό της τη συνέ
πεια και την επαναστατικότητα και οπτέδιδε τον οπορτουνισμό 
στην άλλη. Η μία έλεγε: το θέμα είναι να γίνουμε κόμμα, να κά
νουμε διεθνείς επαφές, να μας αναγνωρίσουν τα μεγάλα κόμ
ματα, η εφημερίδα μας να δημοσιεύει τα κείμενα των κομμάτων 
αυτών με κάθε επιμέλεια και ουσιαστικά καμιά επαφή με την ελ
ληνική πραγματικότητα. Καμιά συμμετοχή σε συγκεντρώσεις και 
πορείες που οργανώνουν οι ρεβιζιονιστές και όσοι ελέγχονται 
απ' αυτούς. Αυτή η αντίληψη δοκιμάστηκε με αξιοθρήνητα απο
τελέσματα στην υπόθεση της πορείας του Πολυτεχνείου. Ήταν 
εχθρική στην οργάνωση της πορείας πριν τις εκλογές (η οποία 
και έγινε), και δεν πήρε μέρος στην πορεία μετά τις εκλογές 
όπου ήταν 1.000.000 κόσμος και το ΕΚΚΕ μάζεψε όλο τον «μη 
επίσημο» κόσμο1. Η άλλη γραμμή θεωρούσε πως το παν είναι να 
τραβάμε κόσμο και αυτό θα γινόταν πηγαίνοντας σ' όλες τις συ
γκεντρώσεις και ρίχνοντας συνθήματα που να κάνουν εντύ
πωση. Έτσι μπαίνουμε σε μια λογική μεταφοράς καταστάσεων 
της Ευρώπης στη διάρκεια της διχτατορίας, σε μια εντελώς δια

1. (Σ.τ.ε.) Στις 17 Νοέμβρη 1974, πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Πολυ
τεχνείου, η κυβέρνηση Καραμανλή είχε προκλητικά προκηρύξει εκλογές. Η 
ΟΜΛΕ καλούσε σε συγκέντρωση και πορεία στις 15 Νοέμβρη όπου πήρε μέρος 
πάνω από 50.000 κόσμος. Ο επίσημος γιορτασμός της επετείου έγινε στις 24 
Νοέμβρη όπου συμμετείχε όλος ο λαός της Αθήνας.
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φορετική κατάσταση. Σε μια πρώτη φάση δεν έδινε σημασία στο 
αν θα γίνει κόμμα ή όχι, σε δεύτερη φάση ορισμένοι μόνο απ' 
αυτή την τάση πρόβαλλαν την άποψη να μην γίνει κόμμα. Η 
τάση αυτή κυριαρχημένη από την αντίληψη «να φαινόμαστε» 
έριξε όλες τις δυνάμεις σ' ένα τρεχαλητό δραστηριότητας, «μο
νοκαλλιέργεια» συνεχούς ίδρυσης πολιτιστικών συλλόγων από 
φοιτητές σε συνοικίες της Αθήνας και του Πειραιά. Κι αυτά όταν 
στα εργοστάσια είχαν ξεσηκωθεί οι εργάτες, όταν έμπαινε σε κί
νηση όλος αυτός ο κόσμος της δουλειάς, όταν οι πρώτοι και οι 
μόνοι που κάλεσαν σε κίνηση ήταν αυτή η οργάνωση και γι' αυτό 
δέχτηκαν το χαρακτηρισμό του «αριστεροχουντισμού» ή του 
«χουντοαριστερισμού» απ' τον Καραμανλή και το ΚΚΕ.
Απ' τη διχτατορία ακόμα, παρά τα μέτρα της χούντας, η ευρω- 
ποποίηση της ελληνικής οικονομίας έφερε μια αύξηση του εργα
τικού δυναμικού που απασχολούνταν στις μεγάλες επιχειρήσεις. 
Το νεαρότερο και ζωντανότερο κομμάτι απ' αυτούς πήρε μέρος 
στα γεγονότα του Πολυτεχνείου και, όπως ήταν επόμενο, δι
ψούσε για αποφασιστικές ενέργειες. Στο διάστημα της μαρκεζι- 
νικής διακυβέρνησης οι αστικές πολιτικές δυνάμεις, που έβλεπαν 
το καζάνι να βράζει στα εργοστάσια, συγκρότησαν μαζί με τους 
ρεβιζιονιστές, στους οποίους έδωσαν μια θεσούλα, μια συνδικα
λιστική επιτροπή από πρώην κεντρώους συνδικαλιστές που εί
χαν γίνει καραμανλικοί. Η επιτροπή αυτή προσπαθούσε με έναν 
μηχανισμό που είχαν θέσει οι πάντες στη διάθεσή της να ελέγχει 
την κατάσταση στα εργοστάσια. Η επιτροπή αυτή αυτοδιαλύ- 
θηκε υπό την επίδραση του τρόμου μετά το Νοέμβρη του '73, 
και ορισμένοι «προσφέρθηκαν» να καταθέσουν σαν μάρτυρες 
κατηγορίας στη δίκη που ισχυριζόταν ότι θα έστηνε ο Ιωαννίδης. 
Με τη μεταπολίτευση, η επιτροπή αυτή ανασυντάχθηκε και οι 
μηχανισμοί μπήκαν σε κίνηση για να εξασφαλίζουν την ηρεμία 
στους χώρους δουλειάς. Κάτω απ' την πίεση της βάσης και στο 
βαθμό που προωθούνταν η σταθεροποίηση του καραμανλισμού 
στον κρατικό μηχανισμό γενικά, δόθηκε το πράσινο φως για «μυ
στικές» συζητήσεις ανάμεσα σε εκπροσώπους παρατάξεων για 
συγκρότηση σωματείων, απαραίτητος οργανωτικός όρος για να
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γίνεται λόγος για αγώνες. Αυτό ήταν το «φάρμακο» της στιγμής 
στην απαίτηση, που όλο και δυνάμωνε, για άμεση σύγκληση γε
νικών συνελεύσεων κατά εργοστάσια και εκλογή επιτροπής 
αγώνα εργοστασίου που θα ήταν ανακλητή απ' τους εργαζόμε
νους. Χαρακτηριστικό είναι πως η θέση αυτή προβαλλόταν μο
νάχα από μας, απ' την εφημερίδα, πως οργανωτικά δουλεύαμε 
πολύ λίγο για να την προβάλλουμε, και πως μια σειρά κόσμος 
που δεν ανήκε σε μας, αλλά ήταν διατεθειμένος να μας ακούει, 
έκανε τη μεγαλύτερη δουλειά για την προβολή της. Σ' ορισμένες 
περιπτώσεις η λογική του «να κάνουμε εντύπωση» που κυριαρ
χούσε, οδήγησε δυνάμεις μας που βρίσκονταν σε μεγάλα εργο
στάσια και που είχαν πάρει σαφή οδηγία να μην εκτεθούν σ' 
αυτή τη φάση γιατί θα βρίσκονταν έξω, να προβούν σε άσκοπες 
και περιττές χειρονομίες με αποτέλεσμα να απολυθούν. Οι πα
ρατάξεις τότε δεν υπήρχαν. Η μεγαλύτερη μάζα δεχόταν επιρ
ροές από άμεσες ή έμμεσες κομματικές εντάξεις και απ' αυτούς 
που τα λέγανε καλά. Αν λοιπόν την περίοδο αυτή, όπου τα 3/4 
των μελών μας ήταν εργαζόμενοι με τη γενική έννοια, ριχνόταν 
ένα ειδικό βάρος στη δουλειά μέσα κι έξω απ' τα εργοστάσια 
αλλά με συνεχή τρόπο, θα είχε επιτευχθεί ο στόχος της αλλαγής 
του συσχετισμού στην κοινωνική σύνθεση αυτού του κινήματος. 
Αυτή τη θέση την υιοθετούσαν στην άκρη των χειλιών οι περισ
σότεροι απ' τους υπεύθυνους, ενώ ορισμένοι την υπονόμευαν 
ανοιχτά. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου στήνονταν συστηματικά 
ομάδες εργαζομένων από διαφόρους κλάδους που έρχονταν μο
νάχοι τους να συζητήσουν και να ενταχθούν. Τότε βρισκόμαστε 
σε υπεροχή δυνάμεων απ' την άποψη ότι οι άλλοι βρισκόμενοι 
εν αναμονή θέσεων (αφού το οργανωτικό προηγούνταν του 
αγωνιστικού...) στριμώχνονταν εύκολα.
Ούτε η μία ούτε η άλλη απ' τις δύο γραμμές που αναφέρθηκαν 
αντιμετώπιζαν αυτό το πρόβλημα. Επομένως η διαταραχή αφο
ρούσε περισσότερο αντιθέσεις άλλου χαρακτήρα, παρά γύρω 
απ' τα βασικά προβλήματα που έθετε η στιγμή. Αυτό φάνηκε 
και απ' τον τρόπο που οργανώθηκε και απ' το περιεχόμενο που 
δόθηκε στην πρώτη πολιτική συγκέντρωση της ΟΜΑΕ στο Γκλό-
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ρια. Οι αντιθέσεις άλλου χαρακτήρα, για τις οποίες μιλήσαμε θα 
οξυνθούν μετά το ταξίδι της αντιπροσωπείας της ΟΜΛΕ στην 
Κίνα στα τέλη '74 - αρχές '75.
[.··]
Όμως ο κύριος λόγος της κρίσης ήταν οι δυσκολίες που δημι
ουργούσε η νέα κατάσταση. Τα περισσότερα οπτ' τα στελέχη 
που καθοδηγούσαν, δυσκολεύονταν να ξεφύγουν απ' τους ρυθ
μούς και τον τρόπο δουλειάς που είχαν στο εξωτερικό, δηλαδή 
από έναν αχτιβισμό που έκανε να αλληλοδιαδέχεται το φορτσά- 
ρισμα την απραξία. Ακόμα, ο ιδεολογικός και πολιτικός προσα
νατολισμός που είχε επιβληθεί τα χρόνια αυτά στην οργάνωση 
είχε μια «απλότητα» που καθιστούσε τον καθένα ικανό να λύνει 
τα προβλήματα στο χαρτί, αλλά να σηκώνει τα χέρια όταν επρό- 
κειτο να λύσει τα προβλήματα στη ζωή. Στη βάση αυτή η 
γραμμή του ΚΚΚ απ' το '74 με τις δύο υπερδυνάμεις, που στην 
πράξη διολίσθαινε στο να στρέφεται η πάλη ενάντια στη μία 
μόνο υπερδύναμη, βρήκε τελείως απροετοίμαστη μια οργάνωση 
που με το «ρεαλισμό» και την «ωρίμανση» αλλά και τον αχτιβι- 
σμό είχε ουσιαστικά απαρνηθεί τον εαυτό της. Έτσι τα πράγ
ματα οδηγήθηκαν σε ρήξη όπου η κάθε πλευρά είχε υπολογίσει 
πως θα «έθετε εκ ποδών» την άλλη.
[.··]
Ο ιδεολογικός αποπροσανατολισμός εντάθηκε με την περιβόητη 
αντιπαράθεση, που κράτησε περίπου δύο χρόνια, για το ποιος 
είναι ο κύριος εχθρός, που υποτίθεται ότι κάλυπτε την ανάγκη 
για ιδεολογικό και πολιτικό εκσυγχρονισμό της οργάνωσης. Έτσι 
η πορεία προς το 1ο συνέδριο, που απ' αυτό θα έβγαινε η διά
σπαση και όχι η ενότητα, ήταν μια πορεία όπου η μια πλευρά σί
γουρη για τον φιλοκινεζισμό της κατάγγειλε την άλλη για αντικι- 
νεζισμό, ενώ η δεύτερη κατάγγειλε την πρώτη για οπορτουνισμό. 
Υπήρξαν και μέθοδες προσφυγής στους «παππούδες» από κάθε 
πλευρά, όπως και στα αδερφά κόμματα. Το σίγουρο αποτέλεσμα 
όλων αυτών ήταν η ιδεολογική-πολιτική υποβάθμιση της οργά
νωσης, αφού στη συζήτηση αυτή και στην προσυνεδριακή δου
λειά «η τράπουλα ήταν σημαδεμένη». Αυτή είναι η μία πλευρά.
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Στο Ιδιο διάστημα, η παρουσία του κινήματος αυτού στους αγώ
νες και η ανάπτυξη αγώνων απ' το κίνημα αυτό, είναι μια πραγ
ματικότητα που δεν μπορεί να παραγνωριστεί. Χαρακτηριστική 
απ' αυτή την πλευρά ήταν η πετυχημένη σ' ορισμένες περι
πτώσεις παρέμβαση σε εργατικούς αγώνες, όπως των οικοδό
μων, οι αντιφρανκικές διαδηλώσεις παρά και ενάντια στην αστυ
νομία, όλο το κίνημα συμπαράστασης με σειρά εκδηλώσεων κλπ. 
Η ζωντάνια και η αγωνιστική διάθεση των μελών και οπαδών, 
παρά την υπονόμευση που δεχόταν απ' τα πάνω, εξακολου
θούσε να υπάρχει, και αυτό δημιουργούσε δυσκολίες σ' ορισμέ
νους απ' την κορυφή που μεθόδευαν διάφορα «ευφυή» πράγ
ματα.
Στο διάστημα αυτό τα σημάδια καταστάσεων που θα έρχονταν 
σε λίγο στο ηγετικό επίπεδο εμφανίστηκαν με συνδυασμούς 
σούπερ-αλβανισμού (ο Ε.Χότζα «κλασικός» του μαρξισμού) και 
με δεξιά ανοίγματα. Απ' την άλλη πλευρά, η πανηγυρική προ
βολή για ένα διάστημα απ' τους κινέζους του κομματιού που 
αποσπάστηκε (Μ-Λ ΚΚΕ), ενώ γελοιοποιούσε την υπόθεση, στο 
πεδίο συνολικά της αντιμετώπισης δειχνόταν μόνο ο γραφικός 
χαρακτήρας και η απουσία κάθε ιδεολογικοπολιτικής επεξεργα
σίας. Ετσι αυτή την περίοδο, η αντιγραφή ή σουιβισμός απ' την 
ηγεσία του δημιουργημένου πια ΚΚΕ(μ-λ) συναγωνιζόταν το σου- 
ιβισμό και τον σούπερ-κινεζισμό της άλλης πλευράς. Οι χτεσινοί 
φανατικοί εχθροί του οργανωτικού φορμαλισμού προχωρούν 
στη συγκρότηση ενός βαριού μηχανισμού με αντιγραφή οργα
νωτικών δομών του παλιού ΚΚΕ. Αντιγράφει ταυτόχρονα και στο 
πολιτικό πεδίο πολιτικές που εφαρμόζονταν αλλού, ττχ η Λαϊκή 
Δημοκρατική Ενότητα αντιγραφή της πορτογαλικής UDP όχι 
μόνο σαν εκλογικό σχήμα (εκλογές 1977) αλλά και σαν μέτωπο 
που θα μετείχαν όλα τα μέλη του κόμματος με δικές της (της 
ΛΔΕ) οργανώσεις βάσης και καθοδήγηση. Στις εκλογές του '77 η 
εκλογική καμπάνια που αναπτύχθηκε, συνδύαζε την ακούραστη 
δουλειά των μελών μαζί με μια αντιδεξιά πολεμική στυλ ΠΑΣΟΚ 
που ορισμένες φορές καταντούσε και ύποπτη (βλ. Καλλιθέα). Η 
απογοήτευση που εκδηλώθηκε μετά το εκλογικό αποτέλεσμα
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αντί να οδηγήσει σε μια ειλικρινή και σε βάρος εκτίμηση της κα
τάστασης, οδήγησε στην αναζήτηση αποδιοπομπαίων τράγων. 
[.··]
Στον πολιτικό τομέα, παρόλα αυτά, η πρόοδος ήταν αναμφι
σβήτητη.... Στις δημοτικές εκλογές του '79 υποστηρίχτηκε (στο 
2ο γύρο) ο Μπέης στην Αθήνα, ο Λεντάκης στον Υμηττό κ.ά. και 
προπαντός το άνοιγμα για να ανακατεύουν τα πράγματα κάθε 
είδους κουτάλες. Συνάντηση μυστική με τον Κ. Φιλίνη της καθο
δήγησης του ΚΚΕεσ. Το τι συζητήθηκε εκεί και γιατί έγινε η συ
νάντηση αυτή είναι άγνωστο. Μέλος της καθοδήγησης και μεγα- 
λοδικηγόρος τώρα μεταφέρει και γίνονται αποδεκτά όσα ήθελε 
να συμβούν ο κύκλος της Ελευθεροτυπίας (Τεγόπουλος, Γιαννό- 
πουλος, Βότσης). Όμως, το σπουδαιότερο, οι δύο αναγνωρισμέ
νοι ηγέτες ρευμάτων μέσα στο κόμμα, που όμως εφαρμόζει 
άγρια τον δημοκρατικό συγκεντρωτισμό (...) κλπ, δεν κρύβουν 
τις σχέσεις, τις επαφές, τις συζητήσεις με άτομα και κύκλους 
απ' όλους τους χώρους· η διάβρωση από εχθρικά στοιχεία που 
θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς αναπτύσσεται ανεμπόδιστα (ηγέ
τες ομάδων με αντικινέζικη αλλά «ριζοσπαστική τοποθέτηση», 
πχ Ν. Ψυρούκης και ο κύκλος Αξελού, Στοχαστή κλπ).

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

Το 1978 αποφασίστηκε να γίνει το 2ο συνέδριο που θα γίνει 
ύστερα από δυόμιση χρόνια, μετά από σκαμπανεβάσματα, 
εναλλαγές ρόλων και λιποταξίες. Η πορεία αυτή θεωρείται από 
τους περισσότερους ηγετικούς παράγοντες σαν αδιέξοδη. Την 
ισχυρότερη πίεση στη βάση του κόμματος την περίοδο αυτή, 
όπως ήταν επόμενο, την ασκεί η αυτονομία. Ένα μεγάλο μέρος 
της μάζας των μελών έχει δουλευτεί κατάλληλα από τα μεσαία 
και πάνω στελέχη ώστε να έχει μια στρεβλή εικόνα για την ιστο
ρία του κινήματος αυτού και απ' το άλλο μέρος να είναι έτσι 
«ώριμο» να αποδέχεται οτιδήποτε φαντάζει σαν καινούργιο. Οι 
σφαίρες επιρροής που είχαν κατοχυρωθεί στο 1ο συνέδριο
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έχουν υποστεί τροποποιήσεις προς όφελος εκείνων που είναι οι 
κύρια «ανευθυνο-υπεύθυνοι» (Τ.Τ. και Β.Π.). Γενικά θεωρείται 
πως έχει μπει στην ημερήσια διάταξη η αυτοδιάλυση, αλλά το 
ζήτημα είναι ποιος θα τολμήσει να αναλάβει το κόστος. Αυτό το 
«γενικά» πρέπει να ερμηνευτεί ως εξής: ένα μεγάλο μέρος των 
στελεχών θέλει μια διέξοδο έντιμη είτε με μετασχηματισμό αυ
τού που υπάρχει μέσω μιας μαγικής φόρμουλας, είτε με ένταξη 
σε κάτι άλλο απ' τα υπάρχοντα (εκτός περιθωρίου...) δηλαδή 
κάτι ανάμεσα στο ΚΚΕεσ. ή γύρω απ' αυτό. Η πορεία προς το 
2ο συνέδριο είναι πορεία αυτοϋπονόμευσης αυτού του ίδιου του 
στόχου. Η έγκριση και αποδοχή του πλαισίου θέσεων και η απο
δοχή των κανόνων της οργανωτικής αυτής διαδικασίας έγινε με 
την ανομολόγητη τότε πρόθεση υπονόμευσής τους. Και αυτό 
γιατί στο μεταξύ διαμορφώθηκαν και νέα κέντρα διάχυσης της 
επιρροής. Πολλά περιστατικά θα άξιζαν σε άλλη ευκαιρία τον 
κόπο να αναφερθούν, εδώ αναφέρουμε μονάχα το μετασχημα
τισμό των θέσεων που πραγματοποίησε το όργανο ακριβώς 
που ήταν εντεταλμένο για την καθοδήγηση της δουλειάς, όπως 
και την επείγουσα κούρσα δύο μελών του ΠΓ στο τυπογραφείο 
που θα τυπώνονταν οι θέσεις για το 2ο συνέδριο, για την αφαί
ρεση του εισαγωγικού μέρους γιατί «μείωνε τη δύναμη και την 
ακτινοβολία του σοσιαλισμού». Θα πρέπει να προσθέσουμε το 
θαυματουργό τρόπο με τον οποίο άλλαξαν άποψη τα περισσό
τερα μέλη της ΚΕ τότε. Τη μια μέρα εγκωμιαστικά μέχρι τα ου
ράνια σχόλια για τις θέσεις, την επόμενη κατακραυγή.
Την περίοδο αυτή είχαν συμβεί πολλά γεγονότα στο διεθνές επί
πεδο που η αξιολόγησή τους και η τοποθέτηση απέναντι σ' 
αυτά απαιτούσαν και υψηλό επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης 
και επαρκή δίχτυα πληροφοριών αλλά και πολιτική ωριμότητα. 
Τέτια γεγονότα ήταν η φυγή προς τα μπρος του μπρεζνιεφι- 
σμού, και αυτό στη βάση της κρίσης που εμφανίστηκε και επε- 
κτεινόταν σ' αυτόν. Την εποχή εκείνη θεωρούνταν άσχετα και 
ασύνδετα αυτά τα δύο βασικά χαρακτηριστικά, ενώ αμφισβη- 
τιόταν η ύπαρξη κρίσης που βάθαινε στο στρατόπεδο αυτό. Πιο 
πέρα, η ανατροπή του Σάχη και η περσική επανάσταση με τη
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νίκη του Χομεϊνί θεωρούνταν κοσμοϊστορικής σημασίας γεγονός 
που ανέτρεπε ιστορικούς νόμους. Αλλά η μεγαλύτερη απογοή
τευση και σύγχυση προερχόταν απ' το Βιετνάμ με την εισβολή 
του στην Καμπότζη. Πιο ιδιαίτερα επηρέαζε η πορεία υποχώ- 
ρησης-εξαφάνισης του μ-λ κινήματος σε διάφορες χώρες και η 
παράλληλη άνοδος της τρομοκρατίας μαζί και της αυτονομίας 
κλπ. Αυτή η κατάσταση αντιμετωπιζόταν με δύο τρόπους. Ο 
ένας προϋπόθετε άλλη κατάσταση στο εσωτερικό μέτωπο, δη
λαδή να υπήρχε ισχυρή ιδεολογικοπολιτική συγκρότηση και η 
ανάλυση και τοποθέτηση να ακολουθούσε τους δρόμους που 
ακολουθούσε πάντα στις περιπτώσεις αυτές ένα κίνημα. Στην 
περίπτωσή μας, που δεν συνέβαινε αυτό, έπρεπε να πάρουμε 
ένα δυσκολότερο αλλά απαραίτητο δρόμο. Να πάρουμε τα 
όπλα που χρησιμοποιούνταν για την εξαφάνιση της ιδεολογίας 
και της οργάνωσης του μαρξισμού-λενινισμού και να τα στρέ
ψουμε ενάντια σ' αυτούς που τα χειρίζονταν. Τα όπλα αυτά, 
που είχε αφεθεί η χειραγώγησή τους σε εκείνους που παρίστα- 
ναν και εδώ κι αλλού τους θεωρητικούς του μαρξισμού, ήταν την 
περίοδο αυτή οι Grundrisse (με τις οποίες έστρεφαν τον Μαρξ 
ενάντια στον Μαρξ), και τα κείμενα των θεωρητικών της αυτο
νομίας. Ενώ δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα ή καθυστέρηση στη 
μετάφραση πολλών κειμένων και τη συγγραφή της κριτικής της 
αυτονομίας, δεν εκδόθηκε τίποτε απ' αυτά...
Σ' όλη την περίοδο αυτή ήταν συχνή η «μυστηριώδης» εξαφά
νιση κειμένων με κάποια ειδικότερη σημασία, όπως λόγου χάρη 
απάντηση σε κείμενα του Ε. Χότζα για το κίνημα στην Ελλάδα ή 
κείμενα θέσεων για την εσωτερική κατάσταση του κόμματος. 
Αυτή η εξαφάνιση κειμένων είχε πάρει ενδημικό χαρακτήρα. 
Όμως η διακηρυγμένη απ' τα περισσότερα καθοδηγητικά στε
λέχη «σεμνή άγνοια» («τα γράμματα μας είναι ολίγα») συνδυαζό
ταν με μια όλο αυτοπεποίθηση και σιγουριά χειρουργική επέμ
βαση σε κείμενα. Η επάρκεια συχνά οδηγεί στη γελοιότητα, είτε 
είναι «λόγια επάρκεια», είτε «αγράμματη επάρκεια». Και δυστυ
χώς αυτή η επάρκεια έδρασε για πολύ καιρό ακόμα. Έτσι λόγου 
χάρη μέλος της καθοδήγησης είχε αντίρρηση για την έκδοση των
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Grundrisse, χωρίς να μπαίνει στον κόπο να πληροφορηθεί, να 
ρωτήσει, να διαβάσει για να μάθει περί τίνος πρόκειται. Αλλος 
επαρκής λόγιος, σε βαρύγδουπο κείμενό του, παρέθεσε ένα κομ
μάτι από το εισαγωγικό κείμενο του Μαρξ στις Grundrisse με τον 
ισχυρισμό ότι ο σταλινισμός είχε αποκρύψει αυτό το κείμενο. 
Λίγη προσοχή χρειαζόταν για να αντιληφθούν αυτοί που έχα
φταν τέτιες σοφίες, ότι αυτό ήταν ξεκάρφωτο. Η εισαγωγή 
αυτή είχε τυπωθεί απ' τον Κάουτσκι στις αρχές του αιώνα. Αλλά 
και στο επίπεδο της ανοιχτής, ελεύθερης διατύπωσης απόψεων 
μέσω της εφημερίδας, αλλά και στα απαντητικά κείμενα σ' αυ
τές, εκδηλώθηκε σε πολλές περιπτώσεις σαφέστατα το πνεύμα 
της ιδεολογικής διάλυσης μέσω του μετασχηματισμού θέσεων, 
απόψεων, αρχών. Έτσι στις παραμονές του συνεδρίου υπήρχε 
μια «κοινή γνώμη» αρνητική για πράγματα που δεν γνώριζε, 
επιρρεπής στις συμπάθειες και αντιπάθειες σε πρόσωπα, και 
στημένη ενάντια σε καταστάσεις που γι' αυτές γνώριζε προσω
πικά ελάχιστα ή τίποτα. Και όπως πάντα συμβαίνει με την 
«κοινή γνώμη» γενικότερα, αυτή δεν ταυτιζόταν ούτε με το σύ
νολο ούτε με την πλειοψηφία των μελών. «Κοινή γνώμη» ήταν 
όσοι κρατούσαν θέσεις-κλειδιά σε πραγματικούς ή υποτιθέμε
νους μηχανισμούς, τα περιβάλλοντα επιρροών και τα περισσό
τερα μέλη οργάνων. Εξάλλου αποφάσεις που είχαν ληφθεί πριν, 
στα πλαίσια του «μετασχηματισμού» και σε αντίθεση με τις θέ
σεις που υποτίθεται πως χτίζονταν, διευκόλυναν τα πράγματα. 
Η απόφαση για μετατροπή της εφημερίδας «Προλεταριακή Ση
μαία» σε πλατιά εφημερίδα, δίχως να προσδιορίζεται καθόλου ο 
χαρακτήρας αυτής της πλατύτητας, προδιέγραφε πολλά απ' 
όσα επακολούθησαν. Κι έτσι η πλειοψηφία αυτών που απέρρι- 
πταν κάθε ιδέα προσαρμογής της δουλειάς σε καινούργιες κα
ταστάσεις που δεν υπήρχαν πριν, τώρα θέλουν να τα ανανεώ
σουν όλα και μάλιστα κυρίως εκείνα που δεν γνώριζαν.
Θα μπορούσε σ' αυτή την κατάσταση να είχε διαμορφωθεί μια 
συντεταγμένη πορεία αποτροπής της διάλυσης; Η απάντηση εί
ναι αρνητική. Αυτό θα μπορούσε να είχε συμβεί αν νωρίτερα δεν 
υπήρχαν οι διπλότητες σ' αυτούς που εμφανίζονταν να υπο
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στηρίζουν τις θέσεις για το 2ο συνέδριο. Οι διπλότητες αυτές εί
χανε οχέση με δεσμεύσεις, συνέπεια των «κομπρεμί» στο καθο- 
δηγητικό επίπεδο απ' το 1972 και ύστερα. Δεν θεοποιούμε την 
έννοια του αντικειμενικού και του υποκειμενικού σαν δύο χωρι
στές οντότητες ανεξάρτητες μεταξύ τους. Στην περίπτωση 
αυτή η υλική, η αντικειμενική βάση αποτροπής του κάθε λικβι- 
νταρισμού είναι η κοινωνική σύνθεση ενός πολιτικού οργανισμού 
που αντιστρατεύεται τα πάντα. Αλλά αυτό δίχως έναν αδιά
κοπα ανανεωμένο ιδεολογικό εξοπλισμό δεν είναι επαρκές. Στην 
περίπτωσή μας οι δύο αυτοί στόχοι που κυριαρχούσαν στην 
προσπάθεια παραμερίστηκαν, και γι' αυτό τα υποκατάστατά 
τους, δηλαδή: ταμπέλες, μιμήσεις και αντιγραφές, και βέβαια τα 
περί «κυρίου εχθρού» και άλλα σαν υποκατάστατα δεν ήταν μα- 
κράς χρήσης φάρμακα. Εδώ σε μικρογραφία και με άμεσο τρόπο 
έχει κάποια εφαρμογή αυτό που λέει ο Μαρξ στη «18η Μπρυ- 
μαίρ» για «δισταγμό μπροστά στην απεραντοσύνη των στό
χων». Στην πορεία του κινήματος αυτού μετά τη μεταπολίτευση 
δεν κυριαρχούσαν δισταγμοί για τόσο μεγάλα πράγματα. Η έλ
λειψη νέων εφοδίων κοντά στα παλιά, θόλωνε τη ματιά και πε
ριόριζε την προοπτική.
Ουσιαστικά η «λύση» που δόθηκε στο 2ο συνέδριο ήταν λύση 
που υπαγορεύθηκε απ' τους ίδιους ανθρώπους που διαχειρί
στηκαν τα πράγματα όπως τα διαχειρίστηκαν, δηλαδή υιοθέ
τηση θέσεων - υπονόμευση θέσεων κλπ. Έτσι τυπικά δεν 
υπήρξε διάλυση, αφού η νέα ΚΕ δήλωνε πως αποτελούσε υπέρ
βαση και μάλιστα υπέρβαση σ' όλα τα επίπεδα, στο ιδεολογικο
πολιτικό, στο οργανωτικό, στο πραχτικό. Την «υπέρβαση» αυτή 
σ' όλη τη θρασύτητά της την έδειξε η μορφή και το περιεχόμενο 
της πολιτικής με συνεντεύξεις και υποκλίσεις σε νονούς, όπως 
πια αποκαλύφθηκε, όλης της εκστρατείας διάλυσης (πχ Βότσης, 
«Γιώργο»). Μέσα στις συνθήκες αυτές και με δύο εναλλασσόμε
νους «υπερβατικούς» εκπροσώπους της νέας τάσης φτάνουμε 
στις εκλογές του '81, όπου εκεί διαπιστώνεται ο βαθμός της 
πραγματικής διάλυσης. Κυριαρχεί όμως ο βεντετισμός στο ποιος 
θα βγει στην τηλεόραση (όποιος βγει στην τηλεόραση γίνεται
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αμέσως βεντέτα, πολιτικός ηγέτης, όπως οι ηθοποιοί που εμ
φανίζονται). Έτσι ο τελικά εμφανισθείς έχει όλα τα φόντα για να 
προχωρήσει και να πάρει στα χέρια του όλη την «κληρονομιά» 
(τίτλους εφημερίδων, κόμματος κλπ). Η νέα αυτή κρίση θα οδη
γήσει σε μεταβατικές καταστάσεις (κείμενο των 8) και τελικά 
στη συρρίκνωση, με αλλεπάλληλες παραιτήσεις των υπερβατι
κών, αυτών που βγήκαν σαν συνεδριακό αποτέλεσμα (ΚΕ). Τα 
υπόλοιπα θα τα κάνει το ΠΑΣΟΚ. Η παλιά κρυφοΠΑΣΟΚική 
τάση μετά τη μεταπολίτευση μέσα στο κόμμα, που καλυπτόταν 
πολλές φορές πίσω από δήθεν λόγους ταχτικής, σ' αυτήν την 
περίπτωση εκδηλώθηκε.

ΔΕΚΑΕΤΙΑ '80: ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ...

Μέσα σ' αυτή την κατάσταση της ευφορίας που υπήρχε τα 
πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ για το τι μπορούσε να κάνει το 
ΠΑΣΟΚ και της ξετσιπωσιάς ορισμένων «χωρικών» παραγόντων 
που ήθελαν να φάνε την «κληρονομιά», η αναζήτηση όχι συμ
φωνίας ή σύγκρουσης με τις απόψεις αλλά προσωπικής επα
φής, αυτό και μόνο, δείχνει πως οι επιπτώσεις μιας ουσιαστικής 
αυτοδιάλυσης ενός πολιτικού οργανισμού δεν είναι κάτι που ξε- 
περνιέται εύκολα. Η κατάσταση που δημιουργήθηκε απαιτούσε 
να γίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα και βάθος η «υποχώρηση» που 
επιχειρήθηκε να γίνει το 1978-80 με το 2ο συνέδριο, κι αυτό σε 
όλους τους τομείς και όχι μονάχα στον θεωρητικό-ιδεολογικό 
αλλά κυρίως στον οργανωτικό. Τότε η ιδεολογία που επικρα
τούσε στην καλύτερη περίπτωση ήταν η ιδεολογία των νέων 
υποκειμένων κλπ. Βέβαια ο χρόνος που περνάει απαλύνει ορι
σμένες πλευρές και δυναμώνει στη μνήμη ορισμένες άλλες. Μπο
ρούσαν τη δεκαετία του '80 να υπάρξουν κι άλλες επιλογές, 
αλλά αυτό εξαρτιόταν από συγκεκριμένους ανθρώπους. Οι επι
λογές που τελικά υιοθετήθηκαν εδώ, δέχτηκαν τις πιο αλλοπρό
σαλλες και ανέντιμες βέβαια επιθέσεις, κι αυτό από εκείνους 
που παριστάνουν έτσι κι αλλιώς τους «κληρονόμους». Αν ήταν
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δυνατό στη δεκαετία του '80 να εξασφαλιστούν άλλοι ρυθμοί, τα 
αποτελέσματα θα ήταν φυσικά διαφορετικά. Θα μπορούσε να 
γίνει αυτό; Θα μπορούσε. Κι όταν λέμε άλλα αποτελέσματα εν
νοούμε περισσότερα και καλύτερα θεωρητικά-ιδεολογικά εφό
δια, δοκιμασία στην πράξη και επεξεργασία ενός μίνιμουμ προ
γράμματος, σταθεροποίηση και ανάπτυξη σε βάθος και πλάτος 
του ανθρώπινου δυναμικού και τέλος εξασφάλιση βασικών υλι
κών και τεχνικών στηριγμάτων. Αυτά με τη σειρά τους θα εξα
σφάλιζαν το σπάσιμο του κελιού της απομόνωσης και της περι
χαράκωσης, την ανάδειξη πιθανών συμμάχων και ενός περιβάλ
λοντος συμπαθούντων.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Ποια διδάγματα μπορούμε να βγάλουμε απ' την πορεία του μ-λ 
κινήματος στην Ελλάδα; Το πρώτο που έρχεται στο μυαλό είναι 
αν αυτό που λεγόταν και λέγεται έτσι έκφραζε μια αντικειμενική 
αναγκαιότητα ή όχι. Προκαταβολικά μπορούμε να πούμε πως 
όποια απάντηση και αν δώσει κανείς στο ερώτημα αυτό, το μ-λ 
κίνημα με τις ελλείψεις του, τις αποσιωπήσεις και την έκλειψή 
του (όπως συνέβηκε αυτή), υποδήλωσε και ανάδειξε, για όσους 
πραγματικά σκέφτονται, τις τάσεις και εξελίξεις που ζήσαμε και 
ζούμε αυτά τα χρόνια. Νίκη ή επικράτηση του μ-λ κινήματος θα 
σήμαινε μια άλλη εξέλιξη των πραγμάτων κι ένα διαφορετικό κό
σμο. Το ότι το 70-80% όσων μέχρι χτες αυτοοτποκαλούνταν κομ
μουνιστές σταυροκοπιέται που δεν έγινε αυτό, αποτελεί μια 
ακόμα πιστοποίηση της αναγκαιότητας αυτού του κινήματος. 
Το χτεσινό σταυροκόπημα αντικαταστάθηκε σήμερα με το κα
νονικό σταυροκόπημα και την αποθέωση του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής και ζωής. Απ' όσα προηγήθηκαν, είναι φα
νερό πως η όπτοψη που παρατέθηκε εδώ δικαιώνεται έστω και 
μονάχα απ' αυτά. Αλλά εδώ ανοίγεται ένα πεδίο αναζήτησης 
αυτών των ουσιαστικών στοιχείων που θα έφερνε στο κομμου
νιστικό κίνημα η νίκη του μαρξισμού-λενινισμού. Συστατικό μέ



ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 341

ρος της προγραμματικής προσπάθειας ενός πολιτικού οργανι
σμού, αποτελεί ακριβώς η επεξεργασία λεπτομερειακά των 
όσων πρόσφερε, προσφέρει και μπορεί να προσφέρει αύριο το 
μ-λ κίνημα στη διαμόρφωση του κόσμου και αυτής της Νέας Τά
ξης Πραγμάτων που εγκαθίδρυσε ο καπιταλισμός μαζί με το ρε- 
βιζιονισμό.
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