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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Στὸ βιβλίο αὐτὸ πεαιλαμβανονται. δύο κείμενα. Π ρ 63 τ ο,
ἕνα αηθηο μὲ τὸν τίτλο «Οἱ κομμαυνιστἐς-παντα πρωτοπὀραι
στοὺς αγώνες, για τὸ καλὸ του λααυ καὶ της πατρἰδας», ποὺ
δημοσιεύθηκε στὴν ἐβδομαδιαἱα ὲφημεαίῦα <<ΛΑ·Ι°ΚΟΣ ΔΡΟ-
ΜΟΣ». Νο 12- 23 Νοέμβηη 1974. μὲ τὴν εῦκαιηία τῆς συμ-
πλἠηωση; 56 χαόνων ἀπὸ τὴν ῖδαυση του Κ.Κ.Ε. Δ ε ὐ τ ε ρ 0,
οἱ «Θέσεις τῆς Κ. Ε. τῆς Ο.Μ.Λ.Ε. για τα 56 χρόνια ἀπὸ τὴν
ίδρυση του Κ. Κ. Ε», ποὺ δημοσιεύθηκαν στὴν ἐβδομαδιαἱα
ἐφημεηἰὁα ‹‹ΛΑ°Ι°ΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» Νο 11 -- 18 Νοἑμβηη 1974.
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ἱτἱι 56 χρόνια ἀπὸ τὴν ῖδρυση του Κ.Κ.Ε
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Περασαν 56 χρονια απο τοτε που ιορυθηκε το Κομ
μουνιστικο Ιίομμα Ελλαὁας Μια μικρη ομαδα πρω
τοποροι αγωνιστες οημιουργησαν το Νοεμἕὀρη τοῦ ιθιθ
το Κομμα τῆς εονατικῆς ταξης που στα κατοπινα
χρονια εςελιχθηκε σε μια αποφασιστικη δυναμη στην
πολιτικη ζωη τοῦ τοπου μας Στην αναπτυξη του το
κομμουνιστικο κινημα τῆς Ελλαδας ακολουθησε μια
πορεια δυσκολη και τραχια και προχωρησε μεσα α
πο επιτυχιες και αποτυχιες Εξαιτιας του οππορτου
νισμοῦ που κυριαρχησε στην πολιτικη του το ΚΚΕ
δε μπορεσε να οοηγησει το λαο στη νικη Αυτο ομως
με κανενα τροπο σε μειωνει τη σημασια τῆς παλης τῶν
κομμουνιστῶν σ ολα αυτα τα χρονια

Ἑμπνευστες και ὁργανωτες τῶν λαικῶν αγωνων
για τη λειιτερια και την ἐθνικη ανεζαρτησια.

Απο την πρωτη στιγμη τῆς ιορυσης του το ΚΚΕ
σηκιοσε ψηλα τη σημαια τῆς παλης εναντια στην οικο
νομικη και πολιτικη εξαρτηση τῆς χωρας μας απο τις
ξενες ιμπεριαλιστικες ουναμεις για την καταχτηαη της
εθνικης ανεξαρτησιας μας Οι κομμουνιστες αγωνιστη
καν εναντια στον ξενο πριν απ ολα τον αγγλικο ιμ
περιαλισμο κι αργοτερα ξεσκεπασαν αμειλιχτα τις
πολεμικες προετοιμασιες της χιτλερικης Γερμανιας
και τῆς φασιστικῆς Ιταλιας

Οταν τον Οχτωορη του ι94Ο η Πατριδα μας δε
χτηκε την επιθεση της φασιστιι-της ῖταλιας οι κομμοα
νιστες μεσα απο τα μπουντρουμια τις φυλακες και τις
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έξορίες ὅπου τοὺς κρατοῦσε η μεταξικη διχτατορία,
ἔριξαν το σὺνθημα τῆς παλλαίκῆς αντίστασης στο φα-
σίστα έπιδρομέα, τη στιγμη ποὺ μεταξικη διχτατο-
ρία ηθελε μονο να ριχτοῦν «μερικές ντουφεκιές για
την τιμη τῶν οπλων».

Στὶς συνθηκες ποὺ χώρα μας ὺποδουλώθηκε
στοὺς γερμανο - ιταλοὺς είσοολεῖς, το ΚΚΕ πρωτο-
στατησε στην οργανωση τῆς αντιστασιακῆς παλης τοῦ
λαοῦ, δημιούργησε το ΕΑΜ καὶ το ένοπλο τμημα του,
τον ΕΛΑΣ κι” έγινε ψυχη τοῦ λαίκοῦ απελευθερω-
τικοῦ αγώνα. Την ὥρα ποὺ οί ανθρωποι τῶν αστικῶν
κομματων τηροῦσαν μια σταση «αναμονης» καὶ «σο-
δετεροτητας» η ακομα καὶ συνεργαζονταν μὲ τοὺς κα-
ταχτητές, οί κομμουνιστές παλευαν στὶς πρῶτες γραμ-
μές κι" ἔδιναν την ίδια τη ζωη τους για τη λευτερια
τῆς Πατρίδας. Χιλιαδες κομμουνιστές σκοτώθηκαν στὶς
μαχες μέ τοὺς χιτλερικοὺς καὶ δεκαδες χιλιαδες ἐκτε-
λέστηκαν απ” τοὺς καταχτητές. Το απαραμιλλο κίνη-
μα τῆς ”Εθνικῆςῇ"Αντίστασης ηταν έργο, πρίν απ' ολα,
των κομμουνιστων.

Μπροστα στην ώμη ἑπέμθαση τοῦ αγγλοαμερικα-
νικου ίμπεριαλισμσῦ, ποὺ έκδηλώθηκε αμέσως ϋστερα
απο την απελευθέρωση της χώρας, φανηκε, για αλλη
μια φορα, ο πατριωτισμος τῶν κομμουνιστῶν. Στην αν-
τίσταση τοῦ Δεκέμθρη καὶ στα χρονια τοῦ έμφὺλιου
πολέμου ῖθείο-ιθείθ, οί κομμουνιστὲς αγωνίστηκαν μὲ
αὺταπαρνηση καὶ ηρωισμὁ έναννια στη νέα κατοχη,
για τη λευτερια καὶ την ανεξαρτησία της Έλλαδας.
Στα έπομενα χρονια, ὅταν τα κομματα τῆς Δεξιας καὶ
τοῦ Κέντρου στήριξαν τη ΝΑἶΟῖκη κυριαρχία στην 'Ελ-
λαδα καὶ έφαρμοζαν δουλικα τὶς προσταγές τῶν αμε-
ρικανων γκαουλαῖτερ τὺπου Πιουριφοῖ, οί κομμουνι-
στὲς ἦταν παλι ποὺ συνέχισαν μέ συνέπεια τον αντιιμ-
περιαλιστικο αγώνα.

“Ύστερα απο το ιθαο, οταν στο ΚΚΕ κυριαρχησε
ο ρεοιζιονισμὸς καὶ ὺπονομεὺτηκε ο αντιιμπεριαλι-
στικος αγώνας, τη σημαία τῆς παλης ἐναντια στο
ΝΑΤΟ καὶ στον αμερικανικο ίμπεριαλισμο, για τη
λευτερια καὶ την ανεξαρτησία τῆς Ἑλλαδας, την
πηραν στα χέρια τους οί μαρξιστές - λενινιστές.
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Αὺτοὶ ηταν ποὺ, πρὶν τον Ἄπρίλη τοῦ ὶθοΐ, ξεσκέπα-
σαν το θρώμικο ρολο τοῦ αμερικανικσυ ὶμπεριαλιομσῦ
στην προετοιμασία τοῦ πραξικοπήματος κι” αὺτοὶ παλι
ποὺ σ” ολα τα χρονια της φασιστικης διχτατορίας με
συνέπεια καὶ σταθεροτητα προσπαθησαν να συγκεν-
τρώσουν τα πυρα της παλης τοῦ ελληνικοὺ λαοῦ έναν-
τια στο καθεστώς της αμερικανοκρατίας καὶ της ὺπο-
τέλειας. Καὶ σημερα στέκονται στὶς πρῶτες γραμμες
τοῦ αντιιμπεριαλιστικοῦ απελευθερωτικοῦ αγώνα τοῦ
λαοῦ μας. ί

'Απο την πρώτη στιγμη ποὺ εμφανίστηκαν στον
πολιτικο στίθο, οὶ κομμουνιστες αντιμετώπισαν οχι μο-
νο τὶς αστυνομικές διώξεις αλλα καὶ τὶς συκοφαν-
τίες απο την πλευρα τῶν αντιδραστικῶν δυναμεων.
Οί ἰδεολογοι της αστικης ταξης προσπαθησαν να
εμφανίσουν τοὺς κομμουνιστὲς σαν ἐχθροὺς τοῦ εθ-
νους καὶ της Πατρίδας, σαν «οργανα ξένων δυναμεων».
Καὶ να προοαλουν τοὺς αντιδραστικοὺς σαν «εθνικο-
φρονες» καὶ ὺπερπατριῶτες. Ἄλλα, οπως διακηρυξε,
μπροστα στο στρατοδικεῖο ποὺ τον δίκαζε, ο Νίκος
Μπελογιαννηςι

«Το ΚΚΕ δεν έχει αναγκη να ζηταει απο αλλους
πατριωτικα εὺσημα, γιατὶ τα πηρε με το αίμα του καὶ
το σπαθί του. Πρῶτα με το αὶμα του στο Σκοπευτήριο
της Καισαριανης, στο Κοὺρνοοο καὶ σ” ολους τοὺς το-
πους εκτελεσεων τῶν γερμανοὶταλῶν. Καὶ ὺστερα με
το σπαθί του, πολεμώντας τοὺς γερμανοὶταλοὺς στοὺς
καμπους καὶ τα θουνα της Ἑλλαδας».

Συνεπεῖς αγωνιστες για τα ξωτικα συμφεροντα τῆς
ἐργατικῆς ταξης κι ολων τῶν εργαζομένων.

`”Ο,τι κέρδισε μέχρι σημερα ο λαος, ολες οί οίκο-
νομικες καὶ πολιτικὲς καταχτησεις του συνδέονται α-
ναποσπαστα με τοὺς αγῶνες τῶν κομμουνιστῶν. Οί έρ-
γοζομενες μαζες δε μπορεσαν ώς τα σημερα να πετο-
χουν τη δασική τους επιδίωξη, ποὺ είναι η ανοδος στην
ἐξουσία. Κατορθωσαν ομως, πολλες φορές, να ματαιώ-
σουν τα σχέδια ποὺ σκαρωναν σε θαρος τους οὶ κυ-
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ρίαρχες ταξεις καὶ να πραγματοποιήσουν μια σειρα
ἐπὶ μέρους καταχτήσεις. Σ' αὺτη την κατεύθυνση, ο
ρολος τῶν κσμμουνιστῶν σταθη κε αποφασιστικος.

Οί κομμουνιστες ηταν παντα κοντα στο λαο, οργα-
νωτές καὶ καθοδηγητες τῶν αγώνων του για ολα τα
προολήματα, απο τα πιο μικρα ώς τα πιο μεγαλα.
Οί μεγαλες έργατικες καὶ αγροτικες κινητοποιησεις,
οί απεργίες καὶ τα συλλαλητήρια στα χρονια τοῦ μεσο-
πολέμου ηταν εργο τῶν κομμουνιστῶν, κυρίως. Στα
χρονια της χιτλεροφασιστικης κατοχης, οταν ή πείνα
θέριζε τοὺς ελληνες πατριῶτες, παλι οί κομμουνιστές,
-- έμψυχωτες καὶ καθοδηγητες τοῦ εαμικοθ κινήματος
- ηταν ποὺ οργανωσαν τὶς παλλαῖκες κινητοποιήσεις
(διαδηλώσεις, απεργίες κα.) για την επιοίωση, ποὺ
σωσαν την "Ελλαδα καὶ στήλωσαν το λαο της, για να
μπορέσει να συνεχίσει τον εθνικοαπελευθερωτικο του
αγώνα μ' ολα τα μεσα. Σ' ολα τα μεταπολεμικα χρο-
νια καὶ σ' ολους τοὺς αγῶνες για τη οελτίωση της οί-
κονομικης θέσης τῶν εργαζομένων, για δημοκρατικές
ελευθερίες καὶ πολιτικα δικαιώματα, εναντια στο φα-
σισμο καὶ στην αντίδραση, οί κομμσυνιστες ηταν παν-
τα επικεφαλης τῶν λαῖκῶν μαζῶν. “Ετσι ακριοῶς οί
κομμουνιστες δέθηκαν στενα με το λαο, κατέχτησαν
την εμπιστοσὺνη καὶ την εκτίμησή του.

Άτρομητοι υπερασπιστες της προλεταριακης ἰδεολο-
γἱας - αφοσιωμένοι ώς το τέλος στη δίκαιη οπο-
θεση του λαου.

Για τοὺς αγῶνες τους ὺπερ τῶν εργαζομένων, οί
κομμουνιστες δέχτηκαν τὶς πιο σκληρες διώξεις απο
την πλευρα τῶν κυρίαρχων ταξεων. Οί διωγμοὶ τῶν
κομμουνιστῶν πηραν μονιμο, μαζικο καὶ έξοντωτικο
χαραχτήρα. Τα περισσοτερα χρονια της οπαρξής του
το ΚΚΕ τα πέρασε στην παρανομία καὶ ποτε -δε μπο-
ρεσε να αναπτὺξει τη δραστηριοτητα του κατω απο
συνθηκες ομαλές, «κανονικές», ακομα καὶ μ' αὺτα τα
αστικοδημοκρατικα μέτρα. Καὶ τα μέλη καὶ στελέχη
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τοῦ ΚΚΕ ηταν ο στοχος τῶν καθε λογης καταπιεστι-
κῶν, τρομοκρατικῶν μέτρων της αστικης ταξης. Φυ-
λακές, έξορίες, οασανιστήρια, εκτελεστικα αποσπα-
σματα... ”Απο το ρετσινολαδο τοῦ Μεταξα ώς τα Μα-
κρονήσια, τὶς Γιοῦρες, τα αντρα της “Ασφαλειας καὶ
της ΕΣΑ.

Οἱ κομμουνιστες αντιμετώπισαν τοὺς κατατρεγ-
μοὺς καὶ τα μέτρα της αντίδρασης με αγωνιστικη α-
διαλλαξία καὶ δε δέχτηκαν να ὺποταχτοῦν. Κρατησαν
ψηλα την έπαναστατικη σημαία κι' οταν ακομα χρεια-
στηκε να πληρώσουν γι” αὺτο πολὺ ακριοα. Χιλιαδες
απ” αὺτοὺς αντιμετώπισαν θαρραλέα το έκτελεστικο
αποσπασμα με το κεφαλι ψηλα. Εἶναι αὺτο μια πειστι-
κη αποδειξη για το τί είδους αγωνιστές διαπαιδαγώ-
γεῖ το Κομμουνιστικο Κομμα. Ἄγωνιστές, έτοιμους να
δώσουν κι” αὺτη τη ζωή τους για τη λαὶκη ὺποθεση.
Καὶ εἶναι, ακομα, ενα αποφασιστικο κριτήριο για τὶς
ὺψηλες ηθικοπολιτικες αρχες ποὺ χαραχτηρίζουν τοὺς
κομμουνιστες καὶ ποὺ τοὺς ξεχωρίζουν απο τοὺς αλ-
λους, τοὺς κανουν να είναι «ανθρωποι φτιαγμένοι απο
ξεχωριστη παστα», οπως ελεγε ο Σταλιν. Άλήθεια,
ποια αλλη πολιτικη παραταξη έχει να επιδείξει τέτι-
ους ηρωες σαν τοὺς κομμουνιστες Μπελσγιαννη καὶ
Ἡλέκτρα; Ποια αλλη πολιτικη παραταξη διδασκει
τοὺς οπαδούς της, πώς πρέπει να ὺπερασπίζουν τὶς ί-
δέες καὶ τα ὶδανικα τους ώς το θανατο;

'Ὁ κομμουνισμος αντιπροσωπεύει το φωτεινο μέλ-
λον του λαοῦ μας.

Οί αγῶνες καὶ οὶ θυσίες τῶν κομμουνιστῶν έφεραν
πλούσια αποτελέσματα αλλα δε μπορεσαν, ακομα, να
οδηγήσουν ώς τη μεγαλη νίκη της λαῖκης ύποθεοης.
Γι' αὺτο φταίει ο ὀππορτουνισμος, ποὺ κυριαρχησε στο
ΚΚΕ. “Ο χρουστσωφικος ρεοιζιονισμος, ποὺ οστερα α-
πο το ἶθοο παρέσυρε το ΚΚΕ σε μια καταστροφικη κρί-
ση, το οδήγησε στον ολοκληρωτικο ὶδεολογικο - πολι-
τικο εκφυλισμο καὶ στη μετατροπή του σε ενα νέου
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τύπου σοσιαλδημοκρατικο κομμα. Οί συνέπειες απο
το οππουρτουνιοτικο αὺτο κατρακύλισμα φανηκαν ολο-
καθαρα στα τελευταία χρονια, αλλα εκδηλώθηκαν,
για αλλη μια φορα καὶ στὶς εκλογές της περασμένης
Κυριακης, οταν, οστερα απο μια εφταχρονη φασιστικη
διχτατορία, ή αντιδραστική Δεξια συγκέντρωσε μια
πρωτοφανη πλειοψηφία 54,3? %, ένῶ ή ὺποτιθέμενη
παραταξη της ‹‹'Αριστερας›› κυριολεχτικα καταποντί-
στηκε στο 9,45%.

Ἡ αντιδραστική προπαγανδα θριαμοολογεί τώρα
καὶ μιλαει για «χρεωκοπία τοῦ κομμουνισμοῦ». Άλλα
αὺτη θριαμοολογία δεν έχει καμια αντικειμενική θα-
ση. Γιατὶ εκείνος ποὺ χρεωκοπεί είναι ο ρεοιζιονισμος
καὶ οχι ο κομμουνισμος. Ὁ ρεοιζισνισμος, ποὺ δεν εὶ-
ναι τίποτε αλλο απο μια έκφραση της αστικης ἰδεολο-
γίας. Καὶ ποὺ γι” αὺτο ακριθῶς, οταν κυριαρχεί στο ερ-
γατικο κίνημα, το οδηγεί σε ηττες καὶ αποτυχίες. Ἑ-
νῶ ο κομμσυνισμος, παραμένει παντα φρέσκος, ζωτι-
κος καὶ ακατανίκητος.

Τη σημαία τοῦ κομμουνισμοῦ, ποὺ τη λέρωσαν καὶ
την πέταξαν στη λασπη οί ρεοιζιονιστές, τη σήκωσαν
ψηλα καὶ την κρατοῦν τώρα σταθερα οί μαρξιστές -
λενὶνὶσΐἑς- Τὴν ἱστορία καὶ τὶς επαναστατικές παραδο-
σεις τοῦ ΚΚΕ συνεχίζει σήμερα ή Ο.Μ.Α.Ε. Ὁ αγώνας
της αΟ.Μ.Α.Ε., ο αγώνας τῶν μαρξιστῶν - λενινιστῶν,
μέσα απο τα συντρίμια ποὺ σκορπισε ο ρεθιζιονισμος,
οίκοδομεί καὶ παλι το πραγματικα μαζικό, το πραγμα-
τικα ὲτιαναστατικὸ κίνημα τῶν πιο πλατιῶν λαὶκῶν
μαξῶν μὲ ἐτιικεῷαλἦς Το προλεταριατρ. Ἡ μεγαλοπρε-
πη πορεία τῶν 50.000 τοῦ λαοῦ απο το Πολυτεχνείο ώς
το Σκοπευτήριο της Καισαριανης την περασμένη Πα-
ραοκευἠ. κόντρα στην τρομοκρατικη κινητοποίηση της
ὰνΐἰδραοὶιἔ καὶ Τ00 ρεοιζιονισμοῦ, αποτελεί μια λα-
μπρη αποδειξη πώς τα κύματα τοῦ αντιιμπεριαλιστικοῦ
καὶ αντιφασιστικοῦ αγώνα ανέρχονται σταθερα, προ-
μηνὐονίαθ Κακὲς ημέρες για τον ὶμπεριαλισμο, την αν-
τίδραση καὶ το ρεδιζιονισμο καὶ προαναγγελοντας το
φωτεινο μέλλον τοῦ λαοῦ μας.



ΘΕΣΕΙΣ
ΤΗΣ κε. τιυ: ο.Μ.λ.ιι.

ΓΙΑ ΤΑ

δο ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ

ΤΟΤ Κ.Κ.Ε.



Στίς Ζ? του Νοέμβρη συμπληρώνονται οο χρό-
νια απο τότε στοο ἕοροθηκε το Σοσιοιλεργοιτικο-
ιιατοπινὰ Κομμουνιστικό-Κόμμα Ἱἶλλάοας. Το
ΚΚΕ γεννήθηκε σαν ὥριμοἐ οαεοὀε ὅλ-Πε Τἦε
νεοελληνικῆς κοινωνικης εξέλιξης, ἕοιαίτερα της
κρίσης ποὺ δημιούργησε ο Πρῶτος Παγκόσμιος
Πόλεμος καὶ κάτω απο την ίσχυρη επίδραση της
Μεγάλης ίθχτωβρισνης Σοσιαλιστικης ίΕπιινοί-
στασης της Ρωσίας. ί-Η ἶοροση του ΚΚΕ σημα-
οεὐοι την πολιτικη χειραφέτηση της έργατικῆς
τάξης της χώρας μας καὶ αποτελεί, γι' αοτό, το
πιο σημαντικο γεγονος στη σύγχρονη ἱστορία μας,



ὥ-

υστεηα ἀπὸ τὴν ὲθντκοαπολευθεοωττκὴ ὲπαναστα-
ση του 1821.

Το κομμουνιστικό κίνημα της Ίτἶλλάὁαο, ὅπως
καὶ το διεθνές κομμουνιστικό .υίνημαβ αναπτύ-
χθηκε μέσα απο μτὰ παοατεταμένη νεαὲ ἔστίμονη
πάλη ἐνάνττα στον ὀ:τ:το,οτουν.εσμό. Ήετὸ τὴν
.πρώτη ναόλας ντεοἐοὁο τῆς ῖὁουσης του Κἕίἔε στἑς
νηαμμἐς του ἐνσδηλώθηκαν δυο κατευθύνσεις-
·η ἐντανασταττκὴ καὶ ή ὀπποητουντσττνεἠ. *Η πά-
λη ἀνάμεσα στὶς δυο αῦτὲς κατευθύνσεις οια-
πεονα σὰν κόκκινη κλωστὴ ὁλόκληρη τὴν Ξ.-στοοία
του ΚΚΕ.

Akis
Μολύβι
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ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

σὲ

Ι. Στα πρῶτα χρονια ὕστεροι απο τὴν ῖδρυση
του (1918 - 1931).

“Απο το 1918 ιἱισ το 19815 στους κοἶιπουε του ΚΚΕ ξετυλί-
χτηοιε μια πὀιλη που ἔιρερνε ὀιντιμὲτωπε; τὴν ἑιτοινοιστοιτινιὴ προλε-
τοιριοιτιὴ βαση νιοιἱ τὶε ὁππορτουνιστιτιἐε μιιιοοοιστιιιἐε κοιθοοηγἠσει;
του. Έί πολιτικὴ τῶν καθσδηγἡσεισιν του ΚΚΕ στὴν περίοδο αὐτὴ
οιντιπροσὼπευε ἔνοι νιρὀιμα οεξιῶν οππορτουνιστινιιῖιυ νιοιὶ ιιὀιριστε-
ρωσ» σεχταριστινιῶν λσιθῶν μὲ σιὐριο χοιροιχτηριστινιο το ὅεξιὀ οτι-
πορτουνισρο, ἑνῶ στο θεωβητικὸ τομὲσι ιιιυριοιρχουσε ο δογμοιτισμοι;
και τη ἔινιιιανὁτητα μιᾶς δηιιιουργικῆ; συνδεση; τηε γενιιιῆε ἀλἠ-
θειαι; του ιιοιρξισρ.ου - λενινισρου με τὴ συγιιειιριμἐνη ἐπαναστατιπἠ
νιροιχτιιιὴ τιηε Ἐλλἀ."ὀοις,. Έκτο; απο μια γενιιιὴ προσήλωση στον
τελιι-ιο σνιοιπὸ για τὴν οἰνιοδομηση τηη σιομμουνιστιτιῆῷ κοινωνίας,
τὸ Κομμα. δὲ διέθετε ἕνα μοιρξιστισιὁ - λενινιστινιὸ προγραμμα νιοιὶ
μια ἐπαναστατινιὴ στροιτηγινιἠ νιοιἱ ταχτικἠ.

Το Κόμμα δεν εἶχε μιὰ σιυστἠ θέση σχετιοιοι με το χαραχτή-
ροι τῆι; επικείμενης ἐποινόιστασηε στὴν Έλλαδα, τιοιροιπαίονταε ἀνὰ-
μεσοι στὴν ὀιτπουρτουνιστικὴ ὰντίληψη ρια; ιῖιστιιιοδημοκροιτιπῆς
μεταὅολῆ; τιἀτω ἀπὸ τὴν καθοδήγηση τηη ιιφιλελεὑθερηςν οιστιιιηα
τάξης νιοιὶ στο σεχτοιριστινιο προσοινοιτολισμο γιὁι ᾶμεση προλεταρια-
στὴ επανάσταση. Το Ιίόμμοι δεν εἶχε μια ξεκοιθοιρισμἑνη ὰντἑληψῃ
σχετισιὁι μὲ το ρόλο του προλεταριάτου σὰν τοῦ ἡγεμὀνοι τῆς ἐποι-
νὀιστοισης, σὰν του ὀιρχηγου ὅλων τῶν ἐιιμετοιλλευομἐνισν νιοιι νιοιτοι-
πιεζομὲνων μοιζῶν σιοιὶ ἐσιδἠλισνε μια συσιαστιιιἡ υποτίμηση του
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της άγροτιας στην οποινάστοιση. Το Κομμα. δεν εἶχε άιρο-
τη μαρξιστιιιο - λενινιστιπη άντίληιοη για τοὺς γενιποὺς

γ “γς προλεταριατιῆς έπανάστασης (ναί αάθε προηγούμενου
σταοίου ποὺ οδηγει σο αὺτην) και το ζητημα της εξουσίας το ἔ-
οῖιεπε ποτε σοι ζητημα <<οποημοπρατισμοῦ›› και ποτε μέσα άπο συγ-
νιεχυμένα συνθήματα γιοι «γενικη άπεργίαν. Στον τομέα της μαζι-
πης δουλειάς, χαραχτηριστιιιίη ἦταν άνινιοινοτητα τῶν καθοδηγη-
σεων νά συνοὲσουν το Κομ- μὲ τὶς πλατιἑς μάζες των οργαζομέ-
νων νιαί ι οι · τους παί να άνυψώνουν την πάλη γιά
το. με τηματα - ίπεοο τῶν γενιαίον πολιτινῶν οιγιίι-
νων. νι οργανωτινιο τομεα. στον τομέα της τιομματιαης οίνιοοομη-
σης νιυριαρχοοσε ο οππορτουνισμος νιαί ἦταν ένιοηλη ἡ έλῖι.ειι¦›η του
έπαναστατινιου λενινιστιπου στὺλ οουλειάς παί λειτουργίας. “Ολα
αὺτοι ενιιρράστηνιαν μέσα άπο τον οππορτουνισμο τῶν πρώτων παθο-
οηγἠσεων του ΚΚΒ., το λισιοινταρισμο του Ϊ[ουλιοπουλου ναί. την
άνοιχτη νιαί χωρίς αρχες υροιξιονιστιπη πάλη, ῖνάμεσα στίς ομά-
οες των Χαϊτα -¬ Κοτυχιάοη ποιί τῶν Θέου - του -¬ Πηῖιιιίν
τη - Ἄλέξη. ποὺ ξέσπασε στην αοιθοοηγηση τοῦ Κομμ-ατος στα
1999 -¬ 1991 πι έφερε ολο το Κομμα σὲ πολὺ δύσκολη θέση.

Στην ἐπισιίνουνη κατεύθυνση ποὺ έσπρωχναν το Κομμα. οί οπ-
πορτουνιστὲς στα χρονια 1918 - 1931, άντιτάχτηιιε ἡ προλεταρια-
στη του οάση. Ἐνιιρράζοντας το έπαναστατιπο πνεῦμα νιαί τη μαχη-
τταοτητα, ποὺ μεγάλωνε ναί οιπὺἔ-.ωνοτ.αν μέσα στὶς μάζες την πε-
ρίοδο αοτἡ. οί πρωτοπόροι έργάτες - μέλη τοῦ Κομματος πἀλευαν
ένάντια στον οπποοτουνισμο τῶν παθοοηγησεων ιιαί .` ένα ολο

1

νιαἶι πιο άγωνιστιπο προσανατολισμο στη οουῖιει “ ο μμ-ατος.
Χάρη άπριοῶς στην πάλη αὺτη τῶν έπαναστατινιιῖιν στοιχείων.
το Κ.Κ.Κ. μπορεσε νο. παθοοηγἠσει μια σ 1.ο.ίν.οὺς οιγιῖινες,
να στεριὼσει τοὺς πρώτους οεσμοος του με τ _ ζομενες μάζες
παί. ίοιαίτερα μὲ την ἑργατινιη τάξη, ιιαί μιουργησε: οτ
τὶς προϋποθέσεις για την πατοπινἠ του άνάπτυξη.

Μ_· .-ι99”Ρο

9”.ιι-··

(ην

οί-1 ±¬~·στ]

Η
-Ο Οοτι ›·ο

ε-Ι.Ηὀ5

στ

Η0.Ωη-_;

ΓῇσΡ ῖἶ

ςἔ

Εν τν.. ¬ι:

Ω.. στοΚε
-οἱ

71Η ῇἔκ

Ψ:στο[ἶίρε·11-Ο 04ίὴ”9! -ιὉ
Η

(ελ (_

Ζ. "Υστερα οπο την 'Έκκληση τῆς Κομμουνιστικῆς
Διεθνοῦς (1931 - 1936).
Για την ὺπερνίπηση τ ιρετιπα επικίνδυνης κατάστασης.

ποὺ δημιούργησε στο ΚΚΕ οππορτουνισμος νιοιὶ ίοιαίτερα έγ-
εσι
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πλη-ματινιη παἱ χωρ ἐς ιρραξιονιστινιη πάλη. σπουδαίο ρολο ἔ-
παιξε ”Επληση που άπηὺθυνε σ” ολα τοι μέλη τοῦ ΚΚΕ ”Επτε-
λεστινιη Έπιτροπη της Κομμουνιστιπης Διεθνοῦς το Κοέμιορη του
1931.

Ἡ ”Επ·›ιληση της ΕΕ. της ΚΔ. ξεσνιέπασε τά οππορτουνιστι-
ποι νιαί σεχταριστιιιά λάθη της παθοδηγησης του ΚΚΕ, έπανε ¦ οι
ολοκληρωμένη άνάλυση της πατάστασης στην Ἑλλάδα. έξοπλισε
το Κομμα με σωστο στρατηγιπο νιαί ταχτιπο προσανατολισμό. ποι-
θορισε συγν.ε·;ιριμένοι τά άμεσα παθηποντά του, κάλεσε ολα τά μέλη
του Κομματος να οάλουν ” τέρμα στο ιρραξιονισμ-ο νιιιί νά
παταπιοιστουν δραστήρια μὲ γ μπολσεοιποποίηση του ΚΚΕ.

'Ύστερα άπο την ”Επ·›ιληση της Κ.Δ.. ποὺ έγινε έσως δεχτη
άπο ολους τοὺς νιομμουνιστές, στο ΚΚΕ σημειώθηκε μια σπουδαία
οτροτρη. Με την άμεση οοηθεια της ΚΔ. το Κομμα ιρτάνει στην
δη ολομέλεια της ΚΕ. του. του 1934, οπου άναλὺει σωστά τη νεο-
ελληνιπη πραγματιιιοτητα, ποιθορίζει το χαραχτηροι νιαί τ ιιινη-
τηριες δυνάμεις της επικείμενης επανάστασης νιαθώς α τ ρο-
οπτιιιές της (άστιιιοδημοιιρατινιη μὲ τάσεις γρηγορης μετατροπης
σέ προλεταριαπη σοσιαλιστινιη έπανάσταση), υίοθετει ιιά σωστη
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στροιτηγινιη και ταχτιπη.
Στη-ν περίοδο 1931 - 19δο. το ΚΚΕ. παλεοοντας πάνω στο

της ”Επνιλησης της της ΚΔ. του 19ο1 νιαί της οης
ας της Κ.Ε. τοῦ 1984, σημείωσε σοοαρη άνάπτυξη νιαὶ πα-

τεχτησε σημαντινιές νίκες. Πολλαπλασιάστηιιε ο άριθμος των με-
ΟΩοι-ξοιτο *_'ι···ῇῇο--_ ν-...ιιΈ- ν·αζ-ισ-- (__

λίον του και ίσχυρο-ποιηθηπαν ί οργανώσεις του. Κατασρέρθηπ-ανΟ
°°·· Ι 1 τι η η τ ! ._πληγματα στον τροτσνιισμο νιαι ρειρορμισμο νιαι πλατυνε ση-

μαντινιοι η πολιτιπη έπιρροη τ ” ματος. οχι μονο στην έργατιπη
τάξη άλλά παὶ στ” ἄλλα στρώματα τῶν ἐργαζομένων. ένῶ επίσης

αρη ηταν η πρ _ της άντιιρασιστιαης δουλειάς.
Παρά τ ..πιτυ του στην περίοδο 1931 - 19δο. το ΚΚΕ

..τ τ ες ώστοσο. αλλαγεἰ άπο τον οππορτουνισμο. πράγ-
-_ _. τι Ἡ _μοι πο πιρράστηπε στ θεση του παθοδηγητιπου οιππαρατ του

Κομματος, στην έλλιπη η πανιη άιρομοίωση νιαἱ έφαρμογη των λε-
νινιστιπών άρχων συγιιροτησης παί λειτουργίας τών πομμα
οργανώσεων παί πυρίως στο μονοπλευρο προσανατολισμο τη -
λειας του Κοι .τ ς στις νομιμες μορφες οργάνωσης ναί άγ
Πο-Ρο 'ϋί-Ξ ” ης για -ιέπανοιστατινιη έξοδο άπο την
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ιιρίσην. η καθοδήγηση τοῦ Κόμματος δέν έδωσε στίς μάζες μιά σαφή
άντίληψη γιά τη σημασία της ἐπαναστατινιής δράσης γιά την πατά-
ληφη της πολιτινιης έξουσίας. γιοι τη συντριοη του παλιου πρατι-
ιιοο μηχανισμοο των πυρίαρχων τάξεων παί την έγνιαθίδρυση της
νέας λαϊπης επαναστατικής ἐξουσίας. Ἡ ιιαθοδήγηση του Κόμμα-

Μν προχώρησε στη δημιουργία παράνομου μηχανισμοϋ. έδειξε
ερεχτίμηση σχετικά μέ τη σημασία ιιαί τίς δυνατότητες της

ποινοοουλευτινιης δουλειάς παί συγκέντρωσε την προσοχη του Κόμ-
Ἐε' ισ-σι ισ-Οῇἴη

ματος στίς νόμιμες δραστηριότητες. πράγμα ποὺ ποιλλιέργησε ποι-
νοοουλευτιιιές. λεγιιαλιστινιὲς αὺτοιπάτες.

Καθορίζοντας τοι ιιαθήιιοντα τοῦ ΚΚΕ. ”Ειιπληση της Ε.
Ε. της ΚΔ.. το Νοέμορη του 1981. τόνιζε: <<1Ιρέπει ταυτοχρονα
ν” άρχίσουμε άμέσως την οργάνωση του παράνομου μηχανισμου τοῦ
Κόμματος. Αοτο. μακράν άπο τοῦ νά οδηγήσει στη διάλυση (λινιοιν
τάρισμα) της νόμιμης οργάνωσης. πρέπει άπεναντίας νά ώθήσει
στη με ολα τα μέσα άνάπτυξη της πάλης τών μαζών ένάντια στην
άπειλη της λ τ λης νιατάργησης τῶν δυνατοτήτων νόμιμης δρά-
σης γιά την ” λοὑθηση ναί μάλιστα το φάρδεμα της δράσης
των μαζών μέσα στην νιατάσταση της παρανομίας. Το Κομμα πρέ-
πει νά προετοιμαστεί γιά τη σύνδεση τῶν νόμιμων ναί παράνομων
μεθόδων δράσης».

Ξ-τι

ον-ι” στ9"8το Ο

Ἡ ιιαθοδήγηση του ΚΚΕ παραγνώρισε θεμελιαιιη αὺτη
ὺπόοειξη της ΚΔ. παί έτσι το Κόμμα έφτασε μπροστά στη φασι-
στινιη μεταξινιη διχτατορία άπροετοίμα-στο. πολιτικά νιαί οργανω-
τινιά.

3. Κάτω άπο το καθεστώς της μοναρχοφασιστικης
” διχτατορἱας Μεταξά (Ι936 - 1941).

τι -ι Ξ" Ρ ι- η-νε..- _ ...γρ _. ρ ....„. γγ.Με την επιοολη ..ης μοναρχοφασισιιιιης διχταιοριας της 4η._.
Αογοοστου 19δο. το ΚΚΕ δέχτηκε σοδαρά ιιαί ἐπτεταμένα χτυπή-
ματα. Ι1ολλές οργανώσεις του διαλοθηιιαν. τοι περισσοτερα μέλη
νιαί στελέχη του πιάστηπαν παί ιιλείστηιιαν στίς φυλαπὲς καί στά
στρατοπεδσι έξορίας.

Ρ ` Ψ'-=-· ·ι ι· αν "^' τι τι ν ·ιΟ Μεταςας παι ο Μανιαοάνιης ςαπολυσαν εναντια στο ΚΚΕ
μιά άγρια. άφηνιασμένη τρομονιρατία γιά νά το σπάσουν ιιαί νά το
διαλὺσουν. Με την άτιμη μέθοδο της άποσπασης ιιδηλώσεων μετα-
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νοίαςν καί ιιομολογιώνν θέλησαν νά χτυπήσουν ηθικά. πολιτικά το
ΚΚΕ μπροστά στο λαό. νά του λερώσουν το ἐπαναστατικο προσωπο.
νά το έμφανίσουν σάν ένα κόμμα συμοιοασμένων. λιπόψυχων καί
συνθηκολογων. νά σπείρουν τη χαφιεδοφοοία καί το πνεῦμα τής
οποταγής άνἀμεσα στίς μάζες. Μέ τά βασανιστήρια καί μὲ τίς άλ-
λες βρωμερὲς μέθοδες. ποὺ χρησιμοποίησαν. σημείωσαν άρκετὲς
εέπιτυχίες». άπόσπασαν «δηλώσεις» καί στρατολόγησαν πράχτορες.
"Αλλά άπότυχαν οίκτρά στη βασική τους έπιδίωξη: "Κ μάζα τών
μελών καί στελεχών του ΚΚΕ στάθηκε παλληκαρήσια καί κράτη-
σε ψηλά τη σημαία τής κομμουνιστικής άδιαλλαξίας. "Κ Κέρκυρα.
η Ἰδκροναυπλία. η έελνάφη. ο ”Αη - Στράτης. η Φολέγανδρος. η
Μήλος. Γαῦδος. οί φυλακές καί τά ξερονήσια τής έ 'ας μὲ
τίς χιλιάδες τών κρατουμένων κομμουνιστών. έγιναν γιά το λαο
σύμοολα άντίστασης στη μοναρχοφασιστικη διχτατορία.

Το Κόμμα κέρδισε τη μάχη στην άναμέτρηση με τίς δυνάμεις
τής μοναρχοφασιστικής βίας. χάρη στο έπαναστατικο πνεῦμα αο-
τοθυσίας ποὺ είχε καλλιεργηθεί σὲ μιά σημαντικη κατηγορία με-
λών καί στελεχών του στην προηγούμενη περίοδο. Στά δεκαοχτώ
χρονια ζωής ποὺ συμπλήρωνε στίς παραμονές τής άης Αὺγούστου
το ΚΚΕ καί ίδιαίτερα στην περίοδο άπο την ”Ει-ικληση τής ΚΔ.
(1931) καί μετά. παρά τά λάθη καί τίς άδυναμίες τών καθοδηγή-

σεών του. στοὺς κόλπους του διαμορφώθηκε καί άτσαλώθηκε βα-
θμιαία μιά έπαναστατικη βάση. ποὺ την άποτελουσαν άπλά μέλη
καί στελέχη. κύρια κατώτερα καί μεσαία. Αὺτοί. έχοντας ζυμωθεί
μὲ το λαο καί τοὺς καθημερινοὺς άγώνες του. άπόχτησαν μιά ά-
πέραντη πίστη στον κομμουνισμο καί στην έπανάσταση. Αὺτη
κριοώς η πίστη στον κο-μμουνισμο καί στην έπανάσταση νίκησε το
Μεταξά καί τίς άτιμες μέθοδές του κι αὺτη οδήγησε το ΚΚΕ στά
μεγάλα παλλαίκά ξανοίγματοι στην έπόμενη περίοδο.

Στίς συνθήκες τής μεταξικής διχτατορίας. σέ άντίθεση μὲ το
έπαναστατικο πνεῦμα τής βασικής μάζας τών μελών καί στε-
λεχών του ΚΚΕ. έκδηλώθηκε πιο έντονα ο οππορτουνισμος ποὺ κυ-
ριαρχοῦσε στο κοιθοδηγητικο άππαράτ τοῦ Κόμματος. Αοτο φάνη-
κε. κύρια. στην πολιτικη γραμμη ποὺ υίοθέτησε το Κόμμα στην
περίοδο αὺτή.

"ΙΙ γραμμη τοῦ ΚΚΕ στά χρόνια τής μοναρχοφασιστικής δι-
χτατορίας οπως καθορίστηκε -άπο τά έπίσημα σώμ-ατά του. άπο την

ι.ΓῖιΟ ”ἰ§
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Ξ-±Βη ολομέλεια της ΚΕ. (Φλεδάρηα Ιθθΐ) ς τήν ῦη δλομιἑλεια.
τή; ΚΕ. (Φλεθάρης Ιθθθ) , ήταν ή γραμμη τή; εενωση; τῶν κοι-
νοδουλευτικῶν κομμάτων» «γιά τήν ανατροπή της ιροισιστικήα δι-
χτατοριοι; καί τὸ σχηματισμδ προσωρινής άντιδιχτοιτορικής κυ-
δέρνησης» ποὺ «θά διενεργὴσει ἐλεὐθερεσ ἐκλογὲ; μὲ άναλογική»
γιά τήν «άποκατάσταση τῶν συνταγματικῶν θεσμιῖιν». «γιά το συν-
ταγγιατικὸ κοινοθουλευτικὁ πολίτευμα». Αυτή ή γραμμή, ποὺ ἔκ-
ιρραζε καθαρά τί; κοινοδουλευτικὲι; οιδταπάτεε της προηγούμενη;
περιοδου. ἔδαζε οὑσιαστικά ζήτημα μιά; άπλή; κυδερνητικήι; με-
ταδολῆσ στά πλαίσια διατήρηση; δχι μόνο της ίμπεριαλιστικῆς
κυριαρχία; στη χώροι, άλλά και της μοναρχία; μὲ τον κύριο οργα-
νωτή της διχτατορίασ τή; 4η; Αυγούστου Γεώργιο Γλύξμπουργκ
επικεφαλής. “Ηταν γραμμή δλοκληρωτικήε κάλυψης του άντιδρα-
στικοῦ άστικου κοινοίἔουλευτικου συστήματος καί στήριξης τή;
«άλλοιγησ» άκριδῶι; στά εκοινοθουλευτικά κορ.ρ.ατα>> τη; άστική;
τάξης. Μιά τὲτια γραμμή δχι μόνο δὲν ήταν σὲ θέση νά άξιοποιή-
σει ἐπαναστατικά το βάθαιμα της κρίσης τῶν κυρίαρχων τάξεων.
ὕστεροι άπδ τήν άποτυχία τοῦ Μεταξά καὶ την ἐπιδείνιοση τησ διε-
θνοῦε κατάστασης με τήν προδολή της χιτλερομουσολινικῆ; πολε-
μική; άπειλήσ. άλλά, άντίθετα. καλλιεργοῦσε στο λαο αυτοιπάτε;
σχετικά ιιἑ τη φύση του άστικου κράτους και ἔδενε το λοιϊκδ κίνη-
μα στην ουρά τῶν άστικῶν κομμάτων. Αυτή ή γραγιγιή ποτὲ. στήν
κατοπινή περίοδο. δὲν ὑποδλήθηκε σὲ κριτική και την υποστήρι-
ξε. ουσιαστικά, καί δ Ζαχαριάδης στι; «Θέσεις για τήν Ἱστορία
τοῦ ΚΚΕ» που ἔγραψε στην Κέρκυρα στά 1989 (καὶ στά 1θὕ2.
στα <<Προδλήρ.ατοι καθοδήγηση; στὸ ΚΚΕ», λέει πὼ; Κόμμα
στή μεταξική διχτατορία «ἔχει σωστή. τή μονη σωστη λαϊκή -
ἐθνική πολιτική...››).

Στίσ εθἐσειι; γιά τήν Ἱστορία του ΚΚΕ». δ Ζαχαριάδης δὲ
δάζει καθολου ζήτημα πάλη; γιά την άνοιτροπή τή; ἰμπεριαλιστι-
κή; κυριοιρχιοι; και τησ γιοναρχιοιε στην περίοδο αδτη και διατυ-
πώνει θέσεις ποὺ κάθε άλλο παρά προσοινατολιζαν σωστά άπἑναντι
στή μεταξική διχτατορία. Ἐνῶ τονίζ ὼι; ή μονοιρχοιρασιστική
διχτατορία «δὲν ἔχει καρ. υτοι σχέσ ” το πραγματικο ἐ-
θνικδ συμφέρον». ταυτοχρονα γράφει: <<Κοιι δ ς θά εἶχε σαρώ-
σει την ποινο-ὐκλα της άηι; Αῦγοὕστου, άν άπειλή του Μουσ-
σολίνι - Χίτλερ δὲ συγκέντρωνε δλη τήν προσοχή του. Περνάμε
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στιγ κολε;. Καί τί; δυσκολίε; αοτο; μπορεί νά τί; άντιμε-
τωπίσει ποτελεσματικοι μονο ἕνα ἐ θ ν ι κ ο μ ·· τ ω π ον
(Σήμα: ογράμ. Ν.Ζ.) . Μιά τἑτια θέση μονο σύγχυση ιιπορουσε

νά προκαλέσει στοο; κομμουνιστο; καί στο λαο., σχετικά μ τά-
ση ποο θά διρειλαν νά υίοθετήσουν άπἑνοιντι στή ερασιστικη μετα-
ξική διχτατορία.
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Παρά τά λάθη καί τ ναμίε; ποὺ παρουσίαζε στη γενική
πολιτική δουλειά του. οταν ἐκδηλὼθηκε ἔνο-
πλη επίθεση τη; ιρασισακη; · . ία; τον Ὁχτὼδρη του “1θ4Ο. νά
υίοθετήσει σωστή θέση. τα μπουντροὐμια. τί; αυ-

οι!

λακὲ; τ, οποσ του; · η μεταιξικη οιχτοιτορια,
οί κοιιμουνιστὲ; εσαν το λα τ τ σασιστικο άγιίινα. ἔο -

Δ· ο-τ Ο

Νρε =ε...Ρ οκ ἱτ... σε". ιε-
-τί

... .Έ

τι
7-ι ιτ- Ον 'ιο Δ-1ε·····ξαν ὐνθημοι τή; άντίσταση; στο τοασιστα ε έα.

4. Στὴν πορεία του ἐθνικοοιπελευθερωτικου ἀντι-
χιτλερικου άγῶνα καὶ της ἀντἱσταση; του Δε-
κεμβρη (Ι94Ι - 1945).

”Ϊ-στεοα άπο τήν οποδοὐλωση τη; ` δα; απο ·: ; γερμα-ἢ 83>.,_:ἑτ- ει-

ισονέ·· ἶἰωεττο ιστε'ς:-.Ω-ερ
-Ο.σιμου -ι

Γ 'λ "
.

νο - ιταλοο; ιροισίστε;. το ΚΚΕ πρωτοστατησε στη .ιωση τη;
άντιστασιακή; πάλη; του ἑλληνικου λαοῦ καί γγ ησε το
ΕΑΜ καί το ἔνοπλο τμημα του τον ΕΛΑΣ. Οί κομμουνιστἑ;. μὲ
τοο; άγιῖινε; καί τί; θυσίε; του;. στάθηκαν ή ψυχή τή; άπαράμιλ-
λη; εθνικο - λαϊκή; άντιχιτλερική; άντιστασιακή; ἐποποιία; καί
συγκέντρωσαν γύρω του; την τ τ· . πλειοψηιρία τη; ἐργατικη;

Ώ γε. °°τ?”τ άι- τ ” νι. ολων τ” εργαζομένων. Το ΚΚΕ) μετα-
ηκε στη μεγαλυτερη και οοτερη πολιτικη δύναμη τή;

ΧὡΡα€ι σὲ παράγοντα ίκοινο νά ἐπ άποιρασιστικοι - καθοριστι-
κά στη διαμοριρωση τή; πολιτική; εν στην Ἑλλάδα. ”Ολα
αὐτά δημιουργουσαν τί; προϋποθἑ:.·ει;. τε δστερα άπο το διώ-
ἔί-ίι-Θ τῶν δαταχῖίίίῖῶν στὴν ἐξουσία να άνἑδουν οί λαίκὲ; δυνάμει;
καί ή πατρίδα μα; νοι βαδίσε ··` ' .. “- ποανωατικα άνεξάρ-
τητη; καί δ . οκρατική; άνάπτυ-ξη;. Αντί γι” αοτ ._ αρ-
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θαν οί άγ οι ίμπεριαλιστὲ; καί στην ἐξουσία επ. θηκσν οι
μαῦρε; δυνάμει; τή; πλουτοκροιτική; ιῖλιγαρχίοισ. Αῦτη ἐξέλιξη

3! Ι Ω $ 1 Ν ιι π ιι ιιἔχει αμεση σχεση με τη γενικη πολιτικη γραμμή και την τοιχτικη
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ΗΟ Ω..-Δ "Ψ-Ρ -σῇ¬ -(Ξην-οσε στή διάρκεια του άντιχιτλερικου άγώνα ή καθοδή-
γηση του ΚΚΕ με επικεφαλή; τοὺ; Γ. Σιάντο καί Γ. Ἱωαννίδη.

”Π γραμμή του ΚΚΕ, δπω; καθορίστηκε άπο τί; δη, ἶη, δη
ολομἑλειε; τή; Κ.Ε. κα ίτερα άπο τή 9η Πανελλαδική Συν-
διάσκεψη του ΚΚΕ, ήταν η πάλη γιοι τήν επιδίωση. τήν εθνική
άπελευθερωση καί τή λαοκροιτική λύση του εσωτερικού προδλήμα-
το;. <<”Π συγκρότηση προσωρινή; κυδἑρνηση;, άπο δλα τά κόμματα
και ανωσει; που αγωνιστηκοιν συμφωνα ..ε του; σκοπου; του
ύΕθνικοὺ Ἄπελευθεοωτικου Μετώπου. άιιεσω; μετά το " ' μο τουι Γ

ξενου κατακτητή, ή οποία θά άποκοιταστήσει τί; λαϊ -
ρίε;; θά ενεργήσει ελεύθερο δημοψήφισμα γιά τή λύση του πολι-
τειακοῦ καί εκλογε; συντακτική; εθνο-συνέλευση; ` το άναλογι-
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κο εκλογικο σύστημα; άποτελεϊ τον πιο σωστο τρόπο λύση; του
εσωτερικού ξητήματοιρι, τόνισε ή 2η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη
τού ΚΚΕ (Δεκέμδρη; 1942) στήν πολιτική άποφαση ποὺ υίοθετη-
σε. καί παρακάτω ξεκαθάρισε: <±<”Π πραγματοποίηση τού άμεσου
πολιτικού σκοπού του κύμμοιτο; μα; --ίΕθνική άπελευθἑρωση καί
Λαοκρατική λύση τού εσωτερικού προδλήματο;_ άποτελεϊ στή
συγκτ· ιἑνη στιγμή τή μοναδική επαναστατική θέση. Μονο αύτή
άνοίγει πλατιά το δρομο γιά τήν πραγματοποίηση τίὺν παραπέρα
στρατηγικών σκοπῶν τού Κομματο; μοι; --τήν εγκαθίδρυση τή;
λαϊκή; δημοκρατία; με το περιεχομενο ποὺ δίνει σύ υτή ή θη
ολομέλεια τή; Κεντρική; ”Επιτροπή; του Γει 1984». Τήν ίδια
άκριδιῖι; γραμμή υίοθἑτησε καί Ιθη ολογ τή; Κ.Ε. του
ΚΚΕ που συνήλθε το ἶενάρη του 1944, σε μ ερίοδο δηλαδή
ποὺ είχε πιά με σαφήνεια διαμορφωθεί ο νεο; συσχετισμο; τῶν
πολιτικῶν δυνάμεων στή χώρα καί εἶχαν άποκαλυφθεϊ ολοκληρω-
τικά οί σκοποί τῶν ”Λγγλων καί τῶν άστικῶν πολιτικῶν κομμά-
των γιά τήν μεταπελευθερωτική περίοδο.

”Π ούσία τή; γραμμή; αύτή; ήταν πὼ; το ΚΚΕ δεν εδοιζε
ζήτημα κατάληψη; πολιτική; εξουσία;. δηλαδή ζήτημα πραγμα-
τοποίηση; μιά; λαϊκή; επανάσταση; στή διάρκεια τού άπελευθερω-
τικου άγώνα, άλλά επιξητουσε νά δημιουργήσει μεταπελευθερωτι-
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κά συνθήκε; ποὺ νά του επέτρεπαν ὥστε εείρηνικά», με βάση μιά
εδημοκρατική εκλογική διαδικασί-αν, νά διεκδικήσει τήν εξου-
σία άπο τ τ κά κομματα. Δηλαδή ο λαο; θά εχυνε το αίμα
του δχι γιά ν τερωθεϊ ο ίδιο;, άλλά γιά νά δώσει τήν εύκαι-ιε-με αει ε:Η
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ρία στοὺ; εκμεταλλευτε; καί κατοιπιεστέ; του, άπὀντε; ή καί προ-
δοτε; τού εθνικού άγὡνα, νά τού ξανοιπεράσουν στο λαιμο τή θη-
λειά «είρηνικά» καί «δημοκρατικά». Ὁ καθορισμο; μιά; τετια;
γραμμή; ήταν καρπο; τή; άντίληψη; ποὺ είχε διαμορφώσει ή κα-
θοδήγηση τού ΚΚΕ σχετικά με το ρολο τῶν ”Αγγλων στήν ”Ελ-
λάδα.

”Π καθοδήγηση τού ΚΚΕ θεωρούσε πὼ; οί ”Αγγλοι, εχον-
εα; «μεγάλα στρατηγικά συμφέροντα στήν ”Ελλάδα››, σε καμιά πε-
ρίπτωση δε θά επέτρεπαν ὥστε το ΚΚΕ νά καταλάδει τήν ετ
σία. Δεν πίστευε εξ άλλου, καθοδήγηση τού ΚΚΕ, πω; μπορου-

ε νά πάμε κοντρα στοὺ; ”Αγγλου; καί νά καταλάοουμε τήν
Αύτή θεωρούσε πὼ; ειδεν μπορούμε νά τά βγάλουμε πέ-

τ ”Αγγλου;›› καί μ ὺτή τήν κεντρική άντίληψη
ύρφωσε ολη τήν πολιτική τη;: ”Οχι σύγκρουση με τού; ολίγ-

άλλά συμοιοασμο; ιιαξί του;. “Οχι πάλη γιά τήν εποινα-
στατική κατάληψη τή; ία;, άλλά προσπάθειε; γιά τή δημι-
ουργία εύνοϊκῶν προύποθεσεων πολιτικού άγὡνα. στά πλαίσια μιά;
είρηνική; μεταπολεμική; εξελιξη; στήν (Ελλάδα. Φυσικά, ο συμ-
οιοασμο; μπροστά στήν πίεση τῶν "Α-γγλων κάθε άλλο παρά βοη-
θούσε στή δημιουργία τετιων προϋποθέσεων.

Πάνω άκριδῶ; στή βάση αύτή γεννήθηκε ή επιδίωξη τή; καθο-
δήγηση; τού ΚΚΕ γιοι τή με κάθε θυσία επίτευξη ιιεθνική; ενο-
τητα;» με τά άστικά κομματοι, ὥστε ενά εξασφαλιστεί ή ομαλή Ξ-
ξελιξη» ύστερα άπο τήν άπελευθερωση τή; χώρα; Καί ετσι εφτα-
σε στο αίσχο;, στήν προδοσία τού Λιοάνου. Με τή συμφωνία τού
Λιοάνου, ποὺ ύπογράφτηκε με τον Γ. Παπανδρεου το Μάη τού
1944, ή καθοδήγηση τού ΚΚΕ ξεπούλησε κυριολεχτικά το λαϊκο
κίνημα στήν άντίδραση καί το ὺποταξε στοὺ; σκοπού; τη;. Το λά-

δεν ήταν στο οτι; η τή συμφωνία τού Λιδάνου, το ΕΑΜ
ΠΕΕΑ πήραν ττ στήν εκυοερνηση εθνική; ενύτητ.α;>>

τού Γ. Παπανδρεου λιγοτερα ύπουργεϊα άπο οσα θά νά πά-
ρουν σύ ε το συσχετισμο τῶν δυνάμεων ποὺ ὺπήρχε τοτε.
ΓΓ ο λά -ταν στο οτι πήγαμε στο Λίοανο. Το ΚΚΕ καί το ΕΑΜ
διέθεταν τι τεράστια πλειοψηφία τού λαού κι ενα στρατο σάν τον
ΕΛΑΣ. ν ολη τή δυνατοτητα νά καταλάδουν καί νά κρα-
τήσουν τή εε· με το διώξιμο τῶν γερμανῶν είσδολέων. Δεν
προσανατολίστηκαν ομω; σύ το άλλά στήν τεθνική ενότητα», γιά
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νά φέρουν τον Παπανδρεου καί νά τού παραδώσουν τήν εξουσία.
Κι εδώ βρίσκεται ή προδοσία.

”Ι:Ι εμμονή στή γραμμή τή; ιι-εθνική; ενοτητοι;» με τά άστικά
κομματα οδήγησε σε ούσιαστική συνθηκολογηση μπροστά στήν
πίθεση ποὺ ξαπολυσε ή εσωτερική άντίδραση ενάντια στο ΕΑΜι-
κο κίνημα. ίδιαίτερα άπο τά τέλη τού 1948 καί μετά. ”Οτοιν οί
”Αγγλο ο Γεώργιο; Γλύξμπουργκ καί οί κυοερνήσει; τού Καίρου
οργάνωσαν καί οπλισα τ· ψευτοαντιστασιακε; - άντικομμου-
νιστικε; οργανώσει; καί σ ατα (ΕΔΕΣ, ΕΚΚΑ καί σε συ-
νεργασία με τοὺ; γερμανού; καί τ · ητα τάγματα άσφαλεία;
τά ενάντια στον ΕΛΑΣ καί τ ·τελευθερωτικ οργανώ-

τ ” γγηση τού ΚΚΕ υίοθἑτησε ούσιοιστικά μια παθητική
-Η Χτ Ενω μπορουσε νά να . συντοιπτικο πλήγμα σύ ολο
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α τ τον άντιλαικο καί άντεθνικο εσμο, το άποφυγε, ίδιαίτερα μέ-
σα στο 1944 ά νά μή χαλάσ ή τεθνική ενότητα». Το ά τ”-
λεσμα ήταν νά ίσχυροποιούνται δυνάμει; ποὺ προετοίμαξαν οί
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”Αγγλοι γιά το μεταπελευθερωτικο «ξεκαθάρισμα τών λογαρια-
σμων».

Ἱἰ καθοδήγηση τού ΚΚΕ, διαστρεολώνοντα; τήν εννοια τού
ΤΠ ιιῖά Χ ΟΑ ιἴιεθνικού άγώνα, ποὺ ναι άντιιμπεριαλιστικο; - ταξι άγώνα;,

διακήρυξ 19 ε Α κάνουμε ταξικο άγώνα άλ-
λά εθνικο . εσε τ εθνικοαπελευθερωτικο άγώνοι.οι
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τήν ταξική τ . καί 'ιφωνα με τήν άντίληψη οιύτή ήθελε
καί ο ΕΑΑΕ ενά άποτελεσει εθνικο στρατο, άντάξιο τών προσδο-
κιών τού εθνου;». ε”Εθνικο;±±-, με τήν εννοια πώ; άποστολή του
τελείωνε με τήν άπελευθερωση τού ”Εθνου; άπο τού; Γερμανού;
Γι” αύτο ή 10η ολομέλεια κατάγγειλε σάν τάριστερή παρέκκλιση»
τήν τεκτίμηση τού ΕΑΑΕ σά μελλοντικού στρατού» καί οί άντι-
προσωποι τή; Κ.Ε. τού ΚΚΕ δέχτηκαν στο Αίοανο τήν άπαίτηση

ΕΠ (Πα Οτου Παπανο, υ οπω; ύστερα άπο τήν απελευθέρωση διαλυθεί ο
ΕΑΑΕ καί δημιουργηθεί <<ίΕθνικο-; Στρατο;» ποὺ νά ιιὺπακούει εί;
τά; διοιταγ τή; κυοερνήσεω;» (τού Παπανδρέου). Ό ΕΑΑΕ δε
διαμορφωνοταν καί δε διαπαιδαγωγούντοιν σάν ενα; πραγματικά λα-ἹΞ-Ο

οἴι

ϊκο; επναστοιτι στρατο-;, προορισμένο; νά περιφρουρήσει τού;
· ύ; τή; άντιχιτλεοικ·ιι'; άντίσταση; ” αθιδούσει τήν
τον;-,_ ιί-ΪῖΗ
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.. τῶν λαϊκών δυνάμεων. δεν προετοιμα;οιαν οι το
χομενο μιά; άγγλική; ενοπλη; επέμ°οαση;. “Εγινε άκρ -; το0)”Ἡ σε (Π διει Έ
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ὰντἑθετο. ·· τὸν Ἱοὐλ·η τοῦ 1948 ο ΒΛΛΣ χάνει τὴν οιὐτοτέ-
στο Στοοιτηγειο Μέση; Ἄνοιτολ·ῆ;, ἐνῶ ι

·· ικα. τῆς κ-κι._.ἐρτοι; (Σεπτἑμΰοηη ΙΘ44) νομιμοειοιεῖτ
τῶν =:ῖιγι·)ιικ6'›·ν °° °°ι›μἐιτων στὴν Έλλἀδοι ὕοτερ

την τ:ἕι:τε}ιευθἑοωοἠ τηε ΕΛΑΣ μπαίνει κάτω ἀπὸ τὴ -
κηση τοῦ ὅιγγλοο οτροιτηγοϋ Σκόμπυ. Κι ὅτοιν τον Ὁχτὡΰρη τοῦ
ΙΘ4-1 ῆρθιιν οἱ Ἱιγγλοι, τὸ ]Ι.Γ. τῇ; ΚΕ. του ΚΚΕ με ὰπὀοοοι-
ιοἠ του (Ϊἶ.]0.1θ44) διοικἡρυξε πὼἱ εξι )._η±_ὀ.Ξ μνοιιἑκ κάτω ἀπὸ τ
σημοιῖε; τοῦ ΕΑΜ κοιι του ΚΚΒ. Γε ἐνθουοιοιομο χοιιρἑτηοε
οοιλοξενεῖ τμἠὰιιετοι τῶν ἑνὁπ}ιι±›ν ουνἀ|·.ιεων τῶν συμμάχων... τὰ γεν-
νοιιοι τὲκνιι τῆ; Ψ)-Ξ#=ΞὐθΞ.ϋἩ£ κκὶ οι›¿.·.;ιόιχο·ο Μεγ. Βοετκννίοι-;...>>.
”Βτοι. ·ῇ καθοδήγηση του ΚΚΕ ἐν-ι μονο δὲν πρ ὰ"
ὑπονόιιευε τι; πολιτικ ὁργοινοιτικὲε και οτροιτιωτικε; προϋπο-
θἑοειο μιαιε ιἱιποτελεομκτικῆε λοιϊκῆε ὀιντἐετοιοηε, μποοοτὰ στὴν
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ἐπερχὁηιενη νέα ἰμπερικλιοτικὴ ξενικὴ ἔνοιτλη ὰγγκικἠ ἐπὲμὔαοη.
Εἶναι χοιροιχτηοιοτικὸ ιτὼ; Ιθη οἰιοιιἑἱιειοι τῆι; ΚΒ. τοῦ ΚΚΒ
κκτοωίκκοε σὰν -εἑιποτὲῖιιεοιιοι τῇ; ποοὅο:-ιἑιτσια; τῶν ἐχΗοιῖ›ν>> τι;
ῶἔαθἑϋεεἐ Υεὰ ἄντιοιγ·ν)·.ικτῇ πο-λεμ.ικ·ἡ>>. Ἡ τἑτια γοκμμἡ κοιἱ προι-
χτικὴ ὁδἠγηοοιν ὰνοιπὁφεοκτοι στὴν ἦττοι του Δεκἑηιὕρη κοιἰ οτἠ
συνθηκολὀγηση τῆι; Βἀρκιζοις.

Η 0 ιι Η ο οι ε ο ιι ι _ ινΟταν ἐκδηἶτωθηκε η ενοοτλη οιγγνιικη επεμὕοιοη το Δεκεμ-
ὅρη 19-14, οἱ κομμουνιοτὲ; κι ὁ λοιὸι; της Άθἡνοις κοιὶ του Πει-

- τ"|_ Ω Ψ 'Ἄ _ Ρ_¬¬. ι -ερ ι '_-ιν- -μεροιιοι πρόθκκοιν ηρωικῃ οι η, κο» θοι μεινει γιικ ι-..οινιοι στην
ἱοτορίοι σὰν εἶνοι; ἀπὸ ΐῦὺε °” ῷηλοὐ; τἑτλουε τιμῆ; γιο: τὸ λοιὸ
κκἕ. το ἔθνο; μας.. Ἱἰ κοιθοδἡνηοη ὅμ.ι±›ι¿ του ΚΚΕ, μὴ κιοτεύοντοι;
στὴ δονοιτοτῃτοι μια; νίκηε, τ· οε εε ἑιττοφοιοιοτικὴ ὰ-
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=|ΑΥ“ϊ)-Ο*-Φ ΉΒἘΘΦ. ἐνῶ ῦιτῆρχοιν ἕ:ΰ.ε.; ξ δυνατοτητες, κοιοὁι τὰ ἔιόι-
θη ποὺ εἶχαν προηγηθει, οιοιοτικη κικητοποίηοη ἕὐιων

τῶν δονόιμεων νὁι ιτ..- νίκη ιτὰνω οτοὺ; ”Αγγλους,
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ἑγκατασταθηκαν οἱ αντιδραστικὲς δυναμεις. που κατω από την
αμεση καθοδήγηση καὶ ενίσχυση τῶν αγγλων ἰμπεριαλιστῶν ξα-
πόλυσαν αμέσως το μονόιτλευρο αίματηρό, δολοςιονικὁ εμφύλιο πό-
λεμο ενάντια στό λαϊκοδημο-κρατικὸ κίνημα της Έλλαδας.

Το γενικό συμπέρασμα που δγαίνει από τη σύντομη αυτη
αλυση είναι πῶς στη διαρκεια της γερμανοιρασιστικῆς κατοχης

πῆρχαν οί δυνατότητες, μὲ μια σωστη πολιτικη του ΚΚΕ, να
πραγματοποιηθεί καὶ να νικησει μια ἐθνικοαπελευθερωτικη - αν-
τιιμπεριαλιοτικη λαϊκοδημοκρατικη ἐπιανασταση, που θα ό-δηγουσε
στην απαλλαγη της Έλλαδας απο καθε ξενικη ἰμπεριαλιστικη κυ-
ριαρχία, στη συντριθη της ντόπιας αντίδρασης καί στην εγκαθίδρυση
λαϊκῆς εξουσίας. Χαρη όμως στην ἠττοπαθη. οππορτουνιστικἡ, αν-
τεπαναστατικη πολιτικη που ακολούθησε η καθοδηγηση του ΚΚΕ.
μὲ ἑπικειραλης τους Γ. Σιαντο και Γ. Ἱωαννίδη, το λαϊκοδημοκρα-
τικό· κίνημα οδηγήθηκε σὲ ἦττα καί σὲ συνθηκολόγηση.

Ή ἐπικρατηση και κυριαρχία τοῦ δππορτουνισμοῦ στην πο-
λιτικη καὶ στην ταχτικη τοῦ ΚΚΕ στη διαρκεια της γερμανοιρα-
σιστικῆς κατοχῆς συνδέεται αμ.εσα μὲ την ιἶιριη παραδίαση τῶν λε-
νινιστικιῖιν αρχίυν καὶ κανόνων συγκρότησης καὶ λειτουργίας του
κόμματος. Τό- κόμμα είχε χασει τα προλεταριακα του χαραχτηρι-
στικα καί από την αποψη τῆς σύνθεσης του είχε μεταδληθει, οὐ-
σιαστικα. σ” ἕνα «πλατὺ» «εθνικό» πολιτικδ όργανισμό, σὲ ἕνα τυ-
πικα μικροαστικό κόμμα. Στδν καθοδηγητικό του πυρἠνα είχαν
ὲπιδληθει όππορτουνιστικα στοιχεια, όπως δ Σιαντος. που βαρό-
νονταν μὲ σοδαρὲς αντικομματικἑς - ιρραξιονιστικὲς δραστηριότητες
στό παρελθόν. ποὺ καθε αλλο παρα αποτελοῦσαν εγγύηση για την
ασκηση μιας επαναστατικῆς ηγεσίας. Οι σχέσεις αναμεσα στα μέλη
τοῦ καθοδηγητικοῦ πυρἠνα διαμοριρὡνονταν μὲ το κριτήριο της
αλληλοσυγκαλυψης για λαθη καὶ εθθύνες. Έί κυριαρχία τῶν γρα-
ιρειοκρατικῶν μεθόδων καθοδἡγησης καί τοῦ σαπιου φιλελευθερι-
σμου ἔπνιγαν καθε ἔννοια ἐσωκομματικης δημοκρατίας καὶ διαμόρ-
ιρωναν ἕνα καθεστώς καταπίεσης τῶν πραγματικα ἐπαναστατικῶν
στοιχείων τοῦ κόμματος, ἐμπόδιζαν κα! ὑπονόμευαν την επαναστα-
τικὴ κομμουνιστικη διαπαιδαγώγηση τῶν μελῶν καί στελεχών
του κόμματος. Κατω από τὶς συνθηκες αυτὲς δὲ μπορουσε να γίνει
λόγος για δυνατότητα χάραξης και ἐιραρμογης σωστῆς επανα-
στατικῆς γραμμης.
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5. Στη μετοιβοιρκιζιοινη περίοδο καὶ στα χρονια
του ἐμφυλἱου πολέμου (1945 - 1949).
Στην περίοδο μετα τη Βάρκιζα, κατάσταση στην Ἑλλάδα

είχε δυο δασικά χαραχτηριστικά. ”Απο τη μια πλευρά, το καθε-
στώς της αγγλικης κατοχης καί της ντοπιας πλουτοκρατικης ολι-
γαρχίας περνουσε μια ολόπλευρη οίκονομικη καί πολιτικη κρίση
ποὺ προσπαθοὺσε να την ξεπεράσει μέ το μονόπλευρο έμιρὺλιο πολε-
μο ένάντια στο ΚΚΕ καί στο ΕΑΜ. ίέιπο την αλλη, παρα την ηττα
ποὺ διαμοριρὡνονταν τότε στην Ἑλλάδα, ο μοναδικός δρόμος, οχι
τουνιστικο πνεῦμα ποὺ κυριαρχουσε στο ανώτερο καθοδηγητικο απ-
παρατ του ΚΚΕ, μεγάλη μάζα τῶν μελῶν καί στελεχών του
Κόμματος καί οί πλατιές μάζες τῶν έργαζομένων, ποτισμένοι μὲ
το αντιστασιακο πνεῦμα, δχι μόνο δεν τδχαν βάλει κάτω μπροστα
στη δολοιρονικη έπίθεση της αντίδρασης, αλλα διατηρουσαν ένα
ὺψηλο αγωνιστικο ιρρόνημα. Κι ἐνώ η αντίδραση ηταν ξεχαρδα-
λωμένη, χωρίς συστηματικά οργανωμένες δυνάμεις καί μέ έλαχι-
στη έπιρροη στίς μάζες, το λαϊκοδημοκρατικο κίνημα εἶχε γρηγο-
ρα ανασυντάξει τίς δυνάμεις του (μέσα στο 1θ4ἔ›), διέθετε τη με-
γάλη μάζα τῶν ἔμπειρων μαχητῶν της αντίστασης καὶ ασκοῦ-σε ί-
σχυρη πολιτικη ἐπιρροη στην πλειοψηφία του λαου. Στίς συνθηκες
ποὺ διαμοριρώνονταν τότε στην ”Ελλάδα, ο μοναδικός δρόμος δχι
μόνο για να σωθουν οί αγωνιστές απο το μαχαίρι της αντίδρα-
σὉ§› αλλα καί για το συντριπτικο πληγμα στην αγγλικη κατοχη
καί στη ντόπια αντίδραση, ηταν ο δρόμος της ένοπλης αντίστασης.

"Η 2η ολομέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ, ποὺ συνηλθε το Φλε-
θαρη τοῦ 1θ4θ,υίοθέτησε τον προσανατολισμό για ανάπτυξη ένο-
πλου αγώνα. Για τρία καί πάνω χρόνια, ο ΔΣΕ αγωνίστηκε ηρωι-
κα καί έφτασε να τραντάξει τίς βάσεις της αγγλοαμερικανικης
κυριαρχίας στην Έλλάδα, τελικα ομως ηττηθηκε στο Γράμμο -
Βίτσι καὶ τον Αὔγουστο του Ιθάθ αναγκάστηκε να ὺποχωρησει καί
να σταματησει τον ένοπλο αγώνα.

Για τα αίτια της ηττας του ένοπλου αγώνα, 1θ4θ - 1θ4θ, ό
Ζαχαριάδης πρόδαλε διαιρορες αλληλοσυγκρουόμενες έρμηνείες.
Π ρ ώ τ ο, ῦπο-στήριξε πώς έφταιξε η προδοσία του Τίτο το ιθαδ,
ποὺ ανέτρεψε το συσχετισμο τῶν δυνάμεων καί διατύπωσε τη θέση
πώς το ΚΚΕ, αν το 1θθ4 ηξερε το ρόλο του Τίτο, «δέ θα κατέληγε
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στην απ αναπάρει τα όπλα». Δὺτη τοποθέτηση είναι
λαθεμένη κ μαρξιστική. Ἡ προδοσία του Τίτο έπαιξε άναμ-

Γ οκ “α
$ξ,_τιίό ΰ

_-ισ
..ει9.

σκι

φισδήτητα ·· τ ..λα αντιπρ έναν απο τούς έςω-ὁ- -Ο ο·- >,} το .ξι
ες..ι σε-··Μ οιΕ° ως·-έτι

γ-- ιο-Ντ σιΗ

Ο

θ

Οα
-[νο °Η

ιο σε Γ!

τερικοὺς παράγοντες · ρει έπομενως να κριθεί σαν καθορι-
στικης σημασίας. Ὁ μαρξισγ λενινισμός, αποδίδοντ-ας την πρέ-
πουσα σημασία στοὺς έξωτερ αράγοντες, θεωρεί σαν πρωταρ-
χικης κοιθοριστικ” Ἡ °“ ωτερικοὺς παράγοντες. Δ ε ύ-
τ ε ρ ο, ὺποστηριξε πιος έφταιξε η αγγλοαμερικάνικη έπέμόαση

οιί ένίσχυση ποὺ δόθηκε στίς αντιδροιστικὲς δυνάμεις. Δύτη η
έρμηνεία είναι έπίσης λαθεμένη καί μη μαρξιστική. Ή αγγλοαμε-
ρικάνικη έπέμδαση ηταν απο την αρχη του ένοπλου αγώνα τοϋ
ΔΣΕ δοσμένη καί ό μαρξισμος - λενινισμος απορρίπτει την απο-
ῷη πώς ένας λαος δὲ μπορεί να νικήσει τοὺς ἐσωτερικοὺς έχθρούς
του, όταν αὺτοί ένισχύονται ” ο ἐξωτερικό. Τ ρ ί τ ο, ύπο-
στήριξε πώς ἔφταιξε το δτ κε έγκαιρα το πρόόλημα τῶν
ἐφεδρειῶν του ΔΣΕ καί ανατρεποντας τίς δυο παραπάνω «έρμη-
νείεςν, διατύπωσε την αποψη πώς αν λυνόταν το πρόδλημα τών έ-
φεδρειῶν του ΔΣΕ θα μποροῦσαν να αντιρροπισθουν η προδογ-
σία του Τίτο καί αγγλοαμερικάνικη έπέμδαση.

Το πρόόλημα τών ἐφεδρειῶν του ΔΣΕ ηταν, αναμιρισδήτητα,
πρωταρχικης σημασίας. Ἄλλα δέν αποτελεί σοόαρη τοποθέτηση
ο ίσχυρι ς του Ζαχαριάδη πώς έφταιξε ο Βαφειάδης ποὺ δὲ
λύθηκε τ π ημοι τῶν έφεδρειών. "Ο Βαφειάδης είχε οππορ-
τουνιστικ .ιτιληι καί σίγουρα έκανε σοιμποταριστικη δου-
λεια αλ πόρεσε να το κάνει αύτό, την εοθύνη την έχει πρίν
απ” όλ άδης ποὺ τον αφησε, όπως ομολογεί καί ό ίδιος,
να αποφασ. νεργεί μόνος του στην πιο κρίσιμη περίοδο
του ένοπλου αγωνα - Ιθιίἶ). Καί ύ ρχει καί το ἐρωτη-
ματικό, γιατί. ο Ζαχαρι ης μιλώντας για το πρόδλημα τών έφε-
δρειῶν ἐπίμονα το περιορίζει στίς περιοχές Μακεδονίας, θεσσα-
λίας, Ἡπείρου κα., δηλ. σέ περιοχές της ύπαίθρου καί δὲ μιλάει
για τίς μεο ”` όλεις, δπως Ἄθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη
δπου ίτ συγκεντρωμένο ο,τι καλύτερο διέθετε τότε το Κόμμα
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·· εχη καί μέλη καί ποὺ δέ δγηκαν στο βουνο, αν και το
ζητούσαν έπίμονα, γιατί τοὺς κράτησαν μέσα στίς πόλεις για να
πιαστοῦν καί να κλειστουν στα στρατόπεδα καί τίς φυλακές κατα
δ ε κ ά δ ε -· χ ι λ τι ά δ ε ς, δεκαεφτά ολόκληρους μηνες ύστε-ί τί
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ρα απο την απόφαση της Ζης ολομέλειας της Κ.Ε. για προσανα-
τολισμό προς ανάπτυξη ένοπλου αγώνα, δηλ. τον ,Ιούλη τοῦ Ιθ-έἴ.
Φυσικά, η εύθύνη γι' αύτο βαραίνει, πρίν απο ολα, το Ζαχαριάδη.
"Αλλα κι έτσι δὲν ολοκληρώνεται η σωστη τοποθέτηση τοῦ θέ-
ματος.

'Τπάρχει ένα γενικο πρόολημα ποὺ αφορα την προετοιμα-
σία, το χρόνο έναρξης καί τον τρόπο διεξαγωγης του ένοπλου α-
γὼνα καί μέσα σ” αύτο έντάσσεται καί το ζήτημα τών έφεδρειῶν
του ΔΣΕ. Σήμερα είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένο καί απί ολους
τοὺς ύπεύθυνους ομολογημένο πώς ο ένοπλος αγώνας δέν προετοι-
μάστηκε καλά, δέν αρχισε στην πιο εύνοίκη για το λαϊκοδημοκρα-
τικο κίνημα περίοδο (Ιθίίθ) , κι οίς είχε παρθεί σχετικη απόφαση,
καί παρουσίασε σοοαρα λάθη κατα τη διεξαγωγή του. Ὁ Ζαχα-
ριάδης παραδέχτηκε πώς μόνο ύστερα απο την δη ολομέλεια της
ΚΕ. (Σεπτέμορης Ιθείἶ) στο Κόμμα μας μετοιτόπισε οριστικά το
κέντρο της πάλης του στο στρατιωτικο - πολεμικο τομέα». (Ν.
Ζαχαριάδης _ Συλλογη έργων, σελ. 393) . Ώστόσο, τα λάθη στην
προετοιμασία, στο χρόνο έναρξης καί στον τρόπο διεξαγωγῆς του
ἔνοπλου αγώνα αύτης της περιόδου δὲν ηταν λάθη άπλῶς οργανω-
τικο - τεχνικού στρατιωτικου χαραχτήρα, αλλα είχαν βαθύτερες
πολιτικές ρίζες, συνδέονταν, πρίν απ” ολα, μὲ τίς αντιληῷεις του
Ζαχαριάδη πάνω στο ζήτημα τών ”Αγγλων καί στο ζητημα της
λεγόμενης ιομαλης πολιτικῆς έξέλιξης» στη χώρα μας.

ίςο Ἑαεχαρταδηἑι έστερυ. απο τομ ·ίη·ττσ. τση Ἐοοέέο, ν.υ.τηγομη-
σε την καθοδήγηση του ΚΚΕ της περιόδου της γερμανικης κατο-
χης πώς είχε όππορτουνιστικη πολιτικη απέναντι στοὺς ”Άγγλους.
Στην πραγματικότητα αὺτός, απο το Ιθαῦ καί μετά, ἐφάρμοσε στο

οι αὺτο την ίδια ακριοῶς πολιτικη καί μάλιστα προσπάθησε
τη στηρίξει καί «θεωρητικά».

Στη 12η ολομέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ [Ιούνης Ιθάΰ),
διατύπωσε τη θέση για μια έξωτερικη πολιτικη μὲ δυο κύριους
πόλους: τον Εὺρωπαϊκο - Βαλκανικο μὲ κέντρο τη Ρωσσία καί το
Μεσογειακό μὲ κέντρο την ”Δγγλία. <<Σωστη ὲξωτερικη πολιτικη
θαταν έκείνη ποὺ θα αποτελούσε έναν ἐλληνικο αξονα, ποὺ θα
σύνδεε αὺτοὺς τοὺς δυο πόλους... διατηρώντας ένα είδος ίσορρο-
πίμ ανάμεσά τους, μὲ την κεντρικη πάντα σκέψη οτι το στηρι-
γμα στον προς βορρά πόλο θαπρεπε νί αποσκοπεί στο ν” αντιστα-
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θμίζει καὶ να αρθλύνει τὶς αὶχμὲς ποὺ κρατα στὴν Έλλαδα ό νό-
τιος... Καὶ απ” τὴν αλλη, για να στερεὡνονται οὶ θέσεις καὶ τα σό-
νορα μας προς βορρανκ 'Η πολιτικὴ αὺτὴ του λεγόμενου <ιἐλληνιν.ου
αξονα» αποτελοῦσε κεντρικό θερ.ελι.ακό ζήτημα στόν πολιτικό προ-
σανατολισμὺ του Ζαχαριάδη. Αὺτό άποδείχνεται απη τό δτι καὶ σ”
όλα τα ἑπόιιενα χρόνια, ὁ Ζαχαριάδης ἐπίρονα ἐπανερχότανε στό
σχὴρα αὐτό κι όπσιαδἡπστε πολιτικὴ πρότεινε για τό ΚΚΕ. καὶ
μετα τό Ιθῦθ καὶ μετα τό Ιθθἶ. είχε σαν πυρήνα ακριὅῶς αὐτὴ
τὴν πολιτικὴ του ιιἑλληνικοῦ αξονα» ποὺ τὴς πρόσθετε τώρα καὶ
τα χαραχτηρισιιὺ τὴς <<ουδἑτερ°η©ι-

Ἡ πολιτικὴ τοῦ ιιἐλληνικου αξονα» ἦταν μια ἐθνικιστικἡ. δε-
ξια όππορτουνιστικὴ πολιτικὴ. Ἡ πολιτικὴ αὺτὴ ἔκφραζε τὴν τα-
ση τὴς ἐθνικὴς απομόνωσης, τὴς ἔλλειψης ἑμπιστοσὺνης πρός τα
σοσιαλιστικα ἔθνη, ποὺ διαμορφὡνονταν τότε στα Βαλκάνια, τὴν
ταση τὴς [απόσπασης ἀπὸ τό διεθνἑς κίνημα του προλεταριατου.
τὴς -ἐξίσωσης τὴς Σοδιετικὴς “Ένωσης καὶ τῶν βαλκανικιῖαν λαϊκο-
δηροκρατικιῖιν χωρών ιιὲ τὴν ὶμπεριαλιστικὴ “Αγγλία καὶ τὴς αν-

θα Ο στο

¬ 

τιιιετὼπισὴς τους απ τὴν ίδια βαση τὴς <<ἑλληνικὴς δετερό-
τητας».

Στό ἶο Συνέδριο ό Ζαχαριάδης διακήρυξε μὲ κομπασιιό καὶ
μὲ χαραχτηριστικὴ ἔμιραση: Σ ὲ κ α ν έ ν α ν δὲν αναγνω-
ρίζουμε τό δικαίωμα να μας κατατασσει σὲ ιιειονεχτικὴ θέση. Θα
συζητὴσουμε καὶ θα συμφωνήσουμε ιι ὲ ὅ λ ε ς τ ὶ ς χ ῶ ρ ε ς
σαν ἴσος πρός ίσο. Αὺτὴ ὴ ἀρχὴ ἰοχΰ-Ξι Υ ι α ία λ Ο ν 9 Ή- α Ε
π ρ ό ς ό λ ο υ ς›› (Σηρα: ὺπογραρ.. δικές μας) ὴ ὴ τοπο-
θέτηση ἔκρυδε σαφείς ὺπαινιγμοὺς ἐναντια στὴ Σοθιετικὴ "Ένωση
καὶ τὶς βαλκανικὲς λαϊκὲς δημοκρατίες. Ὁ Ζαχαριαδης δὲν ἔ-
παυε να αξιώνει τὴ ιιστρατηγικὴ διαρρύθμιση» ὴ <<ἑξασ:ραλιση>›
τῶν βορείων συνόρων τὴς Έλλαδας (ἑλληνοδουλγαρικα σύνορα)
καὶ εὺθυγραρ.μ.ιζόμενος μὲ τό σιυδινιστικό παραλήρημα τὴς ἑλλη-
νικὴς αντίδρασης υἱοθἑτησε τὶς καταχτητικὲς βλέψεις της σὲ βα-
ρος τὴς Νότιας “Αλβανίας καὶ εὶσηγὴθηκε μια ανοιχτα αντιδιεθνι-
στικὴ θέση. Τὴν 1η τοῦ “Ιούνη 1θ4ἔ1 τδ ΠΤ. τὴς Καὶ. τοῦ
υιοθέτησε μια απόφαση. δπου αναφέρεται: <<”Αν ὴ δημοκρατικὴ
πλειοψηιρία αποιρασιζε εὶσδολὴ του ἑλληνικου στρατοῦ στὴ Βόρειο
”Έ[πειρο, τὺ ΚΚΕ] θα διατὑπωνε τὶς αντιρρήσεις του μα θα πειθαρ-
χουσε››_ Αηπὴ ἡ θέση ἦταν απροκάλυπτη προδοσία τῶν αρχών του

Ψ·αν τα
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Χ ρα.. .Ο ·θπρολεταριακοίι διεθνισμου καὶ ωμα στὴν πλατη τὴς Λαϊκὴς
Δημοκρατίας Ἀλὅανίας.

Με τὴν πολιτικὴ του ιιέλληνικου αξονα», ό Ζαχαριάδης απ”
τὴ μια πλευρα προσπαθουσε να ξεκόψει τό λαϊκοαημοκρατικό κί-
νημα τὴς Έλλάδας απο τό διεθνὲς κομμουνιστικό κίνημα καὶ από
τὴν αλλη έπιζητουσε να έξ-ευμενίσει τοὺς ”Αγγλους. Χάραζε τὴν
προοπτικὴ όχι τὴς σύγκρουσης μὲ τόν αγγλικό ὶγ ισμὸ άλλα
τοῦ συμόιδασμοῦ μαζί του. Αὺτό φάνηκε ακόμα πιο καθαρα στὶς
θέσεις, ποὺ διατύπωσε σχετικα Ζαχαριάδης στό ἴο- συνέδριο τοῦ

(ὶθχτιὺόριγε Ιθάῦ).
Στὴν εὶσὴγησὴ του στό Το συνέδριο του ΚΚΕ), ό Ζαχαριά-

δης ῦποστὴριξε, σα μια κεντρικὴ θέση προσανατολισμου τὴς γενι-
κὴς πολιτικῆς τοῦ Κόμματος! τὴν ανάγκη μιας ιιἐλληνο - αγγλι-
αὴς συμφωνίας για τὴν Μεσόγειο». Ἡ συμφωνία αότὴ. -- τόνισε
ό Ζαχαριάδης _- χωρὶς να θίγει τα ἐλληνικα κυριαρχικά δικαιώ-
ματα στό κομμάτι έκεῖνο τὴς Μεσογείου όπου απλώνουν τα ἑλλη-
νικα νησιά, θα κατοχυρώνει ἐμπράγματα καὶ τα αγγλικα συμφέ-
ροντα στό ἴδιο κομμάτι τὴς ἴδια-ς θάλασσας». Τό πῶς θα ὴταν δυ-
νατό να ἑξασφαλιστουν ταυτόχρονα καὶ τα έλληνικα κυριαρχικα

ατα καὶ τα αγγλικα (στρατηγικά, όπως τα λέει αλλου)
συμφέροντα. τὴ λογικὴ τοῦ Ζαχαριάδη δὲν τα ἔξηγοῦσε.
”Οπως ίσης ἐξηγουσε τί νόημα εἶχε ὕστεροι αιἶιτα ὴ
θέση φύγουν οί ”Αγγλοι». Φυσικά, ανάμεσα στὶς θέσεις αὺ-
τἑς του Ζσ.γ_σ.ρ·.αὶ”ιτγ ·ἶι··πί`ὴρ°γ__ε. μια. ιι-Ἱ.ογ·.·:.°ὴ» σὺνδεστγ. ἔίμἶιτὶις ζη-
τουσε όγει ό αγγλικός στρατός καὶ από τὴν πλευρά του όι-
ναλάμόανε (ό Ζαχαριάδ να ιικατοχυρὡσει ” ίγματα» τα
αγγλικα στρατηγικά συμ οντα στὴ Μεσόγειο. τ 2 πραγμα·
τικότητα, ὴ πολιτικὴ του ” ` ου αξονα» θα τό νόημά
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της ἄν τη. ἕνα στὴριγμα της, ὴ γλικὴ παρουσία στη μεσογεια-
κὴ Έλλαδας ἔπαυε να ὺπάρχει. Ἑπομἑνως. οὶ ”Αγγλοι ἔπρεπε να
παραμείνουν στὴν Ἑλλάδα. ἔστω μὲ αλλη μορφη. για να μπορεί
να ασκεὶται ὴ πίεση ιιπρ ”

ἹἸ Ζαχαριάδης δὲν πι ··· υμε τοὺς
”Αγγλους από τὴν Ἑλλάδα. _- ·· κ τὴς γενικὴς γραμ-
μὴς ποὺ χάραξε για το ΚΚΕ. λ · αὶ μετά, ὴταν ὴ έπι-
δίωξη για τὴν σμου μὲ τοὺς ”Αγγλους καὶ
φυσικα καὶ μ τη ντοπια Ἀκριόῶς σ συνδυασμό μτο-·
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ιο- -τι(Ρεαὺτό, διατύπωσε καὶ τὴ θεωρία τῆς εείρηνικὴς δημοκρατικὴς
λιξὴς-> στὴ 12η δλομέλεια τῆς ΚΒ. τό Ιθαῦ. Θεωρουσε πώς ἦταν
δυνατό καὶ έπρεπε μέσα από μια πορεία ασκησης πίεσης πανω στοὺς
"Άγγλους καὶ τὴ ντόπια αντίδραση καὶ ταυτόχρονης παροχὴς σ”
αὺτοὺς διαφόρων ἐγγυὴσεων απο τὴν πλευρα μας, να φτασουμε
σ” ένα συμδιδασμὸ μαζί τους καὶ στὴν έξασφαλιση τῆς «όμαλὴς
εὶρηνικης έξέλιξηςν. Κατα όαθος είχε τὶς ίδιες ακρτόώς μικροα-
στικὲς λεγκαλιστικές αὺταπατες ποὺ είχαν καὶ οί κατοπινοὶ αντί-
παλοί του στὸν αγώνα για τὴν κομματικὴ ἐξουσία, Παρτσαλίδης
-¬ Κολιγιαννης. Σ” αὺτὴ τὴ γενικὴ αντίληψη - έπιδίωξη του Ζα-
χαριαδη ὺποταχτηκαν όλα, καὶ πρὶν απ” όλα ό ἔνοπλος αγώνας.

Το έτι ό ένοπλος αγώνας του ΔΣΕ δὲν προετοιμαστηκε οὔιε
φωνα μὲ ··` -.ώδικες απαιτὴσεις, τὸ ότι δεν αρ-

χισ ιόῶς τὴν περίοδο που ό αντίπαλος ἦταν ξεχαρδαλωιιένος
καὶ τ ϊκοδημοκρατικό κίνημα ίσχυρό, τό ότι δείχτηκε έγκλημα-
τικὴ τ αντευση - αδιαφορία στο να τραδηχτουν οί κομμουνιοτες
τών μεγαλων πόλεων έγκαιρα στό δουνό, κι όλα τα αλλα παρόιιοιου
χαραχτὴρα. λαθη, δέν έξηγουνται παρα μὲ τό δ ό Ζαχαριαδης
δὲν εἶχε τὴν πρόθεση (κι οὔτε τὴν πίστη) να προχωρήσει πραγμα-
τικα κα τό τέλος σε ένα ένοπλο αγώνα μὲ στόχο τό όλοκληρω-
τικό δι ο τών ξένων ίμπεριαλιστών καὶ τὴν καταληψη τὴς πολι-
τικὴ σίας. ὶίθσα έγραψε αργότερα για ιι-ἐξουσία διχτατορίας
προλεταριατουν, ποὺ ἐγκαθίδρυσε ταχα ό ΔΣΕ, ὴταν λόγια όροντε-
ρα, είπωμένι· ` α καλόῷουν μια ρηχὴ θέση. Ἡ οὺσία ὴταν ότι

Ζαχαρ.αδης νι πίστευε πώς μπορουσε τό λαϊκοδηρρκρατικο κί-
νημα να παει α ἐξουσία κι οὔτε προσανατόλιζε στὴν κοι-
τεὺθυνση αὺτ τ

Ἄνεξαρτητοι απ τα <<ἐπιχειρὴρ.ατα>› ποὺ δ Ζαχαριαδης δια-
τόπωσε έκ τών ὺστέρών καὶ στα πλαίσια τὴς διαμαχης του με τοὺς
έσιι›κομματικοὺς έχθροός του, τα γεγονότα λένε πώς τὴν αντ-αρτικη
δραση τῆς αρχικῆς περιόδου τὴν ὴθελε σα μια πίεση για «δημο-
κροιτικὴ ἐξέλιξη», πώς στὴν πλατια αναπτυξη τὴς δρασης του ΔΣΕ
σ ό ρ θ η κ ε, αλλα καὶ τότε δὲν έπαψε να διατηρεί τὴν έλπίδα
ένος συμόιόασμοὺ καὶ σ” αὐτὴ τὴν κατεύθυνση χρησιμο-ποίησε τον
αγώνα τοῦ ΔΣΕ. Δυό αποδείξεις για αὐτό: Πρώτο, ὴ αντίληψη τοῦ
Ζαχαριαδη πώς ό ένοπλος αγώνας έπρεπε να αναπτυχθεί' προοδευτι-
κα, έτσι ώστε να αποφύγει τὴν αμεση ένοπλη έπέμόαση τών αγ-
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γλικών στρατιωτικών δυναμεων ποὺ όρίσκονταν στὴν Ἑλιλαδα. "Ο-
ταν ύπὴρχε όχι μόνο η γενικὴ πείρα του παγκόσμιου κινήματος
αλλα καὶ ὴ δικὴ μας νωπὴ τότε πείρα από τὴν ένοπλη έπέμόαση του
Δεκέμόρη του 1θ44, δέ μποροὺσε να σταθεί όποιαδὴποτε αύταπατη
πώς 6 αγγλικός στρατός θα παρέμενε απαθὴς ένῶ έμείς θα προχω-
ρούσαμε για ἐξουσία. Αὺτό όέόαια δὲ μποροὺσε να μὴν τό κατιαλὰ-
όαινε ό Ζαχαριαόης. ”Αρα, έπεδίωκε κατι αλλο. Δεύτερο, θέση
ποὺ διατυπώθηκε στὴν απόφαση της όης όλομέλειας τὴς ΚΕ. του
ΚΕΕ τό Γεναρη του 1949: <ι”Ετσι πλησιασαμε ακόμα πιό πολὺ στὴν
αποφασιστικὴ καμπὴ στὴν έσωτερικὴ μας ἐξέλιξη, καμπὴ ποὺ μπο-
ρεί να τὴ φέρει μόνο ό νικηφόρος αγώνας τοῦ ΔΣΕ γιατὶ μόνο αὺ-
τόςόαγώνας μπορεί να έξαναγκασει τό
μοναρχοφασισμό να ύποκύψει, να δεχτεί
τὴν έντιμη δημοκρατικὴ λύση, τὴ μοναδι-
κὴ ποὺ συμφέρει στό λαό καὶ στὴν °Ελλαδα›› (Σημ.: ὶἴπογραμμιση
δική μας). Ὁ Ζαχαριαδης έόαζε τό ζητημα, ό ΔΣΕ να πετύχει
μέσα στό Ιθαθ τὴν καμπὴ ποὺ θα έξ ” τ μοναρχοφασισμό
ενα δεχτεί τὴν έντιμη δημο-κρατικὴ ην κ ΔΣΕ έμφανιζό-
ταν σαν ό φορέας τὴς <<εὶρὴνης>>, δηλ. σαν τό όργανο ποὺ θα έπέόαλ-
λε τὴν είρηνικὴ λύση του έσωτερικου πολιτικού προόλὴματος. Φτα-
σαμε έτσι στό ίδιο σχημα τὴς γερ-μανικὴς κατοχῆς, όπου στόν ΕΛΑΣ
είχε καθοριστεί τό καθὴκον να δημιουργησει τὶς προϋποθέσεις για
τὴ λαοκρατικὴ λύση του έσωτερικου προόλἠματος _- δημοψήφισμα
_- ἐίνλνγὲέ συνίαχίωνῆἐ σὶ-ὶνἐλενσηε -· καὶ όχι να τοακίσει τὴν αν·
τίδραση καὶ να καταλαόει;-τὴν έξρυσία. “Όλα αύτα καθόρισαν τὴν
τελικὴ ὴττα τοῦ ΔΣΕ. _ ί- =

Τα αίτια τὴς. 'ἦίία-9 τοϋ ἔνοπλου αγώνα του Ιθαθ _ 1θ4θ δὲ
όρίσκονταν ούτε στό ότι ό αγώνας αὺτός ῆταν, ταχα, ανώριμος
καὶ τυχοδιωκτικός, όπως ύποστηριξε ὴ κλίκα Κολιγιαννη _ Παρ-
τσαλίδη μετα τό Ιθόθ, οὔτε στό ότι μας πρόδωσε ό Τίτο καὶ αντι-
μετωπίσαμε τὴν αγγλοαμερ-ικανικη ἐπέμόαση, όπως ὑποστὴριξε

.πόαν
-έέατε

Ωω ι-_(“ τι-Ο”

ὁ Ζννχαρίἀδηει ἀλλὰ στό ότι ὴ καθοδηγηση του ΚΚΕ, μὲ έπικεφα-
λῆε τα Ζαχαριάδη, προχώρησε στόν αγώνα αότό χωρίς πίστη καί
προοπτική, στό ότι τόν ὑπόταξε στοὺς όππορτουνιστικοὺς αντεπα-
ναστατικοὺς σκοποὺς ένός «πολιτικου διακανονισμου», ἑνός συμόι-
όασμοϋ μὲ τόν αγγλοαμερικανικο ἰμπεριαλισμό καὶ τὴ ντόπια αν-
τίδραση. Ἄπό τὴ όασικὴ αύτὴ πολιτικὴ κατεύθυνση ὺπονομεύτηκε
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'Ξξτσ ττἔΕΞ·-_δ νας ααὶ σ” δλες τὶς ἐπὶ μέρους έπιρρασεις του ααὶ τελιπα δδη-
γὴθηαιε, αναπὁ·ρευνιτα πια, στὴν ἦττα. Μια σωστὴ πολιτικὴ με έ¬
πανοιστατιαὴ προοπτιπὴ μτπορουσε, σίγουρα, παρα τὴν προδοσία τοῦ
Τίτο παὶ τὴν αγγλοαιιεριαανιπη έπέμδαση, να δδηγὴσει στὴ νὶαὴ
καὶ στὴν ένααθὶδροση τὴς λιαϊποδημοπρατιαὴς εξουσίας στὴν Έλ-
λάδα.

6. Στίς συνθῆκες μετα τὸν τερμοιτισμὸ του ἐμφυλἰου
πολέμου (Ι949 - 1956).. -

[ἶΰ -Ηβε- στ Οονθὴπες ποὺ διαμ.ορτρώθην:.αν στὴ χώρα με τον τερματι-
του έμκρολὶοο πολέμου νι-αὶ τὴν αλλαγὴ τῶν μοριρῶν του λαϊ-

αιοϋ αγώνα, απαιτοῦνταν, πιο έντονοι τὡοα, ὴ ναραξη καὶ έιραρμογὴ
μιας σωστὴς έπ.αναστατιπὴς πολιτινιὴς αν την ιιαθοδὴγηση του
ΚΚΕ. Ώστοσο, δ Ζαχαριάδης διέπραξε ιιι Βασιαὰ ιιαριστε..
ρα» σεχταριστιπα παὶ ὶδιαὶτερα δεξια ὁππορτοονιστιαα λαθη, ποὺ
ὁδὴγησαν σὲ παραπέρα αντεπαναστατιπὴ αλλοίωση τὴς γενιπὴ;
γραμμης του ΚΚΕ] και εἶχαν σοδαρές αρνητικές συνέπειες σ” δλη
τὴν αναπτυξη του λαϊπου νιινὴματος.

..ς-ΞΒ.. Π

.τὶια-6- 01'ΏΔ· "Ο 9..

Το αύριο χαραχτηριστιπὸ τὴς πολιτιπὴς του Ζαχαριάδη, παὶ
προηγούμενα καὶ τώρα, ὴταν δ δεξιδς δππουρτοονισμὀς. "Οταν δ ὁπ-
πορτουνισμος αὐτ ὶποπαλύφτηπε μὲ τὴν ὴττα του ΔΣΕ στο Γραμ-
μο - Βίτσι, ὁ Ζαχαριάδης προσπαθησε να τον σπεπασει με «αριστε-
ρα» ψεοτοεπαναστατιπα συνθὴματα καὶ θέσεις.

οσ- Η-Ι 9

Ω.-Η ΟΑΣτα <<Ι-[ροδλὴιιατα παθοδὴνησης στο ΚΚΒ›>, ποὺ έγραψε
τὸ Μαη τοῦ ΙθῦΙ ὡς το Μαη του 1θῦ®3 παὶ στὸ «Σχέδιο προγραιο
ρατος» τοῦ ΚΚΕ ποὺ πρότεινε στα Ιθῦδ, δ Ζαχαριάδης ὑποστὴριξε
τὴν εαντιπατασταση τοῦ σχήματος τὴς αστιποδημοπρ-ατιπὴς ἐργα-
τοαγροτιαὴς ἐπαναστασης με το σχημα τὴς λαϊνιοδημοιιρατιαὴς,
σοσιαλιστινιὴς έπαναστασης», έδαλε ζὴτημα διμεισης πραγματοποίη-
σης σοσιαλιστιπου προγραιιματος παὶ έγπαθὶδροσης έξουσὶας διχτα-
τορίας του προλεταριάτου. "Ενας τέτιος προσανατολισμός, σέ σονθὴ-
πες ποὺ στὴ χώρα έμπαινε έπιταχτιπα το ααθηνιον της σογπέντρωσης
δλων τῶν πατριωτιπῶν δημοπρατιπῶν δυνάμεων στον αγώνα έναν-
τια στον αιιεριπανιαο ὶμπεριαλισμὁ, δέ ιιποροῦσε παρα να στενεύει
τὴ δαση του πινὴματος καὶ να ασιιεῖ έπιζὴμια έπὶδραση στὴν πο-

_-
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ρεία του. Μπροστά στὴν πραγματικότητα αὐτὴ, ό Ζαχαριάδης ύπο-
χρεὼθηκε να έγκαταλείψει τὶς σεχταριστικὲς θέσεις του για αμεση
έπιδίωξη της σοσιαλιστικὴς έπανάστασης.

Στὴν ίδια σεχταριστικὴ κατεύθυσνη στενέματος της δάσης
του αντιιμπεριαλιστικου κινήματος, όδηγουσε καὶ θέση ποὺ δια-
τύπωσε τὴν περίοδο αὐτὴ δ Ζαχαριάδης για τὴν κατεύθυνση τοῦ
κύριου χτυπήματος ἑνάντια στὶς ἐνδιάμεσες κοινωνικές δυνάμεις.
'Ο Ζαχαριάδης στάθηκε ανίκανος να κάνει μια όλοκληρωμένη,
σωστὴ ταξικὴ αναλυση τῶν δυνάμεων ποὺ κινούνταν στο χῶρο του
Κέντρου, τῶν αλλαγιῖιν καὶ διαφοροποιὴσεων ποὺ συντελουνταν ὴ
μπορουσαν να συντελεστουν αναμεσα στὶς δυνάμεις αύτές, καὶ αντι-
μετωπίζοντάς τες δογματικά, ούσιαστικα σαν ένα ομοιογενές σύ-
νολο, ἐξομοίωσε ς ἑνδιάμεσες δυνάμεις μέ τὶς δυνάμεις της με-
γαλοαστικὴς τάξης. Άλλα η τοποθέτηση του Ζαχαριάδη κάθε αλ-
λο παρα σταθερὴ ὴταν στο ζητημα αὺτό' αντίθετα, ηταν αντιφα-
τικὴ καὶ αλλοπρόσαλλη καὶ μέ μεγάλη εὺκολία κινουνταν ανάμε-
σα σἑ μια δεξια όππορτουνιστικὴ αντίληψη καὶ σέ μια «αριστερί-
στικη» σεχταριστικὴ κατεύθυνση.

Στὸ Το συνέδριο του ΚΚΕ, τόν Ὁχτώδρη του 1θ4δ, δ Ζαχα-
ριάδης είχε διατυπὡ τό συμπέρασμα πὼς ιιτὸ παλιό κόμμα τῶν
Φιλελευθέρων καὶ γενικώτερα όλόκληρος ό παλαιοκομματικός
κόσμος έχει έγκαταλειιρθει από τοὺς διομηχάνους, -εμπόρους, τρα-
πεζίτες» καὶ δτι «μπορεί να διατηρησει τὴ μεσοαστικὴ δάση του
αν ποοσανατολιστεί σταθερα δη,ιιοκο.ατικά>>. Αύτὴ τῇ αντίληψη. ποὺ
θεωροῦσε πὼς τό κόμμα τῶν Φιλελευθέρων εἶχε ύποστεῖ ριζικὴ τα-
ξικὴ διαφοροποίηση καὶ από κόμμα της μεγαλοαστικὴς τάξης είχε
μετατραπεί σέ κόμμα τῆς μεσαίας αστικὴς τάξης, ἦταν μια δε-
ξια όππορτουνιστικὴ αντίληψη. ποὺ ὴρθε πολὺ γρηγορα να τὴ δια-
λύσει δ Σοφούλης, παίρνοντας θέση δίπλα στον Τσαλδάρη στὸν
αντικομμουνιστικό κυόερνητικό συνασπισμό του Ιθάΐ. Τό λάθος τοῦ
Ζαχαριάδη όρισκόταν στο δτι δὲν έδλεπε πὼς στα 1945 ό <<παλαι-ο-
δημοκρατικός κόσμος» έκλεινε στούς κόλπους του δυό τάσεις, δυδ
δυνάμεις. Ἀπὸ τὴ μια πλευρα, τοὺς έκπροσώπους της μεγοιλοαστι-
κὴς τάξης, πού ἐξοικολουθουσαν να διατηρούν τὴν κυρίαρχη πολιτι-
κα θέση τους μέσα στόν κόσμο αύτὺ καὶ αντιπροσὼπευαν μια αν-
τιδραστικὴ πολιτικὴ κατεύθυνση καὶ από τὴν αλλη πλευρα, τοὺς
έκπροσώπους της μικροαστικὴς καὶ μεσοαστικῆς τάξης, ποὺ έδει-

ταΤ-Δ·
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χναν μια τάση αποδέσμευσης από τὴν έπιρροὴ τὴς μεγαλοαστικὴς
τάξης καὶ ορισμένες φορές υίοθετουσαν δημοκρατικές πολιτικές θέ-
σεις. Έξομοιὡνο-ντας τὶς δυό αύτὲς κατηγορίες δυνάμεων, ό Ζαχα-
ριάδης ἔπαιρνε τὶς όρισμένες δημοκρατικές θέσεις των ένδιάμεσων
δυνάμεων (μικροαστικὴς καὶ μεσοαστικὴς τάξης) σα θέσεις εγε-
νικότερα όλόκληρου τοῦ παλαιοδημοκρατικού κόσμου» κι έφτανε
έτσι σ” ένα έξωραὶσμό τοῦ πραγματικού αντιδραστικού ρόλου των
έπροσὡπων της μεγαλοαστικὴς τάξης στό χῶρο ιτοῦ Κέντρου. 'Ἡ
ίδια αύτὴ δογματικὴ θεώρηση δδὴγησε τό Ζαχαριάδη, ύστερα από
τόν τερματισμό του έμφυλίου πολέμου, σε ένα αντίστροφο, σεχτα-
ριστικό τώρα σχὴμα.

"Κ έκτίμηση τοῦ Ζαχαριάδη, πως ό Πλαστὴρας έπαιζε τό ρό-
λο κυματοθραύστη του λαϊκού αγώνα, ὴταν σωστὴ καὶ σωστα έ-
στρεψε ένάντια στόν Πλαστὴρα -- έκπρόσωπο μιας μερίδας της
μεγαλοαστικὴς τάξης--τα κύρια χτυπήματα του ΚΚΚ. ”Κκα-νε
όμως τό λάθος, στοὺς στόχους αύτῶν τῶν χτυπημάτων να συμπε
ριλάδει καὶ τὶς ένδιάμεσες μικροαστικὲς καὶ μεσοαστικές δυνά-
μεις καὶ δὲν είδε τὶς αντικειμενικά εόνοϊκὲς προϋποθέσεις ποὺ δη-
.μιουργοῦνταν ύστερα από τόν τερματισμό του έμφυλίου πολέμου
για τὴν απόσπαση τῶν δυνάμεων αότῶν από τὴν αντιδραστικὴ έ-
πιρροὴ της ὴγετικὴς κορυφης του Κέντρου. Αύτό ὴταν μια σεχτα-
ριστικὴ θέση.

Κωρὶς να ύποτιμηθεὶ' ὴ σημασία ποὺ θα είχε τό να τραδηχτουν
στόν άντιιμπεριαλιστικό αγώνα, έστω ὡς ένα όρισμένο. δαθμό κι
ὡς μια όρισμένη περίοδο, οί δυνάμεις τῆς μεσαίας αστικὴς τάξης
ίὴ ένα μέρος τους) , ό λαθεμένος χαραχτὴρας τὴς θέσης του Ζα-

χαριάδη απέναντι στὶς ένδιάμεσες κοινωνικὲς δυνάμεις πρέπει να
έκτιμηθει κύρια από τὴν αποψη της αρνητικὴς έπίδρασης ποὺ άσ-
κουσε ὴ θέση αύτὴ στὴ σταση τῶν μικροαστικῶν στρωμάτων, ποὺ
αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό πρόδλημα τῆς άντιιμπεριαλιστικης
δημοκρατικὴς έπανάστασης στὴν Ἑλλάδα.

Στό Το συνέδριο του ΚΚΒ δ Ζαχαριάδης έλεγε: «Πολλοί σύν-
τροφοι είπανε δτι ένα δασικό χαραχτηριστικό, ποὺ χαραχτηρίζει
τὴ σημερινὴ κατάταξη δυνάμεων στὴν Ἑλλάδα, είναι ὴ ύπαρξη
μιας μάζας ποὺ ταλαντεύεται καὶ δὲν έχει πάρει ξεκαθαρισμένο
προσανατολισμό. Καθηκον μας είναι να όοηθὴσουμε αύτὴ τὴ μά-
ζα να ξεκαθαρίσει τὴ θέση της, να πάρει ένα δημοκρατικό προσα-
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νατολισμο έστω καί κάτω άπο τοι φτερά του δημοκρατικου Κέν-
τρου». Έτσι, άντί νά δάλει ζήτημα πάλης γιά νά κερδηθουν οί τα-
λαντευομενες μάζες άπο το λαϊκο κίνημα, τίς έσπρωχνε «κάτω άπο
τοι φτερά τοῦ δημοκρατικου Κέντρου», δηλ. στὴν άγκαλιά τῶν έκ-
προσὡπων της μεγαλοαστικὴς τάξης ποὺ κυριαρχουσαν πολιτικά
μέσα στο Κέντρο. Ἐνῶ, ὺστερα άπο τον τερματισμο του έμφυλίου
πολέμου, μὲ τὴν κατεύθυνση του κυρίου χτυπὴματος ένάντια στίς
ἐνδιάμεσες κοινωνικὲς δυνάμεις, άποδιωχνε τίς μάζες αὺτὲς καί στε-
ρουσε άπο το λαϊκο κίνημα τὴ δυνατοτητα να τίς άποσπάσει άπο
τὴν έπιρροὴ τοῦ Πλαστήρα. Κατά οάθος, τοι λάθη του Ζαχαριάδη
έχουν πάντα δεξιο οππορτουνιστικο χαραχτὴρα. "Οσο κι άν παίρ-
νουν μερικές -φορές «άριστερὴ» μορφη, στὴν οὺσία έκφράζουν τὴν
ίδια πολιτικὴ του συμδιὅοισμοῦ καί τὴς συνθηκολογησης μπροστά
στὴν πίεση του ξένου ίμπεριαλισμοῦ καί της ντοπιας άντίδρασης.
Αὺτο φαίνεται ίδιαίτερα χτυπητά στον πολιτικο προσανατολισμο
ποὺ χαράζει ο Ζαχαριάδης γιά το λαϊκο κίνημα στὴν περίοδο ὕστε-
ροι άπο τὴν ὺποχὡρηση του ζίθάθ.

Τὴν περίοδο αὺτὴ ο Ζαχαριάδης μιλάει πολὺ γιοι ιιάμερικανο-
κρατία» καί δάζει ζητημα ιιάντιαμερικάνικης έθνικὴς συγκέντρω-
σης». "Αλλά το περιεχομενο ποὺ δίνει στὴν πολιτικὴ αὺτὴ κάθε άλλο
παρά εάντιταμερικάνικο» εἶναι. Στά <<]]ροδλὴματα καθοδηγησης
στο ΚΚΕ» ο Ζαχαριάδης καταγγέλλει το <<σεχταρισμο» καί κριτι-
κάρει τον Παρτσαλίδη, ποὺ στὴ 2η ολομέλεια της ΚΕ. τοῦ ΚΚΕ
(Ὁχτὡὅρης Ιθἕἠ) πρότεινε στο προγραμμα έθνικῇς ένοτητας νά

περιληφθεί, άνάμεσα στ” άλλα, καὶ το ζητημα τὴς έθνικοποίησης
του ξένου κεφαλαίου. Ὁ Ζαχαριάδης λέει, πως αὺτο άφορ-οι το εμά-
ξιμουμ προγραμμα» της <<οοσιαλιστικης Έλλάδας» καὶ πως «στο
σημερινο στάδιο άντιαμερικάνικης έθνικης συγκέντρωσης... θάχε
σάν άποτέλεσμα ένα στένεμα του ἐθνικοῦ μετώπου. Καί αὺτο θάταν
ζημιά. Το προγραμμα έθνικῆς συγκέντρωσης περιλαμδάνει Κίρὴ-
νη ·- Δημοκρατία --- Ἱονεξαρτησία - Ψωμί. Κι οιὺτο σ μ ε-
ρ οι είναι δ,τι χρειάζεται» (Σημ.: ὺπογρ. Ζαχ.) . Τί είδους «άνε-
ξαρτησία» δμως θάταν αὺτη, ποὺ θά έμποδιζοταν άπο το αίτημα
τῆς έθνικοποίησης του ξένου κεφαλαίου, αυτο ο Ζαχαριάδης δέν
το έξηγεῖ. Ξεκαθαρίζει ομως, πως στο στάδιο αὺτο (<<σὴμερα») δὲ
δάζει ζητημα πάλης γιά τὴ ριζικὴ άνατροπὴ τῆς άμερικανοκρα-
τίας, πράγμα ποὺ το συνδέει μὲ τὴν πραγματοποίηση της σοσιαλι-
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στικῆς έπανάστασης σέ κάποιο άπὼτερο μέλλον. Γι” αὺτο καί το
σχημα τῶν δυνάμεων ποὺ διαγράφει είναι τοσο ιιπλατὺ» ποὺ νά
μὴν άφὴνει κανέναν έξω. <<”Ολοι οί ίἶθίλληνες καί οί "Ελληνίδες
σ” ο π ο ι οι δ ὴ π ο τ ε τ ά ξ η καί παράταξη κι άν άνἠκουν,
έχουν θέση στὴν _ . πατριωτικὴ συγκέντρωση» (Ση ὺπογρ.
δικη μας). Ἑδῶ τυπεράνω τάξεων» τοποθέτηση έχει σδὴσει έν-
τελῶς τ έ φίλους καί σὲ έχθροὺς του πραγματικά
αντιαμερικανικου - ντιιμπεριαλιστικου άγῶνα. Στὴν οὐσία, πέρα
άπο τίς προσωρινές υγές» του Ζαχαριάδη προς τά «άριστερά»,
τοὺτη ὴ τοποθέτηση έκφράζει πιο καθαρά το μονιμο προσανατολισμό
του σ ·ξιές οππορτουνιστικές κατευθύνσεις. Αὺτο είναι έκδηλο
καί στὴν ίδιαίτερη προσήλωση ποὺ δείχνει ο Ζαχαριάδης στον
τκοινοδουλευτικο άγώνα».

Ὁ Ζαχαριάδης μιλάει πολὺ τὴν περίοδο αὺτὴ γιοι τίς έκλο-
ί στά <<Προδληματα καθοδὴγησης στο ΚΚΕ» ὺποστηρίζει

τ αποψη πως «άν πραγματοποιηθεί ὴ δημοκρατικὴ ένοτητα,
πάνω σ” ένα έλάχιστο προγραμμα είρὴνης -¬- δημοκρατίας -_ ά-
μνηστίας καί άνακοὺφισης του λαου, οί δημοκρ ... δ υ ν ά-
μεις, έφοσον οί έ τ νουνστοι-
χειὡδικα λέφτε,..... τ ίςδυνατοτητεςκαίμὲ
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το πλειοῷηφικο νά συντριῷουν την αμερικανουδουλεία καί τον Πα-
πάγο της» ίΣημ.: ὺπογρ. Ζαχ.) . Καί άκομα πως τάνὡτατη έκφρα-
ση καί άγωνιστικο έπιοτέγασμα» της κοινοδουλευτικὴς καί έξωκοι-
νοδσυλευτικῆς πάλης ιηκιά μια είοηνικὴ - δηιιοοςοατικὴ πορεία καί
ἐξέλιξη στὴν Ἑλλάδα» «στο σημερινο στάδιο» «πρέπει νάναι ο σχη-
ματισμος μιάς δημοκρατικὴς κυδέρνησης», ποὺ θά τὴν άποτελέσουν
«ολα τοι Κομμάτα, λαϊκές οργανώσεις, προσωπικότητες, ποὺ συγ-
κροτουν τὴν έθνικὴ λαίκὴ ένοτητα καί άποδέχονται το έλάχιστο
δημοκρατικο προγραμμα -έθνικὴς σωτηρίας». Αὺτὴ ὴ τοποθέτηση
δὲ θά είχε τίποτε νά ζηλέψει άπο τίς θεωρίες ποὺ προδαλαν στὴν
έπομενη περίοδο οί ρεδιζιονιστές τύπου Κολιγιάννη - Παρτσαλίδη,
σχετικά μέ τίς δυνατοτητες Μ κές δημο-κρατικές άλλα-
γές μέ τον κοινοδουλευτικο ο και γ αγματοποίηση οὺσια-
στικοῦ έκδημοκρατισμοῦ της χωρας χω οιτροπὴ της άμερικα-
νοκρατίας. Ὁ Ζαχαριάδης έδῶ έκθειάζει τ <<έκλογές» τὴς άμερι-
κανοκρατίας καί σπέρνει «κοινοδουλευτικἑς» -αὺταπάτες, καλλιεργεί
τὴν οππορτουνιστικὴ θεωρία πως εἶναι δυνατο τκοινοδουλευτικά καί
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9.. ῃῖι-ί ιῖ-'ί'_-έξωκοινοοουλευτικά οληθεί μιά δημοκρατικὴ κυοέρνηση καί
νά έφαρμοσει ένα προγραμμα ιιείρήνης -- άνεξαρτησίας - δημο-
κρατίας -- έπιοίωσης», ένω θά διατηρείται ή άμερικάνικη ίμπε-
ριαλιστικὴ κυριαρχία στὴ χώρα. Λὺτὴ ή γραμμὴ άποπροσανατολιζε
το Κόμμα, έσπερνε αὺταπάτες καί συγχὺσεις στίς γραμμές των κομ-
μουνιστῶν καί άνάμεσα στίς λαϊκές μάζες, μείωνε καί άλλοίωνε
τὴ σημασία των έπιτυχιων ποὺ άναμφισοὴτητα είχε σημειώσει
στὴν περίοδο αὺτὴ το λοιίκοδημοκρατικο κίνημα στο δρομο γιοι τὴν
άνασὺντοιξη τῶν δυνάμεων του ὕστεροι άπο τὴν ὴττα τοῦ 1949 καί
γιά τὴν οργάνωση καί καθοδήγηση των λαίκῶν άγὼνων.

“Ό οππορτουνισμος του Ζαχαριάδη δρὴκε τὴ χαρακτηριστικὴ
του εκφραση στὴν ΚΔΑ. ”Η ΚΔΑ δημιουργήθηκε μέ τὴν πρω
οουλία τῶν κομμουνιστῶν, τ ρφες συνθηκες ποὺ διοιμορφ -
θηκαν στὴ χωρα ὕστεροι τερματισμο του έμφυλίου πολέ-
μου, σοιν ένας συνασπισμ των κομμάτων τὴς δημοκρατικὴς ίΑρι-
στερας καί στὴν πορεία μετατράπηκε οὺσιαστικοι στὴ ιινομιμη
Μ .. - .. ιι, . „_ _: ι
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ιρραση» του λαικοοημοιιρατικου κινημοιτο αποφασιστικο -
καθοριστικο το ρολο τῶν κομμουνιστῶν στ ωση τὴς πολι-
τικῆς της καί ολης της ζωης καί δράσης της. .σε κάθε συγκεκρι-
μένη περιοδο, στὴν πολιτικὴ καί στὴ δράση της ΚΔΑ άντανακλουν-
ταν γραμμὴ καί το πνεῦμα τὴς καθοδήγησης του ΚΚΕ). .έιὺτο ί-
σχύει καί γιά τὴν περίοδο της καθοδήγησης Ζαχαριάδη.

ΕΨἹ σ ε-Μ ι ε ιι τι ιγ νιναι αναμφισοηιητο πως η Κ-ΔΑ συνεοαλε στη ποιηση
των δυνατοτήτων νομιμης δράσης, στο πλάταιμα καί στην ανάπτυ-
ξη τοῦ κινήματος. "Ολα οιὺτά ομως έγιναν πάνω σέ τορτουνιστι-

δάση, μέ άποτέλεσμα το πλάταιμα καί τὴν άνάπτοςη οχι του
πραγματικοί έπαναστατικου ί. ' ένος στὴν οὺσία ρεφορμιστικοὺ.
νεοσοσιαλδημοκρατικοὕ κινὴματος. Μέχρι το 19ὕὕ, ΚΔΑ εἶχε με-
ταοληθεί σ” ένα φυτὡρ ο του οππουρτουνισμοὕ καί σ” ολη τὴν καθο-
δηγητική της ίεραρχία κυριαρχοὕσαν διάφ τ γραφειοκρατικέ·
κλίκες αστοποιημένων στελεχών, ποὺ ονταν μονο γιοι τ
οουλευτιλίκι καί γιοι το προσωπικο τους εμα. Στὴν ΚΔΑ είχαν
κυριαρχήσει τά μικροαστικοι στοιχεία κι αὺτοι καθοριζαν φυσιο-
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ΩΟ. ίΩἔ Θγνιυμια. της, τ οιτρομσιωναννν τους αγιιίνισίες και τους «προετοι-

μαζαν» γιά τὴ -«μεγάλη» ρεοιζιονιστικὴ ιιστροεοή».
”Κνα σημαντικο κεφάλαιο τὴς καθοδήγη-σης Ζαχαριάδη άντι-

·προσωπεὺει στάση του άπέναντι στὴν πολιτικὴ καί στὴν καθο-
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δήγηση του ΚΚΕ της περιοδου τὴς γερμανοιρασιστικὴς κατοχής
καί το έσωτερικο καθεστως ποὺ έπέοαλε στο ΚΚΕ ὕστερα άπο το
194ὕ.

"Οταν στά 1945 ο Ζαχαριάδης άνέλαοε πάλι τὴν καθοδή-
γηση τοὕ ΚΚΕ, άποφυγε νά κάνει μιά κριτικὴ στὴν πολιτικὴ καί
στὴν καθοδήγηση του ΚΚΕ τὴς προηγουμένης περιοδου καί άργο-
τερα ίσχυρίστηκε πως το Κομμα δέν ήταν ωριμο τοτε γιά μιά
τέτια κριτική, ποὺ μποροὕσε τάχα νά προκαλέσει κλονισμο καί

άσπαση στίς γραμμές του. Αὺτὴ ή έξήγηση, κι άν άκομα γινοταν
χτὴ σάν είλικρινής, κάθε άλλο παρά θά χαραχτήριξε τὴ στάση

του Ζαχαριάδη σοι μαρξιστικὴ λενινιστική. Γιατί ο μαρξισμος --
λενινισμος διδάσκει πως κριτικὴ καί αὺτοκριτική, ποὺ άποτελεί
νομο στὴ λειτουργία τοῦ κομμουνιστικοῦ κομματος, είναι άπολυτα
άναγκαία, ὕστερα ίδιαίτερα άπο μιά ήττα τοῦ ένοπλου άγωνα. Καί
χωρίς μιά ολοκληρωμένη καί ἐπιστημονικὴ άνάλυση γιά τά αίτια
αὺτὴς τὴς ὴττας, δέ μπορεί το Κομμα νά ξεκινάει γιά καινοὺριο
ένοπλο άγωνα. Το πιο πιθανο, ωστοσο, είναι πως ο Ζαχαριάδης
δὲν έκανε στά 194ὁ κριτικὴ στὴ γενικὴ πολιτικὴ τοῦ ΚΚΕ- στά
χρονια του ΕΑΜικοὕ άγωνα, γιατί θεωροὕσε πως ὴταν σωστὴ (αὺ-
το είπε στὴ 19η ολομέλεια) καί είχε άρχίσει καί ο ίδιος αὺτὴ τὴν
πολιτικὴ άκριοως νά έφαρμοζει στὴν πράξη καί νά στηρίζει εθεω-
ρητικά». "Οσον άφορά τίς είδικές εὺθὺνες των μελων της καθοδήγη-
σης του ΚΚΕ στά χρονια της γερμανοφασιστικὴς κατοχής, αὺτές
οὺσιαστικά τίς κουκοολωσε γιά νά έξασφαλίσει τὴν άναγνωριση της
δικης του προσωπικὴς κυριαρχίας στο κομμα.

'Ύστερα άπο τὴν ὴττα του 1949, οταν στὴν καθοδήγηση του
ΚΚΕ δυνάμωσε ο φραξιονιστικος άγωνας, ο Ζαχαριάδης, γιοι νά άν-
τιμετωπίσει τοὺς άντιπάλους του στὴν πάλη γιά τὴν κομματικὴ έ·
ξουσία, «άνακάλυψε» καί άποκάλυψε ολα τά λάθη τους, πραγματι-
κά καί μή, τοὺς φορτωσε ολες τίς εὺθὺνες καί γιά τὴν περίοδο της
γερμανοφασιστικὴς κατοχὴς καί γιοι τὴν περίοδο τοϋ ένοπλου άγω-
να 1946 - 1949. Τοὺς έογαλε, ολους σχεδον, τχαφιέδες», τπράχτο-
ρες τοῦ έχθροῦ», «προοοκάτορες» κ.ο.κ. καί διακήρυξε τὴν τορθοτη-
τα» της δικης του πολιτικής. Με τὴ μέθοδο αὺτὴ προκαλοῦσε τὴ γε-
νικὴ δυσπιστία σχετικά μέ τίς «καταγγελίες» του καί έμποδιξε μιά
ἔρευνα άντικειμενική, ποὺ μπορεί νά έφερνε στο φῶς στοιχεία γιά
τὴ δράση του ταξικοὕ έχθροῦ στίς γραμμές του Πἰίδ.

0?οἱ Π,Γ-



ΓΙΑ 'ΓΔ οθ ΧΡΟΝΙΑ 'ΙὉ1' Κ.Κ.Ε. ίιὅ

Η σοι Ξ-ΕΕνω το Κομμα είχε αναγκη άπο μ θιά κριτικὴ άρχων γιά
η που εἶχαν διαπραχτει, μιά ίδεολογικὴ πάλη γιά το ξερίζω-

μα του οππορτουνισμοὺ, ο Ζαχαριάδης, ίδιαίτερα ὕστερα άπο
1949, υίοθέτησε τίς διοικητικές μέθοδες γιά τὴ λὺση των ίδεολο-
γικῶν προολημάτων.

Πολλοί άπο ·· οὺ διέγραψε άπο το Κομμα ή καθαίρεσε
Ψ Η ιι π ιιτα καθοδηγητι του οργανα ο Ζαχαριάδης, ήταν άξιοι για να

ποστοὕν τέτια μέτρα καί τιμωρίες. Τά κίνητρα ομως του Ζαχα-
ριάδη δέν ὴτ-αν ίδεολογικά - πολιτικά - κομματικά, άλλά φροιξιονι-
στικά - προσωπικά. Αὺτος άπλως έκμεταλλεὺτηκε τά λάθη καί τίς
ὰδίδίαμίέ-6 Τῶν ᾶνίιπάλων τον γιά νά τοὺς έξουδετερωσει. Γενικεὺον-
τας έξάλλου τά ιιχτυπήματά» του, δημι ησε ενα κλίμα ποὺ κατα-
πίεξε ολο το Κομμα. Το καθεστως τὴς ωμὴς παραοίασης των άρχιῖιν
τοῦ Δημοκρατικοὕ Συγκεντρωτισμοὕ, ποὺ είχε κυριαρχήσει στο
Κομμα καί στά καθοδηγητικά του οργανα στά χρονια του άντιχι-
τλερικοῦ άγωνα, ένταθηκε στην περίοδο τὴς καθοδήγησης του Ζα-

Οὐΰίαστίκἀι °'-ίῖὁ ΚΚΕ έπιολὴθηκε καθεστως τέπαναστα-
τικοὕ τσελιγκάτου», καθεστως προσωπικὴς κυριαρχίας τοῦ Ζαχα-
ριάδη.
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γ ά τὴν κομματικὴ ἐξουσία και οί άντίπαλοι του Ζαχαριάδη πέρασαν
ιο δραστήριες ένέργειες. Ἐκμεταλλευομενοι τά λάθη καί τίς

μεθοδες του Ζαχαριάδη ἔενἠκωσαν έκστρατεία μέ τὴ σημαία τὴς
ςίδίένένωσηε τὴ-2 πο)-ίίικὴειι καί τὴς τάποκατάστασης των λενινι-
στικων άρχων» στο ΚΚΕ, ένω στὴν πραγματικοτητα αὺτοί οί ίδιοι
ήταν ξεσκολισμένοι οππουρτουνιστὲς καί φ ονιστές, παθιασμένοι
ἀνίίπαονί ίὴε ὲίίνιιναστατικὴς πολιτικῆς και των έπαναστατικων άρ-
χων τοῦ κομμουνιστικοὺ κομματος. "Εχοντας άποκαταστήσει δεσ-
μοντ νο τὴ χρουστσωφικὴ κλίκα, σκάρωσαν οι άντικομματικὴ -
άντεπαναστατικὴ έξέγερση πλατιάς κλίμακας στὴν κομματικὴ ορ-
'Υἀνωση ί-“ἦε Τνίϋκὲνδης καί προκάλεσαν τὴ οίαιη έπέμοαση τὴς
χρουστσωφικὴς άστυνομίας ένάντια στοὺς κομμουνιστές το Φθινο-
πωρο τοῦ 19ἔ›ίὔ. Γι” αὺτή τους τὴν οι θά μείνουν γιοι πάντα
στιγματισμένοι μπροστά στο κομμου .ίνημα τὴς Έλλάδας.
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7. Το Κ.Κ.Ε. στὶς παραμονές τὴς χρουστσωφικὴς
ἑπἑμβοισης.

”Κ έξέταση τὴς πολιτικὴς καί τὴς δράσης του ΚΚΕ, άπο τὴν
έποχὴ τὴς ίδρυσής του το 1918 ως τίς παραμονές τὴς χρουστσω-
φικὴς έπέμοασης στοι 19ίἶ›θ, οδηγεί στο συμπέρασμα πως το ΚΚΕ δέ
μπορεσε νά γίνει ένα πραγματικοί μαρξιστικο - λενινιστικο κομμα,

οι το |
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Γι! -ΙΗ “Ω 8"-ένα άληθινά έπαναστατικο κομμα τοῦ προλ του, ίκανο νά συν-
”':. τὴ γενικὴ οίλήθεια του μα Η - λενινισμοὕ μέ τὴ συγκεκρι-

έπαναστκτικὴ προιχτικὴ στὴν Ἑλλάδα, ένα κομμα ποὺ νά
τ ιιοι έπανοιστατικὴ πολιτικὴ γραμμὴ, μιά έπαναστατικὴ ορ-

υση, οι έπαναστατικὴ καθοδήγηση καί πάνω στὴ οάση αὺτὴ
γο δεσμοὺς έ τίς πλατιές μάζες των έργαζομένων καί

πρωτα - πρωτα μέ την έργατικὴ τάξη. Μέ έξαίρεση τὴν περίοδο
19δ1 - 19δο, οταν έγινε μιά προσπάθεια σέ σωστὴ - άν καί
μονοπλευρη -- κατεύθυνση, ποὺ είχε ορ οι θετικά άποτελέσμα-
τα, σ” ολα τοι άλλα χρονια τὴς ζωὴς καί τὴς ὕπαρξής του το ΚΚΕ
κυριαρχοὺντοιν άπο τον οππορτουνισμο στὴν πολιτική του καί τίς
άλληλοδιάδοχες κρίσεις των καθοδηγήσεων , ένω ο άντικομμα-
τικος φραξιονισμος δὲν έπαψε νά κατατρωει τοι θεμέλια τὴς ίδιας
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τὴς οποιρξὴς του.
Παρ” ολα οιύτά, ὴ έπαναστοιτικὴ έ ` ξ άνακοπηκε στο

ΚΚΕ. Ἡ έξέταση ολης τὴς ί -· τ-σο ηγεί έπίσης στο
συμ ως, παρα τον ππορτουνισμο καί τοι λάθη των
καθο σεων του, Κομμα είχε άναπτυχθεί μιά
ίσχυρὴ ταναστατικὴ ποὺ τὴν άποτελου-σε ὺγιὴς
μερίδα των μελων καί στελ 2 του -¬ κύρια κατωτερων καί με-
σαίων. Οί κομμουνιστές αὺτο σαν τ χυρο οπλο τὴς πίστης
στὴν ύποθεση του κομμουνισμοὺ καί τὴς έπανάστασης, ποὺ τοχαν
αποχτησει και οικονισ- μεσα σκληρούς ταξικοὺς άγωνες στο
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στατικο τους πνεῦμα τοὺς γγησε πάντα σωστά κα τίς κρί-
σιμες καμπές τοῦ ΚΚΕ ὴρθαν σέ άντίθεση μὲ τίς οππουρτουνιστικές
καθοδηγήσεις του καί τὴν π ή τους. Ετ · εια τὴς χιτλε-
ρικὴς κατοχὴς ὴταν ένάντια στὴν πολιτικὴ του ιοάνου καί τὴς
Γκαζέρτας, ὺπέρ μιάς προετοιμασίας γιοι τὴ σύγκρουση μέ τοὺς "Αγ-
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Έΰ ε4 _--ιογλουε νιαὶ τὸν αποφασιστιαδ αγώνα για τὴν ἐξουσία. ν πορεία
εοο Δεαεμορη. υπερ τα-±. οαοωηρωτινῆι αναμέτρηση; νὲ τον αννα·
οιὁ ὶμπεριαλι-σμὸ νιαὶ ἐναντια στὴ Βαρκιζα. Στἠ μεταδαραιιζιανἠ πε-
ρίοδο. ὑπὲρ τοῦ γρήγορου καὶ αποφασιστιπου ξετυλὶγματο; του
ἔνοπλου αγώνα καὶ ἐναντια στὴν πολιτικὴ τῶν ταἶιαντεύσεων ααὶ
του συμδιδασμου μὲ τους αγγλο.αιι-εριαανου; ααὶ τὴν αντίδραση. Αὐ-
τοὶ αποτελουοαν τὴν τἐπαναοτατινιὴ ψυχὴν του ΚΚΕ καὶ διατη-
ρουσαν ασὅεστη τὴν ἐπαναστατιαἡ του φλογα. Ἱἰταν παντα μὲ τὸ
λαό. πλαὶ του. επικεῳαλῆ; του. Οἱ ἔναπλοι αγώνες. στα χρόνια τηε
γεου.α·νοτρασιστιν.·ῖγ; ·πατοχῆ; ·.×.αὶι ατἠν περίοδο Ιθεὶέὀ - Ιἱὶἐθ. δὶ-εν
δδἠγησ-αν σὲ νίκη. ἐξαιτὶας τῆι; ὁππουρτου·νιστιπ·ῆ; πολιτικῆς τῶν
οιαθοδηγἡσεων του ΚΚΕ. αλλα ὁ λαδι; γνώρισε του; νιομμουνιστὲ;
σαν τοὺς πρωτοπὁρου; νιαὶ ατραμηιϋυς μαχητὲσ της ὑποθεσἡι; του.
τοὺε εὶδε να πολεμοῦν παλαηααρὶσια μὲ τ” απλο στο χέρι γι η
λευτερια ααὶ τὴν προαοπὴ του τόπου. να πέφτουν ῆρωιαα και μὲ
τὸ κεφάλι ψηλα μπροστα οτα .ὲατελεστιαα αποσπάσματα τῶν νιατα-
χτητῶν καὶ τῶν μοναρχοφασιστῶν. Καὶ γι” .” δ δἑθηπε μαζί του;
μὲ απαταλυτουη δεσμούς.

Στὶἔ παραμηνὲιἐ τῇ; χρουοτσιυφιαῆ-ς. ὲπἑμὅασνῃ. τὸ ΚΚΕ). δια-
δρωμἑνο απο τὸν ὁππορτουνιομο ὶδεολογιαα - πολιτινια - δργανωτι-
κα. -ἦταν ιιἔτηιγιοιι να δεχτετ τὸ ρεὅιζιονισγιὁ χρουστσωεριαου τύπου.
Μέσα στοὺι; κόλπους του δι εἶχαν ξεπεταχτεὶ- καὶ ἦταν ἐπὶση;
ἕτοιμει; " δυναμεις ἐπιεὶνειη θα απονιρουαν τὴ ρεδιζιονιστινιἠ
ὲπὶθεσιο καὶ θα συνέχιζαν τὸν ὲπαναστατινιὸ αγώνα πατω απο τὶι; ση-
μαἱεσ τοῦ γιοιρξι - Ϊιενινισμοὕ καὶ τοῦ °κσμμ.Ο°υνισμΟῦ.
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8. 'Ἡ εἰσβολὴ του σύγχρονου ρεβιζιονισμου στὸ Ιί.Ιί.Ε.

οι” Ἱτἶ χηουστσωφιπὴ ἔπέμβαση στο ΚΚΕ” καὶ αντε-
παναστατωνα νηαμμὴ τῆς αὅης ὁλ0μἔλΕι€1ς11 Ἐὥνα

ηεβιζιονιστῶν του Ζυἑῖὅ.
'Ν Η-τ ε _ ~ .__ Η „_._ 'αν ν Η”Ϊ”στερα ιο θανατο του Σιανιω. .ιιην νιαθοοηγηση του

ΚΚΣΕ καὶ του ετιοιοῦ πρατουι; ἐπιὕλἠθηνιε ιοοαξιονιστιαα
αντιαομματινιὴ οἱ Χοουστσὼφ ποὺ μὲ το Ζθὸ συνέδριο του
ΚΚΣΕ. το Φλεὅαρη του Ιθῦθ. πρὀδαλε ανοιχτα μια αντεπαναστα-
τιοιὴ ρεὅιζιονιστινιὴ πλατφὁρμα καὶ δημ.ιοὐ.ογῃσε τὶγ δαση για τὴν

οι9)
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αναπτυξη του σύγχρονου ρεύιζιονισμου.
Για να ύποταξει το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα στη ρεύιζιονι”

στικη πολιτικη της. η χρουστσωφικη κλίκα κατέφυγε σέ καθε λο-
γης μηχανορραφίες καὶ σὲ ώμἐς έπεμύασεις στα ἐσωτερικα τῶν κομ-
μουνιστικῶν κομματων διαφόρων χωρών. Τέτια ηταν η δραση της
καὶ σὲ σχέση μὲ το ΚΚΕ.

”Αμέσως ύστερα από τό θθό συνέδριο του ΚΚΣΕ. η χρουστσω-
φικη ρεύιζιονιστικὴ κλίκα πραγματοποίησε μ '. χωρίς προηγού-
μενο στην ίστορία τῶν σχέσεων αναμεσα σὲ κομμουνιστικα κόμμα-
τα. αληθινα πραξικοπηματικη έπέμύαση στα έσωτερικα τοῦ ΚΚΕ).
Ἐκμεταλλευόμενη το κύρος του ΚΚΣΕ καὶ χρησιμοποιώντας τη
δύναμη τῆς κρατικῆς ἐξουσίας που διέθετε. ·ῆ χρουστσωφικη κλίκα.
αφου παραμέρισε τα νόμιμα όργανα του ΚΚΕ. συγκρότησε μια
«ἐπιτροπη» μέ τη συμμετοχη έκπροσώπων πέντε κομμουνιστικῶν
κομματων της Άνατολικης Εύρώπης. που ύρίσκονταν κατω από τόν
πληρη έλεγχό της. καὶ έκπροσώπων του ΚΚΣΕ. τη λεγόμενη
τέπιτροπη Κουουσίνεν - Ντέιζ». καὶ προχώρησε. τό Μαρτη τοῦ
Ιθύθ. στην όργανωση μιας παρασυναγωγης όππουρτουνιστῶν πού
όνομαστηκε ιιθη πλατια όλομέλεια τῆς ΚΚ. καὶ της τοῦ
ΚΚΒ». Σκοπός αύτῆς της παρασυναγωγης ἦταν να έπιόληθεῖ στο
ΚΚΕ η αντεπαναστατικη τύιζιονιστικη γραμμη του θθοῦ συνε-
δρίου του ΚΚΣΕ καὶ να ιιαναδειντεὶν μια ι<καθοδηγηση›› ύπακουη
στα υστσωφικη κλίκα. πρόθυμη να έφαρμόζει πειθἡνια καὶ τυ-

·· ·· έντολ ές· της. Ἡ σύνθεση τη-ς παρασυναγωγ-ῆς έγγυουνταν
γν έπιτυχία οιύτου του σκοπού. Πραγματικα. σύμφωνα μέ τὶς έπί-

σημες μολογίες τῶν .ρεύιζιονιστῶνι στην περιύόητη εθη όλομέ-
λεια της Κ.Ε.›› πηραν μέρος όλα τα μέλη της που είχαν κα-
θαιρεθεὶ καὶ διαγραφεί από μέλη του Κόμματος απο τό Ιθαῦ
καὶ ύστερα για όππορτουνιστικη καὶ φραξιονιστικη δραση. καθώς
έπίσης «σημαντικός αριθμος στελεχών» που προηγούμενα. για πα-
ρόμοιουη λόγους. είχαν ύποστεὶ αναλογε κομματικές κυρώσεις.
”Ολοι αύτοί. έντελῶς αφυσιολογικα» αφού αποκατέστησαν
πρῶτα τούς έαυτούς τους καὶ αύτοανακηρύχτηκαν <<θύματα διω-
γμῶν» .αὶ ιι·ἦρωες››. υὶοθέτησαν τη ρεύιζιονιστικη «στροφη» του
2Οου συνεδρίου τού ΚΚΣΕ] καί. σύμφωνα μέ τὶς έντολὲς τῶν χρουσ-
τσωφικῶν. ιιανέδειξανν μια <<καθοδἠγηση›› μέ έπικεφαλης τοὺς Κο-
λιγιαννη - Παρτσαλίδη.
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Σύμφωνα μὲ τό πρότυπο της αντιμαρξιστικης - αντιλενινι-
στικης γενικης γραμμης του '2θού συνεδρίου του ΚΚΣΕ. διορι-
σμἑηη καθοηηγητικη κλίκα Κολιγιαννη - Παρτσαλίδη έπεξερ-
Υἀσ-τη-..Ξ τη ηιμἡ της αντιμαρξιστικη - αντιλενινιστικη γενικη
Υραγςγςογ Ύ-.ει τη ΚΚΕ. Στό δασικό της περιε·λό·μενο. σώτη γγ ραμμη
προόληθηκε μέ την εθη πλατια όλομέλεια της Κ.Ε. τού ΚΚΕ» τό
Μάρτη -.τοῦ 19ηθ_ Συγκεκριμενοποιηθηκε. όμως. καὶ πηρε τη μορφη
μιας -συστηματοποιημένης. όππορτουνιστικης - αντεπαναστατικης
πχα-ηιρόρμ_α._-Ξ. μὲ τις αποφασεις της Της όλομέλειας (Φλεύαρης ῦἴ)
και της 8-ηη ὁλρμέλειας (Γενάρης ῦθ) της Κ.Ε. καὶ αργότερα μέ
τις ὰπρφὰσςι.-Ξ τοϋ Θου συνεδρίου (ΙΘΘΙ) του ρεόιζιονιστικού κόμ-
ματος.

Μέ την πλατφ α που πρ λαν. οί ρεόιζιονιστές προσπαθη-
σαρ πρῶτα -νὰ -περιορίσουν τὶς προοπτικές του προλεταριακου κινη-
μα-.-Οἑ. νὰ μς·ι;α_±ρὲψουν ΚΚΕ από κόμμα της προλεταριακης
ἐπαρἀστασ-ηη σὲ ιοκόμμα της έθνικοδημοκροιτικης αλλαγης» καὶ ύ-
στερα, μέσα ἀπὸ διαφορες θεωρίες για «όαθμιαὶο ξηλωμα της
μερικανοκρατίας» καὶ στό όνομα διαφόρων καθε φορα δηθεν στα-
δίων, ποὺ αη-ηηὶ ἐκινοούσαν, έφτασαν στην ούσιαστικη αρνηση τοῦ
ἀντιαμερι-κἀυι-μου ν- αντινατοίκου αντιιμπεριαλιστικου αγώνα καὶ
πρησαυατὀλισαν -ερ λαϊκό κίνημα στην έπιδίωξη μιας «δημοκρα-
τι-,ιηπηίησνρ του αρχοντος συστηματος της αμερικανοκρατίας.

Σὲ πηιηρη ὰρμονία μέ την αρνηση τών έπαναστατικιῖιν σκο-
πών -ως) ρ_ιυημ_ο_·±,ρς. ια. ρείόιζιονιοτὶες πρίΐόαλαν τη 'όεωρὶα για τη
ιι°ὀμ¬μα±ἐ.τη-να εὶρηνικου κοινοόουλευτικοῦ περασματος στην αλλα-
γη». Αητη Θεωρία καλλιεργουσε αύταπατ-ες καὶ στην πραγματι-
ενότητα ὰιρόπλιζς τὶς λαϊκές δυναμεις μπροστα στην αναπόφευκτη
χρηση ἀυτςπαυαστατικης όίας από την πλευρα τῶν κυρίαρχων τα-
ξςωνγ ἔσπςρνε τὸ ).εγκαλισμό καὶ τό πνεύμα της προσαρμογης στην
ὰστι-μη νομιμότητα. Στη θεωρία αύτη του εεὶρηνικου περασματος>›.
ποὺ Βιὁνηρωυε του.-Ξ έπαναστατες καὶ διαμόρφωνε σοσιαλδημοκρατες.
έκφραστηκε μέ τόν πιό καθαρό τρόπο ό ρεόιζιονισμός. δηλαδη
αυοιθςὼρ-ηση. η αρνηση του έπαναστατικοῦ χαραχτηρα καὶ τῶν
έπαναστατικῶν σκαπῶν τοϋ ΚΚΕ. -

Ή Θεωρία. τοῦ εεὶρηνικου κοινούουλευτικου περασματος» αρ-
νηῦνταυ την πρα.γμό'ὶἘΟ°πΟί'ηϋη Έἦς έπανἀσῖικσης μέ 'Εαν ἐπαιναυῖαιῖικὸ

ταξικὁ αγώνα τῶν μαζών καὶ καλλιεργουσε την ὶδέα της έπίτευξης

Φο .ὶἔ-όξ- 0- θα Η

σαουσ

Ωω|

σα ἔίὶ



όθὶι ΘΕΣΕΙΣ -'ΓΗΣ ΚΕ. ΤΗΣ- Ο.ἙΙ.λ.ΕΪ ι
Κ-'__-_η Ζ___ ἶττιτ 7Τ 

μιας -αλλαγης στη όαση της συνεργασίας μέ τα αστικα κόμματα
καὶ τό αστικό κρατος. δηλαδη στη όαση της «συνεργασίας τών τα-
ξεωνν. Ἄκριόώς γι" αύτό. ό προσανατολισμός για «εὶρηνικό πέρα-
σμα» συνδυαστηκε μὲ την ούσιαστικη αρνηση της έξωκοινοόουλευ-
τικης παλης τών μαζών καὶ την απο-κλειστικη προσηλωση στόν
«κοινοόουλευτισμό». Στην πραγματικότητα. όλες οὶ έξωκοινοόουλευ-
τικές -δραστηριότητες έπρεπε απλώς να ύπηρετούν τούς κοινοόου-
λευτικοός συνδυασμούς τών αστοποιημένων ρεόιξιονιστών όουλευ-
τών. Κατω από τὶς συνθηκες αύτές. ηταν έντελώς αναπόφευκτη η
αρνηση τοϋ ρόλου της έργατικης ταξης σαν ανεξάρτητης πολιτικης
δύναμης μέ πρωτοποριακη αποστολη καὶ όαθμιαία ύποταγη τοῦ
αριστερού κινηματος στην ηγεσία της λεγόμενης «φιλελεύθερηςν-
αστικης ταξης.

"Αντί να στηριχτοῦν στην έργατικη ταξη καὶ στὶς αλλες έρ-
γοξόμενες μαξες καὶ να όργανώσουν αποφασιστικα τόν ταξικό αγώ-
να τους- ένα-ντια στην αμερικανοκρατία καὶ την ύποτέλεια. οί ρεόιζιο-
νιστές κυριεύτηκαν από την ηττοπαθεια καὶ συνθηκολογώντας
μπροστα στην πίεση του έχθρού αρχισαν. όλοένα καὶ περισσότερο.
να στηρίξουν τὶς έλπίδες τους για μια «αλλαγη» στην Ε.Κ. Προχω-
ρώντας στό δρόμο αύτό. κατέληξαν να γίνουν απλοί νεροκουόαλη-
τές της παπανδρεϊκης πολιτικῆς.  

"Αφού οί ρεόιξιονιστές αρνηθηκαν την έπανασταση. την έπα-
ναστατικη ταξικη παλη καὶ προσαρμόστηκαν στην έπιδίωξη όρ -
σμένων μεταρρυθμίσεων τού ὶσχύοντος συστηματος μέ τόν «εὶρηνι-
κό κοινοόουλευτικό δρόμο» καὶ τη συνεργασία τών ταξεων. ηταν
έπόμενο να φτασουν ώς την αρνηση του ίδιου του κόμματος καὶ
πρώτα - πρώτα τών παρανομων όργανώσεών του. Ὁ όππορτουνι-
σμός της κλίκας Κολιγιαννη - Ιίαρτσαλίδη έκφραστηκε στόν όρ-
γανωτικό τομέα μέ απροκαλυπτο λικόινταρισμό. Κωρὶς πολλα προ-
σχηματα. η θη όλομέλεια της Κ.Ε. τών ρεόιξιονιστών (Ιθόθ) πη-
ρε την απόφαση για τη διαλυση τών παρανομων κομματικών όργα-
νώσεων στην (Ελλαδα. Οί ρεόιξιονιστές δέν ηθελαν ένα όργανο
της έπαναστασης. τό παρανομο Κόμμα. αλλα έναν «έκλογικό μη-
χανισμόν για τὶς αναγκες της «κοινοόουλευτικης παλης». σύμφωνα
μέ τό ύπόδειγμα τών κομματων της Β” Διεθνοῦς. Γι” αύτό διέλυ-
σαν τὶς παρανομες όργανώσεις κι έστειλαν τούς κομμουνιστές στη
«νόμιμη δουλεια». στην Ε.Δ.Α. Μὲτην απόφαση για τη διαλυση

('-
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τῶν παράνομων οργανώσεων του ΚΚΕ στην Έλλάδα, ρεδιζιονι-
στιαὴ ιιλίαα ηθελε να προσφέρει στην άμεριαα-νοιιριατίαι νιαί στὴν
ὺποτἑλεια μια άπὁδειξη δτι «ξεπὁδει τὺ παρελθὺνν, <‹άρνεῖται
τη βία», «γίνεται δηιιοπρατιπὴν ιιαί <<νομοταγἡς>>, για να πετύχει
ἔτσι την ισιανονιοιὴ» ααὶ <<νὁμιι±°η>> ἔνταξη της στο ἰσχυον σύστημα.

β” ”Η ἐπίθεση ἐνάντια στὸ Ζαχαριάδη--ποοπἐτασμα
ποιπνου γιὰ την ,προώθηση τῆς ρεβιζιονιστιπῆς
πλατφόρμας.

Ἡ ρεδιζιονιστισιη νιλί:-ια Κολιγιάννη - Παρτσαλίδη πρόβαλε
τὴν άντεπαναστατιαη πλατιρὀρμα της μέσα άπὺ μια επίθεση ενάντια
στὸ Ζαχαριάδη καὶ στην πολιτικη του, ποὺ τὴν παρουσίασε σα σε-
χταριστιιιη - άριστερίστιιιη - τυχοδιωκτιιιἠ. .θιὺτὺ ἦταν μια παρα-
πλανητινιη μέθοδος ποὺ ἔνιρυδε δολιους σκοπούς.

Ὁ Ζαχαριάδης ποτὲ δὲ διαςοὡνησε μὲ την οὺσία της πολιτι-
κῆς γροιμμῆς ποὺ πρόβαλε ἡ σιλίσια Κολιγιάννη - Παρτσαλίδη ιδ-
στερα απο την «Θ-η ὁ)ιῦμὲ),Ξι_α.›› τῶν ρεδιζιονιστῶν. Ἡ πολιτικη ποὺ
πρότεινε στα χρονια αὺτά δ Ζαχαριάδης γιά το ΚΚΕ), ξεχώριζε
άπὺ την πολιτιιιη της ιιλίιιας Κολιγιάννη - Παρτσαλίδη μόνο μὲ
τὺ δτι ἦταν μια χωρίς προσχἠματα, περισσοτερο δεξιά ὁππορτου-
νιστινιη πολιτικὴ.

Ὁ Ζαχαριάδης ποτὲ ιιοιί σε κανένα σημείο δὲν άντιτάχτηιιε
στὴν άντεπαναστατικη γενικη γραμμη τοῦ 2Οου συνεδρίου του
ΚΚΣΕ. Είχε μονο «.ἐπιμ.έρους διαφωνίες καὶ ἑπιιρυλάξεις» νιι αὺ-
τὲς άιροροὺσ-αν τη χρουστσωφιπἡ ἐπἐμδαση του 1θὁθ ποὺ προώθη-
σε στην καθοδήγηση τοῦ ΚΚΕ τοὺς ιρραξιονιστωιοὺς άντιπάλους του
Κολιγιάννη - Παρτσαλίδη. Στίς Ιὀ.4.θθ, σὲ γράμμα του πρὸς την

Ἐῦυ (ι‹Γιὰ τηὺς σηντρὁφθθη ΣΟ·ΟΟ'λὼφ Καί. 3ΑνΈρὺπωφ››) 3

ὁ-Ζαχαριάδης ἔγραιρε: <<Φυσι·›ιά, δὲ θέλω νά ίσχυριστω ὅτι βαθαί-
νω και καταλαβαίνω πιο σωστά, άπί δ,τι δ μηχανισμὸς τῆς Κεντρι-
ττῆς Έπι·ι·ροπ·ῆς σας, τα ἑλληνιαὸι προδλἠματα...>>. Ἄπὺ δῶ βγαίνει
πως ὁ Ζαχαριάδης δεν ηταν ενάντια στὶς ξένες ἐπεμθάσεις στα
εσωτερικα τοῦ ΠΕΒ παρα μόνο στο βαθμο ποὺ τον ἔθιγαν προσω-
πικα νιαί ῆταν πρόθυμος να αναγνωρίσει σε άλλους (στοὺς σοβιε-
τυιοὺς ρεδιζιονιστὲς ηγέτες) τὴν ἱιιανὁτητα καὶ την άρμοδιὁτητα
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*εἰΩω Ἡ. Φ Ουν καί νά χειρίζονται τά προβληματα του έλληνικου κινη-
ματος καλύτερα άπο τοὺς έλληνες κομμουνιστές, άρκεί αὺτο νά προ-
ωθοὺσε την ὺποθεση της άτοιμικης του ιι·-άποκατάστασηςν-. Τελικά,
ο Ζαχαριάδης μεταδλἡθηκε σέ κοινο κἡρυκα ὺποταγῆς στο χρουσ-
τσωφικο ίίιζιονισμο ποὺ κατέφυγε σέ χυδαίες έπιθέσεις ένάντια
στην έπαναστατικη πολιτικη τοῦ Κίνας καί του σ. Μάο Τσε-

ίυ Ο ·|

τοὺνγκ.
Στίς γεμάτες ὺψηλη αίσθηση έπαναστατικης εὺθὺνης θέσεις

τους, πάνω στο γράμμα του Ν. Ζαχαριάδη της θδ Μάη Ιθθἶ, οί
σύντροφοι καθοδηγητές της Μ.Λ.(). τῶν πολιτικῶν προσφύγων στίς
άνατολικές χωρες, άνάμεσα στ” άλλα, έγραφαν: #0 Ν. Ζαχαριά-
δης. μέ τίς έπινσησεις, συκοφαντίες καί βρισιές του ένάντια στον
Μάο Ίίσέ - τοὺνγκ καί το Κ.}ί. Κίνας, δὲν κάνει τίποτε το και-
νούργιο, παρὰ αὺτοι ποὺ κάνει ο κάθε άποστάτης τοῦ μαρξισμου -
λενινισμοὺ, οταν γιοι νά δολέψει τον εαυτο του δίνει έςετάσεις ὺπο-
ταγης στο χρουστσωφικο ρεδιζιονισμο σάν άπολογητης της ίμπε-
ριαλιστικο - ρεοιζιονιστικης συνωμοσίας ένάντια στά έπαναστατικά
κινήματα των λαῶν για την έθνικη άνεξαρτησία, τη λαίκη δημοκρα-
τία καί το σοσιαλισμοίν.

«Το γενικο συμπέρασμα ποὺ βγαίνει άπο τη μελέτη του γρ -
ματος του Ν. Ζαχαριάδη της ἱἔδ.ὁ.1θδ”ἶ είναι οτι το γράμμα α
καλεί τοὺς μαρξιστἑς - λενινιστὲς να άναθεωρησουν καί νά προ-
δώσουν τη γιομάτη αὺτοθυσία πάλη τους ένάντια στη χρουστοωφι-
κη ρεοίιζιονιστικη έπιδρομὴ στο ΚΚΕ καί στο παγκοσμιο κομμου-
νιστικο κίνημα, νά άπαρνηθουν την έπαναστατικη σημαία των ί-
δεῶν του Μάο Τσε - τοονγκ, νά διαλοσουν τίς μαρξιστικές - λενι-
νιστικὲς οργανώσεις τους, νά ὺποτοιγουν στο χρουστσωφικο ρεδιζι-
ονισμο καί νά φορτωθοὺν στην πλάτη τους τοι συντρίμια της ολο-
πλευρα χρεωκοπημένης ρεδιζιονιστικῆς πολιτικῆς του ι±,ι;ίρηνικοὺ
περάσματος» καί του ιικοινοδουλευτικοὺ δρομου».

<<”Ενα πολύτιμο δίδαγμα, ποὺ πρέπει ολοι μας νά βγάλουμε ά-
· μελέτη του ζητήματος Ν. Ζαχαριάδη, είναι ι δ δρομος

ποὺ περιφρονεί τη σκέψη καί θέληση τῶν χιλιάδων κουκουέδων,
ο' δρομος τοῦ ιι-ἑπαναστατικου τσελιγκάτου», δὲν τερματίζεται άλ-
λοῦ παρά μονο στη λάσπη του χρουστσωφικου ρεδιζιονισμου, στον
αὺτο-εξευτελισμο καί στην άπομονωσην.

Ἡ κλίκα Κολιγιάννη - Παρτσαλίδη είχε κάθε λογο νά έ-
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πιθυμεί την πολιτικη έξοντωση του Ζαχαριάδη, γιά νά ογεί άπο
τη μέση τελειωτικά σάν άντίπαλος στη διαμάχη γιά την κομματι-
κη ἐξουσία. Ώστοσο, έπίθεση, ποὺ ξαπολυσε ένάντια στο Ζαχα-
οιάδη κλίκα αύτη, · ν άποτελοὺσε άπλῶς καί μονο προσπάθεια

θάρισης προσωπικών λογαριασμῶν άνάμεσα στοὺς οππορτου-
νιστὲς ηγέτες, άλλά είχε βαθύτερα έλατηρια.

Το οτι ο Ζαχαριάδης ιιάντιστάθηκεν, θέλησε νά παραδε-
χτεί σά λαθεμένη την πολιτικη του, -- πράγμα ποὺ στίς συνθηκες
έκείνες θά ίσοδυναμουσε μὲ οριστικη πολιτικη του έκμηδένιση,
έκανε ὥστε έπίθεση της κλίκας Κολιγιάννη - Παρτσαλίδη ένάν-
τια στο «παλιο πνεῦμα›› νά συνδεθεί μὲ την έπίθεση ένάντια στο
Ζαχαριάδη. Αὺτο είχε σάν άποτέλεσμα, ὥστε σέ ορισμένους κομ-
μουνιστἑς καί γιά ορισμένο διάστημα νά δημιουργηθεί' μιά σύγχυση
σχετικά μέ την πραγματικη θέση του Ζαχαριάδη. Ώστοσο, οπως
έδειξαν τά πράγματα, ο Ζαχαριάδης τάντιστάθηκε» γιά νά ὺπερα-
σπίσει οχι μιά έπαναστατικη πολιτικη άλλά την προσωπικη του θέ-
ση. Ἡ κλίκα Κολιγιάννη - Παρτσαλίδη έπετέθηκε ένάντια στο Ζα-
χαριάδη οχι γιά νά καταπολεμήσει το δογματισμο - σεχταρισμο, άλ-
λά γιά νά δημιουργησει το κατάλληλο ἔδαφος ποὺ θά της έπέτρεπε
νά έπιδάλει το δικο της άναθεωρητισμο. Ὁ <<άντιζαχαριαδισμος>> η-
ταν ἕνα προσχημα, ένα προπέτοισμα καπνοῦ. Ιίαλυπτομενοι πίσω άπ”
αὐτά, οί ρεοιζιονιστές ορμησαν λυσσασμένα ένάντια στίς καλύτερες
άγωνιστικὲς παραδοσεις του ΚΚΕ), καταδίκασαν τον ηρωικο ένοπλο
άγιίινα τοὺ ΔΣΕ στά Ιθάθ - Ιθάθ, μηδένισαν ολη την ἱστορία τοὺ
Κίἰίἔἶ, την παρουσίασαν σο: μιά γεμάτη άποτυχίες καί συνεχείς
ηττες πορεία, μέ ένα καί μονο σκοπο: νά κάμψουν την άντίσταση
τῶν πιστῶν κομμουνιστῶν, νά σκοτώσουν το έπαναστατικο τους
πνεῦμα, νά άντιταχτουν στο μαρξισμο - λενινισμο καί νά έπιδάλουν
τον άνοιθεωρητισμο η δεξιο οππορτουνισμο.

οι-+- ΧΧΡ

0? "ην-

οι? ῖίιτ

.Μνί Ἱἰ ἐκστρατεία του ρεβιζιοινισμοο καί η άντίσταση
τῶν κομμουνιστῶν στην ίίἶλλάὁοι.
Ή άντεπαναστατικη γραμμη του 2Οου συνεδρίου του ίί.ίίΣ}δ

καί της ιιθης ολομέλειας της ]ί.Β.›› τῶν έλληνων ρεοιζιονιστῶν συ-
νάντησε την άντίθεση της ιάζας τῶν κομμουνιστῶν της
Έλλάδας. Παρί ολο ποὺ η αντ. ση αὺτη δὲν πηρε άπο την άρχητΈ:
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το χαραχτηρα άνοιχτης καί ολοκληρωτικης άντιπαράθεσης, ώστο-
σο έκδηλώθηκε άμέσως σάν έμπραχτη άντίσταση στο οασικο περιε-
χομενο της ρεοιζιονιστικης γραμμης.]]άνω στη δάση αὺτη ξεδιπλώ-
θηκε ἔνας ολοένα οξυνομενος ίδεολογικος άγώνας ποὺ κάλυψε τά
πιο βασικά προοληματα τοῦ παγκόσμιου καί του δικοῦ μας κινημα-
τος, έπεχτάθηκε σ” ολους τοὺς χώρους οπου δρουσαν κομμου-
νιστές. Στίς παράνομες οργανώσεις, στοὺς κολπους της ΕΔΑ, στίς
φυλακές καί στην έξορία. "Ο άγώνας αὺτος ηταν άγώνας άνάμεσα
στο μαρξισμο - λενινισμο καί στο ρεδιζιονισμο.

'Η ρεοιζιονιστικη κλίκα Κολιγιάννη - Παρτσαλίδη,
περάσει τη τνέα» γραμμη της στην Έλλάδα, στηρίχτηκε σ ένα
στρώμα άπο γραφεικρατοποιημένα - άστοποιημένα άνώτατα καί
άνώτερα στελέχη της ΚΔΑ καί σ” ολα τά άντικομματικά στοιχεία,
παλιούς καθαιρεμένους καί διαγραμμένους άπο το ΚΚΕ, δυσαρε-
στημένους η καί βολεμένους. “Ολοι αὺτοί, άφοῦ άνακηρύχτηκαν
ιιηρωεςν καί ιιθύματα του άνωμάλου έσωκομματικου καθεστώτος»,
ὕψωσαν τη σημαία του «νέου πνεύματος» καί ορμησαν ἐνάντια στίς
ὁθΐανὡσ τοῦ κινηματοε- =Έσπάϋαν καί κυριολεχτικά άνέτρεψαν
τά οργανωτικά πλαίσια, έδγαλαν στοὺς δρομους ολα τά μυστικά τοῦ
κινηματος, έπιδοθηκαν σέ μιά άφηνιασμένη προπαγάνδιση τῶν ρτ-
οιζιονιστικῶν συνθημάτων, ξαπολυσαν μανιοισμένες συκοφαντικἑς
έπιθέσεις ένάντια στοὺς κομμουνιστές καί στά στελέχη ποὺ άντι-
στέκονταν στο ρεοιζιονισμο καί έφτασαν νά οργανώσουν άληθινὲς
άντεπαναστατικές έξεγέρσεις μέσα στίς νώσεις του κινηματος.
'Γέτιες άντεπαναστατικὲς έξεγέρσεις οργανώθηκαν ίδιαίτερα στίς
φυλακές καί στην έξορία. Αοτη ποὺ ξεχώρισε γιά τη σκληροτητα
καί τον παρατεταμένο χοιροιχτηρα της ηταν τη γερση τών οπ-
πϋρτοννιυτικῶν στοιχείων στο στρατοπεδο συγκέντρωσης του”Αη
Στράτη.

ίλνάλογο χαραχτηρα πηρε καί η τ σταση των έπαναστα-
ττκῶν στοιχείων καί πάνω στη βάση αὺτη ξετυλίχτηκε ένας οξύ-
τατος αγώνας.

Στον "Αη - τ η συντριπτικη πλειοιίιηφία τών κρατου-
μένων κομμουνιστών νηθηκε νά ὺποταχτεί στίς άπανωτές αέν-
τολές» της ρεδιζιονιστικης ηγεσίας του ΚΚΕ καί η γραμμη τοῦ
συμοιοα.σμοο μέ τον ταξικο έχ-θρο δὲ μπορεσε νά περάσει. Αὺτη
ηταν η πρώτη στην Ἑλλάδα νικηφορα άνοιχτη άνταρσία τών κομ-
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μουνιστῶν ἑνάντια στην καθοδηγητικη οππορτουνιστικη κλίκατου
ΚΚΕ. Ταυτοχρονα, στον "Άη - Στράτη, οί σταθεροί κομμουνιστές
έδωσαν άποφασιστικἑς ίδεολογικἐς μάχες ένάντια σο ολες τίς θεω-
ρίες καί συνθηματα τοῦ ρεοιζιονισμου. Στην πορεία αὐτοῦ τοῦ ά-
γώνα διαμορφώθηκε ο πυρηνας της έπαναστατικης πλατφορμας,
ποὺ προοαλ-αν στά έπομενα χρονια μὲ ολοκληρωμένη μορφη οί μαρ-
ξιστἑς - λενινιστές της Έλλάδας γιά ολο το κίνημα.

Οί νέες μαρξιστικὲς - λενινιστικές δυνάμεις στον “Αη - Στρά-
τη γοννηθηκαν μέσα άπο μιά σύγκρουση οχι μονο μέ τοὺς «ἐξέ-
γςρμένους» ονιστές άλλά καί μὲ ορισμένους καθο-
δηγητές της -στρατοπεδικης οργάνωσης. Σὲ μιά ορισμένη περίοδο,
αοτοί είχαν προσφέρει ὺπηρεσίες γιά τον άγωνιστικο προσανατο-
λισμο της πάλης του στρατοπέδου ένάντια στον έχθρο. Άλλοι οστε-
ρα άπο την ιιθη ολομέλεια» του Ιθοθ άποκαλύφτηκε η ολοκληρω-
τικη ίδεολογικο - πολιτικη άδυναμία καί άνικανοτητά τους νά

ιετωπίσουν τίς περίπλοκες καταστάσεις ποὺ είχε δημιουργη-
σει η ἐπίθεση τοῦ ρεοιζιονισμοῦ. Αοτοί, οχι μονο δέ μποροὺσαν
μοι κ ι δέν ηθελαν νά άντιμετωπίσουν την επίθεση των οππορτου-
νιστικῶν στοιχείων του (Άη - Στράτη σάν έκφραση της γενικοτε-
ρης είσοολης τοῦ ρεοιζιονισμου στο κίνημα. Αοτοί έπεδίωκαν νά
περιορίσουν το ζητημα σέ «τοπικά πλαίσια» καί νά πετύχουν την
ίί-Ρθσωίί-ίδο 'ίωίἐ ωί%αίωϋη>> καί ιιάποκατάστασην. Αοτο έδειξε καί
η κατοπινη τους στάση. Όρισμένοι συμοιοάστηκαν γρηγορα καί
ύποτάχτηκαν στην κλίκα Κολιγιάννη - Παρτσαλίδη. Οί άλλοι
συνέχισαν νά εάντιστέκονται», άλλά μονο σέ προσωπικη δάση. Γι'
αὺτο προσπάθησαν νά ὺποτάξουν την άντιρεοιζιονιστικη πάλη τῶν
ἐξορίστων κομμουνιστῶν στίς άτομικές τους έπιδιώξεις, νά τη χρη-
σιμ-οποιησουν σά μέσο πίεσης «προς τά πάνω» γιά ν έκοιάσουν
πλύση» στο προσωπικο τους προοημα.. Αὺτοί. άντιτάχτηκαν σὲ κά-
θε προσπάθεια έπέχτασης καί γενίκευσης του άντιρεοιζιονιστικοϋ
άγώνα κι άργοτερα, στην περίοδο οστερα άπο τη διάλυση τοῦ
στρατοπέδου του "Αη - Στρατη, δέν έπαψαν οοτε στιγμη τίς προσ-
πάθειές τους γιά νά έμποδίσουν την άνοιχτη άντιπαράθεση τῶν συ-
νεπών δυνάμεων στο ρεοιζιονισμο καί κατέφυγαν σὲ κάθε λογης
ένέργειες γιά νά ὺπονομεύσουν καί διαορώσουν την άντιρεοιζιονι-
στικη πάλη, οταν αοτη πηρε δημοσιο χαραχτηρα.

Ἄπο τά τέλη τοῦ Ιθοθ, στην πορεία του άντιρεοιζιονιστικου
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το 9: θαάγώνα έμφανίστηκε λο καί πιο οξεία άντίθεση της βασικης
μάζας τῶν στελεχών της στρατοπεδικης οργάνωσης στοὺς πρώην
καθοδηγητές. Αὺτη η άντίθεση τῶν στρατοπεδικῶν στελεχών ”
φραζοταν σάν πάλη ένάντια στον πολιτικο καιροσκοπισμο τών πρω-
ην καθοδηγητών καί στίς γραφειοκρατικές - διοικητικέ τους μέ-
θοδες, σάν τάση γιά την άνοιχτη άντιπαράθεση στο ζιονισμο
σὲ έλλαδικη καί διεθνη κλίμακα. Πάνω στη βάση αὺτη γεννιοὺν-
ταν, άναπτύσσονταν καί ώρίμαζαν οί νέες μαρξιστικές - λενινιστι-
κὲς δυνάμεις, καταχτουσαν συνεχώς έδαφος άνάμεσα στοὺς έξορι-
στους κομμουνιστές. Χάρη άκριοῶς στην πάλη τών μαρξιστῶν -
λενινιστιῖιν, καταφέρθηκαν σοοαρά ίδεολογικο - πολιτικά πληγμα-
τα στο ρεοιζιονισμο καί η μάζα των έξορίστων άγωνιστών παρέ-
μεινε ώς το τέλος, ” η διάλυση του στρατοπέδου, άνυποταχτη
καί μαχητικά άντίθετη στο ρεοιζιονισμο καί τοὺς ηγέτες του.

'Π πάλη τών κο-μμουνιστιῖιν στον "Αη - Στράτη είχε τεράστια
σημασία γιά ολο το κίνημα. Άσκουσε ιά θετικη, ὲπαναστατικη
έπίδραση στην πάλη ποὺ διεξαγοταν .. ένίσχυε την άντίσταση
τῶν κομμουνιστῶν στη ρεοιζιονιστικη έπιδρομη παντοὺ σ” ολη την
Έλλάδα, την τροφοδοτοὺσε άδιάκοπα μέ τοὺς έξοριστους κομμουνι-
στές ποὺ ά θερώνονταν προοδευτικά. Αὺτο έγινε ίδιαίτερα αί-
σθητο κυρίως μετά το Ιθοθ, οταν άπελευθερώθηκε μεγάλος άρι-
θμος έξορίστων κομμουνιστῶν του “Αη - Στράτη. Τοτε άκριοῶς
γύρω άπο ορισμένα στελέχη του ΚΚΕ, ποὺ είχαν άπελευθερωθεί
άπο το στρατοπεδο του ”Αη - Στράτη, άρχισαν νά συγκεντρώνονται
δυνάμ καί νά άναπτύσσεται η πρώτη σοοαρη καί οὺσιαστικη
ίδεολογικη άντιπαράθεση στον οππουτουρνισμο, μέσα στοὺς κολπους
της ]ο.Δ.Α., σέ συνθηκες ποὺ διαλύονταν η είχαν κιολας διαλυθεί

ί παράνομες οργανώσεις τοῦ ΚΚΕ στην Έλλάδα.
Παρά τίς αὺθαιρεσίες καί τίς άπαράδεχτες μέθοδες, ποὺ χρη-

σιμοποιοὺσαν οί ηγέτες της Κ.Δ.Α., οί μαρξιστές - λενινιστὲς έδω-
σαν μιά πλατιά, άποφασιστικη καί νικηφορα μάχη ένάντια στην
οππορτουνιστικη γραμμη των ηγετών της }ἔ}.Δ.Α. στά πλαίσια
των προσυνεδρνιακών παναθηναίκῶν συνδιασκέψεων (της Νεο-
λαίας καί τοὺ Κομματος) του Ιθοθ καί άργοτερα στην Παναθηναϊ-
κη Συνδιάσκεψη του Κομματος στά 1θθ2.Αὺτη η μεγάλης έκτασης
ίδεολογικη σύγκρουση μὲ τοὺς οππορτουνιστὲς ηγέτες της Κ.Δ.Α.
-είχε τεράστια σημασία γιά την παραπέρα άνάπτυζη της έπιρρο“
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τῶν μαρξιστινιῶν · λενινιστισιῶν ίδεῶν.
Παράλληλα μὲ τὴν ὶδεολογιιιὴ άντιπαράθεση, οί μαρξιστὲς -

λενινιστὲς δυνάμωναν συνεχῶς νιαὶ νέπτυσσαν παντου τὴν πάλη
ἐνάντια σ” δλες πραχτιιιες εκδηλώσεις του δππορτουνισμου -
ρεδιζιονισμου. Μέσα στὶς σιομματινιὲς δργανὼσεις καὶ στὶς δργα-
νώσεις τὴς νεολαίας τῆς Εὶ.Δ.Α., στα έργατινιά συνδιπάτα ιιαὶ στὶς
άλλες μαζικές δργανώσεις, στὶς άπεργίες, στὶς συγπεντρὼσεις,
στὶς διαδηλὡσ . Οί μαρξιστές - λενινιστὲς ἦταν παντου «πρῶτοι
στὴ δουλεια» νιαι <<πριῖ›τοι στὶς θυσίες». τὸ άγωνιστιπδ - πρω-
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"Ἡ .Έ
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ΠΝ-
#-τοποριανιο τους παραδειγμα συσπείρωναν γύρω τους δλο ιιοιὶ νέες

δυνάμεις.
”Η πάλη τῶν μαρξιστῶν - λενινιστῶν μέσα στὴν Ε.Δ.Α. είχε

πολὺ μεγάλη σημασία. αραχτηριστικδ αὐτῆς τῆς πάλης ῆταν
·ὴ δξὺτοιτὴ αντιπαράθεση στον δππορτουνισμο καὶ άνάπτυξν -'-
νω στὴ βάση αὐτὴ, μιάς σφοδρῆς σύγκρουσης αμεσα
γραμμές, τὴν έπαναστατιοιὴ ιιαὶ τὴν δππορτουνιστιπἠ. Οί μαρςι-

Ο..

-·?'<
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`Γἰες

Οὶτἶ

στὲς - λενινιστἑς ξεσνιέπασαν τδν δππορτ-ουνιστυκδ νιατὴςοορο τὴς
ὴγεσίας τὴς Ε].Δ.Α., τὴν ὁλοπληρωτιιιὴ ὑποτανὴ της στὴν πολιτικὴ
τῶν άστιιιῶν κομμάτων, άπσκάλυψαν τὶς άντινιομματι:-ιές, διασπα-
στιαιἑς μέθοδες τῶν ὴνετῶν τὴς Β.Δ.Α., τὸ δππορτουνιστιιιδ περιε-
χομενο τὴς -εένοτὴτας» ποὺ αὐτοὶ άπαιτοῦσοιν, καὶ πρδδοιλαν τὴν
ὲπαναστατιαὴ πολιτινιὴ, σάν τὴ μοναδιπά σωστὴ δάση για τὴ συ-

τῶν άγωινιστῶν. ἹΙ πάλη τῶν μαρξιστῶν - λενινιστῶν
εἶχε τ.εοάατ.ι.α. άπέινιςιισττ σταιἶιις άχιιι·-ιιιστὲς ττιίς ” έμοιιστεαᾶις ναί. έ.·αι.-
δρουσε άμεσα παὶ θετινιά στοὺς αιαιθημιερινοὺς μαζιπους άγῶνες,

ΟΗ Πε Κ"_¬ω 'ἙΣ Θ Ω ..5

Η ΠΙ ΕΞ ΓΠδπου διοχέ άπριδῶς το ςωντανο, μαχητιπὁ πνεῦμ.α. Τὸ πιδ
σπουδαίο αποτέλεσμα τὴς πάλης τῶν μαρξιστῶν - λενινιστῶν μέ-
σα στὴν ΕΛΑ. ἦταν δτι άνέπτυξε παὶ άτσάλ τὶς άναγιιαὶεςΞ Ω το

δυνάμεις, τὴν άπαραίτητὴ βάση για τὴν πατοπινὴ ὸσια άντι-
παράθεση στὸν δππορτουνισμδ - τ ονισμο.

-Ο σε ςὶὶὶ εἴ”δ
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΠΑΤΝΟΥΝ ΕΠΙΚΕΦΑΑΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ.

1. Ἱ·Ι δημιουργία τῆς Ο.Μ.Α.Ε.

ιο.. Π..
Ητί 0..

Ξ
Ήισ -0- ΗΗ ·οι

(Ρὶίἴστερα άπ ·· ς· ἐπιθέσεις τῶν χρουστσωςσικων
διζιονιστών ένάντια ”Αλδανίας καὶ στο Κομμουνιστικο
Κόμμα Κίνας καὶ στο βαθμο ποὺ διευρυνοταν πάλη άνάμεσα στὶς
δυο γραμμές, τὴν ἐπαναστατικὴ καὶ τὴν οππορτουνιστικὴ, στο δι
Θρὲἑ ααὶ ·ι· μας κρμμουνιστικο κίνημα, πὴρε ανοιχτο., δη-
μόσιο χαραχτὴρα καὶ ·ὴ άντιπαράθεση τών κομμουνιστῶν μαρξι-
στών - λενινιστῶν τὴς Έλλάδας στο θθο συνέδριο καὶ στὴν «δη
ολομέλεια». Πρώτη εκδήλωση αὐτῆς τῆς μοριρῆς ὴταν ὴ άνοιχτὴ
ῦπεοάσπισα άπο τοὺς, μαοξιστὲς - λενινιστὲ-1 Έἴιῦι ΕΒΩ-ἀδαῷ τοϋ

ίυ ι

(Ϊ Ϊ ον. 0? Ρἶοκ

Έ ἹΚΕ. -Αλδανίας μπροστα στὴν ὶταμὴ επίθεση του Χρουστσωιρ στα
Τθθι. Ή ὶδεολογικὴ καὶ πολιτικὴ ρἠἔὴ μὲ το ριὶζιονισμο - οπ-
πορτουνισμο έπρεπε τώρα να ολοκληρωθεί με τὴν οργανωτικὴ ρἡ-

'Ὁ το Ο

Φ
Η-σξη. Οί ρεδιζιονιστές, μὲ τὴν πλὴρη προδοσία του μαρξισμου - λ--

νινισμοῦ καὶ τὴς έπανάστασης καὶ μὲ τὶς διαλυτικές, φοαξιονιστι-
7 Ω υ

|
θ Ὁκές καὶ διασπαστικές τους μέθοδες, ειχαν κλεισει οοιστικα καΤ

άμετάκλητα το δρομο για μια έσωκομματικὴ λύση τῶν διαιρορῶν,
είχαν διασπάσει καὶ διαλύσει το ίδιο το Κομμα. Οί διαφορές μαζι
τους ἦταν τώρα, ξεκάθαρα, θανάσιμες διαιρορές ἀνάμεσα στὴν ἐ-

ἕεπανάσταση καὶ στὴν άντεπανάσταση, κανενος είδους τένοτητα» δο
μπορουσε πια να ὑπάρξει άνάμεσα στοὺς κομμουνιστἐς καὶ στου·
ρεδιζιονιστἑς.

ουσ· Ωσ >.# ΤΠ ΙΜέσα άπ ς τὶς προσπάθειες καὶ τοος άνώνες αὐτῆς τὴς



θθ ΘΙΕΣΙΉΣ ΤΗΣ Κ.Η. ΤΗΣ Ο.Μ.Α.ὶ·ὶ.
=--Ρ.-¬_- να.-_--._ . --·.__.»-εκ. -- -_ · _ -Τ- _ . Τ” ῇἱἑῇῇ ,__ Η??? __ ς__ςἐῇς__ --7 77 777 Η _ 7 _=_, _-ε-

περιοδου διαμορφώθηκε μιά ομάδα κομμουνιστῶν μαρξιστών - λε-
νινιστών άπο στελέχη του Κ.Κ.Β., κύρια πρώην ὲξοριστους του
"Αη - Στράτη, πού τον Ἱοὐνη του ΙΘΒ4 πραγματοποίησαν στὴν
Ἀθὴνα τὴν πρώτη τους σύσκεψη καὶ δημιούργησαν τον πρώτο ορ-
γανωμένο πολιτικο πυρὴνα τών μαρ_ τών - λενινιστών τὴς Ἑλ-
λάδας. ὶί) ὶδεολογικος άγώνας τών κομμουνιστῶν ενάντια στο σύγ-
χρονο ρεοιζιονισμο, πού είχε πάρει πλατιές διαστάσ κυρίως
ύστερα το Ιθοϋ, άποκρυσταλλώνοταν τώρα οργανωτικὰ. μὲ τὴ
ὶἶηιιιουτγια της “Οργάνωσης Μα-Ρἔιστών - Αενινιστών Ἑλλάδα 'ἩΩ νει'

ηξη ` τ ζιονισμο εὶχε ολοκληρωθεἰ,

Γ'-Τι ι.Ι

9.»

-κι
0-

Ϊ” Ο- ίἰι

ΙΪἹΦ

'Ὁ ¬-ιι ..;_ το Γ Ω· 'Όι οι σε „-

2.. ”Η οημιουργἱισ τών μοιρςιστικών -λενινιστικών
οργανώσεων τών πολιτικών προσφύγων άπο τὴν
Ἑλλάδα στὶς οινοιτολικὲς χώρες.

Ω” Ω ϋι Ϊ” ἰ""ΎΧ (Ἡ Έ-“Τ...„ῇτ·Ώ ρα: ..Σο ΡὶΟ

Σπουδα σημασία για το κομμουνιστικο κίνημα τὴς Ἑλλά-
η υ ανέπτυξαν ένάντια στο σύγχρονο ρεοιζιονι-

ϋμο, κυρίως μετά το Ιθυθ, οί μοιρξιστες - λενινιστές πολιτικοὶ
πσοϋψυγε-ς άπο τὴν Ἑλλάδα πού ζούν στὶς άνατολικἑς χώρες.

.ὶὶτὴ συντριπτικὴ τσνς πλειῦψητρία, οὶ κομμουνιστὲς ά τὴν
Ελλάδα πού ζούν στὶς άνατολικές χώρες άντιτάχτηκαν οιχτά

Ἄῦὶὶ. ὰπυοῖὔιἰῖιῦῖικὁί Οῖὴ χρῦϋΰῖΰὶιαφὶχτὴ πρρηξςχηπηματςχὴ ἐπεμθαηη

καὶ στὴν έπιδολὴ τὴς ,οεοιζιονιστικῆς άντεπαναστα-ανηρ Υραμ-
ὶὶῆἑ ΰῖὁ ΚΚΕ το Μάρτη τοῦ Ιθὕθ, μὲ τὴν περιοοητη εθη ολομέ-
λεια». Στὴ Σοοιετικὴ "Ενωση καὶ στὶς άλλες άνατολικές χώρες
ηίοὁοοὴνεέ νώσεις τοϋ ΚΚΒ άρνὴθηκα θαρχὴσουν στὴ
οεδιςιονιστικὴ κλίκα ὶἔολιγιάννη - Παρτσ- αὶ έξακολούθη-
ναν ”ν σάν άνε” “ηπα ἔπαναστατικε-ς ..ουνιστικές ορ-
γανώσεις.

Οί μαρξιστές - λενινιστές άπ” τὴν ·-._ ὰρατρλιαὲρ

.ἔνἔὀ

κι9.· Ον .Ο Ο ΩΟν

'Ο ··ἔΡ

ο[Ϊσας ..Ο Γ

ηἱενά
Δ.Γ

ἔν6
ρε..ιοΟιΗ “=;Χ91

το=ω.Ρ =ς,__! Ως. Ο?

ασ·ι-1 κά Τ"“¬Ρ Ο?Γ___,οι„-,χώρες πάλειοοιν ἑπίμονα καὶ σταθερα ἐντάυτια στ Ο),ργια·ὴ ἐπί-
θεση τού ρεδιζιονισμου. Ἄποκρουσαν ολες τὶς επιθέσεις τών ρεδι-
ςιονιστών ένάντια στο Μαρξισμο - Αενινισμο καὶ στὶς συνθηκες πού
“ἢ πΟλ.Ξμὶυ·ὶ'ὴ ¦ Έοι χρΟΟῦΈΐ.ιὶ0ἰΡὶ'5·ιὁ ,ῦέἦιζιηιχς-·_τ¦ι_ὸ ςτςξ; ιρὲἑ πςδξη πῆ-

ΡΞ ΟὉἩ-όσο χαύαχτἠναι ὕΐῦεβνιϋπίϋτηκαν τὴν έπαναστατικὴ πολιτικὴ
τού ΚΚ. Κίνας καὶ του Τί.ὶδ. ”Αλδανίας. τάχτηκαν στο πλευρο

οἶ- συ ς.¬ Τη το
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ύ >_.ι ΤΠ ._ολων τών μαρξιστικο .ιινιστικών κομμάτων καὶ οργανώσεων
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τού κοσμου.
Οί ι ” ··· - λ....ν·ν στές αποτελούσαν ενα άνυτ·

ποδιο γιά το μα της ρεοιζιονιστικὴς πολιτικῆς τού
Γι” αύτο, ὴ ένη καθοδηγητικὴ κλίκα κατέφυγε σέ ώμές,
πρωτάτκου-στ ·· γιά νοι παραμερίσει οι τ το έμποδιο. Διέ-
γραψε χ τ· καὶ λέχη τού ΚΚΒ, ξαπολυσε ένα ά-

.Ά

ἔν ῇε Ο? (Π Ε..

ια-δι: τιί-.Β Ο (ηη ὶέὶτι Κοστ!ς:Ισ ιΙι Πιν Εκ ΗΟ ΕΞ Θ.' _ ¬γριο κυνηγητο έν α ·· εινους νουνταν νά ύπο-
ταχτούν στὴν άντεπαναστατικὴ πολιτικὴ της. Ταυτόχρονα, μέ τὴ
συνεργασία της κλίκας Τίολιγιάννη - Παρτσαλίδη, οί κρατικές
άρχές οί ύπηρεσίες άσοράλειας τών ρεοιζιονιστικών χωρών πέ-
ρασαν ε αντοειδείς έπιίὶέσεις ένάντια στούς μοιρξιστές - λενινι-

Ω
ι-ι¬ς¿Ε*τ' -θίΤί-Ξ-Ξ!9σεοί ι-· 'Ἑἰτ

Ο·Ω„
ι'Ωίἔ'οι Φ'-.Νϋ°

στές. οστηκε σέ ς τους το διώξιμο άπο τὴ δουλειά, το
κοώιμο τών συντάξεων, τ ξιμο ιοοιτητών άπο τά πανεπιστήμια.
άλλ πιο άπαίσιο: στήθηκαν ίη ”τσιες, σκαρώθηκαν
δίκες κ γκαν οαναυσα σε τ, ύποολὴθη-
καν σέ κάθε λογὴς ταπεινώσεις καὶ έξευτελισμους παλιοί, άτσα-

Ρ.- Η

ΡΗ ετ-·Τ-ισ τε].-ιΚω-Ο· -εΩ. >„.ιοιι-τιείιΟ ιν8Ώιι...Χ

Ρ
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Ϊ-πι Ισ ιἶ

λωμένοι σέ πολύχρονους ταξικούς άγώνες, έπαναστάτες κομμουνι-
στές, τιμημένα στελέχη τού Τίὶίὶἔὶ, ὴρω ιαχητές καὶ διοικητές
τού ΣΑΑΣ καὶ τού ΔΣΕ. Τά μέτρα αύτ ν εἶχαν άλλο άποτέλε-
σμα, παρά νά δείξουν πιο καθαρα το άληθινο άντεπαναστατικο προ-
σωπο τού ρεοιζιονισμου, να άτσαλώσουν πιο πολύ τούς μαρξιστές -
λενινιστές, να τούς κάνουν πιο άποιρασιστικούς στὴν έπιδίωξη τών

.('- ίνλτΗ

οι
ον-·· Γησ.___

σκοπών τους.
Στὴν πορεία τού ὶδεολογικοῦ άγώνα ένάντια στο ρεοιζιονισμο,

οί μαρξιστές - λενινιστὲς άρχισαν νά προωθούν το έργο τὴς οργα-
νωτικὴς συνένωσης τών προσπαθειών τους στά πλαίσια μιάς έπα-
ναστατικὴς οργάνωσης. Μέ τὶς δραστὴριες καὶ έπίμονες ένἑρ-
γειες τών πιο σταθερών κομμουνιστών το έργο αύτο ολοκληρώθηκε
καὶ στά ὶθθ-4 δημιουργηθηκε Μαρξιστικὴ - Αενινιστικὴ Ὁργά-
νωση τών πολιτικών προσιρύγων άπο τὴν Ἑλλάδα άνατολι-
κὲς χώρες.

τι ξη.Ω τἶι
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Ἱ-Ι πάλη τών ιιοιρζιστών - λενινιστών στά χρο-
νιοι 1964 - 1967.

οιί. Γιά τον άνωνιστικὸ ίοεολονικὸ -πολιτικο προσα-
νατολισμό τού ἑὶοιίκοιύ κινήματος.

τών μαρξιστών - λενινιστών στὴν περίοδο Ιθθά -
Ιθθ? αναπτύχθηκε σύμφωνα μέ τὶς κατευθύνσεις πού υίοθέτησε
ὴ σύσκεψη τών μαρξιστών - λενινιστών τού ”Ιούνη 1θθ4. Ἱἶί σύ-
σκεψη αὐτὴ καθορισε πώς, στὶς συνθὴκες πού ο ρεοιζιονισμος είχε
διαλύσει το ΚΚΕ, ολες οί προσπάθειες τών μαρξιστών - λενινιστών
θά έπρεπε νά συγκεντρωθούν καὶ να συγκλίνουν στὴν προετοιμα-
σία καὶ διαμοριρωση τών άναγκαίων προϋποθέσεων γιοι τὴ δημι-
ουργία άνασύσταση) ένος πραγματικά μαρξιστικού - λενινιστικού
ΚΚΕ. ύσκεψη άποεράσισε τὴ δημιουργία Ὁργάνωσης Μαρ-
ξιστών - Αενινιστών καὶ ύπογράμμισε, πώς ίδεολογικὴ - πολι-
τικὴ καὶ οργανωτικὴ δουλειά τὴς Ὁργάνωσης Μαρξιστών - Αε-
νινιστών θά έπρεπε νά άποτελεί μια προσπάθεια νά καλυιρθεί άμε-
σα το κενο πού εἶχε άιρὴσει για το λαίκο κίνημα ὴ ρεοιζιονιστικὴ
προδοσία καὶ πάνω άκριοώς στὴ βάση αὐτὴ νά προωθεί το ἔργο
τὴς άνασύστασης τού έπαναστατικού κομματος τὴς έργατικὴς τά-
ξης. "ΙΙ διεξαγωγὴ άποιρασιστικού ίδεολογικού άγώνα ένάντια στον
έλληνικο καὶ διεθνὴ ρεύιζιονισμο, ὴ χάραξη ένος άγωνιστικού
πολιτικού προσανατολισμού γιοι το λαίκο κίνημα στὴν Ἑλλάδα καὶ
συγκεκριμένων κατευθύνσεων γιά τὴν πάλη τών έργαζομένων μα-
ζών, ὴ στενὴ σύνδεση μὲ τὶς έργαζομενες μάζες, ὴ άδιάκοπη
προσπάθεια οργάνωσης καὶ καθοδὴγησης τών καθημερινών άγώ-
νων τους καὶ ὴ δημιουργία, στὴν πορεία αὐτὴ, ολων τών άπαραί-
τητων μορφών οργάνωσης, άποτελούσαν τα άμεσα συγκεκριμένα
καθήκοντα τὴς “Οργάνωσης Μαρξιστών - Αενινιστών.

Για τὴν προοολὴ καὶ διάδοση τών ἰδεολογικο - πολιτικών
θέσεων τὴς Ὁργάνωσης Μαρξιστών - Αενινιστών καὶ τὴ δημιουρ-
γία ένος κέντρου συσπείρωσης τών άγωνιστών, ὴ σύσκεψη τού
“Ιούνη άποιράσισε νά έκδοθεί ένα μηνιάτικο πολιτικο περιοδικο.
Το περιοδικο αὐτό, μὲ τον τίτλο <<”Αναγέννηση», κυκλοφόρησε
στὴν Ἄθὴνα τον Ὁχτώορη τού Ιθθά. Μέ τὴν έκδοση τὴς ‹ι”Ανα-

ιη
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γέννησης» ὴ πάλη τών μαρξιστών - λενινιστών μπὴκε στο άποιρα-
σιστικο στάδιο τὴς δημοσιας άντιπαράθεσης στο ρεοιζιονισμο. Μέ-
σα άπο τὶς στὴλες τὴς <ι”Αναγέννησης» οί μαρξιστές - λενινιστές
προοαλοιν τὶς συγκεκριμένες θέσεις τους.

Στο διεθνές πεδίο, οί μαρξιστές - λενινιστὲς τὴς Έλλάδας άν-
τιτάχτηκαν στὴ ρεοιζιονιστικὴ - άντεπαναστατικὴ γραμμὴ τού
Ζθού συνεδρίου τού ΚΚΣΕ καὶ ύποστὴριξαν τὶς έπαναστατικές μαρ-
ξιστικο - λενινιστικές θέσεις άρχὴς καὶ τὴ γενικὴ γραμμὴ πού
είχαν προτείνει γιά το διεθνές κομμουνιστικο κίνημα το Κ.Κ. Κί-
νας καὶ το ΚΣ. ”Αλοανίας. Οί μαρξιστές - λενινιστές άντιπάλε-
ψαν τὴν ξέφρενη άντικινεζικὴ - άντιαλοανικὴ - άντικομμουνιστικὴ
καμπάνια, πού ξαπολυσαν στὴ χώρα μας συντονισμένα ὴ ντοπια άν-
τίδραση καὶ ο ρεοιζιονισμος καὶ ύπερασπίστηκαν τὴ συνεπὴ έπα-
ναστατικὴ πολιτικὴ τὴς Ααίκὴς Δημοκρατίας Κίνας καὶ τῆς Λαί-
κὴς Δημοκρατίας ”Αλοανίας.

Στο έθνικο πεδίο, οί μαρξιστές - λενινιστές τὴς Έλλάδας
άντιτάχτηκαν στὴ ρεοιζιονιστικὴ άντεπαναστατικὴ γραμμὴ τὴς
περιοόητης -τίίης ολομέλειας», πού είχε έπιοάλει στο ΚΚΣ πρα-
ξικοπημοιτικοι χρουστσωιρικὴ κλίκα καὶ προοαλαν ένα γενικο
έπαναστατικο προσανατολισμο γιά το λαίκο μας κίνημα.

Μέ βάση τὴ σωστὴ άνάλυση τού συνόλου τών ταξικών σχέ-
σεων καὶ τών άντιθέσεων, πού πάνω στὴ δάση αὐτὴ διαμορφώνον-
ται στὴ σύγχρονη έλληνικὴ κοινωνία, οί μαρξιστὲς - λενινιστές
καθόρισαν πώς το άμεσο καθὴκον τους είναι ὴ πάλη γιοι τὴν άνα-
τροπὴ τού καθεστώτος τῆς άμερικανοκρατίας καὶ τὴς οποτέλειας
γιοι τὴν πραγματοποίηση μιάς άντιιμπεριαλιστικὴς - δημοκρατι-
κὴς έπανάστασης. Ἡ δημοκρατικὴ έπανάσταση, έκπληρώνοντας
τά κοιθὴκοντά της, θά μετεξελιχθεί σέ σοσιαλιστικὴ έποινάσταοη.
Τέτια ὴταν ὴ προοπτικὴ πού χάραξαν οί μαρξιστές - λενινιστές.

Οί μαρξιστές - λενινιστές τόνισαν πώς, γιά νά πραγματοποι-
ηθεί ὴ άντιιμπεριαλιστικὴ - δημοκρατικὴ έπανάσταση είναι άπα-
ραίτητο νά συγκροτηθεί ένα πλατύ, ένιαίο άντιιμπεριαλιστικο -
λαίκο μέτωπο, πού νά συμπεριλάοει ολες τὶς έπαναστατικὲς τά-
ξεις καὶ στρώματα τὴς νεοελληνικῆς κοινωνίας μέ έπικειραλὴς τὴν
έργατικὴ τάξη. Καὶ πώς, γιοι να έκπληρώσει ἡ έργατικὴ τάξη τον
ὴγετικο της ρόλο, πρέπει άπαραίτητα νά καθοδηγείται άπο το
έπαναστατικο μαρξιστικο πολιτικο κόμμα της.
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Γ' τῇ. είιΟἱ για-ρξιστὲς - λενινιστ ῦπογρὰμ.μισα·ν, πὼς στὴν τωρινὴ
το πιδ σπουδαιο εἶναι ὰαριὶἶῶς ὴ συγαιἐντρωση τῶν ὰποι-

ραὶτητων γιὰ τὴν πραγματοποίηση της επανάστασης δυνάμεων ιιαὶ
πῶς αὐτὸ γι “ νὰ ἐπιτευχθεὶ μόνο μέσα στους καθημερινούς λαϊ-
αιοὐς ὰγῶνες γιὰ τὶς ὰιιεσες, μεριιιὲς οὶιιονογιιιιὲς οιαὶ πολιτισιὲς
ὰτιαιτὴσεις της καὶ μέσα σὲ μιὰ πορεία βαθμιαίας ὰνὐψωσης τῶν

Η οι το Γ-Η Ο ον τι

7! ιο το Ι0 τη

λαιϊιιῶν αγώνων γιὰ τὶς ὰμεσες, μεριιιἑς ὰιταιτὴσεις, ὥς το ἐιτὶτιε-
δο τὴς ιιὰλης γιὰ τ γιαιιροπρὁθεσμα, γενικὰ παλλαὶαὰ καὶ πανε-ετ

νΡ°°θνιαιὰ αὶτὴματα. Δουλεύοντας στὴν αιατεὐθυνση -αὐτὴ, οὶ γιαρξιστες
- λενινιστὲς θὰ δ λαν νὰ προσοινοιτολὶζουν σταθερὰ τὶς μὰζες
στὴν κατεύθυνση- τὴς πὰλης γιὰ τὴν ιιατὰχτηση τὴς πολιτικῆς ἐ-

-σΰι Έ"-

ι1”ἸῖΟ Ω' Ο 4"-¬ Ωαι

β”. Έἶπικεφαλῆς τῶν λαϊκών μαζών στὸν ἀγώνα γιὰ
φωμἱ-ὁημοοιρατικὲς ἐλευθεγ - η-ἐθνιιιὴνων- εῇκὉ5 Ψι Ον Ψ-το"ΞΒ-ιἙ

ιἰνεξαρτησία.

Σύμφωνοι με τὸ γενια - πολιτικο ιτροσοινατολισμὁ
τους, οἱ μαρξιστὲς - λενινιστ ωσαν τὴ συγκειιριμἑνη πρα-
χτιιιἡ τους δραση. Προσπάθησαν νὰ συνδεθουν μὲ λαϊιιὲς μα-
ζες, με τὰ ιτροδλὴματα καὶ τὶς ἀνὀιγκες τους, νὰ οργανώσουν ιιαὶ
νὰ νιαθοδηγὴσουν τοὺς ὰγῶνες τους, νὰ παίξουν τον ιτρωτοποριαοιὸ
ρολο τσος· στὰ διάφορα γ:ιο:ζι·:τὰ ›:ιν·ἠρ:α· τα, που οὶναπι·ιἱσ·σονταν στὴν
Έλλάδα τὴν περίοδο αὐτὴ.

οσ-

ονμε

0?

“” εἰΐἰοιἶδ” ουΟ .¬ι-εςΡζοτ- >.±Χ

οι'

Η .-ι-.Ἀ ΕΓΟ

ια εἰἩΡ τἴι οι-Εοἶιηἔἔσὶ

ο ἐ ρ γ οι τ ι ιι δ ει Ξ ν η ρι α, οὶ μαρξιστὲς-λενινο
λαν σὰν πρωταρχικὸ στόχο τους τὴν στὰ-λη ἐνὰντια στο

ρειρορμισγιὸ τῶν γιααιρηθεοδωρινιῶν τὴς Δεξιὰς., ἐνὰντια στὴν κεν-
τρωοι ποιροιλλαγὴ του ρετρορμισμου και ἐναντια στο νεορειρορμισμο
τῶν ρεδιζιονιστῶν ὴγετῶν του ΚΚΕ ιιαὶ τὴς ΕΔΑ, ἑνὰντια στὴ θε-
ωρία ιιαὶ τὴν πραχτιιιὴ τὴς συνεργασίας τῶν τάξεων, γιὰ τὴ δημο-
ουργὶα ιιαὶ ὰνὰπτυξη ος συνεπους συνδιιιαλιστιιιου νιινὴγιατος
τὴς ἐργατιιιὴς ταςηςγ βασισμἑνου στὶς ειταν-αστατισιὲς ὰρχὲς τῆς τα-
ξιιιὴς πὰλης. Στα πλαίσια αὐτὰ οὶ μαρξιστὲς - λενινιστὲς προώθη-
σαν τὸ ἔργο της δημιουργίας συνδικαλιστιαῶν παρατὰξεων τῶν
συνεπῶν, τιροοδευτιιιῶν στοιχείων. Τἑτιες συνδιιιαλιστιαιὲς παρα-
ταξεις δημιουργήθηκαν σὲ μιὰ σειρὰ ἐργατικοὑς αιλὰδους.

(ηη νι:
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Οἱ μαρξιστὲς - λενινιστἑς ἔδαλαν τὴ μαχητικὴ σφραγίδα τους
στὶς διάφορες πανεργατικὲς κινητοποιήσεις αὐτῆς της περιόδου
καὶ ἱδιαίτερα στὶς μεγὰλες ὰντιφασιστικὲς - πανεργατικὲς διαδη-
λώσεις μετὰ το παλατιανδ πραξικόπημα του Ἱούλη Ιθθῦ.

Σ τ δ ὰ γ ρ ο τ ι κ ὸ κ ί νη μα, οἱ μαρξιστὲς-λενινο
στὲς ύποστήριξαν δραστήρια δλες τὶς ὰγωνιστικὲς κινητοποιήσεις
τῶν ὰγροτῶν, κατήγγειλαν άποφασιστικὰ δλες τὶς ὰπύπειρες τὴς
άντίδρασης νὰ συντρίψει τὴν ὰντίσταση καὶ πάλη τῶν άγροτῶν μὲ
τὴν τρομοκρατία καὶ ἱδιαίτερα τὴ δολοφονικὴ ἔνοπλη ἐπίθεση
πού ξαπύλυσε ή παλατιοινὴ κυδἑρνηση Στεφανύπουλου ἐνάντια
στούς άγρύτες στὴν περιοχὴ τῆς Θεσσαλονίκης, -στὴ διάρκεια τῶν
μεγάλων παναγροτικῶν κινητοποιήσεων στὴ Βύρεια Ἑλλάδα.

Στὸ φοιτητικδ κίνημα, οἱ μαρξιστὲς-λενυ
νιστἑς ὰνἑπτυξαν μιὰ δραστήρια πάλη ἐνάντια στὶς προσπάθειες
τῶν ρεδιζιονιστῶν τής ΒΔΑ καὶ τῶν ψευτοδημοκρατῶν τής ΒΚ.
νὰ ὰποπροσανατολίσουν το φοιτητικδ κίνημα, κάλεσαν τούς φοι-
τητἑς νὰ ὰγωνιστουν γιὰ τὰ ὰμεσα προδλήματά τους καὶ ταυτό-
χρονα νὰ συνδέσουν τὴν πάλη τους μὲ τὴ γενικότερη λαϊκὴ πάλη.

Άνάμεσα στούς άοιστερούς φοιτητες καὶ ἱδιαίτερα στὰ φοι-
τητικὰ στελέχη τὴς οι ας τὴς ΕΔΑ (Δ.Ν.Λ.), είχε κιόλας
άρχίσε ἔν-οι προτσες τασης στὴν ὁππορτουνιστικὴ συνθη-
κολύγα πολιτική. Τώρα, προτσἐς αὐτὸ μορφοποιήθηκε καὶ
πήρε μιὰ δλοκληρωμἑνη σωστὴ κατεύθυνση. Τὰ πιὸ πρωτοπόρα
καὶ συνειδητὰ στοιχεια τῶν φοιτητῶν ἐν-στερνἱστηκαν τὶς μαρ-
ξιστικο - λενινιστικὲς ἱδἑες, τον ὰγωνιστικὸ προσανατολισμδ ποὺ
είχαν πρ γιὰ το φοιτητικὸ κίνημα οί μαρξιστὲς - λενινιστὲς
καὶ ὰρχισαν ραστήριες ἐνἑργειες γιὰ τὴν ἐφαρμογή του στὴ ζωή.
Γρήγορα, σε διάφορες πανεπιστημιακὲς καὶ πολυτεχνικὲς σχολὲς
τῆς “Αθήνας καὶ τὴς Θεσσαλονίκης, δημιουργήθηκαν ὰντιφασι-
στικἐς καὶ ὰντιρεδιζιονιστικὲς παρατάξεις καὶ το Μάη τού Ιθθθ ἱ-
δρύθηκε Προοδευτικὴ Πανσπουδαστικὴ Συνδικαλιστικὴ Παράτα-
ξη (Ι-Ι.]].Σ.Π), πού το Γενάρη του Ιθθΐ πραγματοποίησε μὲ ἐπι-
τυχία το Α” Συνιίδ ύ της. Στὴ Θεσσαλονίκη, οἱ προοδευτικοὶ φοι-
τητες ἐ ' ριοδικο ι-ιΣΠΟΪΔΑΣΤΙὶ{ΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»,
άπο ἕνα σπουδαίο καὶ ἐξαιρετικὰ πολύτιμο ίάργανο γιὰ τ
σωστο προσανοιτολισμὁ του φοιτητικού κινήματος.

Ἡ Π.Π.Σ.Π. συσπείρωνε καὶ κινητοποιούσε άγωνιστικὰ δλο-
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ένα καὶ πιό πλατιές μάζες φοιτητῶν καὶ στάθηκε ὴ ψυχὴ τῆς φοι-
τητικὴς άντίστασης μπροστά στὶς άλλεπάλληλες, μανιασμένες έ-
πιθέσεις πού ξαπόλυσαν οἱ διάφορες κυδερνήσεις τὴς όλιγαρχίας
ένάντια στό φοιτητικό κίνημα. Τὰ στελέχη καὶ τὰ μέλη της Π.Π.
Σ.Π. δρέθηκαν στὶς πρῶτες γραμμές τὴς μάχης στὴ διάρκεια τῶν
μεγάλων άντιφασιστικῶν φοιτητικῶν εκδηλώσεων καὶ τῶν σκληρῶν
συγκρούσεων μέ τὶ δυνάμεις της άστυνομίας καὶ τής χωροφυλα-
κὴς στὴν Άθήνα καὶ στὴ θεσσαλονίκη, μέχρι καὶ λίγες μέρες
πρὶν άπό τὴν έκδήλω-ση του φασιστικοῦ πραξικοπήματος του Ά-
πρίλη Ιθθΐ. Ἀκριδῶς γι” αύτό, ύποδλήθηκαν σέ άγρι-

ο ιις κρατικές καταοιωκτ.κες υπηρεσιες και απ τὰ παρακρα-
τικὰ φασιστικὰ όργανα. Πολλοί φοιτητές, μέλη λέχη της
Π.Π.Σ.Π., πιάστηκαν, χτυπήθηκαν, παραπέμφθηκαν σ · αστήρια
καὶ καταδικάστηκαν, άλλοι ἔπεσαν θύματα τῆς τρομοκρατικὴς δρα-
στηριότητας τῶν φασιστικῶν στοιχείων, ἐνῶ τὰ γραφεία της ΠΠ.
Σ.Π. καὶ του «Σπουδαστικου Κόσμου» στὴ Θεσσαλονίκη δέχτηκαν
ἑπανειλημμένα επιθέσεις τῶν φασιστῶν τραμπούκων. ”Ομως οἱ
τρηγιριῳατικἑς ένέργειες τὴς φασιστικὴς ὰντίδρασης δὲ μπόρεσαν
νὰ κάμψουν τό φοιτητικό κίνημα καὶ τούς πρωτοπόρους άγωνιστές
του. Κάτω άπό τὴν καθοδήγηση τῶν μαρξιστῶν - λενινιστῶν, τό
συνεπές άντιφασιστικό - άντιιμπεριαλιστικδ κίνημα τῶν φοιτητών
άνοιγε σταθερά τ ”" μο του καὶ έπαιρνε τὴ θέση του μέσα στό

τ· κίνημα των λαίκῶν μαζῶν, που μὲ έπικεφαλης τὴν έρ-
γατικὴ τ η διναπτυσσοταν γοργὰ τὴν περ`ιοδο έκεὶνη στὴν Ἱἶλ-
λάδα.

Στό φιλειρηνικό κίνημα, οἱ μαρξιστές-λενο
νιστὲς καταπολέμησαν άιποφασιστικὰ τὶς πασιφιστικές - όππορτουνι-
στικἑς θεωρίες τῶν ὴγετῶν τής ΒΔΑ, τὶς προσπάθειές τους νὰ χρη-
σιμοποιήσουν τὶς φιλειρηνικἐς διαθέσεις τῶν λαίκῶν μαζών γιὰ τοὺς
άντικομμουνιστικ άντικινεζικούς καὶ άντιαλδανικούς σκοπούς
τους καὶ άγωνίσθηκαν γιὰ ένα συνεπή άγωνιστικό - άντιιμπεριαλι-
στικό προσανατολισμό του κινὴματος τῶν όπαδῶν τὴς είρήνης στὴ
χώρα μας, γιὰ τὴ στενὴ σύνδεση της πάλης γιὰ τὴν εἰρήνη με τὴν
πάλη γιὰ τὴ Δημοκρατία καὶ τὴν Έθνικὴ Ἄνεξαρτησία. Αύτὸ έκ-
φράστηκε στὴν καθημερινὴ προπαγανδιστικὴ δουλειὰ των μαρξι-
στίύν - λενινιστῶν, στὴν πραχτική τους δραστηριότητα μέσα σέ διά-

ιαζικές όργανὡσεις καὶ ἱδιαίτερα στὶς Μαραθὼνιες Πορείες
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Βίρήνηίι πού πραγματοποιήθηκαν τὴν περίοδο αύτή. Ξεχωριστὴ ση-
μασία εἱχε ὴ παρουσία καὶ έπίόοαοη τίύν μαρξιστῶν - λενινιστιῖιν
στὴ Δί Μαραθώνια Πορεία, τό Μάη του Ιθθθ.

Στὸποινδημηχ. 'ίικύ νίίν ί ὰνοιῖίῖθ·

χθηκε όρμητικά, ίδιαίτερα ύστερα άπό τό παλατιανό πραὶςικόπημα
ο "Ιούλη 1965, ί αρξιοτὲς - λενινιστὲς έπαιξαν τόν πρωτοπορια-

- αγωγης-τι-χο Ρ "Ολα τὰ έπιμέρους κινήματα των λαϊ-
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κῶν μαζῶν όαθμιαία ὰνυψὡνονταν ως τό έπίπεδο τὴς πάλης γιὰ
γενικα παλλαικα και πανεθνικα αίτἠυοτα, σνγνιυνεὐονταν σέ ένα
νιαίο χείμ αὶ σχημάτιζαν ένα πλατύ πανδημοκρατικό καὶ α -
τιμοναρχικ - ὰντιφασιστικό -ι άντιιμπεριαλιστικό κίνημα τῶν πιό
πλατειίύν λαίκῶν γιαζιιόν, μὲ ψυχὴ καὶ πρωτοπορία του τὴν έργα-
τικὴ τάξη τὴς Έλλάδας. Παρὰ τό γεγονός πως ὰντιπροσὡπευαν
γενικα μι ιικρὴ άκόμα άριθμητικη δυναμη την περίοδο αύτὴ, οί
μαρξιστές - λενινιστὲς έδωσαν σκληρός ἀκέ'-Ξ γιὰ τὴν πννθολὴ καί

νίκη τὴς γραμμὴς τους στο κίνημα των λαίκῶν μαζῶν καὶ σὲ
πολλὲς περιπτώσεις, μέσα στὶς παλλαίκὲς διδηλὡσεις, μπόρεσαν
νὰ όάλουν τὴν πολιτικὴ σφραγίδα τους καὶ νὰ έπηρεάσουν, νὰ προσ-
διορίσουν αύτοὶ τὴν κατεύθυνση έξέλιξης των γεγονότων. Τό πιό
σημαντικό ήταν, πως μέσα άπο τὶς άλλεπάλληλες συγκρούσεις μὲ
τὴν ὰντίδραση καὶ τό ρεδιζιονισμό, οί μαρξιστές - λενινιστές πρό-
δαλαν όλοκάθαρα τὴν πολιτικὴ φυσιογνωμία τους, τό πολιτικό τους

με _ ,_ ..Η ρ ,_ ι 9 3.-τ.μμα μπροσια σιὶς λαικὲς ὶλ εε Ανω δέθἢὶί-αν Ρ- αν-89
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νί Στό δρόμο τῆς άνασ-νζἱ-νταξης τῶν συνεπῶν δυνά-
μεων τὴς άριστερας.
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Μέσα στ. νθὴκες πού ειἶχοιν δ τί _ _, - του
1Θ6ι ο έντονα κρόδαλε ὴ άν κη της κοηοι -
σης π. τ νων μορφῶν όνγὰὶινὶΐῆἐ Τὴν προσέλκυση των
λαίκιζύν μαζών στόν οὶγίύνα. Με λεία-ίτεθὶὶ ίαμη ἡ ὶἱότἀσίῖαση ἀτ
παιτούσε τὴ δημιουργία. ένός πολιτικού όργανισμού ὶκανού νὰ συ-
νενώσει στούς κόλπους του τὰ πιό δραστήρια στοιχεία τὴς άριστε-
ράις καὶ νὰ έκφοάσει τόν καθοδηγητικό ρόλο τῶν μαρξιστῶν - λε-
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νινιστῶν στούς γενικὡτερους λαίκούς άγῶνες. ”Ολη τί λεια ιων
μαρξιστων - λενινιστιῖιν στὴν περίοδο Ιθθ-1-Ιθθΐ, είχε προετοι-
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μασει τους σπαοαιτητους γ αυτο όρους
Στις αρχες Ἄπρ λη τοῦ Ιθθἶ συνηλθ... στην Ἄιθηνα συσκε-

ψη στελεχιῖιν της Συνετους Αριστεράς και απεφασισε την ιδρυση
της Συνεπους Πολιτικής Αριστερὴς Ιίινησης (ΣΠΑΙΟ 'Π
συσκεόη υιοθέτησε μια αποφαση, για τις προγραμματικές και
καταστατ κες κατευθύνσεις της ΣΠΑΠ και μα Διακήρυξη
προς ολ ους τους λαικοσς αγων στές προς ολους τους εργαζομένους
της χωρα ιας .ικι ..ξ,ελ=ξ„ Κεντρικό Συ ιόουλιο σαν καθοδηνη
τικο οργανο της ΣΠΔΚ

Σπουδα α σημασια για την παραπέρα προωθηση της παλης
των .ιαοξ σ ων λενινισ ων ειχε η έκδοση την ιδ α αυτη πεοιο
δο (Γενάρης Ιθθἶ) της δδοιαδιατικης εφημεριδας ιλαικος Δρυ
μοθ

. Π
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ΟΙ ΜΑΡΞΙΣΙἙΣ-ΛΙἘΝΙΝΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΧΤΑΤΟΡΙΑΣ

Ι Μπροστά στη φυισιστικη ἐπιβουλη.

Σ ολη την τι ρ οδο Ιθθιὶ _ Ιθθ? οἱ ιαρξ στες λ .ι ν σ ες
καταγγελναν απο-φασιστικο τοι σγεδ οι .ια τ ε προε οιμασ ς του οι
μερικαν κου ιιτεριαλισμου και της εσωτερικης αντιδρασης για
την εςατόλσση ανοιχ ου σ ρα ιωτικου φασιστικου πονξ κοτηαα
τος ξεσκεπαζαν τό ρολο ων άστικων κ ιματων ης ΒΡΕ και
της ΒΚ και δ οι ερα τη σ αση του ρ ό μ ονιστικοσ ψευτο ΚΚΕ
και ης ΙΔΔΑ που ατοπροσοινατολιζαν τις μάζες και ύπονόμευοιν
τόν άγωνα τους Αποκαλύπτοντας τον έπιζημιο ρόλο των ρεόιζιο
νιστων οι μαρξιστὲς λενινιστες προσπαθούσαν ταυτοχρονα να
προσανατολισουν σωστα τις μαζες να τις διαπαιδαγωγησουν μέσα
σὲ ένα άγωνιστικό πνευμα Οἱ μαρξιστες λενιν στες μετέφεραν
παντου το πνευμα της άντιστασης καλλιεργούσαν όλόπλευρα τὴν
ἱδεα πως η φασιστικη απειλη θα μπορουσε να άποτρατει όχι μὲ
ύποχωρησεις και συμόιθασμους ἀλλὰ μόνο με το δραστήριο και
αποφασιστικό άγωνα των μοιξων

Παρα τις σωστές πολιτικες έκτιμησεις καὶ τὴ σωστη προο
πτική τους οἱ μαρξιοτες λενινιστές δὲ μπόρεσαν ωστόσο νὰ έξα
σιραλισουν μια ὰνάλογη όργανωτικη προετοιμασία μπροστά στὴ
φασιστικη ἐπιόουλή “Έτσι το πραξικόπημα της 21 Απριλη του
Ιθθ? όρηκε την Οργάνωση των Μαρξιστων Δενινιστων ουσια
στικὰ άπροετοίμαστη άπό όργοινωτικη άποψη Αύτὴ ή ὰδυναμία
πρέπει νὰ έκτιμηθει μὲ δαση τὰ αντικειμενικά δοσμένα της τότε
κατάστασης

Συμφωνα με τό γενικό έπίπεδο πολιτικο όργανωτικὴς άνάν-
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πτυξης τὴς δουλειάς τους, οί .ξ ·· - λενινιστἐς εἶχαν περιο-
ρισιιένες δυνατότητες τόν Άπρ η ·· “ Δέ μπορούσαν -νὰ έπι-
δ στὴν έςέλιξη τῶν γεγονότων ιι · ··· ~.αΘοοι:·:ικό, να-Ο-

ζ Έ

αποτ τό πραξικόπημα νο, -προ υν σοδαρὴ ὰντί-
στ· ° Ώοτόϋο, μιὰ πιό έγκαιρη καὶ πιό -σωστὴ όργανω-

9
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τοὺς θιὶιιθθιλιὶιι νὰ έκδηλὡσουν τὴν παρουσία τους
έντονα -· συνθηκες, πού διαμορφώνονταν ύστερα
τὴν έπιδολὴ τὴς φοισιοτικὴς διχτατορίας, νὰ άνταποκριθοῦν

ύτερα στὰ καθήκοντά τους, τις λιγέτςρςς, ε καὶ άπόθέΩ” ΟΡΙ .έπί'ζμ ρωΗ Ξ¬= ἔμἱ ιὶΤη ιέλ” ι
καλύτερες θέσεις νὰ συντχίοονν τόν άγιύνα.

2. Γιὰ τὴν υἰκοδόμηση μιιις γερης ὁργάνωσης καὶ
τὸ σωστό προσανατολισμό των μαζών.

Μέ- τὴν ἐΐιιθϋλ-°ίγ “ιῆέ Ψνιϋιστικὴς διχτατορίας στὶς 21 Ἰλπρίλη
τού Ιθϋἶ, πολλὰ στελέχη καὶ μέλη τὴς Ὁργάνωσης Μαρξιστών -
ὰενινιστών πιάστηκαν καὶ κλςίστηκαν ὰ στρατόπεδα συγκέν-
τρινσητι Τὰ τττλέκηι τού κατόρθωσαν νὰ δια-φύγουν τὴ σύλληψη,
καταπιόιοτηκαν άμέσως μὲ τὴν άνασύνταξη τών δυνάμεων καὶ προ-
χώρησαν στὴ δημιουργία ιτοιράνομης Ὁργάνιιισης Μαρξιστών -
Δενινιστών. Παρὰ τὶς τεράστιες δυσκολίες πού ύπηρχαν, ὴ δου-
λειὰ άναπτύχθηκε σταθερά. “Αρχισε νὰ κυκλοφορεί ένα Πληρο-
φοριακό Δελτίο καὶ σέ συνέχεια έκδόθηκε ή έφημερίδα «ΠΡΟ-
ΔΗΤΑΡΪΑΗΗ ΣΗΜΑΤ.ίι››, όργανο τών Μαρξιστών - Δενινιστών
της Έλλάδας.

Μέσα άπί τὶέ ιὶ-Ξ-λίδτέ τού Πληροφοριακού Δελτ. καὶ της
<<ΠΡΟΔ]ἶ.ΤΑΡΙΔΙίΠΣ ΣΗΜΑΙΔΣ» οἱ μαρξιστἐς - λενινιστές ά-
νάπτυξαν μιὰ σπουδαίας σημασίας προσπάθεια γιὰ τό σωστό ἱδεο-
λογικό · πολιτικό τιοοϋιινιιτολισμό τών κο-ιιιιουνιστών, τών λα--

Ωι Η

εἴι.

ι ι
κων άγωνιστων, των έργαξομένων μαςων. Ἄποκάλυφαν τό ·· τί
όργοινωθηκε καὶ πώς ·πὲοοιο°τ τό ὰμερικανόπνευστο πραξικόπημα
τὴς 21 ἶλπρίλη του Ιθθἶ, κατάγγειλαν τὴν ὰντιλαίκὴ καὶ άντε-
θνικὴ πολιτικὴ πού έφάρμοξε ή φασιστικὴ διχτατ ” σέ όλους
τούς τομείς, ξεσκέπασαν τὴν καιροσκοπική, διφορουμενη ν„αὶ οι
στερόδουλη στάση τὴς ὰστικὴς άντιπολίτευσης καὶ τόν όλέθριο
άποδιοργανωτικό καὶ άποσυνθετικό ρόλο τών ύποτακτικών της ρε-

-ΙΝ
(ια Ω (_

“Ἑδ
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Ο Πλ* ΩωΗδιζιονιστῶν καὶ καλεσαν το λαὁ οιραοιοτικὸ ὲπαναστατικὸ
αγώνα.

'Απο δλες τὶς πολιτικες δυνάμεις της χω ς, η οργανωση των
μαρἔὶστῶυ - λενὶυὶστῶν ήταν ἡ μὁνη πῦθ δὶοωιηρϋξε ἀνθὶχῖιλ μπρϋ·

στα στὶς λαϊκὲς μαζες μια καθαρή, θαρραλέα, συνεπή αγωνιστική
γραμμή αντιμετώπισης της ορανσιστικης διχτατορὶας καὶ τῶν αφε-
γῖὶχῶγ της ὰμερῃςὰγωυ ὶμπερὶαλὶϋῖῶν. Τὴν ὥρα πθὐ Οἱ 'ῆγέΐεη

τῆς αστικής αντιπολίτευσης καὶ του ρεθιζιονισμου, θουτηγμἑνοι στὸ
τέλμα της ήετσπὰθεὶαἐ οαὶ του συμθιθασμου, ἔστρειραν μὲ αγωνία
τα θλέμματα τους πρὸς τήν 'Αμερικη καὶ τή Δ. Εὐρὼπη, προσμἐ.-
νοντας τή σωτηρία απὸ τὸ ΝΑΤΟ ή απὁ τὸ Συμθούλιο της Εἔῦρὡ-
πης, ρξὶστὲς - λενινιστὲς, πατώντας στέρεα πάνω στὸ ἔδαιρος
τῆς νικῆς πραγματικότητας καὶ μὲ πλήρη ἐμπτστοσύνη στο
λαὸ αζαν μὲ σαφήνεια καὶ σταθερότητα τὸν προσανατολισμὸ

γανωση καὶ καθοδήγηση τῶν λαῖκῶν μαζῶν μὲ ἐπικειρα-
” - ατικη τάξη στήν παλη για τήν ανατροπή της στρατὶω-

τικο - τρασιστικῆς διχτατορὶας καὶ ολόκληρου του καθεστώτος της
αμερικανοκρατὶας. Πανω στη δαση αὐτή προσπαθου-σαν να ανα-
συνταξουν καὶ τὶς δικές τους δυναμεις, να δημιουργήσουν πυρήνες
στοὺς ἐργατικοὺς υς, στὶς συνοικίες, στὶς πανεπιστημιαπὲε
καὶ πολυτεχνικὲς σχο α ὶοχυροποιήσουν τήν παράνομη ὀργα-
νωσή τους, να την καταστήσουν ὶκανή να παίξει τὸν καθοδηγητικὁ
της ρόλο.

Τα μέλη καὶ τα στελέχη τής Ὁργανωσης Μαρξιστῶν - Λενινι-
στῶν ἔκαναν ακοὑραστη ὶδεολογικο - πολιτική δουλεια σ” δλους
τοὺς τομεὶς, δούλευαν δραστήρια για το ανέθασμα τῆἐ ἀγωνιστὶ-
κὁτητας καὶ του πνεύματος τής αυτοθυσὶας μέσα στὶς μαζες τῶν
ἐργαζομἑνων καὶ της νεολαίας, για τήν καταπολέμηση τῶν αὐτα-
πατῶν, τῆς ψυχολογὶα “ ναμΟν"ἦ; καὶ τοῦ διπλώματος, πσὺ σπέρ-
ναν μέσα στὸ λαὸ οὶ ἐκπρὁσωποι της αστικής αντιπολίτευσης καὶ
οὶ σὐμμαχοὶ τους ρεδιζιονιστὲς καθε αποχρωσης. Ἡ δασική προσ-
παθεια τῶν μαρξὶστῶν - λενινιστῶν ήταν να δείξουν πὼς ὁ ιρασισμὸς
μπορουσε να συντριδεὶ. Να ἐνισχὑσουν τήν πίστη στα μοναδὶκὁ
μέσο γὶα να αποχτήσει ή Έλλαδα τη λευτερια καὶ δημο-κρατὶα,
ποὺ εὶναὶ δ αγώνας. Καὶ να αναλαδουν καὶ να πραγματοποιήσουν
ἑκεὶνες τὶς πρωτοθουλὶες, ποὺ θα προωθουσαν καὶ θα ανἑθαζαν
την παλη του λαου για την ανατροπή του στρατιωτικο - τρασὶστὶ-

τι
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κού καθεστῶτος, για τό διώξιμο τῶν αμερικάνων ὶμπεριαλιστῶν.

 

Σπουδαία πολιτική μάχη μεγάλης ἔκτασης ἔδωσαν οί μαρξι-
(-

_ο·#

στες - λενινιστὲς ἐνάντια στό ψευτοδημοψήιρισμα ποὺ δργανωσε ··
Σεπτέμδρη τοῦ Ιθδδ ή στρατοκρατική χούντα, για να περασει το
τρασιστικό της «Σύνταγμα». Μέσα στή γενική σύγχυση ποὺ προκα-
λοῦσε στὶς αριστερἑς καὶ δημοκρατικὲς μάζες ή ασαιρεια καὶ αο-
ριστία τῶν ρεδιζιονιστικῶν θέσεων, ποὺ ούσιαστικα ἔσπρωχναν το
λαδ στή ιροισιστική παγίδα, · άθοιρο σύνθημα τῶν μαρξιστῶν-
λενινιστῶν για ΑΠΟΧΠ έδινε τ μοναδικα σωστό προσανατολισμο
στὶς λαϊκές μάζες.. ΑΠΟΧΗ για να μήν πιασει τὺ πνεύμα τού ρα-
γιαδισμοὺ, για να απορριιρθεὶ ἐτπαίσχυντη ιρασιστική κωμωδία
καὶ να μή νομιμοποιηθεὶ τδ «Σύνταγμά» τους καὶ να ανέδει ψη-
λότερα, μέσα απ” αὺτή τή σύγκρουση, ή γενικότερη λαϊκή πάλη
για τήν ανατροπή τής ιρασιστικής διχτοιτορίας. Οί μαρξιστές -
λενινιστὲς ξετίναξαν τὺ ψευτοεπιχείρημα για τὶς διώξεις, ποὺ θα
αντιμετώπιζαν όσοι δὲ θα ψήτριζαν, καὶ τόνισαν πὼς ακριδῶς
ΑΠΟΧΗ, ή μαζική ΑΠΟΧΗ, ήταν ή σοδαρότερη, μαζική αντι-
τρομοκρατική μάχη ποὺ μπορούσε να δοθεὶ τή στιγμή ἑκείνη καὶ
πὼς μια τέτια αποχή θα χάλαγε τα σχέδια τῶν ιρασιστῶν καὶ δὲ
θα τοὺς αιρηνε περιθώρια για μαζικὲς διώξεις. Ἡ ζωή δικαίωσε
πέρα για πέρα τὶς θέσεις τῶν μαρξιστῶν - λενινιστιῖιν.

Για τή συνεπή παλη τους, οί μαρξιστὲς - λενινιστὲς δέχτηκαν
χτυπήματα απὸ τήν πλευρα τής ιροισιστικής διχτατορίας, ὅπως ήταν
οί συλλήψεις καθοδηγητικῶν στελεχῶν καὶ μελῶν τής Ο.Μ.Λ.Β.
Αύτἑς οὶ συλλήψεις προκάλεσαν προσωρινὲς δυσκολίες στή δουλεια
τῶν μαρξιστιῖιν - λενινιστῶν, δὲ μπόρεσαν δμως να τή σταματήσουν
"Π ἐπιδίωξη τής ιροισιστικής αντίδρασης να διαλύσει τή μαρξιστι-
κο - λενινιστική όργάνωση ἔμεινε απραγματοποίητη. Οί μαρξιστὲς-
λενινιστές, διδαγμένοι απδ τήν πείρα τους, ήξεραν, ύστερα απδ κά-
θε χτύπημα, να ανασυγκροτοῦν τὶς δυνάμεις τους καὶ να ξαναστή-
νουν τὶς όργανὡσεις τους.

Μέσα στὶς έξαιρετικα δύσκολες συνθήκες, ποὺ δημιουργούσαν
ή ιρασιστική καταπίεση καὶ τρομοκρατία από τή μια καὶ ή διαλυ-
τική καὶ αποδιοργανωτική δράση τής αστικής αντιπολίτευσης καὶ
του ρεδιζιονισμου απδ τήν αλλη, δουλεια τής δργάνω-σης τῶν
μαρξιστῶν - λενινιστῶν προχωροῦσε σταθερα. ”Ολο καὶ νέες δυνά-
-μεις ἔρχονταν να ἐνταχθοῦν στὶς γροιμμὲς τής Ο.Λ.Μ.Β., ένῶ ταυτό-
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χρονα δημιουργοὺνταν οί προϋποθέσεις για τό πλαταιμα όλης τὴς
προσπαθειας. Βαθμιαῖα, αρχισαν να συγκροτοῦνται, με τὴν πρω-
τοδουλία τῶν μαρξιστῶν - λενινιστῶν, αντιιρασιστικὲς - αντιιμπε-

τικες πολιτικός όμαδες, κὺρια στοὺς ἑργατες καί στοὺς φοι-
τητ __ Αὺτ " δυναμεις αναπτὺχθηκαν ίδιαίτερα στα τελευταια
χρόνια, ἔτσι ίόστε τό Ιθἶδ, μέσα στίς απότομες ἐναλλαγἑς της πο-
λιτικῆς καταστασὴς, μπόρεσαν να παίξουν τό ρόλο τους.

Οί μαρξιστετ - λενινιστές, αναπτύσσοντας όλο καί πιό στενοὺς
με τ ·· τῶν ἐργαζομἑνων και τὴς νεολαίας, ἔπαιξαν

μια σειρα κινητοποιησεις τῶν ἐργοιτῶν καί τῶν
ιροιτητῶν τὴ διαρκεια του 1θ'?2 καί ίδιαίτερα τό καλοκαίρι καί
τό ιρθινόπιυρο του Ιθΐθ. Στίς συνθῆκες τὴς όξυνσης τῶν αντιθέ-
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σεων και συγκροὺσεωιν αναμεσα στὴν κυρίαρχη φασιστικὴ κλίκα
καί στοὺς όπαδοὺς του Κωνσταντίνου Γλὺξμπουργκ καί τὴς προσ-
ιριννὴς του Παπαδόπουλου στό ψευτοδημοψὴφισμοι καί στὴ μανού-
δρα τὴς -ειριλελευθεροποίησης», οί μαρξιστὲς - λενινιστὲς ἔδωσαν
μια σπουδαίας σημασίας πολιτικὴ μαχη.

Οί μοιρξιστὲς - λενινιστὲς ξεσιιἑπασαν σταθερα
τη της ανακὴρυξης της Παπαδοπουλικὴς ιιἶίροεδρικὴς Δημοκρα-
τίας», αποκαλυῷαν τοὺς δόλιους σκοποὺς του ψευτοδημοψὴιρίσμα-
τος ποὺ όργανιυσε ό Παπαδόπουλος, καταγγειλιαν τὴ γρριμμὴ της
συμμετοχὴς στό ιιδημοψὴφισμαε, ποὺ υίοθέτησαν οί δυναμεις της
αστικῆς αντιπολίτευσης καί τα δυό ρεδιζιονιστικα κόμματα, σα
χραμμὴ προσσ.ρμοχὴς καί ὺποτακὴς στὴ ερασιστικὴ νομιμότητα κσιὶ.
καλεσαν τό λαό σὲ δραστὴρια καί μαζικὴ ΑΠΟΧΠ. Για τὴ δια-
δοση τῆς γραμμης τους για ΑΠΟΧΕ, οί μαρξιστἑς - λενινιστὲς δοὺ-
λεψαν ἑπίμονα, δραστὴρια καὶ συστηματικα καί ὴ δουλεια τους
αὺτὴ είχε πολὺ θετικα πραχτικα αποτελέσματα. Συνἑδαλε ίὺστε
τὴν ὴμἐρα του ψευτοδημοψηφίσματος ὴ αποχὴ να παρει πλατιἑς
διαστασεις καὶ ἔδεσε τοὺς μαρξιστὲς - λενινιστὲς ακόμα πιό στενα
μὲ τίς λαϊκἐς μάζες.

'Ύστερα από τὴν πρωθυπουργοποίηση του Μαρκεζίνη, οί μαρ-
ξιστὲς - λενινιστὲς καταγγειλαν τὴ συμμετοχὴ τῆς αστικῆς αντι-
πολίτευσης καί τῶν ρεδιζιονιστῶν στίς λεγόμενες ιιπολιτικὲς δια-
δικασίες», καλεσαν τό λαό να σαμποταρει αὺτὲς τίς διαδικασίες,
ποὺ αποσκοπουσαν απλῶς να λουστραρουν τό διχτατορικό καθεστώς,
διατηρώντας ταυτόχρονα όλη τὴ ιρασιστικὴ οὺσία του. Παραλ-

οε >-_! .::ἐ ι-ι .αό-κι 9.. Ηεε.
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χτὴρα τών οίκονομικών μέτρων, ποὺ κατω από τό πέπλο της πο-
λιτικης -αριλελευθεροποίησηςν προωθουσε ό Μαρκεζίνης καί ανέ-
λαόαν δραστηριες προσπαθειες αναμεσα. στίς έργαζόμενες μαζες
για τὴν όργανωση τὴς αντίστασης τους, για τὴν πραγματοποίηση
νέων-αγώνισν μέ στόχο τὴν ίκανοποίηση τών οίκονομικών καί πολι-
τικών τους διεκδικήσεων.

3. Ὁ πρωτοποριακὸς ρόλος τών μοιρζιστών - λενι-
νιστών στα γεγονότα του Νοέμβρη 1973.

Στ αρκεια τών γεγονότων του Νοέμδρη Ιθἶδ οί μαρξιστὲς
-λενινισ έπαιξαν τόν πρωτοποριακό ρόλο τους. Οί μαρξιστὲς-
λενινιστἐς τόνιζαν, ένα μὴνα πρίν από τα γεγονότα, πώς: «Για

οιον δέ νοσταλγεί τὴν αντιπολίτευση στα πλαίσια τὴς ιρασιστι-

ιν]-=.'α*ίλν· οίΙΟΦ
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ΟΦΗ Η

κὴς νομιμότητας, όπως συμόαίνει μέ τὴν αστικὴ αντιπολίτευση
-καί τοιης συρόμενους πίσω απ” οιὺτὴν ρεδιζιονιστὲς ὴγέτες, αὺτό
ποὺ έπέρχεται στὴ χώρα μας καί ποὺ έχει τεραστια σημασία, δέν
Ϊ ὴ έπανοδος στό κοινοόοόλιο καί οί έκλογές μέ τὴ συμμετοχὴ

τών τόν έλεγχο τοῦ <<Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου» «έθνικό-
ιι· τίΚ' .Έ

τη ΗΘα

Η ..ία

- _α.

.Ξ59

Γ Γιρρονωνν των αλλα η αναπτυ η τών μαζινών αγωνων τὴς
έργατικὴ-ς τ ς καί τὴς νεολαίας, ποὺ ανοίγουν έλπιδοτρόρες προο-
πτικές για τὴν αναπτυξη ένός πλατιου αντιιρασιστικοὺ-αντιιμπερια-
λισςιιωη κινήματος» (Άπόσρα-ση 0.Μ.Λ.Ε., Ὁχτώδρης Ιθἶδ, «Λαί-
κός Δρόμος» Νο Ιἶ, σελ. 13). Τα γεγονότα ποὺ ακολούθησαν δι-
καίωσαν πέρα για πέρα τίς προδλέψεις τών μαρξιστών- λενινιστών.
Ὁ Νοέμδρης σκόρπισε στοὺς τέσσερις ανέμους τα σχέδια τών α-
στών πολιτικών καί τών ζιονιστών ὴγετών καθε απόχρωση;
για ένα συμόιόασμό την παπαδοπουλικὴ κλίκα καί όνει-

τους για τόμαλὴ μετεξέλιξη τὴς διχτατορίας σὲ κοινοδουλευτι-
κη δημοκρατίαν έκανε σταχτη τὴ χουντικὴ τσσιλελευθεροποίησηνν
καί όδὴγησε η του Παπαδόπουλου καί του Μαρκεζίνη.

Τα γεγονοτα του .-Νοέμόρη αποτέλεσαν μια όξεία έκδὴλωση
της κρίσης της φασιστικὴς διχτατορίας καί όλόκληρου τοῦ καθε-
στώτος τὴς αμερικανοκρατία Ϊίροετοιμαστηκαν από όλη τὴν προ-
ηγοὺμενη ἐξέλιξη, από τὴν νση όλων τών αντιθέσεων στὴ χώρα
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τὴ σε ους καθόρισαν τό παρ αιμα αύτών τών
σεων πρωτα - τα τὴς αντι αναμεσα στό λαό

τη μια κ τ ριαλ.σμο καί τα ντόπια -
ΉΞ. ατο* 9 πι στι

ί(Ξ -Η:9σῖτ, ποὺ συνεργ νται του. από τὴν αλλη.
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προώθησε αποτρασιστικα στὴν ὴμε ·” ταξη τ τ αίτὴ-
ματα για τὴν απαλλαγὴ τας τὴν αμεοικανονατοίκὴ
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τορίας, για τὴν καταχτηση τὴς λ τ οιας, τῆς οι τ
τὴς δημοκρατίας, ένώ ταυτόχρον . · τ
τὴν πραγματοποίηση αὺτών τών αιτημοιτων, που ειναι ενεργη
τικὴ συνένωση του ςοοιτητικοὺ κινὴματος μέ τό συνεπός αντιιρασι-

λ ιτ ι ¬ ι ί - ί ί Ρ Ξ· ι

αό-
Η

Π Π

Ο ίἶ. ἔκ. οκ ίΙ-·

τΗ
ΡΗ ¬- Η -'ῖτἔττ · - αντιιμπ..ρ.α.ι.στικο αναστιιτικο κ.νημα, η επαναστ

συσπείρωση καί παλη τών πιο πλατιών λαϊκών μαζών μὲ έπικειρα-
ί 'Β ι Ρ”λὴς την ε ατικη ταςη.

κεια τών γεγονότων τού Νο πραγματοποιηθη-
κε στὴν πραξη μια πλατιόι αντιιρασιστικὴ - °° ι τ νό-
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τἑνότηταςε, αντιλαίκὴς κι έχθρικὴς στα συμ τών λαϊκώντθτου
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δημοκρατικών μαζών. Ή αντιιρασιστικη - αντιιμπεριαλιστικὴ ένό-
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τητα ποὺ ο ιὴθηκε μέσα  τ ιρωτια τὴς καλης κι αγκαλιασε
πλαιια χ _ ημοκρατες κι αντιορασί ς, ποὺ κατέόηκαν στοὺς
δρόμους πρίν καί μετα τὴν έπιόολὴ τού στρατιωτικού νόμου, προὴλ-

Ο ι-Ώ

.
θε απ” τὴν αντιπαραθεση δυό πολιτικών κατευθύνσεων, δυό δα κα
αντίθετων πολιτικών γραμμών, αντιπαραθεση ποὺ
γανωμένα μέσα στα γεγονότα καί ποὺ έπαιξε καθοριστικ . ο στη
διαμόριρωση τὴς πολιτικὴς φυσιογνωμίας τών ὴρωικών λαϊκών ἔκ-

ΠΝ Ρἰ :Θ

τςΨ 0·έ" “τῇΗ ισ-.ΔΡ*Χ

ΓΠ ου "Ρ

όηλωσεων. Οί. δυο αυτές όασινὲς κατευθύνσεις αντιπαρσ.τέθηκαν
εΈ Κλίπαπό τὴν αρχὴ καί ώς τέλος τών γεγονότων.

(Π πρώτη γροιμμὴ, ὴταν μια συντηρητικὴ, λεγκαλιστικὴ, όπ-
πορτουνιστικὴ γι· .ιὴ συγκρατησης καί ὺπονόμευσης τού μαζικου
αντιιρασιστικοό κινηματος καί τών απιιενασιστικών αντιιμπεριαλιστι-
κών δαθἑσεων τών μαζών. Αύτὴ πολιτικὴ γραμμὴ ύποστηρίχτηκε
και προόλὴθηκε απ” τίς δυό πτέρυγες τού ρεόι-ζιονισμοῦ, καθώς κι
από κεντρώους, ανθοώπους του συνκροτὴιι-ατο-ς τί-α.υ.πρακν καί τὴς

-Κ.. Ξ
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εἔπιτροπὴς για τὴν αποκατασταση τῆς δημοκρατικὴ οτηταςν
τών ίξανελλόπουλου. ίιίίαύρου ἶἐιπό τίς δυναμεις α , ὴστο ίἶιΐι
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περισσοτερη συνοχή, πιο οργανωμένα απ” τοὺι; ἐὶλλους, ὺποστἠριζε
αὺτὴ τὴ γραμιιὴ ρ.ὲ ρ . τὴν Ιἰ.Ν.Β. καὶ ὅασικα τὴ οῆθεν ακομ-
ριοιτικὴ ἶιλντι - ΕΦ

ΩΗ δεύτερη, ἦταν μια ὀιγωνιστικὴ ι:ῖιντι·ιρασιστικ·ὴ - :ῖιντιιρ.πε¬
ριαλιστικη γραμμη, ὶὅπιορ έδειξαν τα γεγονοτα, ίἱ ὺνο ἦταν
σωστἠ, αλλα καὶ ὅινταποκρινὺταν απολυτα στο ὺψηλὺ
οὶγωνιστικῶν διαθέσειυν τῶν λαϊκῶν ιιαζιῖιν. Τνγ γροαιμη
ποστἡριξαν μὲ συνέπεια καὶ ὡρ τὺ ·ε Ξ ραρξιστὲι; - λενινι
καὶ ὅλοι οί συνεπείς αντιφασίστες - ἀντιιμπεριαλιστέρ. Ἡ γραμμὴ οι

κυριάρχησε καὶ καθόρισε τὺ γενικο πλαίσιο ποὺ μέσα -σ” αὺτὺ διε-
ξαχθηκε ἡ ποιλη τοῦ λαοῦ καὶ τῆι; νεολαίαιη σὶ ἔιλη διαρκεια τίὺν
γεγονότων.

"Η έπαναστατικῇ τῶν τροιτπτίυν καὶ έργατῶν το
Νοέμὕρη τοῦ λθἶδ κι ατηρἡ καταστολή της απο τα οργανα
τηη φασιστικῆι; χούντας, προκαλεσαν μια αποτομη ὺξυνση της, κρί-
σηε στο καθεστὼρ τῆς αγιερικανοκρατίασ καὶ ὺποτέλεια; καὶ στα
πλαίσια αὺτα πραγματοποιήθηκε στὶς, 2ὀ Νοέμβρη μια τἑἰιλλαγὴ
ίἶέιρδιαςρ, ποὺ ανέὅασε στὴν κυὅερνητικὴ ἐξουσία τὴν κλίκα Ἱωαν-
νίδη.

Ή στρατιωτικο - σε-ασιστικὴ κλίκα “Ιωαννίδη ξαπολυσε ἄ-
γριεε διώξει; έναντια στοὺς, κομμουνιστὲς καὶ στοὺς αντιφασίστες,
ἐνῶ στο έξωτερικὸ προχώρησε σὲ τυχοδιωκτισμοὺς, μὲ αποκορύφω-
γαα τὶσ πραζι·κἐ›π·η×ρα τ~ῖγ;, Ιὀπγε Ἱσὺλτγ ἩΒἹ έα σττγι ῖἰὺστρο. Ἐτὺγν πε-
ρίοδο αὐτὴ ῦεκοὶδεη μαρξιστὲς - λενινιστἑι; πιαστηκαν καὶ σύρθη-
καν στὴν ασιρο'ιλει.α, στὶς στρατιωτικές φυλακές, του Μπογιατίου
καὶ στο στρατοπεδο τη; Γιοὺραε. Παρ” ολα αὺτα, ἡ “οργανωση
τῶν Μαρξιστών - Λενινιστιῖιν συνέχισε σταθερα τον αγώνα της.
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4. Ἡ πάλη τῶν | κρατουμένων μαρζιστῶν - λενινι-
σῖων.

'Ένα κεφαλαιο της γενικῆς πάλη; τῶν μαρξιστῶν - λενινι-
στῶν στα χρόνια τῆς φασιστικῆι; διχτατορίαι; αντιπροσωπεύουν οί
ὀιγῶνει; τῶν κρατουμένων μαρξιστῶν - λενινιστῶν. Στα κατεργα
καὶ ὶδιαίτερα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οἱ μαρξιστὲς - λενι-

Akis
Μολύβι
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νιστές έκαναν έναν παρατεταμένο καὶ έπίμονο αγωνα ενάντια στην
ήττοπαθη γραμμή καὶ πραχτική των ρεόιζιονιστῶν ήγετῶν καὶ
γιά τόν άγωνιστικό προσανατολισμό τῶν κρατουμένων κομμου-
νιστων.

Οί μαρξιστὲς - νινιστές πρωτοστάτησαν στην υίοθέτηση καὶ
χρησιμοποίηση από τοὺς κρατοόμενους άγωνιστὲς τέτιων μορφών
πάλης, όπως ή μαζική απεργία πείνας καὶ σε στιγμές ποὺ οί ρε-
θιζιονιστικες ήγεσίες, κρατώντας κάτω άπό την έπιρροή τους μια
μάζα κρατουμένων καὶ έχοντας διασπάσει τα στρατόπεδα άνοιχτα
μπροστα στόν εχθρό, άρνουνταν να προχωρήσουν, όργάνωσαν αό-
τοτελεις άπεργιακὲς έκδηλωσεις με άγωνιστικό άντιρασιστικὸ-άν-
τιδιχτατορικό περιεχόμενο καὶ χρησιμοποίησαν έπίσης καὶ άλλες
μορφές άνεξάρτητης ' εργητικης πολιτικῆς διαμαρτυρίας.

Οί μαρξιστὲς - κινιστὲς καταπολέμησαν άποιρασιστικόι τ

=„_: ΪΠ #
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προσπάθειες των ρ ονιστῶν να έπιόάλουν στα στρατόπεδα την
όποκατάσταση της κής πάλης για τά γενικά πολιτικόιαίτήμα-
τα μὲ τὶς άτομικἑς =·ιες γιά. τήν προσωπική άπόλυση, ποὺ κα-
λπτόμενες κάτω άπ φορες μοριρές, άπό την αίτηση εκατ” οἶκον
ὲκτοπίσεως» ὡς την αίτηση άτομικής άπόλυσης «δια σοόαρ
κογενειακοὺς λόγους», ἔτειναν, οὺσιαστικά, σέ συμίόιόασμοὺς
ιρασιστικες άρχές.

-___-Ο
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Στίς μόνιμες προσπάθειες της διχτατορίας να άποσπάσει άπό
του κρατοόμ ιι ς την περιόόητη ιιηηλιυση μετανοίας» μια ραορι-
ναρισμένη ωση νομιμοιρροσόνη ός τό καθεστως», οί μαρξι-
στές - λενινι τ ς άντιτάξαν τή θέση της άγωνιστικῆς άδιαλλοιξίας
καὶ σε κάθε περίπτωση ὺπερασπίστηκαν άνοιχτόι την πολιτική τους
ν τ τ σε -¬.
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ιδιότητα σαν κομμουνιστῶν μπροστά στα οργανα της ιρασιστικης
διχτατορίας, ένω οί ρεόιζιονιστες προσπαθουσαν να όρουν τὶς πιό
3 Γ 'ν ¬ Ρ 1

8 | ιι' ὶ ί Φ ι Γ ι ® ι ”-ιόου σ· ιση:¬ νι)ανω υνες οιιουνες, αποιρευγοντας <-ιόξτοειιισι Στη ασα-
χτηριστικη περίπτωση των λεγόμενων τδικαστικω τ νπῶνν ποὺ
σκάρω ό Παπαδόπουλος, με σκοπό ἀκριόῶς να σπάσει άπόΟ ΠΙ

8¬ε τ:¬Η-ίλ° κιῃεἰ
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'Ἡτοὺς κρατοὺμενους αγωνιστές ιιδηλὡσεις νομιμοιρρ ης», η γραμ-
μη όλων των ρεόιζιονιστικῶν όμάδων ήτιαν να απευθύνουν εκκλή-
σεις στη τδικαστικη συνείδηση» τῶν μελων των έπιτροπιῖνν, ένω οί

Ο γτ.. -Η-# οιμαρξιστὲς - λενινιστἐς παρουσιάστηκαν τοικαστικές επιτρο-
πές» για να καταγγείλουν ξεκάθαρα τή ιρασιστική διχτατορία καὶ
για να ξεσκεπάσουν τοὺς δόλιους σκοποὺς ποὺ αὐτή επεδίωκε
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την ταση ιων έπ τροπων αυτων χωρὶς καμιά
νιστικές όμάδ- ί λ ν την παναστατική -

κομμουνιστική δαγωγηση των μένων καὶ ήθελαν να
διαμορφώσουν τις στρατοπεδικἑς όργανωσεις των κρατουμένων σαν
<¬ιπλατιές κοινοτητες δη-μοκρατω·ν>>. Ἄντίθετα, όλη η δουλειά των
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Ή! 4-ΝΡσἕ Ἡ! Ο Ωω Ο |'“ Είπ- Ηςιμαρςιστων - λενινιστων τ να ανεόκίνει όλόπλςυρα τό
αγωνιστικό ιρρόνημα των κρατουμένων, να διαπαιδαγωγοὺνται οί
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5. Οἱ όιγωνες των μυιρξιστων - λενινιστων στὸ έξω-
τερικό.
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Μια σημαντική προσπάθεια έκαναν οὶ μι· _ - λενινιστες,
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γάνωση. Στό διάστημα ποὺ πέο τότε, τό Α.Μ.ὶι].Ε. έκανε

|
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στάθηκ της καὶ ή ψυχή όλων των

μεγάλων πι· - ων άντιιρασιστικων - τιδιχτατορικων καὶ άντιιμ-
ςι Μ “Ο ."Ἑ·τι αλιστικων - αντι-αμερικάνικυιν κινητοποιήσεων καὶ εκδηλωσε-
ων των Ἑλλήνων, ίδιαίτερα στην Ἱταλία καὶ στή Γαλλία.

Για τή συνεπή άνιιτρασιστική καὶ άντιιμπεριαλιστική του
τό Α.Μ.Ιὺ.Ε. έγινε · κάθε λογής τρομοκρατικων έπι-
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ν άπό την πλευ της ρασιστικής διχτατορίας καὶ των πρα-
“ ἐἔωτερικό. Αὺτό άποτελεὶ τήν καλυ άπόδει-
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ξη γα τὴν όρθότητα τὴς γραμμῆς καὶ τὴς πραχτκῆς του Α.Μζ.Β.Β.
“Ολη ὴ ανάπτυξη τὴς δουλειας τῶν μαρξιστῶν - λενινιστῶν

· όξωτερικό συντελουνταν μέσα σὲ σὺνθῆκες όξύτατης ὶδεολογι-
κὴς καὶ πολιτικῆς σύγκρουσης μὲ τοὺς ρεόιζιονιστἑς κάθε απόχρω-
σης καὶ μὲ διαφορα νεοτροτσκιστικόι ὴ ἀναρχικόι στοιχεια. Ή πα-
λη για τὴν όινατροπὴ τὴς τρασιστικὴς διχτατορὶας καὶ τὴς ἀμερι-
κανοκρατὶας στὴν Έλλαδα συνδέθηκε στενόι μὲ τὴν πάλη ἐνόιντια
στοὺς ὶδεολογικοὺς ἐχθροὺς του μαρξισμού - λενινισμου αὶ στό
ἐξωτερικό. Ἐξαιρετικα σποοδαὶο ρόλο στὴν πόιλη αὺτὴ ἔπαιξε
πεοιοδικό «Λαϊκ-ός Δρόμος», ποὺ όὶρχισε νόι ἐκδίδεται από

_ - λενινιστὲς τό Δεκἑμόρη του ιθθΐ. Ὁ <<Δαϊκός Δρ
γ όι ὶσχυρὴ μαρξιστικό - ἶιενινιστικὴ ἕιντιοεόιἔιονιστι

ἔπαλξης τό κέντρο τοῦ ὶδεολογικου όὶγώνα τῶν μαρξιστῶν - λε-
νινιστῶν στό ἐξωτερικό.

Έί δουλεια ποὺ ἔγινε στό εξωτερικό από τοὺς μαρξιστὲς - λε-
νινιστὲς καὶ όαντιτρασίστες - αντιιιιπεριαλιστὲς μιαχητὲς του
±-\.Μ.Β.Ε. αποτεκεσε μια οὺσιαστικὴ καὶ ἐξαιρετικόι πολύτιμη ἑνί-
σχοση στὴν πόιλη του λαού τὴς Έλλαδας για τό γκρἑμισμα τῆς
λαοιιίσητης φασιστικὴς τυραννίας καὶ τῶν ξένων ατρεντικῶν της,
όιρ.ερικόινων ἰρ.περι.αλιστῶν.

Στὴ γενικὴ πόιλη τῶν μαρξιστῶν - λενινιστῶν τὴς
στα χρόνια τὴς διχτατορὶας, σοόαρὴ σομόολὴ ἔδωσαν οἱ μαρξι-
στὲς - λενινιστὲς πολιτικοὶ πρόσφυγες από τὴν ὶὶἶλλόιόα τ ·· όινα-
τολικἑς χῶρες.

Ἡ Μ.Δ.Ο. τῶν πολιτικῶν προσφύγων από τὴν Έλλαδα στὶς
ανατολικός χώρες, ύστερα από τὴν ἐπιόολὴ τὴς φασιστικὴς διχτα-
τορὶας στὴν Ἑλλάδα, ἐκδὴλωσε μὲ. κάθε τρόπο τὴν αλληλεγγύη
καὶ τὴ όοὴθειόι τὴς στόν αγώνα τῶν ό στῶν - .ὶιενινιστῶν καὶ
τοῦ λαού τὴς Ἑλλαότας. Ϊίατ.αγη·ει.ὶ.ε αποτρασιστικόι τό στρατιωτικ-
κο - τρασιστικό πραξικόπημα τὴς 21ης Ἄπρὶλη τοῦ ζὶθθ? καὶ -ξε-
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σκἑπασε τὶς εὺθῦνες τῶν ρεόιζιονιστῶν ὴγετῶν, ποὺ μὲ τὴν όιντε-
παναστατικὴ πολιτικὴ τους εἶχαν ανοίξει τό δρόμο στό φασισμό.
Παρὰ τὶς πιέσεις, τοὺς περιορισμούς καὶ τα καθε λογὴς μέτρα τῶν
ρεόιζιονιστικῶν κρατικιῖύν όιρχῶν, οὶ μαρξιστὲς - λενινιστἑς στὶς
ανατολικός χῶρες ἔκαναν κύριο περιεχόμενο τὴς καθημερινὴς πο-
λιτικῆς τους δραστηριότητας τὴν όλόπλεορη σομόολὴ στόν
να του λαού τὴς Έλλαδας καὶ πραγματοποίησαν μια σειρόι θαἔτιἔε¬- ιό
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ιρασιστικὲς - αντιδιχτατορικὲς πολιτικές διαδηλώσεις, συγκεντρώ-
σεις καὶ αλλες έκδηλώσεις.

Στα χρόνια τὴς φασιστικὴς διχτατοριἶας, στὴν πορεία τού
κοινού επαναστατικού αγώνα, αναμεσα στὶς δυό μ τικο - λενι-
νιστικὲς όργανώσεις, τὴν 0.Μ.Λ.]3ἶ. καὶ τὴ ΜΔ τών πολιτι-
κών προσφύγων από τὴν Έλλαδα στὶς ανατολικές χώρες, αποκα-
τασταθηκε στενὴ έπαφὴ καὶ αρχισαν συςὴτὴσεις, ποὺ κατέληξαν
στὴ δημιουργία, τόν Αύγουστο τού Ιθἶῖ, Συντονιστικού Γραφείου
τών δυό αύτών όργανώσεων. όόυντονιστικό Γραφεὶο αὺτοδιαλύ-
θηκε τόν Ὁχτώόρη τοῦ ΙΘΤ4, φού ἐκπλἡρωσε τό σκοπό του, καὶ

γματοποιὴθηκε ὴ ένοποὶηση τών δύ πώσεων στα πλαίσια
ῆς Ο.Μ.Λ.Ε.
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6. Γενικα αποτελέσματα τῆς δουλειᾶς -τών μαρξι-
στών - λενινιστών στα χρόνια τῆς διχτατορἱας.

"Ολη δουλεια τών μαρξιστών - λενινιστών στα χρόνια της
φασιστικὴς διχτατορίας συμπυκνώνεται στα παρακατω γενικα χα-
ραχτηριστικα καὶ αποτελέσματα :

ς·-στο 0? τη ΟΠ ο ώ τ ο, οὶ ιιαρξιστἑς - λενινιστὲς έκαναν ένα συνεπὴ -. .
λογικό αγώνα για τὴν ύπερασπιση τού μαρξισμού - λενινισμού καὶ
τὴν καταπολέμηση τού σύγχρονου ὶ έλληνικού ρεόιζιο-
νισμού. ”Ϊστερα από τὴν ανοιχτὴ τ τών ἑλλὴνων ρεόιζιο-
νιστών, τό Ιθθθ, ξεσκέπασ-αν _ ούσὶα τὴ αλης
αναμεσα στὶς ρεόιζιονιστικὲς και συγκενιρωσαν κύ-

προσπαθ τους στὴν παλη εναντια στ ·δκ εκεινη π
τό σοόιετικο σοσιαλιμπεριαλισμο εὶναι πι

έπικινουνη γιατὶ καλύπτει τὴ δεξια όππορτουνιστικὴ αντεπαναστα-
κὴ φύση της μὲ ιιαριστερὴν καὶ ιιέπαναστατικὴν φρασεολογὶα. Στόν
ἑλλαδικό χώρο σταθεροποιὴθηκε ὺπεροχὴ τών μαρἶςιστικών - λε-
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Δ ε ύ τ ε ρ ο , ρξιστὲς - λενινιστὲς πρόόαλαν όι ρωμα-

λέα έπαναστατικὴ προοπτικὴ καὶ μια συνεπὴ έπαναστατικὴ πολι-
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στικὴς διχτατορίοις καὶ τῆς αμερικανοκρατὶας, στηριγμένου
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λαϊκές μόιζες μὲ ἐπικεφοιλης τὴν έργατικὴ ταξη. Στὴ φωτια τού
αντιδιχτατορικού αγώνα, μπροστα -στὶς ίδιες τὶς μαζες. γραμμὴ
αὺτὴ αναμετρὴθηκε μέ τὴν ὴττοπαθὴ καὶ συνθηκολόγα γραμμὴ
τὴς αστικὴς αντιπολίτευσης καὶ τών ρεόιζιονιστών καὶ έδειξε τὴν
πλὴρη ύπεροχὴ της,

Τ ρ ίτ ο , οί μαρξιστες - λενινιστὲς δημιούργησαν μια παρα-
νομη όργανωση, μὲ όαση τα διδάγματα τοῦ μαρξισμού - λενινισμοῦ
καὶ σύμφωνα μέ τὶς απαιτησεις τὴς έπαναστατικὴς πολιτικῆς
γραμμὴς τους καὶ τὴς συγκεκριμένης καταστασης στὴ χώρα. Αύ-
τὴ ὴ όργανωση ξεπέρασε όλα τα χτυπὴματα τού έχθρού, ὶσχυρο-
ποιὴθηκε, τραόηξε στὶς γραμμές της νέες δυναμεις, δέθηκε μὲ
τὶς λαῖκὲς μαζες, ὶδιαίτερα μὲ τὶς μαζες τών έργατών καὶ τών
φοιτητών κι έδωσε τὴ συμόολὴ της στόν αγώνα τού λαού μας έναν-
τια στόν αμερικανικο ὶμπεριαλισμό καὶ τοὺς φασίστες λακέδες
του.

Τ έ τ οι ρ τ ο , χαρη στὶς πρωτοόουλίες καὶ προσπαθειες τών
μαρξιστών - λενινιστών, συσπειρώθηκαν σὲ πλατύτερη, αντιφασι-
στικὴ καὶ αντιιμπεριαλιστικὴ όαση, σημαντικές δυναμεις στό έσω-
τερικό στα πλαίσια τών αντιφασιστικών - αντιιμπεριαλιστικών ό-
μαδων καὶ στό έςωτερικό στα πλαίσια τού Α.Μ.Β.Ἑ]. Αύτὲς οὶ δυ-
ναμεις έπαιξαν αξιόλογο ρόλο στόν αντιδιχτατορικό αγώνα καὶ
δημιούργησαν μια σοόαρὴ προοπτικὴ ανάπτυξης.

Π έ μπ το , τό πιό σημαντικό αποτέλεσμα τὴς δουλειας τών
μαρξιστών - λενινιστών στα χρόνια τὴς διχτατορίας εἶναι πώς μέ-
σα στὴ φωτια τὴς πόιλης, μέσα στοὺς σκληρούς ταξικοὺς αγώνες,
μέσα στὶς ανειρὴνευτες ὶδεολογικἐς συγκρούσεις διαμορφώθηκε μια
νέα φαλαγγα έπαναστατών μαρξιστών - λενινιστών καὶ αντιφασι-
στών - αντιιμπεριαλιστών, σφυρηλατὴθηκαν νέες δυναμεις προικι-
σμένες μὲ απέραντη πίστη στὴν ἐπανασταση, μὲ απεριόριστο πνεύ-
μα αύτοθυσίας καὶ μὲ καθαρα ἐπαναστατικὴ σκέψη. Είναι φρέ-
σκιες, ζωντανές, ύγιεὶς, γεμάτες διαθεση για παλη δυναμεις καὶ
αντιπροσωπεύουν τό ρωμαλέο καὶ ἑλπιδοφόρο μέλλον τού κινύμα-
τότ ματ-
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ΤΩΝ ΜΑΡΞΙΣΤΩΝ - ΔΕΝΙΝΙΣΤΩΝ
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Η 0..Κατω τα αμείλιχτα χτυπήματα τού λαϊκού αγώνα καὶ
μπροστα στην καθολικὴ κρίση ποὺ προκαλεσαν τό στρατιωτικό
πραξικόπημα τῆς Ιῦ ”Ιούλη καὶ ὴ τουρκικὴ εὶσόολὴ στὴν Κύ-

ύγ Ώ .Βου 'Ω Ρ 3! Π '! ς Ί Γπρο, ὴ φασιστικη χουντα ιης Αθηνας επεσε και στις 23 Ιουλη
τού Ιθ?-4 στὴν ἐξουσία προωθὴθηκε πολιτικὴ κυόέρνηση μὲ έπι-
κεφαλὴς τόν Κ. Καραμανλὴ -- προϊόν ἑνός προσωρινού συμύιύα-
σμού αναμεσα στοὺς αμερικανούς καὶ στοὺς δυτικοερωπαίους ίμ-
περιαλιστές.

Τώρα, τέσσερις σχεδόν μὴνες ύστερα .·· τὴν πτώση τὴς
ανοιχτὴς στρατιωτικό - φασιστικὴς διχτατορίας, τό όασικό χαρα-
χτηριστικό τὴς καταστασης στὴν Έλλαδα είν όξυνση τὴς αν-
:ι·.ί!§ὶε.σ:ρς· ιαιιιίμκεετι· στόν ξένα, .τ,ο.ὶν απ” .αλα ιιόν ε . ” ..:ι·.ε,ο.ι.α.ὶ.ι -
σμό καὶ τοὺς ντόπιους λακέδες η μι τ αό απ
τὴν αλλη.

Παρα τ ημαγωγικές διακηγ - της για έφαρμογὴ μιας
έθνικα ανεξαρτητης πολιτικὴς και πραγματοποίηση μιας
τπροοδευτιικὴς δημοκρατίας», ὴ κυόέρνηση Καραμανλὴ έφαρμοσε
σ” όλους τοὺς τομείς μια πολιτικὴ ριζικα αντίθετη στα πραγματι-
κα έθνικα καὶ λαϊκα συμφέροντα. Καὶ τώρα όδηγεῖ τὴ χώρα σὲ
ελεγχόμενες κοινοδουλευτικἑς έκλογές, ένώ ό μηχανισμός τὴς φα-
σιστικὴς διχτατορίας παραμενει ανέπαφος καὶ ό κίνδυνος '
στρατιωτικού πραξικοπὴμοιτος καθε αλλο παρα έχει έκλείψει.

Ρ ιι _. ικυριος σκοπος της κυόερνησης Καραμανλὴ είναι ὴ συγκράτηση
τών λαϊκών αντιδρασεων, ὴ καταπνιξη τὴς αντίστασης καὶ παλης
των εργαζομένων, για μια όσο γίνεται πιό ιιἀνὼηυν-ην ἔςρδρ από
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τὴν σημερινὴ κρίση. Σ” αύτὴ τὴν προσπαθεια της ὴ κυόέρνηση
ἐνισχύεται ούσιαστικα από τὴ σταση τών ρεόιζιονιστικών κομ-
ματων.

'Ακολουθώντας μια πολιτικὴ ένταξης στό σύστημα, οὶ ρεύι-
ζιονιστὲς όλων τών αποχρώσεων στὴν πραξη καλυφαν τὴν αντι-
λαϊκὴ πολιτικὴ τὴς κυόέρνησης Καραμανλὴ καὶ μετατράπηκαν
σὲ αληθινοὺς πυροσύέστες τού λαϊκού αγώνα. Ήστόσο, όλες οἱ
προσπάθειές τους είναι καταδικασμένες σὲ αποτυχία.

Σημερα, τό αντιαμερικανικο - αντινατοϊκό - αντιιμπεριαλιστι-
κό ρεύμα έχει είσχωρὴσει στα πιό πλατια λαϊκα στρώματα. “Ανα-
μεσα στό λαό αναπτύσσονται έντονα οί αγωνιστικές διαθέσεις. 'Έ-
να ὶδιαίτεοο χαραχτηριστικό αύτὴς τὴς στιγμὴς είναι πώς πλα-

ργαζομένων καὶ σπουδαστών απαλλάσσονται α ·
έπιρρσὴ τών αστικών καὶ ρεύιζιονιστικών κομμάτων κι αναζητουν
τὴ θέση τους στὶς γραμμές ένός πραγματικα αγωνιστικού πολιτικού
σχηματισμού. Κάτω από τὶς συνθὴκες αύτὲς οί μαρξιστές - λενινι-
στὲς όφείλουν να έκπληρώσουν σταθερα τα καθὴκοντα τους.

”Ανασκοπώντας σὴμερα όλη τὴν πορεία τού κομμουνιστικού
κινὴματος τὴς Έλλαδας στα ύθ χρόνια ποὺ πέρασαν από τὴν ίδρυ-
ση τού ΚΚΕ) καὶ συνοψίζοντας τὴ θετικὴ καὶ τὴν αρνητικὴ πείρα
αύτὴς τὴς πορείας, οί μαρξιστὲς - λενινιστὲς ύπογραμμίζουν τό
θεμελιακό συμπέρασμα για τὴν αναγκη ύπαρξης ένός πραγματι-
κα έπαναστατικ-ού προλετοιριακού μαρξιστικό - λενινιστικού κόμ-
ματος, ὶκανού να καθοδηγὴσει τοὺς αγώνες τὴς έργατικὴς ταξης,
να τὴν όδηγὴσει στὴν ἑκπλὴρωση τὴς ὶστορικὴς αποστολὴς της.

”Από τό 1θθ4, ποὺ όλοκλὴρωσαν τὴν όργανωτικὴ ρὴξη τους
μέ τό ρεόιζιονισμό, οί μαρξιστὲς - λενινιστὲς έθεσαν μέ σαφὴνεια
τό καθὴκον τὴς δημιουργίας (ανασύστ-ανσης] ένός αληθινά μαρξι-
στικού - λενινιστικού ΚΚΕ καὶ πάλεψαν σκληρα για τὴν πραγμα-
τοποίησὴ του. Σὴμερα, ποὺ στὴν Ἑλλάδα ώριμαζουν μεγαλοι τα-
ξικοὶ αγώνες, ὴ πόιλη για τὴ δημιουργία ένός τέτιου κόμματος απο-
τελεί τό πιό σπουδαίο πολιτικό καὶ όργανωτικό καθὴκον τών μαρ-
ξιστών - λενινιστών τὴς Έλλάδας. Στό δρόμο για τὴν πραγματο-
ποίηση αύτού τού καθὴκοντος, σημαντικό ύὴμα αποτέλεσε ὴ ένο-
ποίηση τών μαρξιστικό - λενινιστικών όργανώσεων τὴς Έλλάδας
καὶ τών ανατολικών χωρών στα πλαίσια τὴς Ο.Μ.Α.Ε.

Κληρονόμοι τών καλύτερων αγωνιστικών παραδόσεων τού
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άομμουνιστικσυ νωνἠμάτος τῆς Έλλάδας, πιστοὶ άκλὁνητά στὴ με-
γάλη διδασκαλία τοϋ μάρξισμου - λενινισμου, οἱ μάρξιστἑς - λενε.-
νιστὲς τῆς Έλλάδας θά συνδεθουν άκὁμά πιὸ στενά μὲ τὸ λαό, θά
συνεχίσουν άτάλάντευτά τὸν άγὡνά ·,×..ά τά ξωτικά συμφέροντά της
ἐργάτικῆς τάξης κι ὅλων τῶν ἐργάζομἑνων της χώρας μάς, γιά
τὴ συντριὅὴ τῆς άμερτκάνοκρατίάς κάἱ τῆς ὑποτἑλειάς, γιά τὴν
πράγμάτοποἱηση τῆς άντιιμπεριάλτστιπῆς - δημοκράτυκῆς ἐπανά-
στάσης, γιά τὴ ριξω-ιη άνάγἑννηση τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας,
γιά τὸ θρίάμΰο τοῦ σοσιάλισμοῦ πάὶ του κομμουνισμοϋ.

Ἱὶθἠνά, 12 Νοέμβρη 1Θ”ἶ4
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