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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

*» Στον «απελευθερωμένο» Πειραιά
★ Οι τρστσκκττικές εφημερίδες και προκηρύξεις
★ Οι σταλινικοί πολιτοφύλακες
it Στο 3ο τμήμα της Πολιτοφυλακής 

Μέσα στη σκοτεινή νύχτα
★ Ένα ανοιχτό γράμμα - καταγγελία
it Στα κρατητήρια του 6ου τμήματος της Πσληοφυλακής
★ Έρευνες και ανακρίσεις
★ Η διεθνής εμπειρία από τη σταλινική πρακτική
★ Η ανάκριση του Αλέκου
it Mra παρένθεση από τις Θέσεις του Λένιν
it 0  σταλινικός *αντιφσσισμός» απάρνηση του λενινισμού
it Το σύμφο&ο Στάλιν - Χίτλερ
★ Το ΚΚΔΕ στιγματίζει τη διάλυση της Κ.Δ. 
it Συνέχεια της συζήτησης
★ Συκοφαντίες και πραγματικές καταγγελίες
★ Μηχ ιστορική ανασκόπηση
★ Αντιπαράθεση επιχειρημάτων
it Για τον *ε&ΐκοσπελευθερωτικό» πολεμικό μύθο
★ 0 Τρότσκι, η 4η Διεθνής και η ΕΣΣΔ
★ 0/ σκέψεις του επαναστάτη όκεΟνισπή 
it Κομμοΐβ/κττικές αρχές και πολιτική
★ Η μεγάλη μορφή του Π. Πουλιόπουλου
★ Μαζί με τους άλλους στο κρατητήριο 
+ Ένα παράξενο φέρσιμο
★ Επιτέλους «Ελεύθεροι»Ι
★ Μια καταγγελία και μια πρόβλεψη
★ Μια αγωνιώδης έκκληση του «Διεθνιστή»
★ Οι 'Αγγλο« *ελευθερωτές» στο έργο τους
★ Αλήθειες που πληρώνουν βαρύ φόρο αίματος
★ Ο κανόνας και η εξαίρεση

★· ΣΛ*ί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Δυο προκηρύξεις της Κατοχής



Στον «απελευθερωμένο» Πειραιά

Είχαν περάσει καμιά δεκαριά μέρες από τότε που έφυ- 
/αν από τη χώρα μας οι δυνάμεις του γερμανικού ιμπερια
λισμού, αποτέλεσμα της εξέλιξης του πολέμου στο εξωτερι
κό, και είχε απελευθερωθεί η πόλη του Πειραιά.

Οι δρόμοι, οι πλατείες, στο κέντρο και στις μεγάλες ερ
γατικές συνοικίες, δεξιά και αριστερά, είχαν πλημμυρίσει α
πτό εργάτες που συζητούσαν για την πολιτική κατάσταση, ε- 
/ώ διάφοροι όμιλοι στα πεζοδρόμια και στις γωνίες μετά- 
Sivocv τις ειδήσεις που φτάνοτνε ολοένα.

Στις κινήσεις τους όμως και στα πρόσωπά τους διάκρι- 
/ες κάτι το μουδιασμένο και αβέβαιο, διάβαζες την αμφι
βολία και την ανησυχία για το ρόλο και τα έργα της «εθνι
κής κυβέρνησης», και των «μεγάλων συμμάχων μας» της Δύ
της, ενώ οι λαϊκές μάζες της χώρας αγωνίστηκαν και περί
δεναν κάτι άλλο: μια «λαοκροττική λύση», ένα σοσιαλιστικό 
ξέφωτα μ ε ^ ν  κατάληψη της πολιτικής και οικονομικής ε
ξουσίας.

Οι ηγεσίες του ΚΚΕ και του ΕΑΜ παρασύρανε τον εκμε
ταλλευόμενο λαό σε εορταστικές εκδηλώσεις και παρελάσεις 
για τη δήθεν «απελευθέρωσή» ταυ, όπως ακριβώς, όταν ξέ
σπασε ο ελληνοίταλικός πόλεμος του 1940 - 1941 (μια οπτλή 
βαλκανική και_ μεσογειακή πτυχή της γενικότερης ενδοιμπε- 
σιαλιστικής σύγκρουσης), οι σταλινικοί και οι σοσιαλδημο
κράτες τον είχαν παρασύρει, με την εθνικιστική και πατριωτι
κή τους πολιτική, στο σφαγείο που οργάνωσαν οι ιμπεριαλι
στές για το μοίρασμα του κόσμου.

Τεράστιες επιγραφές στις προσόψεις των σπιτιών και 
ιων κοτταστημάτων, στις λεωφόρους, στα σταυροδρόμια, στις 
ιτλοττείες, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στις ηλεκτρικές 
κολόνες, διάφορα ποτνώ στα σύρματα χαιρετούσαν την «οτπε- 
^ευθέρωση», φώναζαν το «Καλώς ήλθαττε» στον αγγλικό ι
μπεριαλισμό, σύμμαχο του ΚΚΕ, εξυμνούσαν την κεφαλαι
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οκρατική «εθνική κυβέρνηση» με τον αστό πολιτικό πρωθυ
πουργό Παπανδρέου, μέσα στην οποία συμμετείχαν και κομ
μουνιστές ηγέτες.

Προκηρύξεις και εφημερίδες παντού τοιχοκολλημένες με 
χτυπητούς τίτλους, ανάμεσα στους οποίους ξεχώριζαν τα ε
θνικιστικά - πατριωτικά συνθήματα του ΚΚΕ, διακήρυχναν 
με υπερηφάνεια πως, χάρη στην πολιτική της συμμαχία με 
τον αγγλοαμερικάνικο ιμπεριαλισμό, νικήθηκε ο γερμανοι- 
ταλικός ιμπεριαλισμός. Προπαγάνδιζαν το πρόγραμμα της 
εθνικής ενότητας, της εθνικής ανοικοδόμησης, της ησυχίας, 
της τάξης, της περιφρούρησης της περιουσίας κάι της ιδιο
κτησίας, γιατί αυτό ήταν... «ύψιστο εθνικό καθήκον». Αλλά 
εκείνο που ξελαρυγγιάζονταν να πείσουν τον εργαζόμενο 
λαό τα έντυπα του σταλινικού ΚΚΕ, ήτοτν όχι υπάρχει πλέον 
ελευθερία, ότι δηλαδή όλοι οι εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι 
να λένε τη γνώμη τους χωρίς κανένα φόβο.

«Η Εθνική Κυβέρνηση», έγραφαν, «έχει αφήσει την ελευ
θεροτυπία, απαγόρευσε τις έρευνες, τις παράνομες συλλήψεις 
και εκτελέσεις». Η ηγεσία του ΚΚΕ, συνεπής στην αστικοδη- 
μοκρατική πολιτική που χάραξε η 6η Ολομέλεια της Κεντρι
κής Επιτροπής του τον Ιανουάριο του 1934, με εμπνευστή 
τον αρχηγό του Ν. Ζαχαριάδη, οργάνωσε πλάι σε κάθε αστυ
νομικό τμήμα, στην κάθε συνοικία τμήματα Εθνικής Πολιτο
φυλακής για την τήρηση της... τάξης. Αντικατάστησε για έ
να διάστημα τη δουλειά της αστυνομίας του αστικού καθε
στώτος, του αστικού κράτους, και μάλιστα με τη μεγαλύτερη 
αυστηρότητα.

Κανένας ταξικός αγώνας των εργατών κοττά της κεφα- 
λαιοκρατίας για τα οικονομικά και πολιτικά τους συμφέρο
ντα. Καμιά πάλη για την πείνα, την εξαθλίωση, για την κα
τάληψη των εργοστασίων που οι βιομήχανοι τα είχαν κλείσει 
από φόβο και είχαν πετάξει τους εργάτες στο δρόμο. Τίπο
τα απ’ όλα αυτά δεν υπήρχε στο δημοσιογραφικό όργανο 
της Κ.Ε. του ΚΚΕ, το «Ριζοσπάστη», που είχε μετοιτραπεί σε 
όργανο του συμμαχικού ιμπεριαλισμού.

Και δε μπορούσε να υπήρχε τέτοιου είδους ταξικός οεγώ- 
νας, γιατί θα *ταν αντίθετος με την παγκόσμια πολιτική που 
χάραξε, μαζί με τους αγγλοαμερικάνους ιμπεριαλιστές, η 
μεγαλύτερη και μοναδική στο είδος της προδοτική και ε 
γκληματική φυσιογνωμία του παγκόσμιου .εργατικού κινή
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ματος — ο Ιωσήφ Στάλιν, ο ηγέτης εκπρόσωπος της σοβιε
τικής γραφειοκρατίας και στραγγαλιστής του μαρξισμού - 
λενινισμού.

Οι τροτσ*α<τηκές εφημερίδες και προκηρύξεις

Μέσα σ’ αυτό το εθνικιστικό παραλήρημα, σ* αυτήν την 
εθνικιστική συναυλία με δεξιοτέχνη μαέστρο την ηγεσία του 
ΚΚΕ, οι τεταρτοδιεθνιστικές εφημερίδες και προκηρύξεις του 
Κόμματος Κομμουνιστών - Διεθνιστών Ελλάδας (τεταρτο- 
διεθνιστών - τροσκιστών) αγωνίζονταν ν* αποκαλύψουν στις 
μάζες την πολιτική της ηγεσίας του ΚΚΕ, το άτιμο ψέμα της 
«απελευθέρωσης» των εργαζομένων, το χαρακτήρα του πο
λέμου (κχν ιμπεριαλιστικού, εκτός οπτό τον αμυντικό πόλεμο 
της Σοβιετικής Ένωσης* προσπαθούσαν να διαπαιδαγωγή- 
σουν τους εργαζόμενους ταξικά - διεθνιστικά, για την οργά
νωση και προετοιμασία ενός επαναστατικού αγώνα κατά 
της κεφαλαίοκρατίας, κατά του ιμπεριαλιστικού πολέμου, κα
τά των υπευθύνων για την ποτ/κόσμια ανθρωποσφαγή, υπέρ 
της μετατροπής του πολέμου σε εμφύλιο, δηλαδή υπέρ της 
σοσιαλιστικής επανάστασης, που είναι και η μόνη διέξοδος 
του προλεταριάτου από την καταπίεση, την εκμετάλλευση και 
τους πολέμους.

Στην περίοδο της Κατοχής, σε μικρό σχήμα μα τακτικά, 
κυκλοφορούσε τυπωμένο το δημοσιογραφικό όργανο «Προ
λετάριος» της Ε.Ο.Κ.Δ.Ε. και έπειτα «Διεθνιστής» του ΚΚΔΕ 
(τροτσκιστών) και πολυγραφημένο το θεωρητικό όργανο 
«4η Διεθνής». 'Οταν έληξε η Κατοχή, τη στιγμή που γινό
ταν ένας χαρτοπόλεμος από διάφορες εφημερίδες όλων των 
αποχρώσεων της αντίδρασης — μαζί κι ο «Ριζοσπάστης» — 
για να σώσουν το ετοιμόρροπο αστικό κ-τθαττώς, τα φύλλα 
και ci προκηρύξεις του ΚΚΔΕ κυκλοφορούσαν σε μεγαλύτε
ρο σχήμα. Παροτθέτουμε το κείμενο ενός κύριου άρθρου με 
τίτλο <0 ιμπεριαλιστικός πόλεμος και η Εθνική ^Κυβέρνη
ση», που οημοσιεύτηκε στο «Διεθνιστή», στις 14 Οχτώβρη 
1944 (αριθμ. φύλλου 15). Γράφει, λοιπόν, το άρθρο:

«Η γερασμένη καπιταλιστική Ευρώπη πλημμυρίζει απ* 
το αίμα των εργοιτών, των χωρικών, των καταπίεζαμένων ό
λου του κόσμου. Οι ατσαλένιες μηχοινές του θανάτου — τρο
μερή δημιουργήματα του ανθρώπινου χεριού και μυαλού —



ξεσκίζουνε ασυγκίνητα και συστηματικά τις.σάρκες των δη
μιουργών τους. Και πάνω απ’ τις μεγάλες πολιτείες της 
Γης, με τα θαυμαστά τεχνικά τους έργα (ερείπια σήμερα 
που καπνίζουνε), ανεβαίνει το αγκομαχητό των σκλάβων του 
καπιταλισμού που πεινάνε, αγωνίζονται, σκοτώνουνε και σκο
τώνονται,

»Αίμα και ερείπια. Η τεχνική στην υπηρεσία του πολέ
μου καταστρέφει ό,τι καλό έδωκε η σύγχρονη τεχνική για 
τις ανάγκες της ζωής. Αυτός είναι ο απολογισμός του ιμπε
ριαλιστικού πολέμου.

»Γιατί όμως οι χιλιάδες αυτές εκατόμβες κι οι ανυπο
λόγιστες καταστροφές των παραγωγικών δυνάμεων στη σύγ
χρονη κοινωνία που ο υποσιτισμός των εργαζομένων μαζών 
καα τα εκατομμύρια των ανέργων είναι μόνιμα της φαινό
μενα;

»Πόλεμο αντιπλουτοκρατικό, για μια νέα τάξη πραγμά
των, τον είπανε οι φασίστες ιμπεριαλιστές. Κι οι προδομένοι 
(απ’ τη διεθνή σοσιαλδημοκροττία και τη σταλινισμένη 3η 
Διεθνή) προλετάριοι, εξαπατημένοι απ’ τη φασιστική δημα
γωγία, σύρθηκαν στο σφαγείο για να προμηθέψουνε στο χρη- 
ματιστικό κεφάλαιο των αξονικών χωρών, τις αποικιακές 
πρώτες ύλες και αγορές που ’χε ανάγκη για να κυριαρχήσει 
στην παγκόσμια αγορά.

»Πόλεμο αντιφασιστικό για τη δημοκρατία και την αυτο
διάθεση των λαών, τον ονόμασαν οι χορτασμένοι νικητές των 
Βερσαλλιών. Κι οι εργαζόμενες μάζες, παρασυρμένες απ’ τις 
φιλοπόλεμες αντιφασιστικές εκκλήσεις σταλινισμού και σο
σιαλδημοκρατίας, οδηγήθηκαν στα ιμπεριαλιστικά πεδία -για 
να διαφυλάξουνε προς χάρη των εκμεταλλευτών τους την πα
χυλή λεία του περασμένου πολέμου και να τους απαλλάξου
νε απ’ τους ενοχλητικούς ανταγωνιστές τους στην παγκόσμια 
αγορά.

»Αυτός είναι ο χαρακτήρας του πολέμου που ρημάζει τον 
κόσμο πάνω από πέντε χρόνια: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΛΗΣΤΡΙ
ΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ Ι
ΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ. Μόνο απ’ την πλευρά του σοβιετικού προ
λεταριάτου που υπεράσπιζε ηρωικά τις βασικές καταχτή
σεις της Οχτωβριανής Επανάστασης εναντίον του ιμπερια
λισμού,* και για τις εργατοχωρικές μάζες της μισοαποικια- 
κής Κίνας που πάλευαν σκληρά ενάντια στην ιμπεριαλιστική 
επιδρομή της Ιαπωνίας, ο πόλεμός τους είχε χαρακτήρα α
ντικειμενικά προοδευτικό μ’ όλο τον αντεποιναστοττικό προ-
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σανατολισμό της σοβιετικής γραφειοκρατίας και του-Κουό- 
μινταγκ.

»Μέσα σ* αυτά τα γενικά πλαίσια κλείνεται και η πο
λεμική τραγωδία που ζήσανε τέσσερα ολόκληρα χρόνια οι 
λαϊκές μάζες της χώρας μας. Πολέμησαν στην Αλβανία για 
τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα της ντόπιας κεφαλαίοκρατίας 
και των συμμάχων της. Γνώρισαν την πεί\α, το θάνατο, το 
μαστίγιο του μιλιταριστικού μηχανισμού της Κατοχής και 
των ντόπιων οργάνων του. Αγωνίστηκαν κι έχυσαν το αίμα 
τους τα τελευταία χρόνια όχι για τους δικούς τους ανεξάρ
τητους ταξικούς σκοπούς που θα τερμάτιζαν οριστικά κάθε 
εκμετάλλευση, κάθε καταπίεση και κάθε πόλεμο σε βάρος 
τους, παρά για τους «εθνικούς» σκοπούς της κεφαλαιοίϊρα- 
τίας που σημαίνουν για τις εργαζόμενες μάζες βάσανα, εκ 
μετάλλευση, καινούριους πολέμους. Προδοθήκανε επαίσχυ
ντα από ένα κόμμα που το νομίζανε κομμουνιστικό (το ΚΚΕ) 
και που έγινε το καλύτερο στήριγμα της κεφαλαίοκροιτίας 
στην αντεποτναστοττική και εθνικιστική καταχτητική της πο
λιτική.

»Η αμείλιχτη μέσα στον πόλεμο πάλη των εργαζομένων 
ενάντια στη «δική τους» κεφαλαιοκρατία εγκαταλείφθηκε για 
τη συνεργασία των τάξεων. Η κοινωνική επανάσταση που θα 
τερμάτιζε τον πόλεμο (προλεταριακός σκοπός) έκανε τόπο 
στην πάλη για το διώξιμο του ξένου καταχτητή (αστικός 
σκοπός). Και το επαναστατικό σύνθημα της σοσιαλιστικής 
σοβιετικής δημοκρατίας αντικαταστάθηκε από το ξεφτιο^έ 
νο και απατηλό ιδανικό της «λαϊκής δημοκρατίας» ως τ̂α 
χτες, της «δημοκρατίας» σήμερα.

»Ποτέ άλλοτε οι καταπιεζόμενες μάζες της χώρας 'δε 
χύσανε για τέτοιους αστικούς αντιλαϊκούς σκοπούς τόσο πο
λύ αίμα με τόση μαχητικότητα και με τόση ειλικρινή πεποί
θηση πως κάνουνε το καθήκον τους το επαναστατικό.

> Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη ιστορινή- στιγμή Ο στρα
τιωτικός μηχανισμός του γερμανικού ιμπεριαλισμού συντρί- 
βετα σε όλα τα πολεμικά μέτωπα και στην Ελλάδα. Ο κό
σμος όλος πανηγυρίζει την «εθνική απολύτρωση», την «εθνι
κή ενότητα», τον ερχομό των «ελευθερωτών» και της «εθνι
κής κυβέρνησης», τη δικαίωση του «εθνικού οιγώνα».

»ίο ρεύμα είναι ορμητικό αλλά οι προλετάριοι επανα
στάτες ποτέ δεν αφήνονται να πνιγούν μέσα στο ρεύμα.

»θα πούμε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη.
^θα χτυπήσουμε τις θανάσιμες αυταπάτες. Οι πολλοί
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δε θα μας καταλάβουν ακόμη. Απευθυνόμαστε σε όσους έ 
χουνε καθαρό μυαλό και ταξικό αισθητήριο απ’ τους εργά
τες και καταπιεζόμενους της χώρας.

»Η κυβέρνηση της «εθνικής ενότητας» είναι μια κυβέρνη
ση αντιλαϊκή που εξαπατάει τις μάζες με τη ραφιναρισμέν^ 
δημαγωγία του κ. πρωθυπουργού κι ακόμα πιο πολύ τω* 
«αριστερών» βοηθών του, κ. κ. Ζεύγου, Πορφυρογένη κλπ.

»Είναι κυβέρνηση αστική που σκοπό της έχει να σώ
σει απ* τη χρεοκοπία του και να στηρίξει το αστικό καθε
στώς με οιπατηλές χειρονομίες και απατηλότερες φράσειτ 
Μια κυβέρνηση πολεμική που θα συνεχίσει τον πόλεμο, όπως 
το επιβάλλουνε τα συμφέροντα του αγγλοσαξονρσοβιετικού 
συνασπισμού και της ντόπιας κεφαλαιοκρατίας. Τέλος μια 
κυβέρνηση που θα χτυπήσει τους ταξικούς αγώνες της ερ
γατικής τάξης (απεργίες κλπ.) και της επαναστατικής της 
πρωτοπορίας, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για την εγκα
θίδρυση μιας απροκάλυπτης δικτατορίας του κεφαλαίου.

»Τα αστικά κόμματα που αποτελούν τον πυρήνα του κυ
βερνητικού συνασπισμού είναι εκείνα που ψηφίσανε το ι
δ ι ώ ν υ μ ο ,  που μοττοκύλησαν τους εργάτες στην Αθή
να, στη Σαλονίκη, στην Καλαμάτα κι αλλού, τους φτωχούς 
χωρικούς στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, που avayvoW 
σανε, ανεχθήκοινέ ή υποστηρίξανε το βασιλιά και τη δικ-^ 
τορία της 4ης Αυγούστου. Το σταλινικό κόμμα που ενισχύ-· 
και συμμετέχει στην «εθνική» κυβέρνηση έχει προδόσει την 
παλιά επαναστατική του σημαία. Συνεργάστηκε με τα αστι
κά κόμματα, δικαιολόγησε τον πόλεμο της ελληνικής μπουρ
ζουαζίας κι έχει γίνει ο σημαντικότερος παράγοντας της 
«τάξης» και της «κοινωνικής ειρήνης» που εξυπηρετεί το εκ
μεταλλευτικό καθεστώς. Είναι το κόμμα εκείνο που οργανώ
νει τις δολοφονίες των επαναστοπτών διεθνιστών.

»'Οχι! Τα ταξικά συμφέροντα των σκλάβων του καπι
ταλισμού είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι οι συνδικαλιστι
κές και πολιτικές ελευθερίες τους που θα κατακτηθούνε μόνο 
με το σκληρό αγώνα. Είναι η αποφασιστική διεκδίκηση των 
οικονομικών απαιτήσεών τους από τους κεφαλαιοκράτες και 
το κράτος τους. Είναι τα τσάκισμα των σωμάτων ασφαλείας 
κι όλων των οργανώσεων της αντίδρασης που σκοπό έχουνε 
να χτυπήσουνε τους αγώνες των εργαζομένων. Είναι η αμεί
λικτη αντίθεσή τους με το θρόνο, την αστική κυβέρνηση κ· 
όλα τ* αστικά και προδοτικά κόμματα. Είναι γενικά ο μα
χητικός αγώνας που το ΤΑΞΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟ-
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ΜΕΝΩΝ θα διεξάγει για τις άμεσες διεκδικήσεις, για τη με
τατροπή του πολέμου σε κοινωνική επανάσταση και την εγκα
θίδρυση της ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ
ΑΣ στην Ελλάδα μέσα στα πλαίσια των ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΣΟ
ΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

«Ναι! Η επανάσταση θα γίνει. Αλλά θα γίνει από το 
λαό που θα τσακίσει το καπιταλιστικό κράτος, κι όχι, όπως 
απατηλά λέει ο Παπανδρέου, από το κράτος (των εκμεταλ
λευτών και των δημίων) εν ονόματι του λαού (που εκμεταλ
λεύονται και τονε θανατώνουν).

»Πάνω σ’ αυτό το δρόμο εμείς οι τεταρτοδιεθνιστές, ε 
παναστατική πρωτοπορία του προλεταριάτου, καλούμε τ.ς 
εκμεταλλευόμενες και καταπιεζόμενες μάζες.

»Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για το ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ».
Με τέτοιο περιεχόμενο στις εφημερίδες και ανάλογο στις 

προκηρύξεις, ξεκίνησε ένα βράδυ του Οχτώβρη 1944 μια ο
μάδα τεταρτοόιεθνιστών από τους Αλέκο, Λάμπρο, Πέτρο, 
Γιάγκο και Νικόλα, να μοιράσουν και να τοιχοκολλήσουν σε 
μια περιοχή του Πειραιά όπου βρίσκονταν άλα τα τα με
γαλύτερα βιομηχανικά εργοστάσια κι οι φάμπρικες.

Κατεβαίνοντας η ομάδα των διεθνιστών από ένα φαρδύ 
δρόμο της εργοστασιακής συνοικίας Αγία Σοφία, σταμάτη
σαν μπροστά σ' ένα απ’ τα μεγαλύτερα εργοστάσια σιδηρο
βιομηχανίας όπου μπαινόβγαιναν εκατοντάδες εργάτες οπγ’ 
τις πόρτες του κάθε μέρα. Ηταν κλειστό, όπως όλα τα με
γάλα εργοστάσια, γιατί είχε πια νυχτώσει για καλά.

Πρώτοι ο Γιάγκος και ο Νικόλας άρχισαν ν’ απλώνουν 
κόλλα και να τοιχοκολλούν τα έντυπα στην κεντρική πόρτα 
του εργοστασίου γρήγορα γρήγορα, ενώ σ Λάμπρος και ο 
Πέτρος έκαναν την ίδια δουλειά απέναντι από το εργοστά
σιο, πάνω στο φυλάκιο του κλειδούχου της σιδηροδρομικής 
γραμμής. Ο Αλέκος παρακολουθούσε τη δουλειά μαζί τους. 
Παίρνοντας όλες τις προφυλάξεις, από μια συνήθη επέμβαση 
της εξοπλισμένης σταλινικής Εθνικής Πολιτοφυλακής, παρότ 
διέδιδαν πως όλα είναι ελεύθερα, πέρασαν στην απέναντι 
πλευρά που χώριζε η σιδηροδρομική γραμμή κι ήταν τα πολ
λά εργοστάσια κι η μεγαλύτερη καπνοβιομηχανία της χώ
ρας.

Δούλευαν πολλοί εργάτες εκεί. Έπρεπε να διαβάσουν, 
να μάθουν την αλήθεια...

— Φτάνει (είπε ένας από τους συντρόφους της ομάδας), 
πάμε σε άλλα.



Κι αμέσως στο άλλο τετράγωνο στις κεντρικές γωνίες 
άρχισε η ίδια δουλειά.

— Μη φοβάστε (τους λέει ο Αλέκος), εδώ δεν υπάρχει 
κανείς τέτοια ώρα.

— Κι ύστερα (συμπληρώνει άλλος), ποιος θα μας μιλή
σει; Είναι ελεύθερα.

— Σωστά (είπε και ο Νικόλας), επιτρέπεται, το ’γρα* 
φαν σήμερα όλες οι εφημερίδες, πως ό,τι θέλει ο καθένας 
μπορεί να λέει και να γράφει.

Μ* αυτή τη σιγουριά στόλισαν με πολλές εφημερίδες και 
προκηρύξεις τα ατμοκάζανα των βαποριών, που ήταν έξω α
πό τα μηχανουργεία για επισκευή.

Αφού τέλειωσαν από την περιοχή εκείνη, βρέθηκαν μπρο
στά στο μεγαλύτερο καπνεργοστάσιο. Γύρω, τριγύρω, κάτω 
απ* τα μεγάλα παράθυρά του και στις πελώριες σιδερένιες 
του πόρτες, που έμπαιναν και έβγαιναν πρωί και βράδυ οι 
σκλάβοι του εργάτες κι εργάτριες, κολλήσανε τα έντυπα.

— Τώρα πρέπει να τραβήξουμε για το σταθμό, για να 
μας πάρει κι η ώρα (σύστησε κάποιος)* άλλωστε εδώ έχει 
τελειώσει η δουλειά.

Και πράγματι ήτανε ευχαριστημένος, γιατί την άλλη μέ
ρα το πρωί οι εργάτες που θα συγκεντρώνονταν έξω απ* τα 
εργοστάσια θα διάβαζαν και θα μάθαιναν πως ο δρόμος που 
τους οδηγεί το ΚΚΕ δεν εξυπηρετεί τα δικά τους συμφέροντα 
και πόθους, αλλά της κεφαλαιοκρατίας. θα  μάθαιναν τις αι
τίες του πολέμου, ότι αντί να τον πολεμούν τον ενισχύουν, 
ότι οι εργάτες όλων των χωρών είναι αδέλφια και πως μο
ναδικός εχθρός τους είναι το κεφάλαιο, οποιαδήποτε σημαία 
κι αν έχει αυτό.

Οι σταλινικοί πολιτοφύλακες

Ένας άλλος πρότεινε να τοιχοκολλήσουν και στο εργο
στάσιο της μεταλλουργίας. Μπροστά στην πόρτα και στη γω
νία του εργοστασίου δεξιά, ετοιμαστήκανε για τη δουλειά. 
Δεν πρόλαβοιν να τελειώσουν.

— Εσείς τις κολλάτε αυτές, παιδιά; ακούστηκε μια φω
νή και παρουσιάστηκαν μπροστά τους δυο της σταλινι
κής Εθνικής Πολιτοφυλακής. (Φαίνεται πως είχαν αντιλη-
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** φτεί το τοιχοκόλλημα και γύριζαν στις γωνίες Ιων εργοστα
σίων ν* ανακαλύψουν τους ♦δράστες»).

— Ναι, απάντησαν ο Γιάγκος κι ο Νικόλας.
— Τι εφημερίδες είναι αυτές; Και τις πήραν στα χέρια 

τους να τις διαβάσουν.
— Κομμουνιστικές είναι, σύντροφοι! διαμαρτυρήθηκαν οι 

τροτσκιστές.
— Πάμε εκεί που έχει φως να τις διαβάσουμε, πρότει- 

ναν οι πολιτοφύλακες.
— Δεν υπάρχει λόγος, σύντροφοι, μπορείτε να τις κρατή

σετε και να τις διαβάσετε το πρωί, άλλωστε αύριο μπορείς 
να με συναντήσεις, είπε ο Γιάγκος στον έναν από τους δύο, 
που τον γνώριζε.

Επεμβαίνει ο Αλέκος και απευθύνεται στους πολιτοφύ
λακες;

— Για ποιο λόγο απαγορεύετε να κυκλοφορούν τα έντυ
πα αυτά; Δεν είναι κομμουνιστικά; Γιατί απαγορεύετε την 
ελευθερία να πει ο καθένας αγωνιστής τη γνώμη του, τις 
ιδέες του; Μα και αν δε συμφωνείτε, είναι όλα ελεύθερα, 
όπως γράφουν οι εφημερίδες και έχει δώσει εντολή η εθνική 
σας κυβέρνηση... Δε διαβάζετε;

— Είσαι και σύ μαζί τους;
— Ναι, είμαστε μαζί!...
Αλλά την ελευθερία οι ηγέτες τους την είχαν μάθει δια

φορετικά... Και γΓ αυτό, κάνοντας δυο βήματα πίσω ο ένας, 
φέρνοντας με τοιχύτητα το δεξί του χέρι στην πίσω τσέπη του 
παντελονιού του, πρότεινε στα στήθια των διεθνιστών το πε
ρίστροφο που έσυρε και διέταξε:

— Αστυνομία εδώ, εμπρός, πάμε μέσα!
Στο μεταξύ μερικοί άλλοι του είδους αυτού αστυνομι

κοί, είχαν συγκεντρωθεί γύρω τους. 'Ηταν τα όργανα της 
σταλινικής Εθνικής Πολιτοφυλακής.

Λίγα βήματα πιο πέρα, ξεχυνόταν στον ασφαλτοστρωμέ
νο δρόμο το φως που έβγαινε από την μπαλκονόπορτα ενός 
τμήματος Πολιτοφυλακής της οδού Αρτεμησίαυ.

Τον όμιλο που συγκεντρώθηκε τον αποτελούσαν οπαδοί 
και στελέχη του ΚΚΕ. Διαβάζανε τα έντυπα των διεθνιστών 
σκεφτικοί χωρίς να εκφράζουν γνώμη κι ήταν φανερό πως 
αυτό προερχόταν από κάποια αμηχανία. Άδικα προσπαθού
σαν οι διεθνιστές να τους πείσουν ότι είναι εργάτες κομμου
νιστές διεθνιστές, ότι αγωνίζονται κατά της κεφαλαιοκρα-
τίας και πως δεν πρέπει να τους κροιτήσουν.
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Σε λίγο κατέβηκε από τον επάνω όροφο της Πολιτοφυ
λακής ένας υπεύθυνος με την εφημερίδα «Διεθνιστής» στο 
χέρι:

— Εσείς εδώ γράφετε εναντίον της εθνικής κυβέρνησης, 
βρίζετε την Αγγλία που είμαστε σύμμαχοι, κατηγορείτε το 
ΚΚΕ που αγωνίζεται και έδωσε τόσα θύματα για την πατρί
δα μας...

— Δεν αναγνωρίζουμε καμιά συμμαχία με τους 'Α γ
γλους ιμπεριαλιστές, ακούστηκε η φωνή των διεθνιστών. 
Σύμμαχοί μας είναι οι εργάτες κι αγρότες της χώρας μας, 
καθώς και όλων των χωρών. Ούτε έχουμε καμιά εμπιστο
σύνη στην εθνική κυβέρνηση. Οι ηγεσίες του ΚΚΕ και του 
ΕΑΜ υποτάχθηκαν στην πολιτική της, πολιτική της αστικής 
τάξης. Οι κομμουνιστές αγωνίζονται και δίνουν θύματα για 
τους σκοπούς τους δικούς τους, με την ανεξάρτητη ταξική 
πάλη και με τη διεθνιστική αλληλεγγύη, για την προλετα
ριακή δημοκρατία, για το σοσιαλισμό, για την κατάργηση 
της εκμετάλλευσης και των πολέμων. Και γι’ αυτούς τους 
σκοπούς επάλεψαν κι έχυσαν το αίμα τους οι εργαζόμενες 
κι οι αγροτικές μάζες και όχι για την πατρίδα και το κα
θεστώς του κεφαλαίου.

— Εμπρός στη γραμμή! ακούστηκε η βραχνή φωνή του 
υπεύθυνου σταλινικού κι αμέσως έδωσε εντολή να μεταφερ
θούν άγνωστο πού. Στη μέση βάδιζαν οι πέντε συλληφθέ- 
ντες τροτσκιστές, και δεξιά και αριστερά τους συνόδευαν ci 
ένοπλοι με γκράδες στον ώμο πολιτοφύλακες, Στη μικρή δια
δρομή που έκαναν, περαστικοί οπαδοί του ΚΚΕ που κυκλο
φορούσαν ελεύθερα αναρωτιόντουσαν με οπτορία: Γιατί τους 
πιάσανε; Ένας γνωστός του Γιάγκου τον ρώτησε:

— Γιατί σας πάνε μέσα;
— Κομμουνιστικές εφημερίδες και προκηρύξεις μοιράζα

με. Ειδοποίησε... (εννοώντας σπίτι και γνωστούς).

Στο 3ο τμήμα της Πολιτοφυλακής

Η συνοδεία σταμάτησε μπροστά στην είσοδο του 3ου 
τμήματος της σταλινικής Εθνικής Πολιτοφυλακής, που ήταν 
στην ίδια περιφέρεια με την προηγούμενη κι ένας μεγάλος 
γλόμπος φώτιζε το διάδρομό του. Ανέβηκαν τα λίγα σκαλο
πάτια και τους οδήγησαν στο πρώτο δωμάτιο αριστερά: ή



~ταν το γραφείο. Ο επικεφαλής της συνοδείας αναφέρει στο 
σταλινικό υπεύθυνο του τμήματος:

— Αυτούς εδώ τους πιάσαμε που τοιχοκολλούσαν αυτές 
τις εφημερίδες και προκηρύξεις.

Κι αμέσως έπεσαν με τα μούτρα να τις διαβάζουν πέ
ντε - έξι που βρίσκονταν εκεί μέσα στο γραφείο, μαζί και 
ο υπεύθυνος της Πολιτοφυλακής που, όπως εξακριβώθηκε 
μετά, προερχόταν από τις τάξεις της Νεολαίας του Μεταξά.

Ήταν ένας μετρίου αναστήματος, μελαχρινός, με λίγα 
μαύρα μαλλιά τοποθετημένα προς τα πίσω, μαύρα μάτια, 
διανοούμενος. Με βιαστικά νευρικά βήματα, με ανήσυχο και 
αυστηρό ύφος, ο υπεύθυνος κάλεσε και διέταξε τους φρου
ρούς της Πολιτοφυλακής, και κόλλησαν κυριολεκτικώς τους 
διεθνιστές στον τοίχο, μέσα στο γραφείο. Μπροστά τους ήταν 
ένα στενόμακρο τραπέζι - γραφείο, και μετά από αυτό όρ
θιοι πέντε της φρουράς (όσοι κι οι διεθνιστές - τροτσκιστές) 
με τα περίστροφα στο χέρι προτεταμένα στο πρόσωπο των 
τροτσκιστών. Δίπλα ο υπεύθυνος μπροστά στο γραφείο του, 
με το ’να χέρι κρατούσε και διάβαζε τα κατασχεμένα έντυ
πα και με το άλλο το πλακέ περίστροφό του. 'Ετσι, σαν να 
ήταν ο επικεφαλής του εκτελεστικού αποσπάσματος.

Αφού πήραν όλα τα έντυπα που απέμειναν, τις ταυτότη
τες, σημειώματα κλπ., άρχισαν οι ερωτήσεις - ανάκριση:

— Ποιος σας έδωσε τα έντυπα; Ποιος είναι ο υπεύθυνός 
σας;

Στην άρνηση των διεθνιστών να δώσουν απαντήσεις στις 
ερωτήσεις, άρχισε επιδεικτικά ο ψίθυρος και οι απειλές γιο 
πηγάδια, έτοιμους ανοικτούς λάκκους, για κάποια χαράδρα 
κτλ., από ορισμένους τύπους λούμπεν που είχαν στρατολο
γήσει.

Πρώτος ο Αλέκος άρχισε να υπερασπίζει τον εαυτό του 
και τους φίλους του:

— Δεν μπορείτε να μας μεταχειρίζεστε με αυτόν τον τρο
μοκρατικό τρόπο. Υποστηρίζετε και ζητάτε από την αστική 
τάξη τη δημοκρατία και την ελευθερία, και σεις την αρνεί- 
στε και την απαγορεύετε στους αγωνιστές της εργατικής 
τάξης με αυτόν τον τρομοκρατικό τρόπο και με απειλές για 
κίνδυνο της ζωής τους. Είμαστε εργάτες κομμουνιστές που 
χρόνια ολόκληρα αγωνιστήκαμε και αγωνιζόμαστε εναντίον 
της σάπιας κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας, που καταπιέζει και 
εκμεταλλεύεται αισχρά τους εργάτες, και που οργανώνει 
τους φολέμους - σφαγεία και...
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— Σιωπή... σιωπή, ακούστηκε αυστηρά η φωνή του υ
πεύθυνου, και το επανέλα&χν κάπως δειλά και οι φρουροί. 
Και με ένα δυο βήματα πλησίασε τους συλληφθέντες «προ
δότες» προτείνοντας το περίστροφό του, yia να τους τρομο
κρατήσει, αλλά προπάντων για να ενθαρρύνει τους φρου
ρούς - απόσπασμα, που στο άκουσα των λόγων των διεθνι- 
στών λύγιζαν οι αγκώνες των χεριών τους που κρατούσαν 
τα περίστροφα.

Καθώς γύριζε τις πλάτες ο υπεύθυνος, ακούστηκε μια 
δεύτερη φωνή από το Λάμπρο που στεκόταν και κείνος όρ
θιος, όπως όλοι, δίπλα στον Αλέκο:

— Κοιτάξτε γύρω σας και δείτε τα εργοστάσια που οι 
βιομήχανοι έκλεισαν και πέταξαν τους εργάτες στους δρό
μους άνεργους, ενώ αυτοί οι εργάτες θα *πρεπε να τα κα
ταλάβουν γιατί είναι δικά τους.

— Σουτ... σουτ, επεμβαίνει και πάλι ο υπεύθυνος για 
να το επαναλάβουν σε τόνο σιγανό και άθελά τους οι φρου
ροί.

Ενώ έξω ο έλεγχος των στοιχείων του καθενός συνεχι
ζόταν από τον υπεύθυνο, και ανάμεσα από τη διακοπή και 
τη σιωπή που ήθελε να επιβάλει (ο υπεύθυνος) ακούστηκε 
ξανά οπτό τη θέση του ο Αλέκος:

— Σε όλη μας τη ζωή, από παιδιά, διαπαιδαγωγηθήκαμε 
και καλλιεργηθήκαμε με τις ταξικές - επαναστατικές και τις 
διεθνιστικές ιδέες των μεγάλων της μαρξιστικής κοσμοθεω
ρίας και του λενινισμού. Και μ* αυτές προπαγανδίσαμε και 
καλλιεργήσαμε δεκάδες και δεκάδες εργάτες που μας γνώ
ρισαν. Αυτό κάνουμε και σήμερα. Η πράξη μας αυτή αποτε
λεί για σας αντιδραστική ενέργεια και μας συλλαμβάνετε 
σεις, στελέχη - εκπρόσωποι του Κομμουνιστικού Κόμματος, 
και μας στήνετε στον τοίχο μπροστά στο εκτελεστικό από
σπασμα;...

Ανίκανος, όπως έδειξε τουλάχιστον, ο υπεύθυνος της 3ης 
εθνικοσταλινικής Πολιτοφυλακής, να συναρμολογήσει ένα κά
ποιο επιχείρημα, απέναντι σε κείνα των διεθνιστών, έχασε 
την ψυχραιμία του, και μπαινόβγαινε από τα διάφορα δω
μάτια και υπόγεια του κτιρίου συνομιλώντας κρυφά και δια
τάζοντας χαμηλόφωνα τους φρουρούς. Παρέδωσε τον ένα, 
τον Πέτρο, σε δυο φρουρούς, που τον μετέφεραν, όπως αντι- 
ληφθήκαμε, σε άλλο δωμάτιο, ίσως στο υπόγειο του κτιρίου. 
Συνέχεια το δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο. Για πού, άρα- 
γες; Σε απομόνωση για ανάκριση, για κακομεταχείριση, ή
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‘ για τίποτε άλλο σοβαρότερο; Η σκέψη αυτή πέρασε για μια 
στιγμή από το μυαλό του Αλέκου, που έμεινε τελευταίος και 
μόνος στο γραφείο της Πολιτοφυλακής. Σε λίγο δυο υψηλού 
αναστήματος γεροδεμένοι πολιτοφύλακες στάθηκαν όρθιοι 
στην πόρτα του γραφείου και ο υπεύθυνος τους έγνεψε με 
μια κίνηση της κεφαλής που εσήμαινε: Πάρτε τον...

Ο Αλέκος κοντοστάθηκε, εγύρισε και με ύφος αυστηρά 
ερωτηματικό, κοίταξε στα μάτια τον υπεύθυνο και του είπε: 

— Σύστησε στους φρουρούς να μην κακομεταχειριστούν 
κανένα, θα είσαι υπεύθυνος για ό,τι συμβεί...

Ο υπεύθυνος έστεκε αμίλητος, κρατώντας πάντα το σο
βαρό ύφος που του έδινε η καταπιεστική εξουσία του. Αμέ
σως ο Αλέκος σύρθηκε από τους δυο φρουρούς προς την 
κεντρική έξοδο.

Μέσα στη σκοτεινή νύχτα

Έ ξω  οι δρόμοι ήσαν σκοτεινοί, διαβάτες δεν κυκλοφο- 
ρούσαν, ήταν αργά, η σκέψη να δραπετεύσει αποκλειόταν.

Βάδιζε προς άγνωστη κατεύθυνση. Προχωρώντας στους 
ανηφορικούς δρόμους, προπαγάνδιζε τους συνοδούς του, που 
δεν έπαυαν ούτε λεπτό να τον κρατούν σφιχτά αγκαζέ και 
οι δυο, και φυσικά με τα πιστόλια τους στη τσέπη. Τύποι 
λούμπεν, καθυστερημένοι (ο ένας γνωστός σαλταδόρος της 
Κοττοχής), αρκέστηκαν να του συστήσουν στα όσα τους προ- 
ποιγάνδιζε κατά τη διαδρομή, να μη μιλά πολύ και λαχα
νιάζει - κουράζεται.

Πληροφορία για τους συντρόφους του που κρατήθηκαν 
στο τμήμα, δεν μπόρεσε να πάρει καμιά. Αναρωτιότοιν τι 
τους έκαναν; Είχε κάποιο φόβο, κι ο φόβος του μεγάλωσε ό
ταν ο ίδιος έδωσε την απάντηση στον εαυτό του.

θυμήθηκε την περίπτωση του Στράτου Σπανέα, του Δη
μοσθένη Βουρσούκη και άλλων συλλήψεων που προηγήθη- 
καν. Ο πρώτος τον Ιούνη 1944. Εαμίτες σταλινικοί τον είχαν 
συλλάβει και τον πήγοιν στο βουνό. Εκεί τον ανέκριναν για 
τη δράση του και εκείνος τους εξήγησε ότι ήταν τεταρτο- 
διεθνιστής, τους ανέπτυξε την πολιτική του κόμματός του, 
τις ιδέες του, τους σκοπούς του, και καυτηρίασε την πολι
τική του ΚΚΕ σαν πολιτική εθνικιστική - προδοτική.

Αποτέλεσμα της συζήτησης ήταν να ταχθούν με το μέ
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ρος του πέντε απ* τους νέους αυτούς. Τον άφησαν ελεύθερο, 
αφού του ζήτησαν να τους εφοδιάσει με τον τύπο του κόμ- 
ματός του, και με μαρξιστικά - λενινιστικά βιβλία, π ου απα
γορεύοντας να κυκλοφορούν στα μέλη και στους οπαδούς 
των ΚΚΕ - ΕΑΜ - ΕΛΑΣ: «Το Αλφάβητο του Κομμουνισμού», 
«Το Κομουνιστικό Μανιφέστο», το «Κράτος και Επανάστα
ση», «Ο Αποστάτης Κάουτσκυ» κ.ά.

Τους είδε επανειλημμένα και τρεις απ’ αυτούς ξεκαθά
ρισαν ιδέες και του δήλωσαν πως θα προσχωρούσαν στην πο
λιτική του κόμματός του που έβλεπαν ότι ήταν λενινιστι- 
κή πολιτική.

Αλλά την κίνηση - προπαγάνδα αυτή του Στράτου Σπα- 
νέα, την πληροφορήθηκε η σταλινική ηγεσία, που την είδε 
σαν ένα δυναμίτη στα θεμέλια της εθνικιστικής της πόλιτι- 
κής. Και στις 10 Ιούνη 1944 του έστησαν ενέδρα στη συνοι
κία Παγκράτι. Με το πρόσχημα ραντεβού για να τους πάει 
το μαρξιστικό - λενινιστικό τύπο και βιβλία, την ώρα που τον 
συνάντησαν και του μιλούσαν φιλικά, έξαφνα έκαναν δυο βή
ματα πίσω και του φύτεψαν μερικές σφαίρες στο κεφάλι και 
στο στήθος κι εξαφανίστηκαν. Έ τσ ι ο σταλινισμός απαλλά
χτηκε από την ενοχλητική λενινιστική προπαγάνδα του Στρά
του Σπανέα. Η εντολή της ιστορικά προδοτικής σταλινική·; η
γεσίας εκτελέστηκε.

Ο παράνομος «Διεθνιστής» της 20 Ιούνη 1944, φύλλο 13, 
γράφει:

«Ο σ. Σπανέας ήταν μέλος του κόμματός μας, γραμμα
τέας της Α' αχτίδας της οργάνωσης της Αθήνας, γραμματέ
ας της Διεθνιστικής Νεολαίας και μέλος του γραφείου της 
Επαναστατικής Αλληλεγγύης. 'Ηταν 29 χρόνων. Από 15 βρι- 
σκότανε στο επαναστατικό κίνημα. Από το 1933 ήταν τεταρ- 
τοδιεθνιστής. Επανειλημμένα φυλακίστηκε. Το Νοέμβρη του 
1941 τέθηκε επικεφαλής των φοιτητών και οργάνωσε τους 
αγώνες τους.

»Εκλέγηκε πρόεδρος της Κ.Ε.Α. (Κεντρικής Επιτροπής 
Αγώνα) όλων των σπουδαστών και μιλώντας σε συγκέντρω
ση φοιτητών συνελήφθη και κλείστηκε στις φυλακές Αβέρωφ 
και στα στρατόπεδα Τρικάλων και Λάρισας, και βγήκε με 
την κατάρρευση της Ιταλίας. Ξεφεύγοντας από τα νύχια των 
δημίων, ρίχτηκε με αφοσίωση στον επαναστατικό αγώνα.

»Με τη δολοφονία του το κόμμα μας και η εργατική τά
ξη έχασε ένα πιστό, αφοσιωμένο και ηρωικό μαχητή της επα
νάστασης».
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Ο δεύτερος, ο Δημοσθένης Βουρσούκης, στις αρχές Ο- 
χτώβρη 1944 συναντήθηκε στους δρόμους του Πειραιά, με 
ηγετικά στελέχη του σταλινισμού που τον αναγνώρισαν, θυ
μήθηκαν τις συζητήσεις που έκαναν χρόνια στις φυλακές - ε
ξορίες και τον συνέλαβαν. Τον έκλεισαν στα υπόγεια της Πο
λιτοφυλακής στα Καμίνια στον Πειραιά. Τον εξαφάνισαν δο
λοφονώντας τον.

Ο «Διεθνιστής» στις 14 Οχτώβρη 1944, αρ. φύλ. 15, γρά
φει:

«Στις 5 Οχτώβρη σταλινικοί πιάσανε στον Πειραιά το 
διεθνιστή - κομμουνιστή σ. Δημοσθένη Βουρσούκη, που έμεινε 
τέσσερα χρόνια στην Ακροναυπλία και δραπέτευσε από την 
εξορία. Είναι αίσχος τη στιγμή που ο ΕΛΑΣ αποφυλακίζει 
τους χίτες και λοιπούς χαφιέδες, να κρατάνε αιχμάλωτο ένα 
δοκιμασμένο αγωνιστή της εργατικής τάξης.

»Οι εργάτες της Αθήνας και του Πειραιά, εαμικοί και 
μη, πρέπει να οπταιτήσουν την άμεση απελευθέρωση του αφο- 
σιωμένου αγωνιστή τους και να στιγματίσουν τις συλλήψεις 
και δολοφονίες των αγωνιστών της εργατικής τάξης από αν
θρώπους που λένε πως αγωνίζονται για τη λευτεριά του λα
ού!».

Ένα Ανοιχτό Γράμμα - καταγγελία

Η ελληνική σταλινική ηγεσία είχε αρχίσει το ανατριχια- 
στικό κακούργο έργο της, εις βάρος των διεθνιστών - κομ
μουνιστών, αγωνιστών της προλεταριακής επανάστασης. Στα 
τέλη του Οχτώβρη ο «Διεθνιστής», αρ. φύλλου 16, με ocvoi- 
χτή επιστολή του απευθύνεται σ’ όλα τα εργατικά πολιτικά 
κόμματα και τις επαγγελματικές οργανώσεις των εργαζο
μένων. Είναι η ακόλουθη:

«ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΛΛΤΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΣΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΣΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 

ΕΛΛΑΔΑΣ,



ΣΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙ
ΚΟ) ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ,

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ,
Σ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡ

ΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
»Το κόμμα μας κατηγορεί μπροστά σ’ όλους τους εργα

ζομένους της χώρας το ηγετικό στρώμα του Κ.Κ.Ε. α) για 
πρόσφατες δολοφονίες επαναστατών διεθνιστών, δ) για δο- 
λοφονικές επιθέσεις που οργάνωσε εναντίον κομμουνιστών 
πολιτικών αντιπάλων του, γ) για τη σύλληψη του διεθνι- 
στή - κομμουνιστή σ. Δημοσθένη Βουρσούκη στις 5 Οχτώβρη 
στα Καμίνια Πειραιά από μέλη του ΕΛΑΣ και;γιατί κρατεί
ται ακόμη φυλακισμένος με σκηνοθέτημένη συκοφαντική κα
τηγορία, 6) για την κακοποίηση στις 18 Οχτώβρη 5 τεταρ- 
τοδιεθνιστών που μοίραζαν έξω από του Παπαστράτου στον 
Πειραιά κομμουνιστικές προκηρύξεις, όπως επίσης και για 
τη χτηνώδη κακοποίηση ενός επαναστάτη εργάτη που τον πή
ρανε από το σπίτι του στην Κοκκινιά στις 21 Οχτώβρη και 
για την κράτησή τους, καθώς και για τη σύλληψη, φυλάκιση 
και κακοποίηση άλλων πολιτικών αντιπάλων του μέσα στο 
εργατικό κίνημα (αρχε·ομαρξιστών).

»Το ΚΚΕ, το ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ ισχυρίζονται πως παλεύ
ουνε για τη δημοκρατία, για την ελευθερία της πολιτικής 
συνείδησης, του λόγου, τύπου, οργάνωσης κτλ. Ωστόσο χρη
σιμοποιήσανε και χρησιμοποιούνε τη φυσική βία, την τρομο
κρατία, τη φυλάκιση και τη δολοφονία για την αντιμετώπιση 
πολιτικών αντιπάλων τους μέσα στο εργατικό κίνημα, δηλα
δή μέθοδες αντίθετες με την προλεταριακή δημοκρατία και 
στιγματισμένες από τον επαναστατικό μαρξισμό.

»Περιμένουμε να δηλώσετε ανοιχτά και υπεύθυνα: α) αν 
εγκρίνετε τις συλλήψεις, κακοποιήσεις και εκτελέσεις οιγωνι- 
στών που ανήκανε στην 4η Διεθνή, στον αρχειομαρξισμό και 
στο ΕΣΚΕ (σε οποιαδήποτε γενικά τάση του εργατικού κι
νήματος), 6) αν δεχόσαστε να συγκροτηθεί επιτροπή από 
αντιπροσώπους των οργανώσεων στις οποίες απευθύνεται αυ
τό το γράμμα μας και των τεταρτοδιεθνιστών με τη συμμε
τοχή επιστημόνων και διανοουμένων προοδευτικών και αναμ
φισβήτητης αμεροληψίας, μπροστά στην οποία να καταθέ
σουμε τις αποδείξεις της κατηγορίας μας.

»Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση του σ. Δημοσθέ
νη Βουρσούκη και των άλλων αγωνιστών της εργατικής τά-
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 ̂ ζης που κρατούνται από τον ΕΛΑΣ ή την Εθνική Πολιτο
φυλακή.

Η Κ.Ε. του Κ.Κ.Δ.Ε. (Τροτσκιστών)»
Και στις 7 Νοέμβρη 1944, αρ. φύλλου 17, ο «Διεθνιστής» 

έγραφε:
«Ο διεθνιστής - κομμουνιστής Δημοσθένης Βουρσούκης, 

που πιάστηκε από ελασίτες στις 5 του Οχτώβρη στα Καμί
νια του Πειραιά, όχι μόνο δεν αφέθηκε ελεύθερος αλλά δεν 
δίνει και κανένα σημάδι ζωής.

»Οι σταλινικοί υπεύθυνοι αρνούνται τώρα ότι τον κρα- 
τάνε. Υπάρχει ο βάσιμος φόβος πως ο σύντροφος αυτός έ
χει δολοφονηθεί κι έχει θαφτεί για να μη βρεθεί το πτώμα 
του.

»Από όργανα του ΕΛΑΣ πιάστηκε επίσης στις 4 του μη- 
νός στην οδό Σοφοκλέους ο τεταρτοδιεθνιστής Γιώργος Δό
ξας που κρατιέται και βασανίζεται στο φρουραρχείο Καλλι
θέας του ΕΛΑΣ.

»Εργάτες κι εκμεταλλευόμενοι, σ’ οποιοδήποτε πολιτικό 
κόμμα κι αν ανήκετε. Διαμαρτυρηθείτε με τον πιο κατηγο- 
ρημορτικό τρόπο και στιγματίστε τις δολοφονίες και τους βα- 
σανισμούς, από το σταλινισμό, των επαναστατών - διεθνιστών. 
Οι εργαζόμενες μάζες της χώρας μπορούνε να διαφωτιστού
νε για το δρόμο που πρέπει ν* ακολουθήσουν μόνο με την 
ελεύθερη ιδεολογική πάλη των τάσεων του εργατικού κινή
ματος κι όχι με την εφαρμογή της χτηνώδικης βίας μιας 
εγκληματικής γραφειοκρατίας εναντίον των πολιτικών αντι
πάλων της.

— Κάτω τα χέρια απ’ τους επαναστάτες - διεθνιστές!».
Το ίδιο επαναλάμβανε και στις 21 Νοέμβρη 1944, αρ. 

φύλλου 19, καθώς επίσης και στις 30 Νοέμβρη 1944, αρ. 
φύλλου 20, όπου ο «Διεθνιστής» κατάγγελνε νέες συλλήψεις 
διεθνιστών, των Μ. Μαροτγκάκη, Ν. Βενετσιάνου, θ . Οικονό
μου, και των αρχειομαρξιστών Μ. Καβαλιέρου, Λ. Μπαΐρα, 
θ . Πετρόγλου, X. Ποιμενίδη, καλώντας την εργατική τάξη 
να διαμαρτυρηθεί για τις αντιδραστικές και εγκληματικές 
πράξεις της στολινικής ηγεσίας.

Δυστυχώς επειδή η διεθνιστική κίνηση, από ιστορικούς 
λόγους, ήταν άμαζη, ενώ από την άλλη πλευρά ο σταλινι
σμός (το ΚΚΕ), από παραδοσιακούς λόγους ήταν, παρόλη 
την ιστορική του προδοσία, ποινίσχυρος και πάνοπλος, δεν 
κοττορθώθηκε να πραγματοποιηθούν μαζικές συγκεντρώσεις 
και διρτμαρτυρίες: αυτές θα ήταν η μόνη δύναμη που θα μπο-
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ρούσε να ασκήσει μια πίεση, να απστρέψει τις συλλήψεις και *" 
να εμποδίσει το δολοφονικό χέρι της σταλινικής ηγεσίας.

Βαδίζοντας με αυτές τις σκέψεις ο Αλέκος με τη συνο
δεία του κι αφήνοντας πίσω τη μεγάλη εργοστασιακή πε
ριοχή και τις πυκνοκατοικημένες συνοικίες του Πειραιά, έ
φτασε στον τελευταίο συγκοινωνιακό δρόμο που λίγο πιο 
πάνω από αυτόν δεν υπήρχε παρά το μεγάλο βουνό, ο Κοκ- 
κινόβραχος.

Σε μια στιγμή πριν αφήσουν την ευθεία του δρόμου, ο 
Αλέκος είδε λίγα μέτρα πιο κάτω το σπίτι ενός δικού του 
συντρόφου και προσποιήθηκε ότι ήθελε λίγο νερό. Δείχνο
ντας αυτό το σπίτι τους πρότεινε να τον πάνε. Με αυτό τον 
τρόπο είχε σκοπό να δείξει και συγχρόνως να ειδοποιήσει 
τους δικούς του ότι συνελήφθηκε από τη σταλινική πολιτο
φυλακή.

Ο κρατούμενος σκέφτηκε: «Διψασμένος θα πας*. Έ β λ ε
πε πως τέλειωνε η διαδρομή του, τέλειωνε και η διαδρομή 
της ζωής του. Και τέλειωνε μ’ ένα γκαγκστερικό τρόπο. Στο
χάστηκε: «...Πίσω από κάποιο λοφίσκο σ’ ένα μεγάλο βράχο 
στα νταμάρια, ή σε κάποια χαράδρα που θα βασιλεύει ησυ
χία και μοναξιά, μέσα στο πυκνό σκοτάδι, με κάποιο πρό
σχημα για φιλική συζήτηση, ή για να με καθησυχάσουν λέ- 
γοντάς μου ότι εκεί θα περιμένουμε να ’ρθουν και οι άλλοι 
σύντροφοί μου, θα αδειάσουν τα περίστροφά τους απάνω μου, 
αδιαφορώντας για τις διαμαρτυρίες μου, για το ποιος είμαι, 
για τις ιδέες που πιστεύω. Και θα φύγουν αφήνοντας μια κά
ποια πινακίδα στο πτώμα μου, όπως σε άλλες περιπτώσεις 
διεθνιστών, με την επιγραφή: «Ήταν προδότης*. Αυτό, αν 
φυσικά δε θα τους έπαιρνε ο χρόνος να σκεπάσουν το πτώ
μα με λίγες πέτρες και χώμα. Τα όργανα του εκτελεστικού 
αποσπάσματος της ΟΠΛΑ μετά θα γυρίσουν στην έδρα των 
ηθικών αυτουργών και θα αναφέρουν πως η εντολή, σύμφω
να με την πολιτική του κόμματός τους, του ΚΚΕ, εκτελέστη- 
κε... Στις χιλιάδες και χιλιάδες θύματα διεθνώς του σταλι
νισμού θα προστεθώ κι εγώ...».

Αυτή την εικόνα περίπου είχε σχημοαίσει νοερά, στη φα
ντασία του, ο διεθνιστής Αλέκος για το τέλος του δρόμου 
του, μαζί με την αναδρομή που έκανε για τη ζωή του στο 
παρελθόν. Μα πίστευε στις ιδέες του και έλπιζε.
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Στα κρατητήρια του 6ου τμήματος της Πολιτοφυ
λακής

Έξαφνα, αντί να στρίψουν δεξιά, όπου οι πρόποδες του 
Κοκκινόβραχου και τα νταμάρια, προχώρησαν αρκετά μέ
τρα και στάθηκαν μπροστά σ* ένα διόροφο χτίριο της Λεω
φόρου Π. Ράλλη, που στο προαύλιό του (στην πρασιά) είχε 
μια κίνηση από διάφορα άτομα, τροχοφόρα, αυτοκίνητα.

Ήταν το 6ο τμήμα της σταλινικής Εθνικής Πολιτοφυλα
κής. Εκεί στα σκαλοπόττια της εισόδου ο Αλέκος συνάντησε 
κοτι τους άλλους φίλους του, που κάθονταν χάμω και τους 
φύλαγαν οι συνοδοί τους όρθιοι. Κάθισε κι εκείνος κοντά 
τους. Ένας απ* τους συνοδούς τον πλησίασε, έσκυψε, και 
του είπε σιγά: «Εσύ τους έδωσες τις εφημερίδες και τις προ
κηρύξεις;», χωρίς να περιμένει να πάρει απάντηση. Εκείνη 
τη στιγμή είχαν φέρει και τον Πέτρο, που έλειπε. Το πρό
σωπό του, μαύρο και καταματωμένο, έδειχνε πως τον είχαν 
βασανίσει στα υπόγεια του προηγούμενου τμήματος Πολι
τοφυλακής. Σε λίγο μια μοτοσικλέτα προχώρησε μέσα στο 
προαύλιο, και όλοι οι φρουροί κάπως κινήθηκαν, ήταν ο υ
πεύθυνος της Πολιτοφυλακής, στον οποίο και παρέδωσαν 
τους διεθνιστές οι συνοδοί τους.

Αφού τους έριξε μια ματιά, σαν να τους έλεγε: «Ποιοι 
είσαστε σεις που τολμήσατε;...», έδωσε εντολή να τους κλεί- 
σουν στο κρατητήριο.

Ήταν ένα δωμάτιο με πόρτα στο διάδρομο αριστερά, 
και μ* ένα κλειστό ρολό μαγαζιού στην πρόσοψη της αυλής. 
Στο εσωτερικό του, σε μιαν άκρη, βρισκόταν ένα μικρό ντου
λάπι κουζίνας κινητό, πάνω στο οποίο υπήρχε μια κούτα 
τσιγάρα. Κάτω στο τσιμεντένιο δάπεδο απλωμένες λίγες στε
νόμακρες σανίδες με καρφιά επάνω, που έδειχναν πως είχαν 
ξηλωθεί από κάποιο κιβώτιο. Αυτές χρησιμοποιούνταν για 
κρεβάτια. Μέσα στο κροαητήριο οι διεθνιστές άρχισαν να 
προετοιμάζονται για τη συμπεριφορά τους και τη στάση τους 
απέναντι στην Πολιτοφυλακή: Υπεράσπιση των ιδεών τους, 
περιφρόνηση στις απειλές, άρνηση για τις αποκαλύψεις που 
τους ζητούσαν.

Για να δοθεί ένας τόνος ενθουσιασμού, σε μια από τις 
πρώτες νύχτες άρχισαν να τροιγουδούν τα εργατικά επανα
στατικά τραγούδια «Εμπρός της γης οι κολασμένοι», «Σκλά-
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βοι της δουλειάς σηκώστε το κεφάλι σας ψηλά», «Η κόκκινη 
σημαία μας» κ.ά.

Τα τραγούδια αυτά που ηλεκτρίζουν και συγκινούν τους 
εργάτες όλου του κόσμου, καταθορυβήσανε την Πολιτοφυ
λακή, που έδωσε εντολή να σταματήσουν.

Όταν οι κρατούμενοι διεθνιστές τα ξανάρχισαν, η δια
ταγή για να σταματήσουν συνοδευόταν με απειλές.

Βημάτιζαν οι διεθνιστές στο κρατητήριό τους, αναλογί
ζονταν την επαναστατική περίοδο στα χρόνια του Λένιν και 
του Τρότσκι και οι παλαιότεροι θυμήθηκαν τη συνήθεια που 
υπήρχε τότε, να ανοίγεται η κάθε συγκέντρωση με τα ε
παναστατικά τραγούδια με τη γνωστή παγκόσμια μουσική 
τους και τα γνώριμα λόγια τους, που συγκινούσάν τους ερ
γάτες όλου του κόσμου. Έφεραν στη φαντασία τους τις αί
θουσες των θεάτρων που γινόντανε οι συγκεντρώσεις, πλημ
μυρισμένες από εργάτες με επαναστατική πνοή. Στη θέση του 
προβολέα βρισκόταν το κόρο, που ξεσήκωνε σ* ένα απέρα
ντο κι ακράτητο ενθουσιασμό με δυνατές ζητωκραυγές και 
χειροκροτήματα τους εργάτες, όταν άκουγαν οτπ* αυτό τα ε- 
ποη/αστατικά τραγούδια.

Πάνω στη σκηνή ξεδιπλωμένες οι κόκκινες σημαίες, που 
συμβολίζουν το αίμα των εργατών που χύθηκε, με τα σφυ
ροδρέπανα και τα διάφορα κόκκινα πανώ με τα επαναστα
τικά συνθήματα. Οι λόγοι των ομιλητών ήταν ένα αμείλικτο 
ξεσκέπασμα του αστικού καθεστώτος, μια φλογερή καταγ
γελία για την καταπίεση, την εκμετάλλευση, την ανεργία, 
τον πόλεμο.

Οι νεολαίοι στη συγκέντρωση και στα διαλείμματα κου- 
βαλούσοιν τα μαρξιστικά - λενινιστικά βιβλία στους εργάτες, 
απαραίτητα για την ταξική πολιτική συνειδητοποίησή τους 
και τη διεθνιστική τους διαπαιδαγώγηση. Και μπροστά στα 
αστικά δικαστήρια, οι συλλαμβανόμενοι αγωνιστές του προ
λεταριάτου υποστήριζαν τις ταξικές επαναστατικές τους ιδέ
ες, τη δική τους προλεταριακή ιδεολογία.

Σήμερα, τα τελευταία χρόνια, μετά την εξόντωση των λε- 
νινιστών - διεθνιστών και την επικράτηση του σταλινισμού, 
πριν από τον πόλεμο, κατά τόν πόλεμο και μετά απ' αυτόν, 
τα πάντα αναποδογυρίστηκαν στην προλεταριακή πολιτική 
σκηνή.

Στην καθημερινή εμφάνιση και δράση του το ΚΚΕ αντι
κατέστησε με πατριωτικά και εθνικιστικά συνθήματα (όπως 
όλα τα Κ.Κ.) όλη τη σειρά των ταξικών και επαναστατικών
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- διεθνιστικών συνθημάτων, που άπορρέουνε από τις βασικές 
αρχές του μαρξισμού - λενινισμού. Ο διεθνιστής - κομμουνι
στής Κοσμάς Χαριτωνίδης, στην Κοκκινιά, που αρνήθηκε στις 
υποδείξεις των σταλινικών να κατεβάσει την αναρτημένη στο 
σπίτι του κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο, συνελήφθη- 
κε και εκτελέστηκε.

Το «Προλετάριοι όλου του κόσμου, ενωθείτε» αίφνης που 
δείχνει τη δύναμη των εργατών, έγινε «Προλετάριοι όλου 
του κόσμου, αλληλοσκοτωθείτε» (περίπτωση δεύτερου πα
γκοσμίου πολέμου και άλλων τοπικών πολέμων).

Η πάλη των τάξεων, που είναι ο κινητήρας της ιστορικής 
προόδου των κοινωνιών, και ο ταξικός αγώνας κατά του κα
πιταλισμού, μετατράπηκε σε ξετσίπωτη συνεργασία των τά
ξεων. Αντί να εξάπτει το μίσος κατά του καπιταλισμού, το 
καλμάρει.

Η διεθνιστική αλληλεγγύη του προλεταριάτου, ο διεθνι
σμός, μεταμορφώθηκε σε χυδαίο εθνικισμό.

Το σύνθημα του Μαρξ «Οι εργάτες δεν έχουν πατρίδα» 
(στον καπιταλισμό) αντικαταστάθηκε με τη σύσταση και την 
υποκίνηση της ηγεσίας του ΚΚΕ να πάνε οι εργάτες να πο
λεμήσουν για την ποιτρίδα τους (την καπιταλιστική).

Η «προλεταριακή δημοκρατία» (στρατηγικός σκοπός του 
προλεταριάτου) εγκαταλείφτηκε και στρατηγικός στόχος έ
γινε η αστική δημοκρατία (αστικοδημοκρατική επανάσταση, 
αποφάσεις 6ης Ολομέλειας της Κ.Ε. του ΚΚΕ 1934).

Το σύνθημα που ήταν ο φόβος και ο τρόμος του παγκό
σμιου καπιταλισμού «Πόλεμος κατά του πολέμου» αντικατα- 
στάθηκε με το πόλεμος για την εθνική άμυνα, για τη στήρι
ξη του πολέμου (του ιμπεριαλισμού) κάτω από την αστική 
κυβέρνηση της δικτατορίας του στρατηγού Μεταξά.

Το «ήττα της δικής μας κυβέρνησης» και «μετατροπή 
του πολέμου σε εμφύλιο», σύνθημα γενικό κάποτε για όλα 
τα Κ.Κ. των καπιταλιστικών κρατών στην περίοδο του πολέ
μου, άλλαξε με το: «υποστήριξη της δικής μας κυβέρνησης» 
(της αστικής) και με πόλεμο κατά των εργατών και αγρο
τών του στροττού της άλλης χώρας, αντί του λενινιστικού συν
θήματος: «συναδέλφωση όλων των στρατευμένων».

Το καθήκον της ηγεσίας του Κ.Κ. να ξεσηκώνει τις μά
ζες που επηρεάζει στη χώρα του, για την υποστήριξη του ε
παναστατικού αγώνα που κάνει ένα άλλο προλεταριάτο στη 
δική του χώρα, και αντιστρόφως, ετροποπαιήθηκε με το κα-
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θήκον: να του γυρίζει (η ηγεσία) τις πλάτες αρκούμενη το 
πολύ σε κάποια διαμαρτυρία.

Και το πρώτο και κύριο καθήκον που έχει η ηγεσία του 
ΚΚΕ να εφοδιάζει τα μέλη του και τους οπαδούς του με μαρ
ξιστικά - λενινιστικά βιβλία (μορφωτικά, προπαγανδιστικά, 
οργανωτικά κλπ.) για να εξοπλίζονται με την επαναστατι
κή κοσμοθεωρία στη χώρα μας στα χρόνια της κατοχής, με- 
τατράπηκε σε αυστηρή εντολή να τα αποφεύγει ο εργάτης 
όπως ο διάβολος το λιβάνι.

Η σταλινική ηγεσία του ΚΚΕ και του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ είχε 
βάλει ένα σκοπό: την εξαφάνιση των επαναστατικών ιδεών 
και της ταξικής διεθνιστικής διαπαιδαγώγησης των μελών 
του κόμμοιτος και των εργαζομένων. Να υποτάξει- κόμμα και 
εργαζόμενο λαό κάτω απ’ την αστική ιδεολογία, τα αστικά 
ιδεώδη.

Για την επιτυχία αυτού του σκοπού της η σταλινική η
γεσία εκμεταλλεύτηκε την παραδοσιακή εμπιστοσύνη των ερ
γατών που είχαν στο παλιό ΚΚΕ στα χρόνια του Λένιν και 
του Τρότσκι.

Έ τσ ι τα ανύποπτα μέλη του κόμματος, καθώς και η ερ
γατιά και η αγροτική τάξη, προσφέροντας όλες τους τις θυ
σίες, και αυτή ακόμα τη ζωή τους, νόμιζαν ότι εξυπηρετούν 
την υπόθεση τη δική τους, τη σοσιαλιστική επανάσταση, ε
νώ τυπικά και ουσιαστικά εξυπηρετούν, χωρίς να το θέλουν. 
Την ιδεολογία και τα συμφέροντα της αστικής τάξης.

Ό πω ς όλα τα πάρα πάνω, που ήταν παλαιότερα και α
ποτελούσαν βασικές αρχές του Κ.Κ. στην καθημερινή του εμ
φάνιση και δράση, καταπονήθηκαν και εγκαταλείφτηκαν, το 
ίδιο και το καθεστώς της εσωτερικής δημοκρατικής ελευθε
ρίας καταργήθηκε και εγκαταλείφτηκε.

Η ελευθερία της γνώμης, της κριτικής και του ελέγχου, 
που ήταν δικαίωμα του κάθε μέλους, άπαγορεύεται. Αποτε
λεί «αμάρτημα». Και το αμάρτημα αυτό τιμωρείται, άλλοτε 
με συκοφαντική εκστρατεία, και αν επιμένει ο έχων διαφο
ρετική γνώμη, με φυσική βία.

Το μέλος, το κάθε μέλος του σταλινικού κόμματος, έχει 
μόνο υποχρεώσεις. Δικαιώματα κανένα. Για να είναι καλό 
μέλος, οφείλει να εκτελεί τις εντολές της διορισμένης, ανε
ξέλεγκτης κι «αλάνθαστης» ηγεσίας χωρίς αντιρρήσεις, έστω 
και αν η ηγεσία αυτή παρουσιάζει τη μέρα νύχτα, και τη 
νύχτα μέρα.

Ανήκει στο παρελθόν, στην εποχή του Λένιν και του Τρό-
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*  τσκι, η καθιερωμένη δημοκρατική αρχή των εισηγήσεων και 
αντεισηγήσεων μειοψηφίας και πλειοψηφίας από την Κ.Ε. του 
κόμματος στις περιόδους συνεδρίων και συνδιασκέψεων, βά
σει των οποίων ανοίγονται οι συζητήσεις στους πυρήνες του 
κόμμοπος, και διευκολύνονται τα μέλη να μορφώσουν γνώ
μη εκλέγοντας τους αντιπροσώπους τους για να χαραχτεί η 
γραμμή του κόμματος από την πλειοψηφία του.

Στην εποχή του Στάλιν το κόμμα ολόκληρο οφείλει να 
πειθαρχεί στην εκ των άνω γραμμή της διορισμένης, μονολι
θικής, και πάντα ανεξέλεγκτης, ηγεσίας. Και η ηγεσία αυ
τή, με τη σειρά της, να πειθαρχεί στον αλάνθαστο και πάν
σοφο Στάλιν.

Η σταλινική ηγεσία του ΚΚΕ - ΕΑΜ ζητά από την αστι
κή τάξη δημοκρατικές ελευθερίες για τον εργαζόμενο λαό, 
αλλά η ίδια τις απαγορεύει και στο εσωτερικό του κόμμα
τος και στον εργαζόμενο λαό όταν της φέρνουν αντιρρήσεις 
για την πολιτική της. Και τις απαγορεύει γιατί φοβάται. Και 
φοβάται γιατί έχει συνείδηση ότι είναι ένοχη των πράξεών 
της, εις βάρος και των μελών του κόμματος και της εργατι
κής τάξης.

Ό μως την κριτική, τον έλεγχο και την κοπαδίκη της, η 
προδότρα σταλινική ηγεσία δεν πρόκειται να την αποφύγει 
τελικά, όσο κι αν απαγορεύει, καταπιέζει, εξαπατά, ψεύδε
ται και συκοφαντεί, πλαστογραφεί, προδίδει και εγκαταλεί
πει επαναστοπικά κινήμοπα, ή εξοντώνει ιδεολογικούς της α
ντιπάλους.

Τα προλεταριακά μέλη του ΚΚΕ — όσα δεν εκφυλίστηκαν 
ανεπανόρθωτα — και η εργοπική τάξη, με την ίδια τους την 
πείρα, θα σηκώσουν το ιδεολογικό τους ανάστημα και θα 
τιμωρήσουν έτσι τη γραφειοκροπική σταλινική ηγεσία όπως 
πρέπει να τιμωρούνται οι προδότες. Και θα αναδείξουν τη 
νέα ηγεσία τους που θα στηρίζεται στην επαναστοπική θεω
ρία της πάλης των τάξεων και του διεθνισμού, και που θα 
’χει για στροπηγικό της σκοπό την προλεταριακή σοσιαλι
στική επανάσταση.

Έρευνες και ανακρίσεις

Τις σκέψεις - συζητήσεις αυτές των διεθνιστών σταμάτη
σε ο κρότος της κλειδαριάς και το άνοιγμα της πόρτας του
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κρατητηρίου τους, με την εμφάνιση των φρουρών και του ε
πικεφαλής υπεύθυνου.

— Βγάλτε τα σακάκια σας, τα παπούτσια σας, τις ζώ
νες σας, ακούστηκε η φωνή του υπεύθυνου.

Προς στιγμή, στη σκέψη όλων των κρατουμένων, πέρα
σε η ιδέα της κακομεταχείρισης που επρόκειτο να υποστούν. 
Όλοι οι φρουροί εισόρμησαν μέσα και άρχισαν μια συστη
ματική έρευνα, παρά τις διαμαρτυρίες των διεθνιστών στις 
οποίες οι φρουροί έμεναν απαθείς.

— Τι ψάχνετε να βρείτε πάνω μας; Δεν έχουμε όπλα. 
Ό ,τι είχαμε μαζί μας τα έχετε κατασχέσει, εφημερίδες, προ
κηρύξεις, και εκεί είναι οι ιδέες μας, η πολιτική μας, τα ό
πλα μας — διαμαρτύρονται οι κρατούμενοι.

Σίγουρα η έρευνα αυτή της πολιτοφυλακής είχε σκοπό 
να βρει σημειώματα με ονόματα και διευθύνσεις. Οι υπεύ
θυνοι του σταλινισμού ήθελαν να ξέρουν τους ιδεολογικούς 
αντιπάλους, με τους οποίους δεν κάνουν ποτέ και κανένα 
συμβιβασμό, να ξέρουν ποιοί, πόσοι και πού είναι. Η σταλινι
κή γραφειοκρατία δεν ανέχεται αντιπολίτευση να την αποκα
λύπτει, ούτε στο εσωτερικό του κόμματος, ούτε μέσα στο 
πλατύ εργατικό κίνημα. Τώρα που είναι πανίσχυρη ζητά να 
τους εξαφανίσει με κάθε τρόπο, γιατί δεν αντέχει σε ιδεολο
γική συζήτηση, σε ιδεολογική πάλη. Τα μόνα της επιχειρήμα
τα είναι το ψέμα κι η απάτη, η διαστρέβλωση κι η πλαστο
γραφία, η συκοφαντία κι η βία. Ο σταλινισμός συνεργασία 
και συμβιβασμό κάνει μόνο με την αστική τάξη, τον ιμπε
ριαλισμό, την αντίδραση, ακόμα και με τον ίδιο το φασισμό 
(Σύμφωνο Μολότωφ - Ρίμπεντροπ).

Μετά την έρευνα, που δεν απέδωσε τίποτα, άρχισε η ο
μαδική στην αρχή και συνέχεια η ατομική ανάκριση καθη
μερινά. Η συστηματική ανάκριση από τον υπεύθυνο της πο
λιτοφυλακής για να αποσπάσει πληροφορίες οιπό τους διε- 
θνιστές, υποχρέωσε τον Αλέκο να παρακολουθεί τους συν
τρόφους του και να τους κάνει προσεχτικούς στις απαντήσεις 
που θα δίνουν. Ενώ από τη μια αντιμετώπιζε τον υπεύθυνο, 
από την άλλη προετοίμαζε τους φίλους του.

Ο Νικόλας, που πήρε μέρος στο συνεργείο για το τοιχο
κόλλημα των εφημερίδων και προκηρύξεων, εξωκομματικός 
παλιός συμπαθών στη διεθνιστική κίνηση, διηγόταν στους συ
ντρόφους του στο κρατητήριο πως, όταν έφυγε από το σπίτι 
του για να έρθει στη διανομή, άφησε τα μικρής ηλικίας τρία 
παιδιά του νηστικά (δεν είχαν μητέρα) και τους υποσχέθηκε
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ότι θα γυρίοει να τους φέρει τροφή. Σε λίγο βλέπει από τη 
μισόκλειστη πόρτα να περνά ο υπεύθυνος που ήταν λίγο γνω
στός του. Ο Νικόλας διαμαρτυρήθηκε τότε σ* αυτόν για την 
παράνομη σύλληψη και του ανέφερε το περιστατικό των παι
διών του. Ο υπεύθυνος απλώνει το χέρι του, ανοίγει διάπλα
τα την πόρτα του κρατητηρίου και του απαντά: «θέλεις να 
σε αφήσω να φύγεις; Ορίστε, φύγε, αλλά αύριο θα εκτελε- 
στώ εγώ I..».

Στις διαμαρτυρίες των διεθνιστών: «Για ποιά κατηγορία», 
ο υπεύθυνος απάντησε: «Δεν ξέρω, είναι υπόθεση του κόμμα
τος, θα δούμε τι θα πει το κόμμα!..».

Κι οι διεθνιστές,: «Ποιό είναι το κόμμα; Ποιοι το απο
τελούν; Ποιοι δίνουν εντολές στην ηγεσία του ΚΚΕ να χα
ράζει την Α' ή Β ' πολιτική γραμμή στην κάθε εποχή; Σεις 
δεν έχετε γνώμη;..».

Η σκέψη του Νικόλα για τα νηστικά του παιδιά και η 
πληροφορία του υπεύθυνου: «αν σ’ αφήσω να φύγεις, αύριο 
θα εκτελεστώ εγώ», τον έφεραν σε δύσκολη ψυχολογική κα
τάσταση. Σκεφτόταν πως θεωρήθηκε προδοσία κι έγκλημα 
από το λεγόμενο «κομμουνιστικό» (σταλινικό) κόμμα ότι ξε
κίνησε με τους άλλους φίλους του να κυκλοφορήσει έντυπα 
με ταξικές επαναστατικές ιδέες.

Κάρφωσε το βλέμμα του κάτω στο πάτωμα κι έμεινε για 
πολύ ώρα αμίλητος, σαν να ’βλεπε τα παιδιά του που κοι
μόντουσαν νηστικά, και θα 'πρεπε κάποιος να τα σκεπάσει 
για να μην κρυώσουν...

Η φθινοπωρινή ψύχρα του Όχτώδρη - Νοέμβρη άρχισε 
να δυναμώνει και ο ύπνος στο κρατητήριο, με το τσιμεντένιο 
δάπεδο, χωρίς ούτε μια κουβέρτα, ήταν προβληματική.

Ένας νεαρός φρουρός της Πολιτοφυλακής έδειχνε συ
χνά συμπάθεια στους λενινιστές - διεθνιστές στο προσπέρα
σμά του, όταν συνέβαινε να είναι λίγο ανοικτή η πόρτα τους. 
Γη συμπάθειά του αυτή την έδειχνε κάθε φορά με ένα ύφος 
λυπημένο και με αυτά τα λόγια: «Εδώ είσαστε ακόμα εσείς;» 
ή «Εσείς δεν έπρεπε να είστε εδώ μέσα», και έφευγε.

Φαίνεται ότι είχε προπαγανδιστεί από άλλους τις ιδέες 
των λενινιστών - διεθνιστών. Σ* αυτόν εμπιστεύτηκε ο Αλέκος 
και του ανέθεσε να ειδοποιήσει ένα πολιτικό φίλο τους(1)

I) Επρόκεηο για τον Κοαμά Χαρπων&η, που σονελήφθηκε κι εκτε- 
λάπηκε σργ&Γερα, οτα Δεκεμβριανά, με την κατηγορία άτι αρνήθηκε 
να κατεβάσει την κόκκινη σημαία από το σπίτι του.
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που τον γνώριζε και ο φρουρός, και να τους προμηθεύσει 
καμιά κουβέρτα. Δεν πέρασε πολύ ώρα, η πόρτα άνοιξε και 
φάνηκε ο υπεύθυνος της Πολιτοφυλακής.

Όρθιος και ακίνητος, με αυστηρό απειλητικό ύφος, κι 
άφωνος για λίγα λεπτά, απευθύνθηκε στον Αλέκο:

— 'Ωστε έτσι ε;...
— Δεν σε καταλαβαίνω, τι θέλεις να πεις;...
— Δεν με καταλαβαίνεις, ε ; τώρα θα με καταλάβεις, έ

λα πάνω!...
Ο Αλέκος ακολούθησε κι ανέβηκε στην 2ο όροφο όπου 

ήταν το γραφείο. Έ ξ ω  από την πόρτα του στο διάδρομο, έ
στεκαν δυο πολιτοφύλακες. Ο υπεύθυνος, με ύφος του ανθρώ
που που τον είχε στη δικαιοδοσία του, προχώρησε στο γρα
φείο του, κλείστηκε με τον Αλέκο κι άρχισε μεταξύ άλλων 
να του υποβάλλει αυτές τις ερωτήσεις:

— Είσαι παντρεμένος;...
— Ναι είμαι...
— Έ χ εις  γυναίκα;...
— Έ χω...
— Έ χ εις  παιδιά, γονείς; μητέρα - πατέρα, αδέλφια;...
Αφού του έκανε μια τέτοιου είδους σειρά ερωτήσεις και

ο Αλέκος έδινε τις σχετικές απαντήσεις, τον ρωτά:
— Τους αγαπάς;
— Τους αγαπώ.
— θέλεις να τους ξαναδείς;
— Και βέβαια θα τους ξαναδώ.
Τότε με ένα ψυχρό ύφος του απαντά:
— Αυτό θα εξαρτηθεί από σένα.
— Δηλαδή;...
— Αν θα μιλήσεις... Τώρα πήγαινε κάτω στο κρατητήριό 

σου να σκεφτείς αυτά που σου είπα...
Όταν ο υπεύθυνος της Πολιτοφυλακής έκανε την ερώ

τηση στον Αλέκο αν θέλει να ξαναδεί τα αγαπητά του πρό
σωπα, τη λέξη ξ α ν ά  την τόνιζε έτσι, ώστε του άφηνε να 
αντιληφτεί ότι υπάρχει περίπτωση να μην τα ξαναδεί ποτέ... 
Κι όταν ο λενινιστής - κομμουνιστής έδινε την απάντηση στο 
σταλινικό - «κομμουνιστή» ότι «και βέβαια θα τους ξαναδώ», 
τις λέξεις β έ β α ι α  και ξ α ν ά  τις τόνιζε έτσι, ώστε 
του έδινε να αντιληφτεί ότι δεν βαρυνεται με κοινένα έγκλη
μα εις βάρος του εργαζόμενου λαού και ότι θα τους ξαναδεί.

Δεν εξακριβώθηκε εάν ο νεαρός φρουρός, που του *δω- 
σαν την παραγγελία οι διεθνιστές, πληροφόρησε τον υπεύθυ
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νο, ή αυτός ο υπεύθυνος πληροφορήθηκε από τους άλλους 
φρουρούς που Ισως άκουσαν την παραγγελία.

Οι φίλοι του Αλέκου τον δέχτηκαν στο κρατητήριο με α
γωνία και αγανάκτηση ζωγραφισμένη στο πρόσωπο, για την 
ψυχολογική βία και καταπίεση που χρησιμοποιήθηκε από 
τους σταλινικούς. Δεν τους μετέφερε όμως τίποτε από ό,τι συ
ζητήθηκε με τον υπεύθυνο, εκτός από τη γνωστή αξίωση των 
σταλινικών ηγετών να μάθουν πρόσωπα και πράγματα. Ό 
λη η ατμόσφαιρα μέσα στο τμήμα της Πολιτοφυλακής, κα
θώς κι η λυσσασμένη αντιτροτσκιστική καμπάνια των σταλι
νικών ενίσχυαν την υποψία και το φόβο μιας ενέργειας φυ
σικής εξόντωσής τους.

Η διεθνής εμπειρία από τη σταλινική πρακτική

Η τυχόν ιδέα μιας ταπεινωτικής ομολογίας στη σταλινι
κή γραφειοκρατία με την ελπίδα να απαλλαχτείς από την 
ψυχολογική πίεση, τους εξευτελισμούς, τους κινδύνους και 
να γλιτώσεις απ’ αυτήν, είναι ματαιοπονία, κάτι το ανέλπι
δο κι απραγματοποίητο, όταν είσαι ιδεολογικός της αντίπα
λος.

Αντίθετα η καταγγελία κι η καταπολέμηση της πολιτι
κής της και των πράξεών της, και η υπεράσπιση των ιδεών 
και της πολιτικής του λενινισμού, είναι η μόνη ενδεχόμενη 
διέξοδος, μαζί με την απ’ έξω βοήθεια των φίλων σου.

Όλη η ιστορία της σταλινικής γραφειοκρατίας διεθνώς 
έδειξε στην πράξη ότι δεν εσεβάστηκε ούτε τους σκοπούς 
και τις αρχές του επιστημονικού σοσιαλισμού, ούτε την ιστο
ρία και τις παραδόσεις της Οχτωβριανής Επανάστασης, που 
τις καταπάτησε και τις πλαστογράφησε, ούτε τους μαρξιστές 
- λενινιστές ηγέτες που αγωνίστηκαν σ’ όλη τη ζωή κι έκα
ναν πράξη την προλεταριακή επανάσταση στη Ρωσία και στο 
τέλος τους έστειλε στο εκτελεστικό απόσπασμα με τις φο
βερά ψεύτικες κι ανατριχιαστικές κατηγορίες του «προδό
τη». Δεν λυπήθηκε ακόμα ούτε εκείνους που κάτω από την 
αφάνταστη ψυχολογική καταπίεση και την τρομοκρατία, τους 
εξευτελισμούς και τις ψεύτικες υποσχέσεις για τη ζωή τους, 
λύγισαν και «δέχτηκαν» να «ομολογήσουν» και να υπογρά
ψουν έτοιμες ομολογίες, ούτε εκείνους τους ψευτομάρτυρες 
και ψευτοκοπηγορούμενους της μυστικής αστυνομίας του

/
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Στάλιν, που χρησιμοποιήθηκαν για να κατηγορήσουν τον** 
Τρότσκι και τους τροτσκιστές, δίνοντάς τους την ψεύτικη υ
πόσχεση πως δεν θα πάθουν τίποτα, αλλά ούτε και εκείνους 
τους αξιωματούχους - ανακριτές της Νικαβεντέ που έλαβαν 
μέρος ή που εγνώριζαν κατά κάποιον τρόπο την προετοιμα
σία των δικών της Μόσχας.

Βλέπε τις «Δίκες της Μόσχας» του Α. Τρότσκι, «Τα εγκ
λήματα του Στάλιν» του Λ. Τρότσκι, «Τα εφιαλτικά μυστικά 
του Στάλιν» του Αλέξανδρου Ορλώφ, πρώην στρατηγού της 
μυστικής σοβιετικής αστυνομίας Νικαβεντέ.

Ο Αλέξανδρος Ορλώφ, που εργάστηκε επί 21 έτη και ε- 
γνώρισε όλους τους Σοβιετικούς ηγέτες, πολλοί από τους 
οποίους ήσαν στενοί φίλοι του, εχρημάτισε ειόαγγελέας σε 
ανώτατο δικαστήριο, οικονομικός διευθυντής της Νικαβεντέ, 
διοικητής των στρατευμάτων της Νικαβεντέ, και διπλωμάτης 
αντιπρόσωπος του Στάλιν στην Ισπανική Δημοκρατία κατά 
τον εμφύλιο πόλεμο. Μετά τη ρήξη του με τον Στάλιν το 
1937, αποκαλύπτει με εξαιρετικές λεπτομέρειες, λόγω της θέ
σης του και των γνωριμιών του (παραπάνω στο βιβλίο του), 
τα αφάνταστα ανοιτριχιαστικά εγκλήματα των ψεύτικων σκη
νοθέτη μένων δικών της Μόσχας, εις βάρος όλων κατά σειρά 
των παλαιών ηγετών μπολσεβίκων, φίλων και συνεργατών 
του Λένιν, καθώς και των χιλιάδων στελεχών που ο Ιωσήφ 
Στάλιν σχεδίαζε, οργάνωνε και εκτελούσε με τη βοήθεια και 
συμμετοχή των αρχηγών της Νικαβεντέ Γιακόντα, Γιέζωφ, 
κ.α.

Η ανάκριση του Αλέκου

Έ να βράδυ η πόρτα του κρατητηρίου άνοιξε, και οι 
διεθνιστές είδαν όρθιο τον υπεύθυνο της Πολιτοφυλακής. Ή 
ταν ένας ψηλός εργάτης αδύνατος. Με τη σχετική σοβαροφά
νεια και αυστηρότητα που του έδινε η θέση που κατείχε, έ
γνεψε με μια κίνηση της κεφαλής του, να βγει έξω ο Αλέ
κος. Ο υπεύθυνος της Πολιτοφυλακής του έδειξε την κυκλι
κή εσωτερική σκάλα που έβγαινε πάνω στο γραφείο της Πο
λιτοφυλακής, χωρίς να του πει λέξη. Ανέβηκε και στάθηκε 
στο διάδρομο μπροστά στην κλειστή πόρτα του γραφείου, 
που στο μεταξύ άνοιξε ο υπεύθυνος και μπήκαν μαζί. Με το 
δάκτυλο του χεριού του, έδειξε στον Αλέκο να καθήσει σε
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μια πολυθρόνα που ήταν αριστερά κοντά στο παράθυρο, κι 
έβλεπε προς την πρασιά του χτιρίου. Απέναντι από την πο
λυθρόνα που έβαλε ο υπεύθυνος τον Αλέκο, βρισκόταν μια 
άλλη, που καθότανε ένας σταλινικός ανακριτής που *χε έρ
θει για πρώτη φορά στην Πολιτοφυλακή.

Πάνω στο γραφείο, στη μια και στην άλλη άκρί] του, 
από ένα περίστροφο του μύλου, με τις κάννες τους στραμμέ
νες προς την πλευρά που κσθότοτν ο Αλέκος. Ο υπεύθυνος, 
καθισμένος στην πολυθρόνα του γραφείου του, με τα περί
στροφα δεξιά κι αριστερά, είχε βάλει το πρόσωπό του στην 
παλάμη του αριστερού χεριού με ακουμπισμένο τον αγκώνα 
στο γραφείο, στο οποίο υπήρχε μια λευκή κόλλα χαρτί μπρο
στά του, και με ύφος σοβαρό και ανυπόμονο περίμενε.

Ο σταλινικός ανακριτής, που ήταν κοντά κι απέναντι στον 
Αλέκο, έμενε ήσυχος κι αμίλητος. Ήταν ένας υψηλού ανα- 
στήμοτΓος, χοντροκόκαλος κι αδύνατος, μακροπρόσωπος, με 
ένα ζευγάρι μικρά στρογγυλά με διαπεραστικό βλέμμα μά
τια, βαλμένος μέσα σε μια ευρύχωρη φορεσιά (που φαινό
ταν μάλλον ξένης ιδιοκτησίας). Στα μακριά και κοκαλιάρι- 
κα αδύνατα δάχτυλα των χεριών του, κρατούσε κι έστριβε 
ένα μικρό κομμάτι χαρτί, που του έδωσε σχήμα σπάγγου και 
το χρησιμοποίησε, την ώρα της σιωπής για τον εσωτερικό κα
θαρισμό της πίπας του. Αφού τοποθέτησε στην πίπα το τσι
γάρο του, τράβηξε μια δυο ρουφηξιές και παρακολουθούσε 
ήρεμα τα δαχτυλίδια που σχημάτιζε ο καπνός, όπως ανέβαι
νε ψηλά στο ταβάνι.

Στη λίγη ώρα αυτή της απόλυτης ησυχίας, χωρίς να α- 
κούγεται ούτε αναπνοή στη σάλα του γραφείου, ο Αλέκος έ
ριξε τη ματιά του στις κάννες των περιστρόφων, και το βλέμ
μα του καρφώθηκε στη σκανδάλη τους. Μέσα στην κρύα σιω
πή κι αναμονή για την καινούργια ανάκριση, σκέφτηκε:

«Έ να δάχτυλο ενός ανίδεου ή ενός λούμπεν, κατ’ εντο
λή της σταλινικής ηγεσίας με μια ψεύτικη κατηγορία εις βά
ρος ενός διεθνιστή, πιέζει αυτή τη σκανδάλη' ένα καυτό μο
λύβι σου τρυπά το στήθος ή το κεφάλι και πέφτεις έτσι ό
πως πέφτουν τα κιτρινισμένα φύλλα του δέντρου, από τις 
χοντρές σταλαγματιές της φθινοπωρινής βροχής...».

Το στοχασμό του Αλέκου διέκοψε ο σταλινικός ανακρι
τής, που άρχισε τις ερωτήσεις του με μια φωνή βαριά, κι 
αργά αλά Στάλιν:

— θα  μας πεις πόσοι είσαστε, πού συνεδριάζετε, σε ποιά
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σπίτια ή γραφεία, πού βγαίνει η εφημερίδα σας, ποιοός και 
πόσους γνωρίζεις στην Αθήνα, διευθύνσεις, και τα ρέστα.

Στο άκουσμα όλων αυτών των ερωτήσεων ο Αλέκος αι- 
σθάνθηκε σαν μια εκκένωση ηλεκτρικού ρεύματος να τον ξε
σηκώνει σύγκορμο. Το ιδεολογικό κι επαναστατικό του φι
λότιμο, η αξιοπρέπέιά του, τον έκαναν να εξεγερθεί.

Σήκωσε το πρόσωπό του, και με τεντωμένα ορθάνοιχτα 
μάτια από την έκπληξη, άφησε να πέσει το βλέμμα του στα 
μάτια του σταλινικού ανακριτή, κεραυνοβολώντας τον σαν 
ένας δυνατός προβολέας.

Με ταχύτητα σαν κινηματογραφική ταινία περνούσαν α
πό το μυαλό του όσα είχε διαβάσει για τις ανακριτικές μέ- 
θοδες του σταλινισμού στις οποίες υποβλήθηκαν οι μεγάλοι 
ηγέτες του Μπολσεβίκικου Κόμματος του Λένιν. Τώρα τα έ
βλεπε μπροστά του. Συνέβαιναν στον ίδιο και στους συντρό
φους του. Η έκφραση του προσώπου του από την αηδία που 
ένιωθε έλεγε; αίσχος!... Και με μια τολμηρή και σταθερή 
φωνή, με ύφος κατηγόρου αψηφώντας τις απειλές, του πέτα- 
ξε κατάμουτρα την απάντηση:

— Σας είπα και σας το εδήλωσα επανειλημμένα, δεν πρό
κειται να βγει τίποτα απ* όλα αυτά που μ’ ερωτάτε. Είναι 
ντροπή, αίσχος να με υποβάλλετε σε τέτοιες ερωτήσεις, σε 
τέτοια ανάκριση. Και θα *ταν μεγαλύτερη ντροπή, και μεγα
λύτερο αίσχος, θα 'ταν τρομερό για μένα, να σας έδινα α
παντήσεις σ’ αυτά που καθημερινώς μ* ερωτάτε. θ α  θέλαιτε 
εσείς να σας έκανε τέτοιου είδους ερωτήσεις ο διοικητής της 
Ασφάλειας και να του δίνατε απαντήσεις; Π άρτε το απόφα
ση, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι οι ιδέες μας, οι πολιτικές 
μας ιδέες, τις οποίες αν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε.

— Ναι αλλά δεν ξέρουμε ποιός είσαι.
— Ξέρετε τις ιδέες που υποστηρίζω, και αυτό είναι αρ

κετό. Μας ξέρουν οι εργάτες όσοι μας άκουσαν, αλλά αν 
θέλετε να μάθετε ποιός είμαι, μπορείτε να ρωτήσετε τον τά
δε και τον τάδε που είμαστε φίλοι, και ας είμαστε ιδεολογι
κοί αντίπαλοι. Και είναι αυτοί στελέχη σας και οπαδοί σας.

Ο σταλινικός ανακριτής έκανε υποχώρηση κι άλλαξε τα
κτική. Σύστησε στον υπεύθυνο της Πολιτοφυλακής να παραι
τηθεί από το έργο που του είχε αναθέσει λέγοντάς του:

— Καλά άφησε, αφού ο σύντροφος δεν θέλει να μιλήσει.
Κι αυτός, ο υπεύθυνος της Πολιτοφυλακής έσπρωξε τη

λευκή κόλλα που είχε μπροστά στο γραφείο του. Τότε είδε 
και κατάλαβε, .ο Αλέκος το σκοπό που είχε η λευκή κόλλα,

36



^ και το στυλό στο χέρι του. Επρόκειτο να γραφτεί η... κατά
θεση που είχε επιφορτισθεί ο ανακριτής να αποσπάσει από 
το διεθνιστή.

Μετά την απογοήτευσή του ο σταλινικός ανακοιτής εζή- 
τησε οπτό τον Αλέκο να τον ακούσει. Άναψε ένα άλλο τσι
γάρο, συγκεντρώθηκε και άρχισε να του αναπτύσσει την πο
λιτική και τους σκοπούς του ΚΚΕ - ΕΑΜ, κατά την έκρηξη 
του πολέμου, στην περίοδο της κατοχής, και μετά την κατο
χή στην «απελευθέρωση*.

( i -την προσπάθειά τους οι σταλινικοί να δικαιολογήσουν 
την εγκατάλειψη της πολιτικής και των σκοπών της εργατι
κής τάξης από μέρους του ΚΚΕ και γενικά να δικαιολογή
σουν το σταλινισμό, χρησιμοποιούν μια σειρά από αντιδρα
στικά πολιτικά επιχειρήματα, που για τους διαπαιδαγωγη- 
μένους πολιτικά και οργανωτικά, με ταξική τοποθέτηση ερ
γάτες, δεν αξίζουν απάντηση. Αξίζει όμως να σημειωθούν 
τα βασικά που αποτελούν το θεμέλιο όλης της πολιτικής 
τους, με όλες τις καταστροφικές της συνέπειες. Να αναφερ
θούν για χάρη των απλών κι αδι’απαιδαγώγητων ταξικά ερ
γατών, που καλλιεργήθηκαν με αντικομμουνιστικές κι αντι- 
λενινιστικές ιδέες από αυτό το ίδιο το ΚΚΕ και τη σοβιετική 
αριστοκρατία - γραφειοκρατία. Έ τσ ι κι ο σταλινικός ανα
κριτής αράδιασε την πολιτική του κόμματός του, συνιστώντας 
στο διεθνιστή - κομμουνιστή να μην τον διακόπτει και να του 
απαντήσει μόνο όταν τελειώσει).

— Πρώτο και κύριο πρέπει να ξέρεις, πληροφορεί το λε- 
νινιστή, ότι ο στόχος μας στην περίοδο του πολέμου είναι και 
πρέπει να είναι ο αγώνας κατά του φασισμού, να διώξουμε 
τον καταχτητή από τη χώρα μας.

> Δεύτερο: Να παλέψουμε στη χώρα μας για μια δημο
κρατία ασηκοδημοκρατική για να λύσουμε τα άλυτα αστι- 
κοδημοκρατικά προβλήματα που δεν έλυσε η αστική επανά- 
στάση.

* Γι’ αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαστούμε και 
να συμμαχήσουμε με όλα τα αστικά κόμματα, προσωπικότη
τες, αστούς, δημοκράτες, στρατιωτικούς, κλήρο, υποστηρίζο
ντας το έθνος μας, την πατρίδα μας, την περιουσία του λαού 
μας, τις παραδόσεις, την ιστορία του έθνους μας.

* Αργότερα όταν θα είναι ώριμες οι συνθήκες, ύστερα α
πό είκοσι, εικοσιπέντε χρόνια, θα προετοιμαστούμε και θα
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πάμε για το σοσιαλισμό, για τη σοσιαλιστική δημοκρα
τ ία ^ ).

» Πρέπει να διαθέσουμε τα πάντα, και αυτή τη ζωή μας 
στον αγώνα κατά του φασισμού, για να βοηθήσουμε τη Ρω
σία, το πρώτο εργατικό κράτος, από τον κίνδυνο του φασι
σμού.

» Γώρα στον πόλεμο δεν μπορούμε να ’χουμε δημοκρατία 
μέσα στο κόμμα...

» Δεν μπορούμε να κάνουμε ταξικό αγώνα γιατί ο εχ
θρός (ο φασισμός) καιροφυλαχτεί και δεν είναι ακόμα ώρι
μες οι συνθήκες...

»Και δεν πρέπει να διαδίδουμε και να διαβάζουμε λενι- 
νιστικά επαναστατικά βιβλία, για να μη δώσουμε αφορμή 
στους αστούς δημοκράτες και στους συμμάχους μας Αγγλο- 
αμερικάνους που συνεργάζονται μαζί μας»...

Το φιλμ της σταλινικής πολιτικής, ξετυλίγεται πάνω σ’ 
αυτά τα κεντρικά σημεία, σε όλο το μεγαλείο της προδοσίας 
σε μήκος και σε πλάτος.

Πρώτο λοιπόν και κύριο καθήκον του εργατικού κινήμα
τος και της ηγεσίας του, σύμφωνα με την πολιτική της στα
λινικής ηγεσίας, είναι να πολεμήσουμε για να διώξουμε τον 
εχθρό που εισέβαλε στο έδαφός μας υποστηρίζοντας την... 
πατρίδα μας (σκοπός αστικός) και δεύτερο, να παλέψουμε 
για μια δημοκρατία (αστική) αφήνοντας κατά μέρος όλες 
τις θεωρητικές, πολιτικές θέσεις του λενινισμού στην εποχή 
του πολέμου (πολιτική αστικοδημοκρατική).

Μια παρένθεση από τις θέσεις του Αένιν

Καταπολεμώντας ο Λένιν τους αποστάτες του μαρξισμού 
Κάουτσκυ και άλλους (στην εποχή του πρώτου παγκοσμίου 
πολέμου), που πρόδωσαν την υπόθεση του σοσιαλισμού κι 
έγινοτν υπηρέτες της κεφαλαιοκρατίας, όπως και οι σταλινι
κοί ηγέτες στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στο βιβλίο του 
«Η Προλεταριακή Εποτνάσταση και ο Αποστάτης Κάουτσκυ»

2) Φα\νεται έδυσε αυτή την προθεσμία για να καθησυχάσει και 
WQ··· κατακτήσει τον κρατούμενό του, λενινιστή, που κατάγγειλε το  
ΚΚΕ για την προδοσία του.
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"(έκδοση «Πρωτοποριακής Βιβλιοθήκης», 1956) γράφει πάνω 
σ’ αυτά τα δυο ζητήματα απ’ τα οποία κρέμεται κι εξαρτά- 
ται η τύχη της πάλης κατά του πολέμου και της προλεταρια
κής επανάστασης:

«Το ν’ αναγνωρίζεις την "άμυνα της πατρίδας” είναι, από 
την άποψη του προλεταριάτου, σα να δικαιολογείς τον πό
λεμο, σα ν’ αναγνωρίζεις τη νομιμότητά του. Και καθώς ο πό
λεμος, τόσο κάτω από τη δημοκρατία όσο και κάτω από τη 
μοναρχία, είτε εχθρικά στρατεύματα βρίσκονται στο έδάφός 
μας ή σε ξένο έδαφος, παραμένει ιμπεριαλιστικός, το ν’ ανα
γνωρίζεις την άμυνα της πατρίδας είναι σα να υποστηρίζεις 
την ιμπεριαλιστική και ληστρική αστική τάξη, είναι σα να 
προδίνεις ολότελα το σοσιαλισμό.

»Στη Ρωσία ακόμα και κάτω από την αστικολαΐκή δη
μοκρατία με τον Κερένσκυ, ο πόλεμος εξακολουθούσε vd εί
ναι ιμπεριαλιστικός, αφού τον έκανε η αστική τάξη σαν τά
ξη κυρίαρχη, και ο πόλεμος δεν είναι παρά η "επέκταση της 
πολιτικής”* (σελ. 76).

Και πάρα κάτω συνεχίζει:
«Ο πόλεμος δε θα πάψει να είναι ιμπεριαλιστικός, παρά 

μονάχα όταν η τάξη που διεξάγει τον ιμπεριαλιστικό αυτόν 
πόλεμο και που είναι δεμένη μ’ αυτόν με χίλια δυο οικονο
μικά νήματα (αν όχι με σχοινιά) θα ανοττραπεί πραγματικά 
και θα αντικατασταθεί στην εξουσία οστό την αληθινά επανα- 
στοττική τάξη, οπτό το προλεταριάτο» (σ. 77).

Σχετικά με τη θέση που οι αληθινοί κομμουνιστές - διε- 
θνιστές πρέπει να πάρουν οοτέναντι στον πόλεμο, στο ίδιο βι
βλίο του «Η Προλεταριακή Επανάσταση και ο Αποστάτης 
Κάουτσκυ» (σελίς 82 - 83), ο Λένιν γράφει:

«'Οταν ο Γερμανός του Γουλιέλμου ή ο Γάλλος του Κλε- 
μανσώ λέει: "Έ χ ω  το δικαίωμα και το καθήκον σαν σοσια
λιστής να υπερασπίσω την πατρίδα, όταν ο εχθρός εισβάλ
λει στη χώρα μου”, σκέφτεται όχι σαν σοσιαλιστής, όχι σαν 
διεθνιστής, όχι σαν επαναστάτης προλετάριος, μα σαν μικρο
αστός εθνικιστής. Γιατί με το συλλογισμό αυτό εξαφανίζεται 
η ταξική επαναστατική πάλη του εργάτη ενάντια στο κεφά
λαιο, εξαφανίζεται η σωστή εκτίμηση του πολέμου στο σύνο
λό του, από την άποψη της παγκόσμιας αστικής τάξης και 
του παγκόσμιου προλεταριάτου, εξαφανίζεται δηλαδή ο διε
θνισμός και δεν μένει παρά ένας καχεκτικός εθνικισμός πόΰ 
κινεί τον οίκτο.

» ...(Ό Γάλλος, ο Γερμανός, ή ο Ιταλός που λέει: Ο σο
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σιαλισμός είναι εναντίον της βίας απέναντι στα έθνη, να για
τί αμύνομαι όταν ο εχθρός εισβάλλει στη χώρα μου — π ρ ο- 
6 ί ν ε ι το σοσιαλισμό και το διεθνισμό.

» Ο άνθρωπος αυτός δ ε  β λ έ π ε ι  τ ί π ο τ α  έξω 
από τη «χώρα του». Βάζει την αστική τάξη... «του» πάνω απ' 
όλα, χωρίς να σκεφτεί τους διεθνείς δ ε σ μ ο ύ ς  που κά
νουν τον πόλεμο ιμπεριαλιστικό και την αστική τάξη του έναν 
κρίκο στην αλυσίδα της ιμπεριαλιστικής ληστείας.

» Ό λοι οι μικροαστοί, όλοι οι αμόρφωτοι και κοντόμυα
λοι χωρικοί, σκέφτονται ακριβώς oocv τους αποστάτες κα· 
ουτσκιστές, λονγκετιστές, Τουράτι και άλλους, δηλαδή: Ο 
εχθρός βρίσκεται στη χώρα μου, όλα τ’ άλλα λίγο με ενδια
φέρουν.

» Ο σοσιαλιστής, ο επαναστάτης προλετάριος, ο διεθνι- 
στής, σκέφτεται αλλιώς: Ο αντιδραστικός ή επαναστατικός 
χαραχτήρας του πολέμου εξαρτιέται, όχι από το ποιός επι
τέθηκε ούτε σε ποιά χώρα βρίσκεται ο «εχθρός», μα από τού
το: ποιά τάξη κάνει τον πόλεμο και ποιάς πολιτικής είναι 
προέκταση. Αν ο πόλεμος είναι αντιδραστικός ιμπεριαλιστι
κός, δηλαδή πόλεμος ανάμεσα σε δυο παγκόσμιες ομάδες 
της αντιδραστικής, ληστρικής, καταπιεστικής, ιμπεριαλιστι
κής αστικής τάξης, τότε ολόκληρη η αστική τάξη (ακόμα και 
μιας μικρής χώρας) συμμετέχει σ’ αυτή τη ληστεία, και το 
καθήκον μου, το χρέος μου σαν εκπροσώπου του επαναστα
τικού προλεταριάτου είναι να προετοιμάσω την π α γ κ ό 
σ μ ι α  π ρ ο λ ε τ α ρ ι α κ ή  ε π α ν ά σ τ α σ η ,  μόνη 
σανίδα σωτηρίας από τις φρικαλεότητες του παγκόσμιου πο
λέμου. Δεν πρέπει να σκεφτώ από την άποψη της χώρας 
«μου» (πρέπει να τ* αφήσω αυτό στον αποβλακωμένο μικροα
στό εθνικιστή, που δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα παιγνι- 
δάκι στα χέρια της ιμπεριαλιστικής μεγαλοαστικής τάξης), 
μα από την άποψη της σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  μου στην προε
τοιμασία, στην προπαγάνδα για την επιτάχυνση της παγκό
σμιας προλεταριακής επανάστασης.

» Να τι είναι διεθνισμός, να ποιό είναι το καθή κον του 
διεθνιστή, του επαναστάτη εργάτη, του αληθινού σοσιαλι
στή».

Αλλά ας κλείσουμε εδώ την παρένθεση που ανοίξαμε με 
τις παραπάνω περικοπές από το βιβλίο του Λένιν.
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Ο σταλινικός «αντιφασισμός» αττάρνηση του λενι
νισμού.

Για τους σταλινικούς ηγέτες, δεν υπάρχει παρά μόνο ο 
φασισμός, και για να χτυπήσουμε το φασισμό, πρέπει να α- 
γκαλιάσουμε τους ιμπεριαλιστές - καπιταλιστές και τα στη- 
ρΙγματά τους, πολιτικούς, στρατιωτικούς, κληρικούς, εγκα- 
ταλείποντας το στρατηγικό σκοπό του προλεταριάτου, την 
τακτική μας, τις αρχές μας, την ταξική · επαναστατική, διε- 
θνιστική διαπαιδαγώγηση του κόμματος και των εργατικών 
• αγροτικών μαζών, σαν ο φασισμός να ήρθε από κάποιον άλ
λον πλανήτη, και τάραξε τα ήσυχα, ειρηνικά, και δημοκρα
τικά νερά του καπιταλισμού...

Το κακό για τους σταλινικούς δεν είναι και δεν φταίει 
το κεφαλαιοκρατικό καθεστώς που γεννά και το φασισμό και 
τον πόλεμο. Το κακό γΓ αυτούς, εκείνο που φταίει για όλα 
είναι μόνο ο φασισμός...

Αλλά από πού ήρθε ο φασισμός; Ποιός τον γέννησε;...
Το 1931 στη Γερμανία όταν ο Χίτλερ αγωνιζόταν να α

νέβει στην εξουσία, η σταλινική ηγεσία του Γερμανικού Κ.Κ. 
(Ταίλμαν, Ρέμελε κλπ.) και οι απεσταλμένοι της μακαρίτισ- 
σας 3ης Διεθνούς (Κούουσινεν) υποστήριζαν μια πολιτική γο
νυκλισίας και συνθηκολόγησης που συνοψίζεται σ’ αυτά: 
«Πρώτα ο Χίτλερ και ύστερα οι κομμουνιστές», «θα ανέβει ο 
Χίτλερ, θα χρεοκοπήσει και μετά θα ’ρθει η σειρά μας». Ο 
Ρέμελε διακήρυττε με κομπασμό τον Οχτώβρη του 1931 στο 
Ράιχσταγκ: «Οι κύριοι φασίστες δεν μας τρομάζουν, θα  δια
λυθούν πολύ πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνη
ση».

Η δύναμη τότε του Χίτλερ ήταν 6 εκατομμύρια οπαδοί, 
του Ταίλμαν (ηγέτη του Κ.Κ. Γερμανίας) ήταν 5 εκατομμύ
ρια, και της σοσιαλδημοκρατίας 10 εκατομμύρια. Στην πο
λιτική θέση του σταλινισμού, αντέταξε τότε ο Τρότσκι, με τα 
άρθρα και τα βιβλία του («Το κλειδί της διεθνούς κατάστα
σης είναι στη Γερμανία», «Και Τώρα;», «Ο μόνος δρόμος»...), 
την πολιτική του ενιαίου εργατικού μετώπου: Απευθυνόμενος 
στους κομμουνιστές εργάτες και στους σταλινικούς ηγέτες ο 
Τρότσκι έλεγε: Κάνετε ενιαίο μέτωπο με τη σοσιαλδημοκρα
τία χωρίς καμιά αβαρία, χωρίς ν’ αρνηθείτε ούτε ένα ιώτα 
από τις αρχές μας, το πρόγραμμά μας, την πολιτική μας, 
γιατί, αν αφήσετε ν’ ανέβει ο Χίτλερ στην εξουσία, θα ’ναι μια
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σοβαρή ήττα για το γερμανικό και το εργατικό κίνημα, ένα 
ανεξάλειπτο αίσχος στο πρόσωπο της 3ης Διεθνούς. Αν ανέ
βει ο Χίτλερ στην εξουσία, θα διαλύσει και τους κομμουνι
στές και τους σοσιαλιστές και θα οργανώσει ένα πόλεμο, που 
θα περάσει σαν οδοστρωτήρας πάνω από τη ραχοκοκαλιά 
της ανθρωπότητας.

Το σύμφωνο Στάλιν - Χίτλερ

Οι σταλινικοί ηγέτες χαρακτήριζαν και αποκαλούσαν 
τότε όλα τα άλλα ρεύμοιτα μέσα στο εργατικό κίνημα (σο
σιαλδημοκράτες, σοσιαλιστές, τροτσκιστές) σαν «σοσιαλφα- 
σίστες»— ωστόσο λίγα χρόνια αργότερα όλος ο κόσμος και 
το παγκόσμιο εργατικό κίνημα πληροφορήθηκαν ξαφνικά ότι 
ο Στάλιν υπέγροιψε σύμφωνο φιλίας και μη επίθεσης με τον 
ίδιο το φασισμό, με τον ίδιο το Χίτλερ (πρόκειται για το πε
ριβόητο σύμφωνο Μολότωφ - Ρίμπεντροπ).

Έτσι, η πολιτική της σταλινικής γραφειοκρατίας άφησε 
ελεύθερο το δρόμο ν* ανέβει ο φασισμός στην εξουσία με όλα 
τα επακόλουθά του, και τους Γερμανούς εργάτες στο έλεος 
του Χίτλερ.

Εξασφαλισμένος ο Χίτλερ από αυτό το σύμφωνο, οργά
νωσε τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και μη βρίσκοντας κα
μιά αντίδραση επαναστατικής πολιτικής, από τα σταλινισμέ- 
να κόμμοττα της Ευρώπης (συναδέλφωση των στρατευμένων 
εργατών και αγροτών του κόσμου, μετοττροπή του πολέμου 
σε εμφύλιο) την κατέκτησε σ* ένα μικρό χρονικό διάστημα. 
Μετά έσχισε το σύμφωνο φιλίας του Στάλιν σαν κουρελόχαρ
το, και έστρεψε τα πυροβόλα του εναντίον της Σοβιετικής 
Ρωσίας που πλήρωσε αυτό τον πόλεμο με 20 εκατομμύρια 
θύματα. Κι* αν σώθηκε το σοβιετικό κράτος οιπό τη μπότα 
του Χίτλερ, αυτό οφείλεται στην πίστη, στον ηρωισμό και στην 
αυτοθυσία του σοβιετικού προλεταριάτου, που υπεράσπιζε 
την Οχτωβριανή Επανάσταση και τις επιτεύξεις της, ανεξάρ
τητα από. την εκφυλισμένη και αντεπαναστοττική σταλινική 
γραφειοκρατία που το δυναστεύει.

Απογοητευμένη η σταλινική γραφειοκρατία από τη συ
μπεριφορά και την ανειλικρίνεια του φασίστα Χίτλερ, έπε
σε στο άλλο καπιταλιστικό στρατόπεδο κι έκανε συμμαχία 
με τους Αγγλοαμερικάνους μεγαλοκαπιταλιστές.
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Σ’ αντάλλαγμα και σαν εγγύηση της συμμαχίας αυτής, 
και της διαβεβαίωσής της ότι δεν έχει επαναστατικούς σκο
πούς, η σταλινική γραφειοκρατία διέλυσε και τυπικά την 3η 
(Κομμουνιστική) Διεθνή, το παγκόσμιο αυτό επιτελείο του 
προλεταριάτου όλων των φυλών, και όλων των χρωμάτων, 
που τόσους επαναστατικούς αγώνες έκανε στο τέλος του 
πρώτου παγκοσμίου πολέμου, στα χρόνια του Λένιν και του 
1 ρότσκι. Λέμε ότι την διέλυσαν και τυπικά, γιατί ουσιαστικά 
είχε πάψει να υπάρχει από το 1933, αφού στη Γερμανία αρ- 
νήθηκε να παίζει τον επαναστατικό της ρόλο, υπηρετώντας 
τα συμφέροντα της σοβιετικής γραφειοκροττίας - αριστοκρα
τίας.

Τη διάλυση αυτή η σταλινική ηγεσία στη χώρα μας τη 
δικαιολόγησε στα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος και 
τους οπαδούς του έτσι: «Τα κομμουνιστικά κόμματα τώρα 
(κατά τον πόλεμο) είναι ώριμα και μπορούν να κάνουν δρά
ση μόνα τους, δεν χρειάζεται να υπάρχει η 3η Διεθνής*.

Το ΚΚΔΕ στιγματίζει τη διάλυση της Κ.Δ.

Με προκήρυξή του (που μοιράστηκε πλατιά) το Κόμμα 
Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας τον Ιούνη του 1943 στι
γμάτισε την κυνική αυτή διακήρυξη της σταλινικής προδο
σίας: «Με τη διάλυση της 3ης Διεθνούς — τόνιζε — η σοβιε
τική γραφειοκρατία εξαφανίζει την τελευταία σκιά δυσπι
στίας στο σύστημα των σχέσεών της με τους "δημοκρατι
κούς” ιμπεριαλισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου και με
ταπολεμικά που βασίζεται: στη συντριβή του φασιστικού Ά 
ξονα και των συμμάχων του — στη μεταπολεμική οργάνωση 
της Ευρώπης και της Άπω Ανατολής προς όφελος του αγ
γλοσάξονο - σοβιετικού μπλοκ — στο σαμποτάρισμα και το 
χτύπημα την επαναστατικών εξεγέρσεων στις καπιταλιστι
κές μητροπόλεις και τις αποικίες. ' Ετσι η σοβιετική γραφειο
κρατία μεταβλήθηκε σε ασφαλιστική δικλείδα που θα προ
σπαθήσει να αποτρέψει την παγκόσμια επανάσταση... Τα γε
λοία προσχήματα για την οργανωτική διάλυση της 3ης Διε
θνούς (λ.χ. ότι τάχα η 3η Διεθνής ιδρύθηκε για να υπερασπί
σει την ΕΣΣΔ από το φασιστικό και τον πολεμικό κίνδυνο, 
καθήκον που τώρα το εκπληρώνουν οι ισχυροί και "έντιμοι” 
σύμμαχοί της) δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κυνική ομολο- 
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γία της εγκατάλειψης των αρχών του προλεταριακού διεθνι- » 
σμού και της σοσιαλιστικής επανάστασης. Η 3η Διεθνής ιδρύ
θηκε για να οργανώσει την παγκόσμια προλεταριακή επανά
σταση καθοδηγώντας προς την κατεύθυνση αυτή τα διάφορα 
τμήματά της σ’ όλες τις χώρες, και ο σκοπός της αυτός έχει 
διατυπωθεί στο καταστατικό της έγγραφο. Η σωτηρία της 
FTTA οαν εργατικού κράτους δεν βρίσκεται έξω από το σκο
πό αυτό αλλά ακριβώς μέσα σ’ αυτόν»...

Ό πως ήταν επόμενο, οι ιμπεριαλιστικές κορυφές της 
Δύσης χαιρέτισαν αυτή την πολιτική πράξη του Στάλιν: Ο 
Τσώρτσιλ σε δήλωσή του εχαρακτήρισε τη διάλυση της Κ.Δ. 
σαν «ευχάριστο γεγονός*. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτε
ρικών Χωλ εδήλωσε ότι «η διάλυση της 3ης Διεθνούς θα συμ- 
βάλει στην εμπιστοσύνη ανάμεσα στα ενωμένα έθνη, στη 
γρήγορη νίκη και στη μεταπολεμική οργάνωση του κόσμου».

Ο «Ριζοσπάστης», όργανο του ΚΚΕ στο φύλλο 83, Γε
νάρη 1944 που δημοσιεύεται η απόφαση της 10ης Ολομέλειας 
της Κ.Ε. του ΚΚΕ, αφού εξυμνεί τη «μεγαλοφυή καθοδήγηση 
του Στάλιν στον πόλεμο», τον «προοδευτικό χαρακτήρα του 
πολέμου που διεξάγουν η Σοβιετική Ένωση και οι άλλοι 
“μεγάλοι*’ σύμμαχοί μας», σχετικά με τη διάλυση της Κ.Δ. 
στην παράγραφο 3, γράφει:

«Σ’ αυτή την εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων σε βάρος 
του φασισμού, η αυτοδιάλυση της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
στάθηκε αποφασιστικός παράγοντας. Η Ολομέλεια εγκρίνει 
ομόφωνα την απόφαση του Ιούνη της Κ.Ε. για την αυτοδιά
λυση της Κ.Δ. κλπ.».

Τα πρώτα λόγια που βροντοφώνησε σ’ όλους τους λα
ούς της Γης το ιδρυτικό συνέδριο της 3ης Κομμουνιστικής Δι
εθνούς, που οργανώθηκε τον Μάρτιο του 1919 στη Μόσχα, 
ήταν:

«θυμηθείτε τον πόλεμο, που στοίχισε 20 εκατομμύρια 
ψυχές. Μην ξεχνάτε πως, αν μια χούφτα καπιταλιστές κατόρ
θωσαν, τέσσερα ολόκληρα χρόνια να σπρώξουν στη σφαγή 
τους λαούς της Γης, αυτό το κατόρθωσαν χάρη στην προ
δοσία της σοσιαλδημοκρατίας, της 2ης Διεθνούς».

Ύστερα από 20 χρόνια που ξέσπασε ο 2ος Παγκόσμιος 
Πόλεμος και κράτησε 5 ολόκληρα χρόνια, συνέχεια στα πα
ραπάνω λόγια θα μπορούσαν να προστεθούν και τούτα, α
πευθυνόμενα στους εργάτες κι αγρότες όλου του κόσμου:

«Μην ξεχνάτε πως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που
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στοίχισε 70 εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές, τον κατόρθωσαν 
μια χούφτα μεγαλοκαπιταλιστές, χάρη στην προδοσία της 
σταλινικής γραφειοκρατίας, της σταλινισμένης 3ης Διεθνούς, 
που οργάνωσε ο Λένιν και διέλυσε ο Στάλιν»...

Ας κλείσουμε όμως τώρα κι αυτή την παρένθεση.

Συνέχεια της συζήτησης

Η πρώτη πρώτη απάντηση του διεθνιστή στο σταλινικό α
νακριτή ήταν:

—Ανεξάρτητα από την πολιτική σας που υποστηρίζετε 
και την πολιτική μας που είναι τελείως αντίθετη, σας ερω
τώ: Γιατί μας καταδιώκετε και μας συλλαμβάνετε;

— Γιατί δίνετε αφορμή στις φασιστικές δυνάμεις της χώ
ρας μας.

— Μήπως εσείς μ’ αυτές σας τις ενέργειες βοηθάτε αυ
τές τις φασιστικές δυνάμεις;

— Ό χι, είμαστε κατά του φασισμού.
— Κι εμείς είμαστε κατά του φασισμού, αλλά και κατά 

του καπιταλισμού που γεννά τον φασισμό και τον πόλεμο, 
και είμαστε υπέρ του σοσιαλισμού.

— Καταπολεμάτε τους συμμάχους μας και την πολιτική 
του ΚΚΕ.

— Οι σύμμαχοί σας είναι καπιταλιστές, εκμεταλλευτές, 
εχθροί του προλεταριάτου, και η πολιτική του ΚΚΕ είναι ξέ
νη και αντίθετη από την πολιτική και τους σκοπούς του λενι
νισμού.

— Σήμερα αυτή είναι η πολιτική του ΚΚΕ, είναι άλλες 
οι συνθήκες και οι εποχές που περνάμε...

Συκοφαντίες και πραγματικές καταγγελίες

Οι σταλινικοί όταν παραστριμώχνονται στην ιδεολογική 
συζήτηση, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, είτε από άγνοια 
είτε από υποκρισία (εκτός φυσικά από τους ηγέτες τους που 
έχουν συνείδηση της προδοσίας), καταφεύγουν σαν σε σωσί
βιο στο ρεφραίν των συνθηκών και των εποχών. € Άλλαζαν, 
λένε, οι συνθήκες, άλλαξαν οι εποχές».

μ ?  ιν εκατό τόσα χρόνια στο «Κομμουνιστικό Μανιφέ-

45



στο» ο Μαρξ και ο Ένγκελς γράφουν: «Οι κομμουνιστές θε- ** 
ωρούν ανάξιο για τον εαυτό τους να κρύβουν τις ιδέες τους 
και τους σκοπούς τους...».

Υστερα από τόσα χρόνια που πέρασαν, και μετά την 
επικράτηση της Επανάστασης σε μια χώρα που είναι το ένα 
εκτο της I ης, με την εξάπλωση των κομμουνιστικών ιδεών, 
αφού πια ιδρύθηκαν, οργανώθηκαν και γιγαντώθηκαν κομ
μουνιστικά κόμματα με πολύ μεγάλη επιρροή σ’ όλο τον κό
σμο, οι σταλινικοί ηγέτες, που παρουσιάζονται σαν οι «συνε
χιστές» του μαρξισμού - λενινισμού, οιπαγορεύουν στα μέλη 
τους και τους οπαδούς τους να υποστηρίζουν και να διαδίδουν 
τις Λενινιστικες επαναστατικές ιδέες. Οι σταλινικοί τις έχουν 
αποσύρει. Εκείνους δε που συνεχίζουν να τις υποστηρίζουν, 
τους κατηγορούν, ή πιο σωστά τους συκοφαντούν, για αντε- 
παναστάτες, προδότες, πράκτορες του ιμπεριαλισμού. Η λαϊ
κή παροιμία που λέει: «Φωνάζει ο κλέφτης για να φύγει ο 
νοικοκύρης», έχει δίκιο. Σχετικά με τις κατηγορίες που εκ
τοξεύουν οι σταλινικοί κατά των τροτσκιστών, και αντιστρό- 
φως, θα πρέπει να δοθεί μια εξήγηση.

Οι σταλινικοί με τον τύπο τους κατηγορούν τους τροτσ- 
κιστές για προδότες, αντεπαναστάτες, πράκτορες του εχθρού.
Αι οι τροτσκιστές (λενινιστές) με το δικό τους τύπο, βιβλία 
κλπ., κατηγορούν και καταγγέλλουν τους σταλινικούς ηγέτες 
σαν προδότες, αντεπαναστάτες, συνεργάτες του καπιταλι
σμού, του φασισμού. Τι συμβαίνει λοιπόν και γιοττί' μοιάζουν 
τόσο οι κατηγορίες των μεν και των δε; Υπάρχει μια διαφο
ρά. Οι σταλινικοί συκοφαντούν, ενώ οι τροτσκιστές (συνε
χιστές του λενινισμού) καταγγέλλουν πραγματικά γεγονό
τα. Και συκοφαντούν οι σταλινικοί ηγέτες, γιατί δεν έχουν 
τίποτα το συγκεκριμένο σε βάρος των τροτσκιστών και της 
πολιτικής τους. Αντίθετα, οι τροτσκιστές δεν συκοφαντούν, 
κ α τ η γ ο ρ ο ύ ν  και καταγγέλλουν το σταλινισμό στην 
εργατική τάξη και στα απλά μέλη των Κ.Κ. για συγκεκριμέ
νες και αναμφισβήτητες πολιτικές θέσεις και πράξεις προδο
σίας μεγάλης ιστορικής σημασίας.

«Οι σταλινικοί όταν λένε τους τροτσκιστές προδότες δεν 
το λένε μονάχα από μίσος, αλλά έχει και μια αλήθεια από 
την πλευρά τη δική τους. Εννοούν ότι οι τροτσκιστές είναι 
προδότες των συμφερόντων της σοβιετικής προνομιούχας 
γραφειοκρατίας - αριστοκρατίας, ενώ οι τροτσκιστές όταν 
κατηγορούν τους σταλινικούς ηγέτες προδότες του σοσιαλι
σμού, αντεπαναστάτες, δίνουν την εξήγηση και το αποδεί-
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χνουν ότι η σταλινική γραφειοκρατία, που κάθησε στο σβέρ
κο του προλεταριάτου ανεξέλεγκτα, πρόδωσε τα συμφέροντα 
και τους σκοπούς του εργατικού κινήματος προς όφελος δι
κό της» (Λ. Τρότσκι).

Μια ιστορική ανασκόπηση

Ο τροτσκισμός γεννήθηκε και αναπτύχθηκε αρχικά σαν 
αντιπολίτευση, με σκοπό να επαναφέρει τα Κ.Κ. στον ταξικό 
δρόμο, και μετά το 1938 σαν νέα επαναστατικά διεθνιστικά 
κομμουνιστικά κόμματα και νέα επαναστατική Διεθνής, για 
να υποστηρίξει και να δώσει συνέχεια στον επαναστατικό 
μαρξισμό - λενινισμό που τον πρόδινε και τον προδίνει ο εκ
πρόσωπος των συμφερόντων της σοβιετικής αριστοκρατίας - 
γραφειοκρατίας, σταλινισμός. Γι' αυτό, για να κλείσει τό 
στόμα και να πνίξει τη φωνή των υποστηρικτών της θεωρίας 
και της πράξης του μαρξισμού - λενινισμού, κατέφυγε και 
στο έγκλημα, στη δολοφονία των ιδεολογικών του αντιπά
λων, των διεθνιστών - κομμουνιστών. Με τις δολοφονίες του 
αυτές ο σταλινισμός έδειξε το βάθος, το μέγεθος και τη φύ
ση της αντιόραστικότητάς του. ' Εδειξε ότι βρίσκεται στην «α
ντίθετη όχθη του σοσιαλιστικού στρατοπέδου».

Μαζί με τις άλλες κατηγορίες για ιδεολογική προδοσία 
του σταλινισμού, προστίθεται και η κατηγορία του δολοφό
νου, που απευθύνεται μπροστά στο δικαστήριο της Παγκό
σμιας Εργατικής Τάξης!

Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (1914 - 1918) οι σο
σιαλδημοκράτες εγκατέλειψαν — πρόδωσαν τις επαναστοιτι- 
κές ιδέες και τους σκοπούς τους που είχαν χαράξει στα συνέ
δριά τους, με τα προγράμματά τους, και τάχθηκαν με το 
μέρος της κεφαλαιοκρατίας, καλώντας τους εργάτες να πά
νε στον πόλεμο να υποστηρίξουν την πατρίδα τους (των κα
πιταλιστών). Ο Λένιν κοιτάγγειλε τη θέση αυτή της σοσιαλ
δημοκρατίας στον πόλεμο ocrv μια προδοσία του σοσιαλι
σμού σε μια σειρά από έργα του. Επικεφαλής του Μπολσε
βίκικου Κόμμοαος που οργάνωσε, κάλεσε τους εργάτες στη 
Ρωσία να οτγωνιστούν στον πόλεμο ενάντια στο καπιταλιστι
κό καθεστώς, και το 1917, με τον Τρότσκι μαζί, καθοδήγη
σαν την προλεταριακή σοσιαλιστική επανάσταση. Στο Δεύτε
ρο Παγκόσμιο Πόλεμο 1939 - 1945 οι σταλινικοί και τα στα-
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λινισμένα Κ.Κ. που παρουσιάζονται σαν «οι συνεχιστές» του 
λενινισμού, φόρεσαν τη στολή της σοσιαλδημοκρατίας, υπο- - 
στήριζαν τον πόλεμο των δυτικών «δημοκρατιών» που δεν έ
παυε να είναι ιμπεριαλιστικός, ανεξάρτητα από τη συμμετο
χή της Σοβιετικής Ρωσίας, και κάλεσαν τους εργάτες να πά
νε στα πολεμικά μακελειά για την... πατρίδα τους(!) 'Ετσι 
η σταλινική ηγεσία έγινε συνυπεύθυνη με τον ιμπεριαλισμό 
στο Δεύτερο Παγκόσμιο Σφαγείο, όπως ήταν συνυπεύθυνη 
η σοσιαλδημοκρατία και στο πρώτο και στο δεύτερο.

Στην περίοδο της ανοδικής πορείας του Χίτλερ, ο στα
λινισμός χαρακτήριζε όλα τα εργατικά σοσιαλδημοκρατικά 
κόμματα σαν φασιστικά κι αρνιόταν τη συνεργασία μαζί 
τους — το ενιαίο εργατικό μέτωπο. Σήμερα ο σταλινισμός 
συνεργάζεται, με ριζικές αβαρίες στις αρχές χαι σκοπούς 
του σοσιαλισμού, όχι μόνο με αυτά τα κόμματα τα σοσιαλερ- 
γατικά, αλλά και με τα αστικά στα οποία και υποτάχθηκε.

Οταν ανάγγειλαν τη διάλυση της «3ης Διεθνούς» οι 
σταλινικοί ισχυρίζονταν ότι τα Κ.Κ. είναι ώριμα και δεν χρει
άζονται τη βοήθειά της. Και λίγο μετά, που ο καπιταλισμός 
βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού, υποστήριζαν πως δεν εί
ναι ώριμα τα Κ.Κ. και οι συνθήκες που περνάμε και τούτο 
γιατί φοβόνταν μη χάσουν τους συμμάχους τους...

Πριν από χρόνια, η σταλινική ηγεσία της Κ.Δ. μετά το 
6ο Συνέδριο (1928 - 1931) διαπίστωσε και έριξε το σύνθημα 
για την τρίτη και τελευταία περίοδο του καπιταλισμού, και 
το ΚΚΕ στη χώρα μας καλούσε τους εργάτες στα καλά κα
θούμενα σε... μαζικές εποιναστατικές διαδηλώσεις στους δρό
μους. Σήμερα που οι εργάτες κι αγρότες σφάζονται στα μέ
τωπα του ιμπεριαλιστικού - αρπακτικού πολέμου κι έχουν 
τα όπλα στα χέρια τους, τους καλούν σ* ένα αγώνα για 
μια... αστική δημοκρατία. Ό λες αυτές τις αλλαξιές που φο
ράει η σταλινική πολιτική, τις δικαιολογεί με το επιχείρημα 
ότι άλλαξαν οι συνθήκες, άλλαξαν οι εποχές. Άλλαζαν πρά
γματι, με μια διαφορά, ότι άλλαξαν προς όφελος της επα
νάστασης και σε βάρος του καπιταλισμού. Οι συνθήκες οι 
αντικειμενικές δεν ωρίμασαν απλώς αλλά έχουν σαπίσει.

Ο καπιταλισμός μεταλαβαίνει κι ακούγεται η επιθανάτια 
αγωνία του. Ο σταλινισμός τρέχει να τον σώσει κάθε φορά!
Αν όλ* αυτά δεν είναι εγκατάλειψη του σκοπού του προλε
ταριάτου, από την πλευρά του ΚΚΕ και διεθνώς του σταλι
νισμού, τότε τι είναι; Αν οι συνθήκες κατά τον πόλεμο, πριν 
απ* αυτόν και μετά οσι* αυτόν δεν είναι κατάλληλες και μο-
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ναδικές για τη σοσιαλιστική επανάσταση, που η κάθε αστική 
•τάξη κατ' ανάγκη εμπιστεύτηκε την υπεράσπιση των συμφε
ρόντων της (τράπεζες, βαπόρια, μεταλλεία, βιομηχανίες, σι
δηρόδρομοι, γη κλπ.) στους εργάτες κι αγρότες εξοπλίζο- 
ντάς τους με τανκς, κανόνια, όπλα, τότε ποιές άλλες συνθή
κες είναι οι πιο κατάλληλες και μοναδικές;

Στα τέλη της δεύτερης δεκαετίας του αιώνα μας η ιστο
ρική πείρα του εργατικού κινήματος απέδειξε πως αντικει
μενικά οι πιο κατάλληλες συνθήκες για την προλεταριακή 
επανάσταση, και οι τρομερά επικίνδυνες για τον καπιταλι
σμό, ήταν εκείνες του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου 1914 - 
18 με τη ρωσική επανάσταση και τις επαναστατικές εξεγέρ
σεις σε μια σειρά άλλες χώρες που τις πρόδωσαν οι σοσιαλ
δημοκράτες (Γερμανία κλπ.). Οι αντικειμενικές συνθήκες που 
διαμορφώθηκαν στο μεσοπόλεμο έκαναν ακόμα πιο «ώριμη» 
για το σοσιαλισμό την επαναστατική διέξοδο από την πα
γκόσμια κοινωνική κρίση — αλλά αυτή η έκβαση εμποδίστη
κε από. την κρίση ηγεσίας του εργατικού κινήματος: ο στα
λινισμός και η εκφυλισμένη Κομμουνιστική Διεθνής εκείνης 
της περιόδου προδίνοντας τα επαναστατικά κινήματα σ’ όλο 
τον κόσμο (I ερμανία, I σπανία, Γαλλία κλπ.) έστρωσαν το 
δρόμο στην επικράτηση της αντίδρασης και στον πόλεμο του 
1939 - 1945.

Γο επιχείρημα πως με μια επαναστατική λενινιστική πο
λιτική στον πόλεμο υπήρχε ο κίνδυνος να συνενωθούν οι κα
πιταλιστές - ιμπεριαλιστές κατά της Σοβιετικής Ρωσίας, που 
θα κινδύνευε να χαθεί, είναι μια πεπονόφλουδα που την έ
ριξε η σταλινική γραφειοκρατία, για να σκεπάσει την προδο
σία της. Οι υποστηρικτές αυτού του επιχειρήματος ξεχνούν 
πως ο κόσμος δεν αποτελείται από ιμπεριαλιστές, και ότι αυ
τοί είναι μια χούφτα, ενώ εκατομμύρια κι εκατομμύρια είναι 
εργάτες κι αγρότες που περιμένουν και ζητούν από την ηγε
σία τους την απελευθέρωση από την καπιταλιστική σκλαβιά 
και τη φρίκη των πολέμων.

Ο Λένιν στο βιβλίο του «Η Προλεταριακή Επανάσταση» 
(σ. 92), γράφει:

«Είμαστε βέβαια ακόμα μακριά από την ολοκληρωτική 
νίκη του σοσιαλισμού. Μια μόνη χώρα δε μπορεί να κάνει 
περισσότερα. Αλλά η μόνη αυτή χώρα, χάρη στην εξουσία 
των Σοβιέτ, έκανε τόσα για το σοσιαλισμό που ακόμα κι αν 
συντριβόταν αύριο η εξουσία των Σοβιέτ τη Ρωσία από τον 
Παγκόσμιο Ιμπεριαλισμό, λ.χ. από ένα συνασπισμό του γερ-



μανικού και του αγγλογαλλικού ιμπεριαλισμού, δηλαδή α
κόμα και στη χειρότερη περίπτωση θα πρόσφερνε μια χωρίς * 
προηγούμενο υπηρεσία στο σοσιαλισμό, και θα εξασφάλιζε 
την ανάπτυξη της ακαταμάχητης παγκόσμιας επανάστασης».

Στις τραγικά απαίσιες κι απάνθρωπες σκηνές παραφρο
σύνης του ιμπεριαλιστικού πολέμου, που γεννά το αντιφατικό 
καπιταλιστικό σύστημα, παρουσιάζονται διάφοροι άνθρωποι 
των γραμμάτων, συγγραφείς, ειρηνόφιλοι, ανθρωπιστές, σο
σιαλιστές «του γλυκού νερού», σοφοί, κληρικοί που με την 
πέννα τους τραβούν την αυλαία της σκηνής του πολέμου για 
να συγκινήσουν αυτούς που τον οργανώνουν, και παρακα- 
λούν, φωνάζουν, και όλοι μαζί εύχονται και προσκυνούν, να 
επέλθει μια συνεννόηση και να επικρατήσει η ειρήνη...

Μάταιος κόπος. Τίποτα οτπ* όλ* αυτά!... Τά κηρύγματα 
αυτού του είδους όταν δεν προέρχονται από άγνοια για το 
εκμεταλλευτικό καθεστώς, γίνονται με σκοπό την εξαπάτηση 
του εκμεταλλευόμενου λαού. Τη λύση για την απερίγραπτη 
φρίκη του πολέμου θα τη δώσει μόνο το προλεταριάτο με την 
επανάστασή του, σε συμμαχία με τους φτωχούς χωρικούς, με 
επικεφαλής ένα επαναστατικό λενινιστικό κόμμα για το γκρέ
μισμα του καπιταλισμού και την οικοδόμηση γνήσιου σοσιαλι
σμού, μακριά και πέρα από τον κάλπικο γραφειοκρατικό «σο
σιαλισμό». Οι καπιταλιστές και οι διάφοροι πουλημένοι βοη
θοί τους για να τρομοκροιτήσουν και να προκαλέσουν το φό
βο στο λαό εκστρατεύουν φωνάζοντας με τον τύπο τους, το 
ραδιόφωνο για τις καταστροφές και τα θύμοιτα που θα *χει 
μια προλεταριακή επανάσταση. Είναι ένα μεγάλο ψέμα όπως 
όλα τ’ άλλα που λένε. Συκοφαντούν την προλεταριακή ιδεο
λογία. Κατ’ οερχήν οι μαρξιστές - λενινιστές δεν έχουν στο 
πρόγραμμά τους την τρομοκρατία. Υποστηρίζουν ότι, όλα τα 
μέσα παραγωγής, κι όλα τα αγαθά που υπάρχουν πάνω στη 
Γη, είναι δημιουργήματα των σκλάβων της δουλειάς του χε
ριού και του πνεύμοιτος, της εργοττικής κι αγροτικής τάξης, 
που τους οτνήκουν και θέλουν να τα πάρουν από τους εκμε
ταλλευτές τους που τα κρατούν με τους νόμους της βίας* να 
τα διευθύνουν και να απολαμβάνουν τα οιγοιθά του κόπου 
τους αυτοί οι ίδιοι που είναι και οι δικαιούχοι.

Αφού όμως οι καπιταλιστές αρνούνται με τη βία στους 
εργαζόμενους αυτό το δικαίωμα, τους υποχρεώνουν να πά
ρουν το δρόμο της μαζικής βίας κι όχι της ατομικής τρομο
κρατίας. Δηλαδή το δρόμο της προλεταριακής επανάστασης.
Το δρόμο που πήρε κάθε καταπιεζόμενη - εκμεταλλευόμενη
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τάξη στην ιστορία. Κι η προλεταριακή επανάσταση, σε κατα- 
*ατροφές και θύματα, ούτε καν συγκρίνεται με τις καταστρο
φές και τα θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων που ορ
γανώνουν οι καπιταλιστές για τα ληστρικά τους σχέδια, σε 
βάρος των εργατών και αγροτών.

Μόνο ο τελευταίος Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η 
μεγαλύτερη κακουργια στην ιστορία της ανθρωπότητας, σύμ
φωνα με επίσημη στοιτιστική εστοίχισε εβδομήντα (70) εκα
τομμύρια ανθρώπινα θύματα για τα συμφέροντα της κάθε α
στικής τάξης, χωρίς να αναφέρουμε τις υλικές ζημιές στην 
ξηρά, θάλασσα κι αέρα, που φθάνουν σε αστρονομικούς αρι
θμούς. Ενώ το 1917 με τη ρωσική προλεταριακή επανάσταση, 
η εξουσία αίφνης στην Πετρούπολη καταλήφθηκε οιπό τους 
εργάτες χωρίς να χυθεί σχεδόν αίμα (βλ. «Ιστορία Ρωσικής 
Επανάστασης», Λ. Τρότσκι).

Η σταλινική ηγεσία μοιάζει με την ηγεσία του κλήρου, 
των παπάδων, ως προς την προπαγάνδα που κάνουν στο λαό. 
Η ηγεσία αυτή του κλήρου διακηρύττει, με όλα τα μέσα που 
της παραχωρεί το αστικό κράτος, και συσταίνει στο λαό να 
οτνέχεται και να υπομένει αυτή τη στερημένη και φοβερά βα
σανιστική προσωρινή ζωή, για να ζήσει καλά στην άλλη την 
αιώνια, τη μετά το... θάνατο ζωή, παρότι ξέρουν οι παάδες 
και οι ιεροκήρυκες θεολόγοι ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή κάτω 
ή πάνω οιπό τη Γη. Κι όταν οι φτωχοί αγανακτισμένοι εξεγεί- 
ρονται κατά του εκμεταλλευτικού καθεστώτος, το παπαδολόι 
τους κατηγορεί για... αντίχριστους, επειδή ξέρει ότι συγκι- 
νούνται πολλοί μέσα στο λαό από τα ανεφάρμοστα λόγια του 
Χριστού. Κι έτσι εκμεταλλεύονται και εξαπατούν το λαό και 
τον Χριστό στον οποίο αναφέρονται.

Από την αλλη, η ασύδοτη σοβιετική γραφειοκρατία, χρη
σιμοποιώντας όλα τα μέσα, οικονομικά, τεχνικά, κρατικό 
μηχανισμό που έχει στα χέρια της, διακηρύττει με την προ
παγάνδα της και συσταίνει στον εργαζόμενο λαό τη διατή
ρηση της αστικής δημοκρατίας. Οσο για το σοσιαλισμό, αυ
τός θα γίνει με την εξέλιξη, με τις εκλογές, παρότι οι στα
λινικοί ηγέτες του Κρεμλίνου ξέρουν ότι δεν γίνεται σοσια
λισμός με την εξέλιξη, με εκλογές. Κι ότον οι εργαζόμενες 
μάζες, επαναστατημένες, εξεγερθούν κατά του εκμεταλλευ
τικού καθεστώτος και της σταλινικής ηγεσίας, τις κατηγο
ρούν ως «έξτρεμιστές», «αντιλενινιστές», επειδή ξέρουν ότι υ
πάρχει μέσα στις μάζες ένα γόητρο και κύρος στο όνομα Λέ- 
νιν. Αποτέλεσμα είναι ότι οι σταλινικοί ηγέτες να εκμεταλ-
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λεύονται, να εξαπατούν και να προδίδουν και τους εργάτες  ̂
και τον Λένιν.

Ας κλείσουμε όμως αυτή την παρένθεση και ας ξαναγυ- 
ρίσουμε στην ιστορία μας.

Αντιπαράθεση επιχειρημάτων

—î "ο^Αλέκος άρχισε να αναπτύσσει στο σταλινικό ανακριτή 
τη λενινιστική πολιτική και τη θέση των κομμουνιστών στην 
περίοδο της εποχής του ιμπεριαλιστικού πολέμου.

— Η διάγνωση για την επαναστατικότητα ενός πραγμα
τικά κομμουνιστικού κόμμοιτος διαπιστώνεται ςκπό τη στρα
τηγική και ταχτική που ακολουθεί αυτό το κόμμα. Η τακτική 
πρέπει να υπηρετεί τη στρατηγική επιδιώκοντας την πραγμα
τοποίηση μερικότερων συγκεκριμένων στόχων.

» Ένα αληθινό κομμουνιστικό κόμμα έχει, πρέπει να έ
χει, για στρατηγικό του σκοπό το σοσιαλισμό, τον επαναστα
τικό σοσιαλισμό. Ως μέσο για το σοσιαλισμό, την επανάστα
ση. Μέθοόες πάλης για την προετοιμασία της επανάστασης, 
τις μέθοδες της ταξικής και διεθνιστικής πάλης του προλετα
ριάτου κατά της κεφαλαιοκρατίας, και τη διαπαιδαγώγησή 
του με τα επαναστατικά ιδεώδη του μαρξισμού - λενινισμού, 
ξεκινώντας από τις οικονομικές απαιτήσεις και ανεβάζοντας 
τον αγώνα του σε πολιτικά επαναστατικά επίπεδα.

»Για να κάνουμε σοσιαλισμό πρέπει να διαπαιδαγωγή- 
σουμε μαρξιστές σοσιαλιστές, και επειδή ο σοσιαλισμός δεν 
γίνεται χωρίς επανάσταση, πρέπει να διαπαιδαγωγήσουμε ε
παναστάτες σοσιαλιστές - λενινιστές.

» 'Οταν όμως το ΚΚΕ ισχυρίζεται ότι είναι κομμουνι
στικό, και ότι έχει για στρατηγικό του σκοπό το σοσιαλισμό, 
ενώ στην καθημερινή του από χρόνια τακτική και δράση ε- 
γκατέλειψε στην πράξη τον ταξικό - διεθνιστικό αγώνα των 
εκμεταλλευόμενων, δεν αποκαλύπτει την κεφαλαιοκροιτία και 
δεν εξάπτει το μίσος των μαζών κατά του πολέμου, δεν δια- 
παιδαγωγεί τα μέλη του και τις μάζες ταξικά - επαναστα
τικά, αλλά αντίθετα διαπαιδοιγωγεί και το κόμμα και τις 
μάζες με τις ποιτριωτικές και εθνικιστικές ιδέες της αστικής 
ιδεολογίας, δημιουργεί δηλαδή πατριώτες που πρόθυμα πά
νε να σκοτωθούν στον πόλεμο για την... πατρίδα τους την 
αστική, και εθνικιστές που να υπερασπίζουν τη σημαία του
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καπιταλιστικού έθνους που τους εκμεταλλεύεται, τότε η ο- 
^νομασία «κομμουνιστικό» που διατηοεί το ΚΚΕ και ο ισγυρι- 

σμός ότι έχει για στρατηγικό του σκοπό το σοσιαλισμό είναι 
ένα ξεγέλασμα, μια απάτη σε βάρος των μελών του και των 
εκμεταλλευομένων μαζών, χειρότερη από εκείνη της παλιάς 
σοσιαλδημοκρατίας και του παλιού ρεφορμισμού.

» 0  πόλεμος που ξέσπασε είναι πόλεμος μεταξύ των α
χόρταγων και χορτάτων, των νικητών και ηττημένων καπιτα
λιστών του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Είναι ένας πόλε
μος αρπαχτικός καταχτητικός και συνεπώς ιμπεοιαλιστικός 
για το ξοιναμοίρασμα του κόσμου. Το γεγονός ότι μπλέχτη
κε και συμμετέχει η Σοβιετική ' Ενωση σ* αυτόν τον πόλεμο, 
δεν αλλάζει και δεν αλλοιώνει καθόλου το χαραγτήρα του.

» Από την πλευρά της Σοβιετικής ' Ενωσης ο πόλεαος πα
ραμένει προοδευτικός και οι εργάτες όλου του κόσμου έχουν 
υποχρέωση να υποστηρίξουν τις καταχτήσεις του Ογτώβοη με 
το όπλο στο χέρι, και εναντίον της γραφειοκροττίας που τη 
διευθύνει.

» Από την πλευρά όμως των δύο κοιπιταλιστικών στρατο
πέδων, του γερμανοίταλικού φασισμού και του αγγλοαμερι- 
κάνικου μεγαλοκοιπιταλισμού, παραμένει σοιν ένας πόλεμος 
ιμπεριαλιστικός, και το καθήκον που μπαίνει στους κομμου
νιστές όλου του κόσμου είναι το λενινιστικό επαναστατικό κα
θήκον (ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αποτελέσματα και ο- 
ποιεσδήποτε συμμορίες της ΕΣΣΔ), που συνιστάται στο:

»Να κοτταγγείλουν στους εργατοαγρότες τον πόλεμο που 
γίνεται για τα συμφέροντα της κάθε κεφαλαιοκρατίας, σαν 
πόλεμο ληστρικό πάνω στις σάρκες και τα κόκαλα αυτών των 
ίδιων. Να καλέσουν τους εργάτες, αφού πάρουν πρώτα τα ό
πλα, να αρνηθούν να πάνε στον πόλεμο - σφαγείο. Να κηρύ
ξουν τη συναδέλφωση όλων των στροιτευμένων σκλάβων του 
κεφαλαίου. Το κάθε Κ.Κ. στη χώρα του, και όλα μαζί, να 
λανσάρουν το λενινιστικό σύνθημα «ήττα της δικής μας κυ
βέρνησης». Να ρίξουν το σύνθημα «πόλεμος κατά του πολέ
μου», μετατροπή του σε εμφύλιο κατά της αστικής τάξης, υ
πέρ του σοσιαλισμού, για μια κυβέρνηση εργατών - αγρο
τών.

Για τον «εθνικοαπελευθερωτικό» πολεμικό μύθο

ϋτο σημείο αυτό θα διακόψουμε την αντιπαράθεση του 
τροτσχιστή κρατούμενου με το σταλινικό ανακριτή για να
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εξετάσουμε λίγο με το λενινικό πρίσμα του επαναστατικούς 
μαρξισμού τη σοσιαλπατρωτική σταλινική αντίληψη του ε- 
θνικοαπελευθερωτικού πολέμου που έκανε η ελληνική αστι
κή τάξη.

h-κτός απ’ το επιχείρημα της υπεράσπισης της Σοβιετι
κής Ρωσίας που χρησιμοποιούν οι σταλινικοί ηγέτες, κοιτά έ
να τρόπο αντιδραστικό, για να δικαιολογήσουν τη θέση τους 
απέναντι στον πόλεμο {στο οποίο δώσαμε πιο πάνω μια ε- 
ξήγηση) ένα δεύτερο επιχείρημά τους είναι ότι χαρακτηρί
ζουν αυτό τον πόλεμο σαν πόλεμο εθνικοαπελευθερωτικό προ
οδευτικό ( ;)  και επομένως θα πρέπει να τον υποστηρίξου
με ( ;)  και να εγκαταλείψουμε την ταξική πολιτική κοιτά του 
πολέμου.

Ο Λένιν όπως στο πρώτο επιχείρημα, έτσι και στο δεύ
τερο έχει αντίθετη γνώμη απ’ τη σταλινική ηγεσία.

Στο βιβλίο του οι «Σοσιαλιστές και ο πόλεμος», γραμ
μένο το 1916, εξηγεί πώς οι πόλεμοι της εθνικής απελευθέ
ρωσης, που είχαν παρά την οτ/ριότητά τους προοδευτικό χα- 
ραχτήρα γιατί εστρέφοντο κατά της ψεουδαρχίας και της α
πολυταρχίας, έγιναν στην περίοδο μεταξύ του 1789 - 1870. 
Αλλά από το τέλος του 19ου με αρχές 20ου αιώνα, με την 
οργάνωση των μονοπωλίων, των τραστ, του τραπεζιτικού - 
χρηματιστικού κεφαλαίου, με την εκμετάλλευση και κατα- 
λήστευση στις κατακτημένες ξένες χώρες, ο καπιταλισμός 
που στην πάλη του κατά του φεουδαρχισμού υπήρξε τότε 
για την ανθρωπότητα στοιχείο προόδου, κατά την ιμπερια
λιστική καταχτητική του εποχή, τελευταίο στάδιο ανάπτυξης 
του καπιταλισμού, μεταβλήθηκε σε στοιχείο αντίδρασης, σε 
αδίστακτο καταπιεστή και εκμεταλλευτή των λαών. Και το 
δίλημμα που μπαίνει μπροστά στην εργαζόμενη ανθρωπότη
τα είναι: ή να εγκαθιδρύσει, με την επαναστατική ανατρο
πή του καπιταλισμού, το σοσιαλισμό, ή να ζει στη βαρβαρό
τητα της αισχρής εκμετάλλευσης και στη φρίκη των ιμπε
ριαλιστικών πολέμων, για την τεχνητή επιβίωση του καπι
ταλισμού. Να τι έγραφε σχετικά:

«Το κυριότερο μέσο που μεταχειρίζεται η μπουρζουα
ζία για να απατήσει τους λαούς και να καλύψει τον πραγ
ματικό σκοπό του πολέμου που είναι η ληστεία, είναι η κυ
κλοφορία των ιδεών της «εθνικής απελευθέρωσης».

»Οι σοσιαλπατριώτες επαναλαβαίνουν όσα λέει η αστι
κή τάξη για να εξαπατήσει το λαό και, κάνοντας αυτό, περ-
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νάνε στο στρατόπεδο της αστικής τάξης εναντίον του προλε- 
 ̂ταριάτου.

»Οι σοσιαλιστές, λοιπόν, πρέπει να εξηγήσουν στις μά
ζες ότι γι* αυτούς δεν υπάρχει σωτηρία παρά στην επανα
στατική ανατροπή των κυβερνήσεών τους, και προς το σκο
πό αυτό πρέπει στη σημερινό πόλεμο να χρησιμοποιήσουμε 
όλες τις δυσκολίες αυτών των κυβερνήσεων».

Και παρακάτω ο Λένιν στο ίδιο βιβλίο του «Σοσιαλιστές 
και Πόλεμος» (σελ. 35) στην πολεμική του κατά των κα- 
ουτσκιστών (διάβαζε σήμερα: σταλινικών) γράφει:

«Αφαιρούν από το μαρξισμό με παντός είδους σοφίσμα
τα το επαναστατικό του πνεύμα, την ψυχή του, εξακολου
θούν να είναι μόνο οπαδοί του μαρξισμού ενώ αποκρούουν 
τα μέσα της επαναστατικής πάλης, την προπαγάνδα αυτής 
της πάλης, και την επαναστατική εκπαίδευση των μαζών.

»Δεν μπορούμε να προείπουμε ακριβώς ποια στιγμή θα 
εκραγεί το επαναστατικό κίνημα, ούτε αν θα γίνει κατά τη 
διάρκεια του πρώτου ή του δεύτερου ιμπεριαλιστικού πολέ
μου, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι καθήκον μας να εργα- 
σθούμε γι* αυτόν το σκοπό».

0  Τρότσκι, η 4η Διεθνής και η ΕΣΣΔ

Δεν είναι μονάχα ο Λένιν που μαστιγώνει μ* αυτόν τον 
τρόπο τους καουτσκιστές τότε υπέρμ<χχους του σοσιαλπα- 
τριωτισμού. Δέκα χρόνια μετά το θάνατο του Λένιν (το 1934) 
ο Τρότσκι προέβλεπε ολοκάθαρα την επερχόμενη σύγκρουση 
και προειδοποιούσε έγκαιρα το ποτγκόσμιο προλεταριάτο με 
τα παρακάτω λόγια:

«Η γενική τάση της εξέλιξης είναι απόλυτα καθαρή: η 
μεταπολεμική περίοδος έχει απλά μετατραπεί σ’ ένα διάλειμ
μα ονάμεσα σε δυο πολέμους, και αυτό  το διάλειμμα τελειώ
νει μπροστά στα μάτια μας. Ένας νέος μεγάλος πόλεμος 
βρίσκεται στο κατώφλι. θα  είναι πιο σκληρός, πιο κοττα- 
στροφικός από τον προηγούμενό του. Το ίδιο το γεγονός αυ
τό βάζει στο κέντρο της προλεταριακής πολιτικής τη στά
ση απέναντι στον επερχόμενο πόλεμο. Ο φασισμός είναι ο 
πιο συνεπής δημιουργός και οργανωτής του. Χωρίς την προ
λεταριακή επανάσταση ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος είναι 
αναπόφευχτος. Σπρωγμένος από τις ανυπόφορες αντιφάσεις



τοο και τις συνέπειες της ήττας, ο γερμανικός ιμπεριαλισμός^ 
έχει αναγκαστεί να ξεσκίσει το ζουρλομανδύα του δημοκρα
τικού πατσιφισμού και να εμφανίζεται τώρα σαν η κύρια α
πειλή του συστήματος των Βερσαλλιών. Οι συνδυασμοί των 
κρατών στην ευρωπαϊκή ήπειρο ακολουθούν ακόμα, κατά 
κύριο λόγο, τη γραμμή των νικητών και των νικημένων.

»Jo εθνικό κράτος, που δημιουργήθηκε από τον καπι
ταλισμό στην πάλη ενάντια στον τοπικισμό του Μεσαίωνος 
έγινε ο κλασικός στίβος του καπιταλισμού. Αλλά πριν κα
λά καλά σχηματιστεί έγινε φρένο στην οικονομική και πο
λιτιστική ανάπτυξη. Η αντίφαση ανάμεσα στις παροιγωγι- 
κές δυνάμεις και τα πλαίσια του εθνικού κράτους, σε συν
δυασμό με την κύρια αντίφαση — ανάμεσα στις παραγωγι
κές δυνάμεις και την ατομική ιδιοχτησία στα μέσα παρα
γωγής — κάνει την κρίση του καπιταλισμού κρίση του πα
γκόσμιου κοινωνικού συστήματος..* Με την κατάργηση της 
ατομικής ιόιοχτησίας στα μέσα παραγωγής οι παραγωγι
κές δυνάμεις μπορούν, όπως δείχνει η εμπειρία της ΕΣΣΔ, 
να πετύχουν μια ανώτερη ανάπτυξη ακόμα και μέσα στα 
πλαίσια ενός κράτους. Αλλά μόνο η κατάργηση της οιτομι- 
κής ιόιοχτησίας όπως και των κρατικών συνόρων ανάμεσα 
στα έθνη μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για ένα 
νέο οικονομικό σύστημα: τη σοσιαλιστική κοινωνία.

»Η υπεράσπιση του εθνικού κράτους, πρώτα απ* όλα στη 
βαλκανοποιημένη Ευρώπη — την κοιτίδα αυτή του εθνικού 
κράτους — είναι, με την πλήρη έννοια της λέξης, ένα αντι
δραστικό καθήκον. Το εθνικό κράτος με τα σύνορά του, τα 
διαθοττήριά του, το νομισματικό του σύστημα, τα τελωνεία 
και το στρατό του για την προστασία των συνόρων, έχει γί
νει ένα τρομερό εμπόδιο στην οικονομική και πολιτιστική 
ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Το καθήκον του προλεταριάτου 
δεν είναι η υπεράσπιση του εθνικού κράτους, αλλά η πλή
ρης και τελική καταστροφή του. Ένας «σοσιαλιστής» που 
διακηρύττει την υπεράσπιση της πατρίδας δεν είναι παρά έ
νας αντιδραστικός μικροαστός στην υπηρεσία του παρακμα
σμένου καπιταλισμού. Μόνο το κόμμα εκείνο που ήδη έχει 
κηρύξει έναν αδιάλλαχτο πόλεμο ενάντια στο εθνικό κρά
τος στην περίοδο της ειρήνης, μπορεί να μη δεθεί στο εθνικό 
κράτος την περίοδο του πολέμου, να μην ακολουθήσει τον πο- 
λεμικό χάρτη, αλλά το χάρτη της ταξικής πάλης. Μόνο με 
την πλήρη συνειδητοποίηση του αντικειμενικά αντιδραστικού 
ρόλου του ιμπεριαλιστικού κράτους μπορεί η προλεταριακή
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πρωτοπορία να γίνει απρόσβλητη απ’ όλες τις μορφές του 
σοσιαλπατριωτισμού. Αυτό σημαίνει ότι μια πραγματική ρή
ξη με την ιδεολογία και την πολιτική της «υπεράσπισης της 
πατρίδας» είναι δυνατή μόνο από τη σκοπιά της διεθνούς 
προλεταριακής επανάστασης... Το καθήκον της πλήρους ε
θνικής αυτοδιάθεσης και της ειρηνικής συνεργασίας όλων 
των λαών της Ευρώπης μπορεί να λυθεί μόνο στη βάση της 
οικονομικής ενοποίησης της Ευρώπης, απαλλαγμένης από 
την αστική κυριαρχία. Το σύνθημα των Ενωμένων Σοσιαλι
στικών Πολιτειών της Ευρώπης είναι ένα σύνθημα όχι μόνο 
για τη σωτηρία των βαλκανικών ή παραδουνάβιων λαών αλ
λά και για τη σωτηρία των λαών της Γερμανίας και της 
Γαλλίας».

Στο ίδιο προγραμμοττικό κείμενο (που έχει τίτλο «Ο πό
λεμος και η 4η Διεθνής») ο Τρότσκι δεν αφήνει καμιά αμ
φιβολία για τη στάση των επαναστατών μαρξιστών απένα
ντι στην ΕΣΣΔ μέσα στον πόλεμο:

«Η υπεράσπιση της Σοβιετικής ' Ενωσης ενάντια στα χτυ
πήματα των καπιταλιστών εχθρών, ανεξάρτητα από τις πε
ριστάσεις και τις άμεσες αιτίες της σύγκρουσης, είναι το 
στοιχειώδες και επιταχτικό καθήκον κάθε τίμιας εργατικής 
οργάνωσης... Κάθε μεγάλος πόλεμος, ανεξάρτητα από τα αρ
χικά κίνητρά του, πρέπει να θέσει ξεκάθαρα το ζήτημα της 
στρατιωτικής επέμβασης ενάντια στην ΕΣΣΔ... Στην υπάρ- 
χουσα κατάσταση μια συμμαχία της ΕΣΣΔ με ένα ιμπερια
λιστικό κράτος ή με ένα ιμπεριαλιστικό συνασπισμό ενάντια 
σ* έναν άλλο, σε περίπτωση πολέμου, δεν μπορεί με κανένα 
τρόπο να αποκλειστεί. Το διεθνές προλεταριάτο δε θα αρνη- 
θεί να υπερασπίσει την ΕΣΣΔ, ακόμα κι αν αυτή βρεθεί υπο
χρεωμένη να μπει σε μια στρατιωτική συμμοτχία με κάποιους 
ιμπεριαλιστές ενάντια σε άλλους. Αλλά σ* αυτή την περί
πτωση, ακόμα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, το διε
θνές προλεταριάτο πρέπει να διαφυλάξει την πλήρη πολιτι
κή ανεξαρτησία του από τη σοβιετική διπλωματία και γΓ αυ
τό επίσης από τη γραφειοκρατία της 3ης Διεθνούς. Παραμέ- 
νοντας ο αποφασισμένος και αφοσιωμένος υπερασπιστής του 
εργατικού κράτους στην πάλη με τον ιμπεριαλισμό, το διε
θνές προλεταριάτο δε θα γίνει ωστόσο ένας σύμμοιχος των 
ιμπεριαλιστών συμμάχων της ΕΣΣΔ. Το προλεταριάτο μιας 
καπιταλιστικής χώρας που θα βρίσκεται σε συμμαχία με την 
Γ.ΣΣΛ πρέπει να διατηρήσει πλήρως και ολοκληρωτικά την 
ασυμβίβαστη εχθρότητά του στην ιμπεριαλιστική κυβέρνηση
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της δικής του χώρας. Μ* αυτή την έννοια η πολιτική του δε 
θα διαφέρει από την πολιτική του προλεταριάτου μιας χώ- “ 
ρας που πολεμάει ενάντια στην ΕΣΣΔ. Αλλά στη σφαίρα 
των πραχτικών δραστηριοτήτων μπορεί να προκόψουν αξιό
λογες διαφορές που θα εξαρτηθούν από τη συγκεκριμένη 
μορφή του πολέμου. Για παράδειγμα, θα ήταν παράλογο και 
εγκληματικό σε περίπτωση πολέμου ανάμεσα στην ΕΣΣΔ και 
στην Ιαπωνία το αμερικάνικο προλεταριάτο να σαμποτάρει 
την οτποστολή αμερικάνικων πολεμοφοδίων στην ΕΣΣΔ. Αλ
λά το προλεταριάτο μιας χώρας που θα πολεμούσε ενάντια 
στην ΕΣΣΔ θα ήτοα/ απόλυτα υποχρεωμένο να κοιταφύγει σε 
τέτοιου είδους πράξεις — απεργίες, σαμποτάζ κλπ... Η πολι
τική του προλεταριακού κόμματος τόσο σε «σύμμαχη» όσο 
και σε μια εχθρική ιμπεριαλιστική χώρα πρέτίει επομένως 
να κατευθόνεται στην επαναστατική ανατροπή της αστικής 
τάξης και στην κοιτάληψη της εξουσίας».

Το ΚΚΕ δεν ακολούθησε αυτό το δρόμο της επαναστα- 
τικής εχθρότητας προς την καπιταλιστική κυβέρνηση μέσα 
στον πόλεμο. Αντίθετα, στήριξε μια τέτοια κυβέρνηση (του 
Γ. Παπανδρέου) και χώθηκε βαθιά στο  βάλτο του σοσιαλ- 
πατριωτισμού παραδίνοντας την εξουσία που του εμπιστεύ
τηκαν οι λαϊκές μάζες στα χέρια της ντόπιας καπιταλιστι
κής και της ξένης ιμπεριαλιστικής αντίδροισης. Η σταλινι- 
σμένη Κομμουνιστική Διεθνής, που κατάντησε ένα απλό φε
ρέφωνο της σοβιετικής διπλωματίας, οργάνωσε τις ήττες της 
επανάστασης (στη Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία κι αλλού) και 
τέλος αυτοδιαλύθηκε επαίσχυντα υπακούοντας σ* ένα νεύμα 
του Στάλιν. Ο σταλινισμός και η Διεθνής του σαν ρεύμα μέσα 
στο παγκόσμιο εργατικό κίνημα πρόδωσαν το επαναστατι
κό πρόγραμμα και τις παραδόσεις του Μαρξ και του Λένιν.
Ο τροτσκισμός και η 4η Διεθνής έσωσοιν την τιμή του κομ
μουνισμού υποστηρίζοντας αλύγιστα το πρόγραμμα αυτό και 
ποτίζοντας το δέντρο της διαρκούς επανάστασης με το πο
λύτιμο αίμα του Τρότσκι και των καλύτερων διεθνιστών α
γωνιστών.

Οι σκέψεις του επαναστάτη διεβνιστή

Πραγματικά — στοχαζόταν ο Αλέκος — αν τα Κ.Κ. δεν 
είχαν κατρακυλήσει σ* αυτό το βάραθρο της προδοσίας κι
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αν η Κ.Δ. χρησιμοποιούσε τα τεράστια μέσα που διαθέτει 
 ̂ το πρώτο εργατικό κράτος, και ακολουθούσε την επαναστα

τική λενινιστική πολιτική, η «καπιταλιστική αλυσίδα» της Ευ
ρώπης θα άνοιγε σε κάποιο χαλκά, «στο πιο αδύνατό της 
σημείο», και η επαναστατική φλόγα θα μεταδιδόταν σ* όλο 
τον κόσμο. ' Ετσι, με αυτή την πολιτική θα πετυχαίναμε την 
ανοττροπή του καπιταλισμού, καθώς και τη σωτηρία και α
παλλαγή τελικά της Σοβιετικής Ρωσίας απ’ το καπιταλιστι
κό περικύκλωμα και τους ύποπτους συμμάχους της.

Αντί γι* αυτή την ταξική τοποθέτηση, η σταλινική ηγε
σία της Σοβιετικής ' Ενωσης συμμάχησε πρώτα με το χι
τλερικό φασισμό, και έπειτα με τους αγγλοαμερικάνους με- 
γαλοκαπιταλιστές και, ανεξάρτητα από τις διάφορες συμμα- 
χίες της, διέλυσε την Κ.Δ. υ π ο χ ρ ε ώ ν ο ν τ α ς  τα κομ
μουνιστικά κόμματα να συνεργαστούν με τις εθνικές τους κυ
βερνήσεις και να συντελέσουν στη φρίκη του πολέμου. Ενώ 
ο μοναδικός, φυσιολογικός και σίγουρος σύμμαχός της ήταν 
το παγκόσμιο προλεταριάτο.

Το ΚΚΕ, προσανατολισμένο επίσημα με την οπιόφαση 
της 6ης ολομέλειας της Κ.Ε. του 1934 για μια αστική δη
μοκρατία, λάνσαρε μέσα στους εργάτες το σύνθημα της «λαϊ
κής δημοκροττίας», παρόλο που αυτό είναι το σύνθημα που 
καταπολέμησε ο Λένιν στο βιβλίο του «Η Προλεταριακή Επα
νάσταση και ο Αποστάτης Κάουτσκυ» με τα πιο τσουχτερά 
λόγια. Αργότερα δέχτηκε, υποστήριξε και συμμετέσχε σε 
μια κυβέρνηση «εθνικής ενότητας» μαζί με αστούς πολιτικούς 
( Ποιπανδρέου κ.ά.).

Η ιστορική αλήθεια είναι πως μέσα σε μια κοινωνία τα
ξική δεν υπάρχει τόπος για μια ενδιάμεση δημοκροιτία «λαϊ
κή» ή «αληθινή». Ή η αστική δημοκρατία θα υπάρχει, ή η 
προλεταριακή δημοκρατία, που γίνεται και επικρατεί με το 
γκρέμισμα της αστικής εκμεταλλεύτριας τάξης και της δη
μοκρατίας της. Να τι λέει ο Λένιν στο βιβλίο του «Η Προ
λεταριακή Επανάσταση» σχετικά με τη μορφή της δημοκρα
τίας:

«...Είναι φανερό πως δεν μπορούμε να μιλάμε για «κα- 
θαρή δημοκρατία» όσο υπάρχουν διαφορετικές τάξεις, εκτός 
πια αν κοροϊδεύουμε την κοινή λογική και την ιστορίου Η 
«καθαρή δημοκρατία» δεν είναι παρά υποκριτική φράση φι
λελεύθερου, προορισμένη να εξαπατήσει τους εργάτες. Η ι
στορία ξέρει μονάχα την αστική δημοκρατία που αντικατέ-
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στήσε το φεουδαλισμό, και την προλεταριακή δημοκρατία 
που θ’ αντικαταστήσει την αστική.

»'Οσο περισσότερο αναπτυγμένη είναι η δημοκρατία, τ5- 
σο περισσότερες πιθανότητες έχει, σε περίπτωση πολιτικής 
διαφωνίας βαθιάς και επικίνδυνης για την αστική τάξη, να 
στραφεί προς τη σφαγή και τον εμφύλιο πόλεμο».

Και σε συνέχεια ο Λένιν αναφέρει σειρά παραδείγματα 
στις διάφορες χώρες της αστικής δημοκρατίας Ευρώπης — 
Αμερικής για τις επιθέσεις κατά των εργατών, καθώς τους 
διωγμούς και τις οργανωμένες σφαγές εναντίον των μπολσε
βίκων τον Απρίλη του 1917 στη ρωσική «λαϊκή δημοκρατία». 
Εξηγεί επίσης πως απ’ αυτό δε σημαίνει πως δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούμε τον αστικό κοινοβουλευτισμό. Γράφει:

«"Εμείς", επαναστάτες μαρξιστές, δεν κάναμε ποτέ μας 
είδωλο την "καθαρή” (αστική) δημοκρατία... "Εμείς”, επα
ναστάτες μαρξιστές, δε βγάλαμε ποτέ στο λαό λόγους, ό
πως αρέσκονταν να εκφωνούν οι καουτσκιστές όλων των ε
θνών, έρποντας μπροστά στην αστική τάξη, ζητώντας να μι- 
μηθούνε τα αστικά κοινοβούλια, αποκρύβοντας τον αστικό 
χαρακτήρα της σημερινής δημοκρατίας, και αρκούμενοι να 
ζητούν τη διεύρυνσή της και την ολοκλήρωσή της. “Εμείς” 
λέγαμε στην αστική τάξη: Εκμεταλλευτές και υποκριτές που 
είσαστε, μιλάτε για δημοκρατία και σε κάθε σας βήμα ορ
θώνετε χιλιάδες φραγμούς, για να εμποδίσετε τις καταπιε- 
ζόμενες μάζες να πάρουνε μέρος στην πολιτική ζωή. Παίρ
νουμε τα λόγια σας και απαιτούμε υπέρ των μαζών τη διεύ
ρυνση της αστικής σας δημοκρατίας, για να προετοιμάσουμε 
τις μάζες για την επανάσταση που θα σας ανατρέφει εσάς 
τους εκμεταλλευτές. Κι αν εσείς οι εκμεταλλευτές κάνετε 
πως αντιστεκόσαστε στην προλεταριακή μας επανάστοιση, θα 
σας τσακίσουμε αλύπτρτα, θα σας στερήσουμε από τα πολιτι
κά σας δικαιώματα και κάτι άλλο ακόμα: θα σας αρνηθού- 
με το ψωμί γιατί στην προλεταριακή μας δημοκρατία οι εκ
μεταλλευτές δε θα ’χουν δικαιώματα, θα στερηθούν κι 'από 
νερό κι από φωτιά, γιατί είμαστε αληθινοί σοσιαλιστές εμείς 
και όχι σοσιαλιστές οπερέτας σαν τους Σάιντεμαν και τους 
Κάουτσκυ. Αυτή είναι η γλώσσα που μιλήσαμε και που θα 
μιλάμε «εμείς» οι επαναστάτες μαρξιστές και να γιατί οι κα· 
ταπεζόμενες μάζες θα είναι μαζί μας ενώ οι Σάιντεμαν και
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οι Κάουτσκυ θα ριχτούνε μέσα στον σκουπιδοτενεκέ των απο
στατών» (3).

Αλλά ας αχήσουμε τώρα τις παραθέσεις από το Λένιν 
και ας <αναγυρίσουμε στη συζήτηση που διακόψαμε.

Κομμουνιστικές αρχές και πολιτική
ι

— Είστε παλαιό μέλος του ΚΚΕ — συνέχισε την επιχειρη
ματολογία του ο Αλέκος — και θα έχετε διαβάσει Λένιν που 
αναφέρει σχετικώς για τις περιπτώσεις συνεργασίας, ενιαίου 
μετώπου, μεταξύ ενός κομμουνιστικού κόμματος με άλλα ερ
γατικά ή αστικοδημοκρατικά κόμματα. Ποτέ και σε καμιά 
περίπτωση, λέει ο Λένιν, δεν μπορεί να γίνεται αυτό σε βά
ρος των αρχών μας, της πολιτικής μας, του σκοπού μας, της 
ταξικής διαπαιδαγώγησης των μελών μας. Αντίθετα, η ηγε
σία του ΚΚΕ μέσα σ* αυτό τον πόλεμο συμμάχησε και συνερ
γάζεται με τα διάφορα αστικά ψευτοδημοκρατικά κόμματα 
εγκαταλείποντας όλα τα παραπάνω, αρχές και σκοπούς, που 
αποτελούν το θεμέλιο ενός κομμουνιστικού κόμματος, και 
συνειδητά υποτάχτηκε στις αρχές και τους σκοπούς της α
στικής τάξης, της αστικής ιδεολογίας.

»Από αυτή τη συνεργασία - συμμαχία προέρχεται και η 
θέση κι η απόφαση της ηγεσίας του ΚΚΕ να αποσύρει και 
να απαγορεύει την κυκλοφορία όλης της μαρξιστικής φιλο
λογίας στην πολεμική περίοδο, πράγμα που αποτελεί απα
ραίτητη προϋπόθεση για την κατάρτιση των μελών του, κα
θώς επίσης και οι διώξεις και οι συλλήψεις των διεθνιστών - 
λενινιστών που υποστηρίζουν και διαδίδουν τις ταξικές επα- 
ναστατικές ιδέες.

»Αλλά τότε τι κομμουνιστικό κόμμα είναι αυτό: που α
παγορεύει να στρέφονται οι εργάτες κατά του πολέμου, κατά 
της πατρίδας των αστών, κατά των εκμεταλλευτών τους, που 
οππχγορεύει στα μέλη του να κυκλοφορούν και να δκιβάζουν 
κομμουνιστικά βιβλία, που διώκει και συλλαμβάνει, φυλακί
ζει και εξοντώνει όσους μένουν πιστοί στις μαρξιστικές - λε- 
νινιστικές ιδέες;

3) Λτνόσπαομα, $α λέγαμε, κομμένο και ραμμένο στα  μέτρα της 
σταλινικής ηγεσίας.
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Ο σταλινικός ανακριτής διέκοψε το λενινιστή (τροτσκι- 
στή) Αλέκο:

— Οι μάζες πιστεύουν στο ΚΚΕ, πιστεύουν στην πολιτι
κή του και το ακολουθούν και δίνουν θυσίες yi* αυτό...

— Οι μάζες ακολουθούν το ΚΚΕ, όχι χάρη στην ορθότη
τα της πολιτικής του, απαντά ο Αλέκος, αλλά χάρη στους 
δεσμούς που έχουν οι μάζες μ* αυτό, και στην παράδοση που 
έχει αφήσει στις μάζες από τους παλιούς ταξικούς, αντιπο
λεμικούς και επαναστατικούς αγώνες, που διεξήγαγε στα 
χρόνια του Λένιν και του Τρότσκι. Γι' αυτό, την οτπαλλαγή 
τους από τη φρίκη και την κόλαση του πολέμου την περιμέ
νουν και τη ζητούν από το παλιό ΚΚΕ το ιστορικό. Το ίδιο 
συμβαίνει και με την περίπτωση που οι εργατικές μάζες ακο
λουθούν την πολιτική της Σοβιετικής Ρωσίας. Αυτό συμβαί
νει (και δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση) χάρη στο κύ
ρος, το γόητρο, την ακτινοβολία και την παράδοση, που ά
φησε η Οχτωβριανή Επανάσταση του Λένιν και του Τρότσκι 
όταν διακήρυττε στους λαούς τον αγώνα κατά του αστικού 
καθεστώτος, της εκμετάλλευσης και του πολέμου. Σαν πα
λιός αγωνιστής ασφαλώς θα ξέρετε πως η εποοκχστατική 
μαρξιστική θεωρία στηρίζεται πάνω στις αρχές της θεωρί
ας της πάλης των τάξεων και του προλεταριακού διεθνισμού.

»0 Στάλιν, εκπρόσωπος της σοβιετικής αριστοκροιτίας - 
γραφειοκρατίας, αφαίρεσε και το ένα και το άλλο. Κράτη
σε μόνο τον τίτλο «μαρξιστές - λενινιστές». Αλλά ο «μαρξι
σμός - λενινισμός» με κομμένα τα πόδια (και σ* αυτή την 
περίπτωση τα πόδια του είναι η ανειρήνευτη ταξική πάλη 
και ο προλεταριακός διεθνισμός) δεν προχωρεί, δεν πάει 
μπροστά. Αντίθετα στεριώνει τα τρικλίζοντα πόδια του κα
πιταλισμού, σε βάρος των εκμεταλλευομένων».

Μην έχοντας τι άλλο να πει ο σταλινικός ανακριτής, κα- 
τακεραυνοβολη μένος από τα ατράνταχτα λενινιστικά - ταξι
κά επιχειρήματα του αντιπάλου του, σηκώθηκε και βηματί
ζοντας προς την πόρτα του γραφείου είπε:

— Βλέπω ότι είσαι ένας ειλικρινής εργάτης κομμουνι
στής αλλά σου συστήνω να φύγεις απ’ αυτή την οργάνωση, 
γιατί οι ηγέτες της είναι πράκτορες της Γκεστάπο.

Η μεγάλη μορφή του Π. Πουλιόπουλου

Αυτή τη σιχαμερή συκοφαντία — που ήταν άλλωστε συ
νηθισμένη στο σταλινικό τύπο — δεν πρέπει να την πίστευε



ούτε αυτός ο ίδιος, γιατί τα μάτια  του απέφευγαν να αντι
κρίσουν τον τρότσκι στή. Εβλεπαν στο δάπεδο του γραφείου.

.«Γνώρισα τον Παντελή Πουλιόπουλο, απαντά ο Αλέ
κος. Υπήρξε ένας μαχητής επαναστάτης διανοούμενος, κορυ
φαίος μαρξιστής - λενινιστής στην ιστορία του εργοαικού ε- 
ποτναστατικού κινήματος της χώρας μας, που κράτησε ψηλά 
την ταξική επαναστατική σημαία του προλεταριάτου μέχρι 
τη στιγμή που στήθηκε μπροστά στο φασιστικό εκτελεστικό 
απόσπασμα μαζί με τους συντρόφους του Γ. Ξυπόλυτο, Γιαν- 
νακό, Μακρή, καλώντας τους Ιταλούς φαντάρους στη μητρι
κή τους γλώσσα, να συναδελφωθούν μαζί τους και να τερ
ματίσουν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

(Αλλά θα χρειαστεί εδώ να ανοίξουμε μια νέα παρένθε
ση στη συζήτηση για να πούμε δυο λόγια για την πολιτική 
φυσιογνωμία και το έργο του αξέχαστου αυτού αγωνιστή:

Ο Παντελής Πουλιόπουλος, παλιός γραμματέας του 
ΚΚΕ, ηγέτης της αντιπολιτευτικής ομάδας «Σπάρτακος», θε
μελιωτής του κινήματος της 4ης Διεθνούς (τροτσκιστών) 
στην Ελλάδα, έγκαιρα (από το 1934) στο βιβλίο του «Δη
μοκρατική ή Σοσιαλιστική Επανάσταση στην Ελλάδα;» δια
πίστωσε, κατάγγειλε και πρόβλεψε την οικτρή εξέλιξη του 
ΚΚΕ και τους κινδύνους για το εργατικό επαναστατικό κί
νημα στη χώρα μας, οπτό τον προσανατολισμό και την πολι
τική που αυτό χάραξε.

Στο βιβλίο του «Βασιλεία, Δημοκρατία, Κομμουνισμός» 
(1935) γράφει για το ΚΚΕ: «...Διατηρώντας όλη την παρα- 
δομένη φρασεολογική τυπικότητα του «λενινισμού» και με 
την αίγλη της ΕΣΣΔ, συνδέεται με την εργατική τάξη, μα α
ποτελεί έναν εμποδιστικό φραγμό στην ταξική της συνειδη- 
τοποίηση και στην προοδευτική ανάπτυξη του επαναστατι
κού της κινήματος. Ο ιστορικός ρόλος που επιφυλάσσεται 
στο κόμμα αυτό είναι γενικά ο ίδιος που παίξανε και θα 
παίζουν πάντα στη σημερινή εποχή όλα τα μικροαστικά κόμ
ματα σε όλες τις αστικές χώρες: «αριστερός» βοηθός της 
καπιταλιστικής αντίδρασης. ' Οταν οι μικροαστικές μάζες θα 
απογοητευθούν σίγουρα από τη διάψευση των απατηλών του 
υποσχέσεων (δεν είναι απάτη πως ο πόλεμος μπορεί να κα- 
ταργηθεί με δημοψηφίσματα; πως μια αστική εθνοσυνέλευ
ση και μια κυβέρνηση Παεπανδρέου... θέου, «δημοκρατικών 
αξιωματικών» και Καλομοίρη θα απαλλοτριώσει το ξένο κε
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φάλαιο; πως μια «εθνοσυνέλευση εκλεγμένη με απόλυτα ε* 
λεύθερες αναλογικές εκλογές» θα βγάλει το λαό από την 
καταστροφή κάτω από την καπιταλιστική κυριαρχία; κλπ., 
κλπ.) — τότε από το κόμμα της ψευτοεπαναστατικής ελπίδας 
οι μικροαστοί θα στραφούνε στο κόμμα της αντεπαναστατι- 
κής απελπισίας, δηλαδή στον πραγματικό φασισμό. Γιατί αυ
τός θα διαδεχότανε, μέσα σε τέτοιες συνθήκες κοινωνικής α
ναστάτωσης, τις διχτατορίες, α υ λ ικ ές  ή «δημοκρατικές», που 
αναπόφευγα θα χρεοκοπήσουν... Να γιατί λέμε ότι και το 
ΚΚΕ χάθηκε ως επαναστατικό κόμμα για την εργατική τά
ξη. Δεν πρόκειται για «ταχτική διπλωματική μανούβρα» του 
ΚΚΕ, όπως με αφέλεια θέλουν να πιστεύουν πολλοί εργάτες 
οπαδοί του. Εδώ έχουμε τώρα τον τέλειο, τον οριστικό εκφυ
λισμό του κόμματος αυτού. Δεν μπορεί τόσο φοβερές προδο
τικές πράξεις να *ναι απλές μανούβρες, όχι. Γμρισμός δεν 
υπάρχει πια από τώρα και πέρα. Για το οριστικά εκφυλι
σμένο ΚΚΕ περισσότερο ίσως παρά για κάθε άλλο εθνικό 
τμήμα της Κ.Δ., αληθεύει σήμερα απόλυτα του ποιητή: «Α
φήστε κάθε ελπίδα όσοι μπαίνετε δω μέσα!». Η ιστορία έ
βαλε σταυρό στο ΚΚΕ. Το προλεταριάτο πρέπει και στην 
Ελλάδα να δημιουργήσει το επαναστατικό κόμμα της τάξης 
του.

»Τους τίμιους, τους αδιάφθορους ταξικά, τους δραστήρι
ους προλετάριους που για την αίγλη της Ρωσικής Επανά
στασης παρασύρονται από αυτό το ψεύτικο πια Κομμουνι
στικό Κόμμα, έχουμε καθήκον να τους αποσπάσουμε από 
την καταστρεπτική επιρροή του κεντρισμού. Έχουμε καθή
κον ιερό σήμερα να αγωνιστούμε για να διαλύσουμε ορι
στικά τη σταλινική κλίκα. Αυτό είναι το σηματικότερο επί
καιρο δίδαγμα από τα τωρινά γεγονότα στην Ελλάδα. Και 
στις εκατοντάδες τα ηρωικά θύματα που κάτω από την ψεύ
τικη πια κομμουνιστική σημαία αυτού του κόμματος βασανί
ζονται στις φυλακές και στα ξερονήσια πρέπει με αδερφική 
υπομονή, συντροφικά να εξηγήσουμε πόσο εγκληματικά και 
μάταια οπατάλησε τους θησαυρούς της αυτοθυσίας τους μια 
κλίκα που συμμαχεί ανοιχτά με τους πιο άσπονδους εχθρούς 
της εργατικής τάξης. Και να τους καλέσουμε να χαρίσουν 
τους θησαυρούς αυτούς στην τάξη τους, στο νέο Επαναστα
τικό της Κόμμα»),

Ο σταλινικός ανακριτής έστεκε πίσω από την πόρτα του



γραφβίου δεχόμενος τη ριπή των επιχειρημάτων του ιδεολογι
κού του αντιπάλου, που ανέλαβε την υπεράσπιση του κορυ

φαίου επαναστάτη μαχητή διανοούμενου ηγέτη Παντελή 
Πουλιόπουλου από την απαίσια, αισχρή κι on/έντιμη συκο
φαντία. Έ στεκε όρθιος και οι νευρικές κινήσεις του έδει
χναν άνθρωπο που ένιωθε να περισφίγγεται από μια δυνα
τή μέγγενη σ* όλο του σώμα. Έ βαζε τα χέρια του στις τσέ
πες του παντελονιού του, του σακακιού του, του γιλέκου 
του και τον στενοχωρούσε ο γιακάς του πουκαμίσου του, μα 
δεν έφευγε. Και δεν έφευγε όχι από ευγένεια στο συνομιλητή 
του, αλλά για να μη δείξει στον υπεύθυνο της Πολιτοφυλα
κής, που παρακολουθούσε με ενδιαφέρον τη συζήτηση, ότι 
ηττήθηκε.

Τέλος έβγαλε το ρολόι του και φεύγοντας ξεστόμισε 
τα τελευταία του λόγια:

— Μπορεί να ήταν επαναστάτης ο Πουλιόπουλος αλλά 
παρασύρθηκε... Και τώρα σου μιλώ σαν αστυνομία: να σκε- 
φτείς στο κρατητήριό σου αυτά που σου είπα.

Μαζί με τους άλλους στο κρατητήριό

«Σαν αστυνομία», «σαν αστυνομία», η λέξη αυτή του στα
λινικού ανακριτή στριφογύριζε στο μυαλό του διεθνιστή - 
κομμουνιστή Αλέκου. Σαν αστυνομία που συνέλαβε ποιους; 
Κατεβαίνοντας τη σκάλα, συνοδεία, για το κρατητήριό του, 
ένιωθε να γίνονται θρύψαλα σαν καρυδότσοφλα κάτω από 
τα τακούνια του όλα τα επιχειρήματα και η πολιτική που 
του ανέπτυξε ο απεσταλμένος σταλινικός ανακριτής. Ένιω
θε τον εαυτό του ικανοποιημένο, γιατί βγήκε στην ιδεολο
γική συζήτηση νικητής. Στο κρατητήριό οι σύντροφοί του τον 
υποδέχτηκαν περασμένα μεσάνυχτα με ένα ύφος ανυπόμονο 
και ερωτηματικό:

— Ήρθες;... Τι έγινε;... Βλέπαμε που άργησες και νο
μίζαμε πως... πως θα σε είχανε πάρει...

Ο Νικόλας μονολογούσε για το κατάντημα της ηγεσίας 
του ΚΚΕ και γενικά του σταλινισμού, προσπαθώντας να 
δώσει μια εξήγηση και να βρει την αιτία, για τη στάση που 
κρατά η σταλινική ηγεσία απέναντι στους διεθνιστές - κομ
μουνιστές. Έ νας άλλος της ομάδας των τροτσκιστών (α
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νάμεσα στους οποίους υπήρχαν και σομπαθούντες εργάτες) 
χαρακτήριζε τη σταλινική γραφειοκρατία σαν μια γάγγραι
να που βγήκε στο σώμα του εργατικού κινήματος.

— Δεν πρέπει να ξεχνάμε — είπε ο Αλέκος επεμβαίνο- 
ντας στη συζήτηση για να δώσει κι αυτός τις δικές του ε
ξηγήσεις — ότι η πρώτη προλεταριακή επανάσταση έγινε 
στη Ρωσία, σε μια χώρα οικονομικά και πολιτιστικά καθυ
στερημένη, που σε λίγο απομονώθηκε μέσα σε καπιταλιστι
κό κλοιό επειδή, με την προδοσία της σοσιαλδημοκρατίας, 
δεν επικράτησε η επανάσταση στις άλλες χώρες της Ευρώ
πης, ή τουλάχιστο στις κυριότερες απ’ αυτές. Έ τσ ι η Ρω
σ ία  αντιμετώπισε τρομερά προβλήματα κι εμπόδια στο εσω
τερικό της. Η μόνη λύση για να βγει από αυτή την απομό
νωση και πίεση εξωτερικά και εσωτερικά, ήτοςν η συνέχιση 
της πολιτικής του μπολσεβικισμού* δηλαδή της προετοιμασί
ας και της εργασίας, με το συνεχή και ασταμάτητο ταξικό 
αγώνα από το διεθνές προλεταριάτο και τα κομμουνιστικά 
κόμματα των καπιταλιστικών χωρών, για την επέκταση της 
προλεταριακής επανάστασης στον κόσμο.

»Αντί γι’ αυτή την πολιτική, που είναι σύμφωνη με τη 
μαρξιστική διεθνιστική θεωρία της «διαρκούς επανάστασης» 
που υποστήριξε ο Τρότσκι, επικράτησε η αντιδραστική θεω
ρία του Στάλιν για το «σοσιαλισμό σε μια μόνη χώρα». Η 
θεωρία αυτή που μετά το θάνατο του Λένιν καλλιεργήθηκε, 
μαζί με τις οργανωτικές παραβάσεις του Στάλιν (είσοδος 
χιλιάδων νέων μελών στο κόμμα ότοτν ο Τρότσκι βρισκόταν 
σε ανάρρωση, αποκλεισμός αργότερα της λενινιστικής αντι
πολίτευσης από τα συνέδρια του κόμματος με ψεύτικες κα
τηγορίες από το μηχανισμό που πήρε στα χέρια του ο Στά
λιν), βρήκε απήχηση στα κουρασμένα οπτό το μακρύ εμφύ
λιο πόλεμο και τις στερήσεις μέλη (παλαιά και νέα) του 
κόμματος, καθώς και στις ρωσικές λαϊκές μάζες και στο 
προλεταριάτο. «Εκάναμε την επανάσταση στη χώρα μας — 
τους έλεγ<χν — τώρα θα μπορέσουμε ν* απολαύσουμε τους 
καρπούς και τ’ αγαθά της». Ξεκινώντας από αυτή τη θεω
ρία, η σοβιετική γραφειοκρατία και οι υποταχτικές της η
γεσίες των σταλινικών κομμάτων υπονόμευσαν ουσιαστικά 
τα επαναστατικά γεγονότα που ξέσπαγαν στις διάφορες χώ
ρες, Κίνα το 1925 - 1927, Γερμανία 1930-33, Ισπανία το 1936, 
Γαλλία το 1936, Ελλάδα το 1943 - 1944 κ.ά. Αποτέλεσμα αυ
τής της ολέθριας για τα συμφέροντα του παγκόσμιου προ-
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Χεταριάτου πολιτικής, ήταν και είναι να μη γίνει ούτε η 
επανάσταση στις καπιταλιστικές χώρες, ούτε ο σοσιαλισμός 
«τη Σοβιετική Ρωσία.

»Μέσα σε μια χώρα που δεν υπάρχουν τόσα αγαθά για 
να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων των μελών της κοινω
νίας δεν γίνεται σοσιαλισμός, θα  ικανοποιούνται μόνο οι α
νάγκες των μελών του μηχανισμού του κόμματος, και γενι
κά της γραφειοκρατίας των διοικούντων αυτή τη χώρα. (Αυ
τό δεν σημαίνει πως η επανάσταση δεν θα πρέπει να γίνε
ται σε χώρες που δεν είναι προχωρημένες οικονομικά. Το 
πρόβλημα αυτό λύνεται με το άπλωμα, όπως είπαμε, της 
προλεταριακής επανάστασης και σε άλλες χώρες). Μετά 
τα πρώτα χρόνια της επαναστατικής πλημμυρίδας στη Ρω
σία, οι ήττες της διεθνούς επανάστασης, η κούραση και η 
απογοήτευση των σοβιετικών μαζών, δημιούργησαν ευνοϊκές 
συνθήκες για την προώθηση και την επικράτηση μιας μερί
δας του μηχανισμού από εθνικοσυντηρητικά στοιχεία. Αυτά 
αποκτούσαν προνόμια και έτσι μεγάλωνε μια γραφειοκρα
τία από αρκετά εκατομμύρια σοβιετικούς αριστοκράτες. Με
τά το θάνατο του Λένιν, που όσο ζούσε στρεφόταν μαζί με 
τον Τρότσκι κατά των προνομίων, η γραφειοκρατία αυτή ρί
ζωσε και με τις διοικητικές μέθοδες του μηχανισμού απο
μόνωσε τις επαναστατικές - διεθνιστικές ιδέες της τότε αρι
στερής αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον Τρότσκι, την ο
ποία και εξόντωσε με ψεύτικες κατηγορίες και συκοφαντίες: 
(«Ο Τρότσκι θέλει να μας ρίξει σε καινούριες περιπέτειες», 
«Είναι εχθρός του λαού», «Είναι αντεπαναστάτης που συνερ
γάζεται με τους λευκούς» κλπ.), στέλνοντας τους αντιπολι
τευόμενους φυλακή και εξορία κατά χιλιάδες. Τα τεράστια 
αυτά πολιτικά και οικονομικά προνόμια που δημιούργησε η 
συντηρητική γραφειοκρατία για τον εαυτό της, χωρίς συμ
βόλαια και τίτλους ιδιοκτησίας, ήθελε να τα διατηρήσει και 
γι’ αυτό κατάργησε κάθε αντιπολίτευση μέσα στο κόμμα και 
χαρακτήρισε τους αντιπολιτευόμενους σαν «προδότες» του 
μαρξισμού - λενινισμού και όργανα του ταξικού εχθρού. Κα
τάργησε κάθε κριτική και έλεγχο εις βάρος της από οπουδή
ποτε κι αν προέρχεται, και στο κόμμα και σ’ όλη τη χώρα. 
Και για να επιτύχει αυτό, εξαπέλυσε την πιο σκληρή και 
βάρβαρη τρομοκραπία κατά των παλαιών μπολσεβίκων που 
υπεράσπιζαν τις ιδέες του Λένιν, μεταχειριζόμενη το ψέμα, 
την <χπάτη, το φόβο, τη φυλακή, την εξορία, και τέλος τις
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εκτελέσεις με σκηνοθετημένες δίκες. Το ότι ο σταλινισμός 
χρησιμοποιεί τη φυσική δία, την εξόντωση, ενάντια στους ι-.. 
δεολογικούς του αντιπάλους, είναι μια απόδειξη της αλήθει
ας για όσα κατηγορούν και καταγγέλλουν την προνομιούχα 
σοβιετική γραφειοκρατία οι διεθνιστές · κομμουνιστές (τρο- 
τοκιστές).

»Η γραφειοκρατία αυτή αποτελείται από τους μηχανι
σμούς που διευθύνουν τη χώρα σ’ όλους τους τομείς, και 
πρώτα πρώτα από το μηχανισμό του κόμμοπος και του κρά
τους, της οικονομίας, της στρατιωτικής ιεραρχίας, από όλους 
δηλαδή τους ανώτερους και ανώτατους αξιωματούχους όλων 
των σωμάτων, από τη φανερή και μυστική αστυνομία, τους 
δικαστικούς εισαγγελείς, τους ανώτερους πολιτικούς υπάλ
ληλους, τους νομάρχες, τους διπλωμάτες, τους συγγραφείς, 
τους δημοσιογράφους, τους τεχνικούς και οικονομικούς επι
στήμονες, τους διευθυντές εργοστασίων, προσθέτοντας βέ
βαια τις οικογένειες και τους συγγενείς τους. Οι διαφορές 
αποδοχών ανάμεσα στον εργάτη - τεχνίτη και το διευθυντή 
ενός εργοστασίου είναι μεγάλες, επομένως και η διαφορά 
στον τρόπο ζωής τους είναι μεγάλη. Έ τσ ι η σοβιετική κοι
νωνία χωρίζεται σ’ ένα πολυάριθμο στρώμα γραφειοκρατών 
(από τη μια μεριά) που παίρνουν αποφάσεις, απολαμβάνουν 
μεγάλα υλικά προνόμια, διαχειρίζονται ασύδοτα τα πάντα 
και στις πλατιές μάζες των εργαζομένων (από την άλλη) 
που υποχρεώνονται να εκτελούν ανεξέλεγκτα αυτές τις απο
φάσεις, να στερούνται πολλά, να σκύβουν το κεφάλι ή να 
λιβανίζουν τους ηγέτες, και που διώκονται σαν «εχθροί του 
λαού» από τη στιγμή που θα αμφισβητήσουν τα προνόμια 
και την αυταρχική εξουσία της γραφειοκρατίας. Αυτός ο 
ανταγωνισμός γραφειοκρατίας — μαζών είναι ο βασικός α
νταγωνισμός μέσα στη μετακαπιταλιστική κοινωνία της 
ΕΣΣΔ. 'Ολη η πολιτική της «σοβιετικής» κυβέρνησης στο ε 
σωτερικό και στο εξωτερικό καθορίζεται οπό τα συμφέρο
ντα αυτής της ανεξέλεγκτης προνομιούχας γραφειοκρατίας 
και όχι οπό τα συμφέροντα του παγκόσμιου προλεταριάτου 
και της παγκόσμιας σοσιαλιστικής επανάστασης. Τα Κ.Κ., 
προσκολλη μένα σ’ αυτή την εθνικοσυντηρητική πολιτική της 
σοβιετικής γροοφειοκρατίας, έχουν καταντήσει οπλά πρακτο
ρεία της εξωτερικής πολιτικής της ΕΣΣΔ. Μια που η «σοβιε
τική» κυβέρνηση φοβάται, όπως ο διάβολος το λιβάνι, την 
επέκταση της προλεταριακής επανάστασης στη Δύση και α- 
ναζητάει συμμαχικά στηρίγματα στις «δημοκρατικές» (ή α-
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κόμα και αε φασιστικές) κυβερνήσεις των καπιταλιστικών 
χωρών, τα Κ.Κ. ωθούνται ολοένα περισσότερο μακριά από 
τις πηγαίες επαναστατικές διεργασίες της εργατικής τάξης 
*και των λαϊκών μαζών, αναζητώντας διαταξικές συμμαχίες 
(με μερίδες της αστικής τάξης) και ειρηνικές δημοκρατικές 
εξελίξεις προς τη λαϊκή δημοκρατία και το σοσιαλισμό, δη
λαδή καλλιεργώντας μέσα στις καταπιεζόμενες μάζες θανά- 
σιμες κοινοβουλευτικές αυταπάτες και απάτες που τις αφο
πλίζουν, τις παραπλανούν και έτσι στρώνουν το δρόμο στην 
κοπτιταλιστική αντίδραση.

»Από τότε που αιφνιδιαστικά, το Γενάρη του 1934, η 6η 
Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ εγκατέλειψε 
το στρατηγικό προσανατολισμό για προλεταριακή επανά- 
σταση στην Ελλ<5ώα και υιοθέτησε τη στροιτηγική επιδίωξη 
για κάποια αστικοόημοκρατική επανάσταση, έχουν πληθύνει 
οι πολιτικές επιλογές για τη συνεργασία των τάξεων και 
τα ολέθρια επακόλουθά τους για το εργατικό κίνημα. Ας 
τις ξαναθυμηθούμε. Το καλοκαίρι του 1935 είχαμε το στα
λινικό σύνθημα για το διαταξικό «Δημοκροιτικό Συνασπι
σμό», που θα περιλάμβοινε διάφορες προσωπικότητες της «φι
λελεύθερης» μικροαστικής δημοκρατίας αλλά και αστικούς 
«δημοκρατικούς» πολιτικούς σχηματισμούς σαν το «Δημο- 
κροπακό Κόμμα» του Γ. Παπανδρέου, ενδεχόμενα τα κόμμα
τα Ε. Παπαναστασίου, Γ. Καφαντάρη, τους αρχηγούς των 
«αγροτικών» κομμάτων και «εκπροσώπους του δημοκροιτι- 
κού στρατού». Μάταια κατάγγειλε τότε ο Π. Πουλιόπουλος 
και η ΟΚΔΕ την πολιτική αυτή της «αστικής ουράς» και 
τόνισαν: cEivai μοναδική στην ιστορία η απάρνηση της τα
ξικής ανεξαρτησίας του προλεταριάτου. Είναι μια καθαρή 
προδοσία του». Ο «Δημοκρατικός Συνοτσπισμός» δεν εμπόδι
σε καθόλου την πρώτη σοβαρή ήττα του εργοιτικού κινήμα
τος στα τέλη του ίδιου χρόνου (1935) με την επιβολή της 
στρατιωτικής δικτατορίας Κονδύλη και την παλινόρθωση της 
μοναρχίας, την οποία είχε προτείνει ο ίδιος ο Ελ. Βενιζέ- 
λος. Στις αρχές του 1936 η συμπαράταξη ΚΚΕ — Κόμματος 
Φιλελευθέρων οδήγησε στην υπονόμευση του μεγάλου απερ- 
γιακού κινήματος του Μάη του 1936 και δεν απέτρεψε την 
επιβολή της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου από τη βασιλι
κή κυβέρνηση Μεταξά που την είχαν προηγούμενα στηρίξει 
οι ίδιοι οι Φιλελεύθεροι. Αλλά και η σημερινή σταλινική ε
πιλογή της «κυβέρνησης εθνικής ενότητας» με τη χειραγώ
γηση του αγγλικού ιμπεριαλισμού προοιωνίζει νέες δοκιμα-
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σίες για το επαναστατικό εργατικό κίνημα και για το ίδιο 
το εαμικό κίνημα στο βαθμό που αυτό κλείνει στη βάση 
του ένα αντικιχπιταλιστικό και κοινωνικοαπελευθερωτικό δυ*. 
ναμισμό.

»Στο διεθνές επίπεδο η σταλινική πολιτική, αφού με την 
άρνηση του ενιαίου εργατικού μετώπου έστρωσε το δρ'όμο 
στην επικράτηση του χιτλερισμού το 1933, οδήγησε σε νέες 
σοβαρότατες ήττες του εργατικού κινήματος με την πολιτι
κή της συνεργασίας των τάξεων κάτω από το σχήμα των 
λαϊκών μετώπων στην Ισπανία και στη Γαλλία. Αυτές οι ήτ
τες υπήρξαν η απαραίτητη προϋπόθεση για την προετοιμα
σία και την εξοιπόλυση του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου 
από τους ιμπεριαλιστές με την πρωτοβουλία της πιο «πεινα- 
σμένης» μερίδας τους. Με τον ξετσίπωτο εθνικιστικό και σω- 
βινιστικό εκτραχηλισμό τους τα κόμματα του Λαϊκού Μετώ
που (και ιδιαίτερα τα σταλινικά) προετοίμασαν ιδεολογικά 
και ψυχολογικά το ευρωπαϊκό προλεταριάτο και τις λαϊκές 
μάζες για το σημερινό ιμπεριαλιστικό μακελειό με τα συν
θήματα της «άμυνας των δημοκρατιών», της «συλλογικής α
σφάλειας», του «αντιφασιστικού πολέμου». Σ* αυτό τον πό
λεμο, που αιματοκυλάει σήμερα ολόκληρη την ανθρωπότη
τα, παροοσύρθήκε και η ΕΣΣΔ (εργατικό κράτος γραφειο
κρατικά εκφυλισμένο) παρά την απεγνωσμένη προσπάθειά 
της να τον αποφύγει υπογράφοντας ακόμα και το σύμφωνο 
Στάλιν — Χίτλερ. Αυτή η πανικόβλητη (από την πλευρά της 
σοβιετικής γραφειοκρατίας) συμφωνία μπορεί να ελευθέρω
σε τα χέρια του Χίτλερ να εξοτπολύσει τον πόλεμο για την 
κατάχτηση της Δύσης, αλλά δεν μπόρεσε καθόλου να απο
τρέψει τελικά τον αντισοβιετικό πόλεμο του γερμανικού ι
μπεριαλισμού. Μέσα στον πόλεμο αυτόν το καθήκον του πα
γκόσμιου προλεταριάτου για τη μετατροπή του πολέμου σε 
κοινωνική επανάσταση συνδυαζόταν με το καθήκον για την 
υπεράσπιση της ΕΣΣΔ ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Ο καλύ
τερος όμως τρόπος για την υπεράσπιση αυτή ήταν η αμείλι- 
χτη επαναστατική πάλη των μαζών ενάντια στον ιμπεριαλι
σμό, φασιστικό ή «δημοκρατικό», ο αδιάκοπος προλεταρια
κός αγώνας για τη σοσιαλιστική διέξοδο από το αιματηρό 
πολεμικό χάος, για τις Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης 
και του Κόσμου. Η εγκατάλειψη της πολιτικής της ταξικής 
ανεξαρτησίας του προλεταριάτου μέσα στον πόλεμο (στο 
άνομα του «αντιφασισμού» και της «υπεράσπισης» της ΕΣΣΔ) 
σήμαινε μια προδοσία ακόμα μεγαλύτερη από τη σοσιαλδη-
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μοκρατική στον πόλεμο του 1914. Αυτή τη φορά τσαλαπατή- 
θηκε όχι μόνο η ταξική πολιτική και ο προλεταριακός διεθνι
σμός αλλά και η πεμπτουσία του Κόκκινου Οχτώβρη σαν 

-πρώτου σταθμού στην πορεία της ποτ/κόσμιας επανάστασης. 
Μέσα στον πόλεμο αυτό ο Στάλιν, οργανωτής των ηττών του 
επαναστατικού κινήματος στο διεθνή στίβο, οπτοφάσισε και 
την τυπική πια διάλυση της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Το τε
ράστιο κενό που άφησε αυτή η κρίση της επαναστατικής η
γεσίας, η καθίζηση του διεθνούς οργανισμού ταξικής πάλης 
που δημιούργησαν οι πρωτεργάτες του Οχτώβρη και οι κομ
μουνιστές όλου του κόσμου, έκαναν και κάνουν πιο επιτα- 
χτική την οικοδόμηση της νέας επαναστατικής Διεθνούς (της 
4ης Διεθνούς) και νέων επαναστατικών μαρξιστικών κομμά
των που σηκώνουν τώρα ψηλά στα χέρια τους τη σημαία του 
Μαρξ και του Ένγκελς, του Λένιν, της Λούξεμπουργκ κα· 
του Τρότσκι».

Με τέτοιες συζητήσεις περνούσαν οι ώρες των κρατού
μενων τριτσκιστών.

Ένα παράξενο φέρσιμο

Κατά την παραμονή τους στα κροιτητήρια της σταλινι
κής πολιτοφυλακής, οι τροτσκιστές παρακολουθούσαν το ε
ξής περίεργο φαινόμενο: Ο φρουρός της βάρδιας κτυπούσε 
κι άνοιγε την πόρτα τους φωνάζοντας δυο - τρία ονόματα 
των κροιτουμένων διεθνιστών και συγχρόνως, μόλις προλά
βαιναν να πουν το «παρών», την έκλεινε βιαστικά.

Οι διεθνιστές δεν μπορούσαν να δώσουν μια εξήγηση σ’ 
αυτό το φέρσιμο, αλλά ούτε και έπαιρναν απάντηση όταν 
ρωτούσαν τους φρουρούς. Οι τελευταίοι εκτελούσαν με με
γάλη εχεμύθεια όλες τις εντολές που τους έδιναν οι υπεύθυ
νοί τους. Αυτό συνέβηκε αρκετές φορές και κατά τις πρωι
νές ώρες. Στο τέλος τους μετέφεραν σ’ ένα άλλο μικρό κρα- 
τητήριο στο βάθος του ισογείου, που χρησιμοποιούνταν άλ
λοτε σαν αποθήκη ή πλυσταριό. Στη μαντρωμένη μικρή αυ
λή του καινούριου κρατητηρίου, υπήρχε ένα πηγάδι με ένα 
μικρό μαγγάνι στο στόμιό του. Ένας ή δυο φρουροί που 
τους είχαν φανατίσει οι σταλινικοί, τελείως αστοιχείωτοι, 
καθυστερημένοι, έδειχναν αυτό το πηγάδι στους διεθνιστές, 
που το *βλεπαν κάθε μέρα απ* το μικρό παραθυράκι τους, 
σαν τον τελικό υγρό τάφο τους—
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Α ρ γ ό τ ερ α  εξιχνιάσθηκε τι εσήμαινε ιτοι> άνοιγαν την 
πόρτα τους και φώναζαν τα ονόματά τους, και γιατί τους 
μετέφεραν στο βάθος του χτιρίου της Πολιτοφυλακής:

Οι φίλοι, οι συγγενείς κι οι οικογένειες των συλληφθέ- ” 
ντων κομμουνιστών - διεθνιστών εγύριζαν όλα τα υπεύθυνα 
γραφεία του ΚΚΕ και του ΕΑΜ και πήγαιναν από το ένα 
τμήμα Πολιτοφυλακής στο άλλο, για να μάθουν πού τους 
έχουν και τι τους έκαναν. Δεν έπαιρναν όμως καμιά πληρο
φορία, όλοι οι υπεύθυνοι δήλωναν άγνοια, η μια Πολιτοφυ
λακή τους έστελνε στην άλλη.

Όταν έφτασαν στην Πολιτοφυλακή που τους είχαν κρα
τήσει, οι φρουροί της κάθε βάρδιας για να τους πείσουν πως 
δεν τους έχουν κλεισμένους εκεί, έκαναν αυτό το τέχνασμα: 
άνοιγαν την πόρτα τους, εφώναζαν δυνατά δυο τρία ονόμα
τα, και συγχρόνως την έκλειναν δίνοντάς τους αρνητική α
πάντηση.

Μια νύχτα στο καινούριο κρατητήριο, με την ευκαιρία 
που απούσιαζε ο υπεύθυνος της Πολιτοφυλακής, συγκεντρώ
θηκαν όλοι οι φρουροί τους οποίους οι διεθνιστές (τροτσκι- 
στές) είχαν σχεδόν επηρεάσει. Μέχρι τις πρωινές ώρες οι 
φρουροί παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον τις διάφορες συζη
τήσεις που τους έκαναν: την ταξική επαναστατική τοποθέ
τηση και προπαγάνδα, τα προλεταριακά επαναστατικά τρα
γούδια - ποιήματα, και κυρίως το θέμα που ανοίχτηκε για 
τον πόλεμο* ποιοι τον κάνουν, ποιοι έχουν συμφέροντα απ’ 
αυτόν, ποιους παρασύρουν με ψεύτικα και απατηλά συνθή
ματα να αλληλοσφάζονται στα βουνά, στις χαράδρες και 
στους ωκεανούς, και το σπουδαιότερο: ποια πρέπει να ’ναι η 
θέση των κομμουνιστών στην περίοδο του πολέμου σ’ όλες 
τις χώρες!

Επιτέλους: «Ελεύθεροι»!

Αυτή ήταν και η τελευταία νύχτα. Την άλλη μέρα, πολύ 
πρωί, παρουσιάστηκε στην πόρτα των κρατουμένων διεθνι- 
στών ο υπεύθυνος της Πολιτοφυλακής, έριξε από μια ματιά 
στον καθένα και μετά τους ανάγγειλε: «Είσαστε ελεύθεροι».

Ο Αλέκος καθόταν σε μια γωνιά στα γόνατά του μ’ έ
να μικρό κομμάτι κουβέρτα στην πλάτη. Ο υπεύθυνος, α
πευθυνόμενος σ' αυτόν, επανέλαβε για δεύτερη φορά: «Τ’ ά- 
κουσες; Είσαστε ελεύθεροι»...
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Βγήκαν όλοι έξω στο διάδρομο. Ο υπεύθυνος τους έκανε 
μια σύσταση: «Προσέξτε όμως, μην κάνετε τίποτα γιατί 
μπορεί να πέσετε σ* άλλα χέρια*... Οι διεθνιστές του απά- 

». ντησαν: «Αύριο στο πεζοδρόμιο θα βρεθούμε μαζί»...
Ύστερα από λίγες εβδομάδες ξέσπασαν τα γεγονότα 

του Δεκέμβρη 1944. Μέσα σ* αυτά τα επαναστατικά γεγο
νότα, αρκετές δεκάδες διεθνιστές - κομμουνιστές (τροτσκι- 
στές), ακόμα και παλιοί εξόριστοι και φυλακισμένοι από 
τη δικτατορία Μεταξά, κατ’ εντολή της σταλινικής ηγεσίας, 
συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν κρυφά. Ο ελληνικός σταλι
νισμός, πάνοπλος και παντοδύναμος, ολοκλήρωνε το απο
τρόπαιο έργο του: να εξοντώσει φυσικά κάθε ένα που υπο
στήριζε τις επαναστατικές ιδέες του μαρξισμού - λενινισμού.

Μια καταγγελία και μια πρόβλεψη

Η απόφαση της σταλινικής ηγεσίας για τη συστηματική 
εξόντωση των δι^νιστών (τροτσκιστών) στην Ελλάδα, που 
άρχισε από τον Ιούνιο 1944 με τη δολοφονία του αγωνιστή - 
όιεθνιστή Στράτου Σπανέα, επιβεβαίωσε με τραγική ακρί
βεια τις αποφάσεις της Β ' Εθνικής Συνδιάσκεψης του Κόμ
ματος Κομμουνιστών - Διεθνιστών Ελλάδας (Τροτσκιστών) 
που έγινε το Γενάρη του 1943. Στη διακήρυξη της Β ' Εθνι
κής Συνδιάσκεψης που δημοσιευθηκε στις 10 Φλεβάρη 1944 
στον παράνομο «ΔΙΕΘΝ1ΣΤΗ» (αριθ. φύλλου 9) μεταξύ άλ
λων τονίζεται:

«..Ή σημερινή στιγμή του πολέμου έχει αποκαλύψει την 
οριστική αδυναμία του αξονικού ιμπεριαλισμού να νικήσει. 
Ελπίδες νίκης έχει μονάχα το αγγλοαμερικανικό μπλοκ χά
ρη και στη συμμαχία του με τη Σοβιετική Ρωσία, συμμορία 
που δεν αλλάζει καθόλου τον ιμπεριαλιστικό χαραχτήρα του 
πολέμου των «συμμάχων» παρόλο που ο πόλεμος της Σο
βιετικής Ένωσης είναι πόλεμος προοδευτικός. Και οι ελπί
δες όμως αυτές θα ’χάνε γκρεμιστεί σαν πύργος από τρα
πουλόχαρτα αν το παγκόσμιο προλεταριάτο πάνω από τα 
σύνορα και πάνω από τα μέτωπα ξεσηκωνότανε εναντίον της 
ιμπεριαλιστικής σφαγής κι άνοιγε το δρόμο για την παγκό
σμια σοσιαλιστική επανάσταση.

»0 σταλινισμός, να ο πιο μεγάλος κι ο πιο επικίνδυνος 
προδότης που παρεμποδίζει τη μοναδική και σωτήρια αυτή
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λύση στο παγκόσμιο δράμα! Ο Στάλιν δεν είναι λιγότερο 
υπεύθυνος από το Ρούζβελτ και τον Τσώρτσιλ, από το Χί- 
τλερ και το Μουσολίνι, δεν είναι λιγότερο υπεύθυνος από τη 
Σοσιαλδημοκρατία για την κήρυξη του πολέμου και για τη * 
συνεχιζόμενη σφαγή των λαών.

»Είναι η πιο θλιβερή ιστορική αλήθεια της εποχής μας 
ότι ο πιο αποφασιστικός υποστηριχτής του αγγλοαμερικα- 
νικού ιμπεριαλισμού για την εξαπάτηση των λαών και για 
τη συνέχιση της πολεμικής τραγωδίας, το πιο μεγάλο εμπό
διο για την επαναστατική έκρηξη στα μέτωπα και στα μετό
πισθεν που θα *6αζε τέρμα στην ιμπεριαλιστική σφαγή, ο 
πιο τρομερός εφιάλτης για την αναχαίτιση και την κα- 

τάπνιξη των προλεταριακών εποιναστάσεων που δε θ* αργή
σουνε να εξαπολυθούνε σαν θύελλα στην Ευρώπη και στις 
αποικίες, ο πιο μεγάλος και ο πιο οξύς κίνδυνος για τις σο
σιαλιστικές καταχτήσεις του κόκκινου Οχτώβρη, βρίσκεται 
ακριβώς επικεφαλής της Σοβιετικής μας χώρας, είναι η 6ο- 
ναπαρτιστική της γραφειοκρατία μ* επικεφαλής τον Κάιν- 
Στάλιν.

»Ας τρέμουνε όμως οι ιμπεριαλιστές - ληστές και των 
δυο συγκροτημάτων και οι λακέδες τους. Ας τρέμουνε οι 
Σταλινικοί Εφιάλτες - σύμμαχοι του αγγλοσαξονικού ιμπε
ριαλισμού! Παρόλες τις ελπίδες τους, ο σημερινός ιμπερια
λιστικός πόλεμος δεν πρόκειται να κριθεί στο χάρτη των επι
τελείων τους. θα  κριθεί στο στίβο της πάλης των τάξεων...

»...Η Β ' Εθνική Συνδιάσκεψη σας μεταφέρει με την πιο 
καθαρή και με την πιο δυνατή κομμουνιστική φωνή το πρώ
το και βασικό καθήκον που βάζει το μοναδικό παγκόσμιο 
επιτελείο της επανάστασης — η 4η Διεθνής — στους εκμε
ταλλευόμενους όλου του κόσμου: Ξεσηκωθείτε εναντίον του 
ιμπεριαλιστικού πολέμου και για τη μετατροπή του σε κοι
νωνική επανάσταση! Μονάχα σεις, με την εξέγερσή σας στα 
μετόπισθεν και τη συναδέλφωσή σας στα μέτωπα μπορείτε 
να βάλετε τέρμα στη φρίκη που φέρνει κάθε νέο λεπτό της 
συνεχιζόμενης αλληλοσφαγής των λαών και μονάχα έτσι μπο
ρείτε να σώσετε το πρώτο εργατικό κράτος που κινδυνεύει 
όχι μόνο και όχι τόσο οστό τον επιτιθέμενο ιμπεριαλισμό αλ
λά και οιπό τους δόλιους αγγλοαμερικοτνούς ιμπεριαλιστές 
και τη σύμμαχό τους σταλινική γραφειοκρατία που με την 
πολιτική της εκτρέφει την αντεπανάσταση. Εμπρός να ξεση
κωθούμε στον πιο αδιάλλαχτο και πιο αμείλιχτο αγώνα για 
την κοινωνική επανάσταση μέσα στη δική μας χώρα — αυτό
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είναι το σύνθημα που το κόμμα μας συνοψίζει τη φωνή της 
Διεθνούς μας στην Ελλάδα...

»...0 ελληνικός σταλινισμός, αυτός εδημιούργησε για λο- 
 ̂ γαριασμό της κεφαλαιοκρατίας κι αυτός της εξοοσφάλισε το 

αλεξικέραυνο του ΕΑΜ. Το σταλινικό κόμμα είναι ένα εθνι
κιστικό κόμμα μέσα στη χώρα έτοιμο να πάρει μέρος σε μια 
«εθνική» κυβέρνηση μαζί με τ’ άλλα αστικοδημοκρατικά κόμ
ματα της ελληνικής κεφαλαιοκρατίας, τον Τσουδερό και τους 
διάφορους ρεφορμιστές και σοσιαλπροδότες εργατοπατέρες. 
Είναι ένα κόμμα που προσπαθεί να μεταβάλει τους οπαδούς 
του σε μισθοφόρους του στρατηγείου της Μέσης Ανατολής 
και έχει προορισμό να ευνουχίζει τον ταξικό αγώνα, να 
σκορπά εθνικοαπελευθερωτικές και λαικοδημοκρατικές αυ
ταπάτες στις εκμεταλλευόμενες μάζες, ενώ συγχρόνως είναι 
έτοιμο ν* οιναλάβει τον πιο εγκληματικό ρόλο για την εξό
ντωση της επαναστοττικής πρωτοπορίας... Η προλεταριακή ε- 
ποτνάσταση μέσα στη χώρα μας δεν είναι δυνοττή χωρίς ν* 
απομονωθεί το ΕΑΜ — δηλαδή το μέτωπο κεφαλαιοκρατί
ας - σταλινισμού — από τις μάζες, χωρίς να κερδηθούν οι 
εκμεταλλευόμενες μάζες στον ταξικό επαναστατικό οιγώνα.

*Η πολιτική του ταξικού μετώπου πάλης των εκμεταλ- 
λευομένων είναι ο δρόμος που οδηγεί στην κοινωνική επα
νάσταση. Συγκροτείστε το ταξικό σας μέτωπο, μ* αυτή τη 
δυνατή φωνή μάχης οπτευθύνεται στους εκμεταλλευόμενους 
και κοτΓΟΓΠιεζόμενους της χώρας η Β ' Εθνική Συνδιάσκεψη. 
'Ενα σιδερένιο κι ακατάβλητο ταξικό μέτωπο πάλης των 
εκμεταλλευομένων μ* επικεφαλής το επαναστατικό προλετα
ριάτο, αυτό και μόνο μπορεί να σκίσει σε χίλια κομμάτια το 
μέτωπο των ταξικών μας εχθρών και του συμμάχου τους 
σταλινισμού...

»...Το σταλινικό ΚΚΕ, κυλισμένο στο βούρκο της προδο
σίας, εξαντλεί τη στιγμή αυτή και τα τελευταία υπόλοιπα 
της ηρωικής του παράδοσης και της οχτωβριοτνής αχτινο- 
βολίας για να μεταφέρει την εθνικιστική πολιτική μέσα στις 
μάζες των εκμεταλλευομένων. Προλεταριακά στοιχεία θα 
*ρχονται σε σύγκρουση με την εθνική τους διοίκηση και θα 
τραβούνε στις γραμμές του κόμματος της επανάστασης...».

Μια αγωνιώδης έκκληση του «Διεθνιστή»

Στις παραμονές των επαναστατικών γεγονότων του Δε
κέμβρη 1944 όταν η σταλινική ηγεσία των ΚΚΕ - ΕΑΜ πα
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ζάρευε με τους εκπροσώπους της ελληνικής κεφαλαιοκρα
τίας Παπανδρέου και Σια, και με τους προστάτες της εκπρο
σώπους του εγγλέζικου ιμπεριαλισμού, για την παράδοση 
των όπλων από τις χιλιάδες εξοπλισμένες εργατικές κι α
γροτικές μάζες που ήταν κυρίαρχες στη χώρα μας, παρου
σιάζοντας τες σαν νομοταγείς πατριώτες, και ενώ η Αθήνα 
κυκλωνότανε από τις κατασταλτικές δυνάμεις του αστικού 
κρατικού μηχανισμού και από τις αντιδραστικές - δολοφονι
κές συμμορίες, από τις ορεινές ταξιαρχίες, τους ιερολοχί
τες, εδεσίτες, ταγματασφαλίτες, που βρίσκονταν εξοπλισμέ
νοι στο Γουδί και στο Σχολείο Χωροφυλακής, δήθεν κρατού
μενοι αλλά πραγματικά για να προφυλαχθούνε από τον ε
ξοργισμένο λαό, ο «ΔΙΕΘΝΙΣΤΗΣ» της 21 Νοέμβρη 1944 (α- 
ριθ. φύλλου 19) με τίτλο: «ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΘΑ ΤΣΑ
ΚΙΣΟΥΝΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ» έγραφε:

«...Κατάπληχτος και οργισμένος, ο γίγαντας λαός, που 
ακόμη δεν πρόφτασε να ξεμουδιάσει, κοιτάζει αυτά τα μαύ
ρα κοράκια που με τόση θρασύτητα ζητάνε να του ξαναφο- 
ρέσουνε το φίμωτρο και τις χειροπέδες, θέλει να χυμήξει 
απάνω τους και να τους σκίσει. Αλλά αντί ν’ ακούσει το 
Μαρς! ακούει το ΑλτΙ Οι σειρήνες της συμφιλίωσης πληγώ
νουνε τ’ αυτιά του την ώρα που η γενναία καρδιά του ζητά 
επαναστατικά εμβατήρια. Τον κρατούνε σφηνωμένο στο τρα
πέζι της εθνικής ενότητας. Απέναντι του στο ίδιο κυβερνη
τικό τραπέζι έχει όλους όσους εξοπλίζουνε τους δολοφόνους 
του. Έ χ ει τους πράχτορες του Γκλύξμπουργκ, έχει τους ε
φοπλιστές, τους τραπεζίτες και τους βιομήχανους, τους με- 
γαλοΐδιοχτήτες και τους ομολογιούχους. Είναι αυτοί που πλη
ρώνουνε τις συμμορίες των χιτών, που φωνάζουνε ότι «θα τον 
φέρουνε» και εγκωμιάζουν τις νίκες του Ρίμινι για να ενισχύ- 
σουνε τη δύναμη της Ορεινής Ταξιαρχίας που μαζί με το 
Τάγμα Χωροφυλακής και τον Ιερό Λόχο είναι οι εξοπλισμέ
νες ορδές του Γκλύξμπουργκ.

»0 λαός αισθάνεται ότι δεν έχει καμιά θέση σ’ αυτό το 
άθλιο τραπέζι της «εθνικής ενότητας», ότι εκεί μέσα κάθε
ται σαν σε μπροστά στον ανακριτή και τον αστυνόμο με 
τα χέρια ψηλά και μοιάζει σαν θλιβερός αυτόμολος.

»Η τραγική αυτή ειρωνεία, αυτή η αυθαδέστατη πρόκλη
ση, αυτή η αναίσχυντη απάτη του λαού πρέπει να σταματή
σει αμέσως! Πρέπει να τελειώνουμε με τη μαύρη αντίδρα
ση! Πρέπει τώρα κιόλας να διαλύσουμε σαν σκόνη τις δο
λοφονικές ορδές που ακόμη είναι καταπτοημένες μπροστά



στη φοβέρα της οργής των μαζών αλλά που, μετά κάθε λε
πτό, όυναμώνουνε σε κουράγιο και οργάνωση. Πρέπει... Αλ
λά τίποτε όεν μπορεί να γίνει με την ανάξια ηγεσία του 

-  ΕΑΜ. Τίποτε δεν μπορεί να γίνει με τους... κουκουέδες αρ
χηγούς που κρατάνε δεμένες τις μάζες στο προδοτικό τρα
πέζι της κυβέρνησης για να υπογράφουνε τον αφοπλισμό τφν 
εργατών και για να προστατεύουνε την ατομική ιδιοκτησία 
και για να ψηφίζουνε μισθούς και μεροκάματα πείνας στους 
εργάτες και στους υπαλλήλους. Μονάχα με τους εξοπλισμέ
νους εργάτες επικεφαλής των εργαζομένων κι εκμεταλλευ- 
ομένων, μονάχα με τη σιδερένια γροθιά του Ταξικού Μετώ
που Πάλης των εργαζομένων κι εκμεταλλευομένων μπορεί 
να τσακιστεί το κεφάλι της αντίδρασης. Ο αγώνας όμως αυ
τός των μαζών περνά πάνω από το πτώμα της άτιμης αυτής 
συναλλαγής που λέγεται κυβέρνηση «εθνικής ενότητας», κυ
βέρνηση της πείνας και του πολέμου.

»Εμπρός οι εργάτες ας σηκώσουνε την ταξική τους γρο
θιά, ας οργανώσουνε την πάλη τους με απεργίες και μαζικές 
διαδηλώσεις χωρίς να παραδώσουνε ούτε ένα όπλο στους 
Άγγλους και στον πράχτορά τους Παπανδρέου αλλά παίρ
νοντας όλα τα όπλα από τους χίτες, τις ορεινές ταξιαρχίες, 
τους ιερούς λόχους. Να πάρουμε όλα τα όπλα από την α
ντίδραση που συνωμοτεί. Να ρίξουμε την κυβέρνηση του κε
φαλαίου, της πείνας και του πολέμου. Ν' ανοίξουμε το δρό
μο για το γκρέμισμα του καπιταλισμού, για το ανέβασμα 
στην εξουσία της επαναστατικής κυβέρνησης εργατών και 
αγροτών».

Οι 'Αγγλοι «ελευθερωτές» στο έργο τους

Ενώ η αστική αντίδραση ετοιμαζόταν να εξαπολύσει ό
λες τις δυνάμεις της «τάξης» και τις συμμορίες της «X», των 
ταγματασφαλιτών, με τα τανκς και τα αεροπλάνα του συμ
μάχου της αγγλικού ιμπεριαλισμού, με σκοπό να διαλύσουν 
και να πνίξουν στο αίμα τις λαϊκές μάζες, η ηγεσία του 
ΚΚΕ είχε καλέσει τον εργαζόμενο λαό να βγει στους δρό
μους να γιορτάσει τον ερχομό των μελών της αστικής κυ
βέρνησης «εθνικής ενότητας», στην οποία συμμετείχαν και 
οι υπουργοί του ΚΚΕ, μαζί με το στρατηγό Σκόμπυ, και να 
τους υποδεχτεί σαν «εθνοσωτήρες» και «ελευθερωτές».
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Ο σταλινικός τύπος, εφημερίδες, προκηρύξεις, φυλλάδια, 
οργίαζε σε ύμνους για τον ερχομό τους, κι αποκοίμιζε τις 
μάζες βοηθώντας την ελληνική αστική τάιξη, τις οργανωμέ
νες συμμορίες της και τους Εγγλέζους ιμπεριαλιστές, για - 
να περάσουν τα καινούρια καταπιεστικά εκμεταλλευτικά δε- 
σμά στις εργαζόμενες μάζες, που πίστευαν ενδόμυχα σε μια 
κοινωνική, οικονομική και πολιτική απελευθέρωση.

Η σταλινική ηγεσία του ΚΚΕ και του ΕΑΜ ήταν δέ
σμια αυτής της προδοτικής πολιτικής, με μια σειρά προηγού
μενες συμφωνίες αλλά και με την τελευταία συμφωνία της 
Καζέρτας που *χε γίνει στις 26 Σεπτέμβρη του 1944.

Η συμφωνία της Καζέρτας όριζε:
«1) Ό λαι αι ανταρτικαί ομάδες αι δρώσαι εν Ελλάδι 

τίθενται υπό τας διαταγάς της Κυβερνήσεως Εθνικής Ενό- 
τητος. 2) Η Ελληνική Κυβέρνησις θέτει τας δυνάμεις ταύ- 
τας υπό τας διαταγάς του στρατηγού Σκόμπυ,Ι όστις ωνο- 
μάσθη υπό του Ανωτάτου Συμμαχικού Αρχιστρατήγου ως 
στρατηγός διοικών τας δυνάμεις εν Ελλάδι. 3) Συμφώνως 
προς την προκήρυξιν, εκδοθείσαν υπό της Ελληνικής Κυβερ
νήσεως (σημ.: πρόκειται για την κυβέρνηση «Εθνικής Ενό
τητας», δηλαδή το συνασπισμό των αστικών κομμάτων μαζί 
με την ηγεσία του ΚΚΕ) οι αρχηγοί των Ελλήνων ανταρ
τών θα απαγορεύσουν πάσαν απόπειραν των υπ* αυτούς μο
νάδων να αναλάβουν την αρχήν ανά χείρας. Τοιαύτη πράξις 
θα χαρακτηρισθή ως έγκλημα και θα τιμωρηθή αναλόγως. 
"Οσον οοφορά τας Αθήνας, ουδεμία ενέργεια θα αναληφθή 
εκτός υπό τας αμέσους διαταγάς του στρατηγού Σκόμπυ, 
στρατηγού διοικούντος τας εν Ελλάδι δυνάμεις......

Μέσα απ’ αυτές τις λίγες γραμμές φανερώνεται ακόμα 
μια φορά ολόκληρο το συμβόλαιο της προδοσίας των αρχη
γών του ελληνικού σταλινισμού.

Όλη αυτή την απάτη και τα αντιδραστικά σχέδια της 
ελληνικής αστικής τάξης και του εγγλέζικου ιμπεριαλισμού, 
με συνεπή βοηθό τους τη σταλινική ηγεσία του ΚΚΕ, τα εί
χαν καταγγείλει έγκαιρα από τις αρχές του 1943 από τον 
«Προλετάριο» και το «Διεθνιστή» οι επαναστάτες μαρξιστές 
(τροτσκιστές). Μια από τις τελευταίες προειδοποιήσεις τους 
έγινε στο «ΔΙΕΘΝΙΣΤΗ» στις 30 Νοέμβρη 1944 (αρ. φύλλου 
20) με το άρθρο ΟΙ «ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΕΣ». Το παραθέτουμε ο
λόκληρο:
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ΟΙ «ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΕΣ»

«Η πραγματικότητα στυγνή, ωμήι σκληρή προβάλλει ξε
σκίζοντας τον πέπλο των αυταπατών και αποκαλύπτοντας το 
μύθο της «εθνικής απελευθέρωσης». Πάνω στο λιθόστρωτο, 
τον κρότο των βημάτων των στρατευμάτων κατοχής του γερ
μανικού ιμπεριαλισμού τον αντικατέστησε ο κρότος των βη
μάτων του αγγλοσαξονικού ιμπεριαλισμού. Οι γερμοινικές 
λόγχες παραχωρήσανε τη θέση τους στις εγγλέζικες. Η μια 
κατοχή διαδέχτηκε την άλλη. Αυτό ήτανε το τελικό αποτέ
λεσμα ενός αγώνα που ο τόπος αυτός πλήρωσε με αίμα και 
με πρωτάκουστες θυσίες!

»Τα καθεστώτα αγγλοαμερικανικής κατοχής, αυτά εί
ναι εκείνα με τα οποία έχουν τώρα να παλέψουνε οι Χαοί 
που «απελευθερώνονται» μέσα στην Ευρώπη. Οι «απελευθε
ρωμένοι» εναντίον της «απελευθερωτών» τους! Πού ακού
στηκε ποτέ τέτοια οιχαριστία; Αλλά και πότε απελευθερω
τές προσήλθανε φέρνοντας σαν μόνο δώρο καινούρια δεσμά;

»Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη γέρικη ήπειρό μας; 
Αρχίζει η δεύτερη πράξη του μεγάλου δράματος. Οι αγ- 
γλοαμερικάνοι ιμπεριαλιστές, αφού πληγώσανε καίρια τον 
πολεμικό τους αντίπαλο, στρέφονται τώρα ενάντια στο κίνη
μα των μαζών, που ζητάνε ψωμί, λευτεριά και ειρήνη, και 
που απειλεί στην ανάπτυξή του να παρασύρει το σάπιο οι
κοδόμημα του ευρωπαϊκού καπιταλισμού και να μεταδώσει 
την πυρκαίά της επανάστασης και στον υπόλοιπο κόσμο. Το 
κίνημα αυτό πρέπει να τιθασευτεί, να δαμαστεί, να τσακι
στεί στο τέλος-τέλος για να μπορέσει να σωθεί ο καπιταλι
σμός! Μια δραμοιτική πάλη διεξάγεται τον τελευταίο καιρό 
μέσα στις χώρες που «απελευθερώθηκαν». Πάλη ανάμεσα 
στις εργαζόμενες μάζες που, παρόλο το εθνικιστικό και συμ
φιλιωτικό πνεύμα, το οποίο τους έχουν καλλιεργήσει τα κόμ
ματα της 2ης και 3ης Διεθνούς και την καταπρόδοσή τους 
από μέρους τους σπρώχνονται από το ίδιο τους το ένστιχτο 
να μην καταθέτουν τα όπλα που ’χουν στα χέρια τους, αλλά 
να τα διοιτηρήσουν για να τα στρέψουν ενάντια στην καπι
ταλιστική αντίδραση για την κατοχύρωση και επέχταση των 
ελευθεριών τους, για τη βελτίωση των συ^ηκών ζωής τους, 
γι’ αυτήν ακόμα την ανατροπή του κοινωνικού συστήμοττος, 
και στις ντόπιες κεφαλαιοκροιτίες που με επικεφαλής τους 
αγγλοαμερικάνους και με την πλήρη ενίσχυσή τους προσπα
θούν με την απάτη και τη βία να ατφοπλίσουν τις μάζες και
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ν* αποκαταστήσουν την κρατική εξουσία, που αποσυντέθηκε 
κάτω από το καθεστώς της κατοχής, ν’ αποκαταστήσουν μ* 
άλλα λόγια τον καταπιεστικό αστικό μηχανισμό (αστυνο· 
μία, μόνιμο στρατό, υπαλληλική γραφειοκρατία, οργανισμούς 
που είναι αποχωρισμένοι από. το λαό και στρέφονται ενάντιά 
του) με τον οποίο πάντα η κεφαλαίοκρατία κρατάει δεμένο 
στο μάγγανο της εκμετάλλευσης τους εργαζομένους.

»Η παρεμπόδιση της ταξικής εξέγερσης του προλεταριά
του, το πνίξιμο της επανάστασης, η αποκατάσταση του κα
θεστώτος της «ησυχίας, της τάξεως και του νόμου», αυτός εί
ναι ο σκοπός των αγγλοαμερικάνων. Οι εργαζόμενες μάζες 
μέσα στη χώρα μας δεν πρέπει να ’χουν καμιά αυταπάτη. 
Οι εγγλέζοι ήρθαν όχι για να μας απαλλάξουν από το κα
θεστώς της ξένης κατοχής, αλλά για να υποκαταστήσουν σ’ 
αυτό τους αξονικούς αντιπάλους τους και να πραγματοποι
ήσουν τους δικούς τους σκοπούς. Δεν είναι η κυβέρνηση του 
«ελεύθερου» ελληνικού λαού που ’χει την ανώτατη εξουσία 
εδώ πέρα αλλά ο κ. Σκόμπυ, ο αρχηγός των ενόπλων βρετα
νικών δυνάμεων. Σ’ αυτόν προστρέχουν κάθε φορά, υπουρ
γοί, πολιτικοί αρχηγοί και υπεύθυνοι κυβερνήτες για να δε
χτούν τις εντολές του και να λύσει τις μεταξύ τους διαφο
ρές. Μ’ αυτόν η κυβέρνηση συνεργάζεται για την αναστήλω- 
ση του κράτους, δηλαδή της υλικής βίας της κεφαλαιοκρα- 
τίας πάνω στις μάζες. Αυτός απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις 
και τις διαδηλώσεις στην «ελεύθερη» πια Ελλάδα και με τις 
πλάτες αυτουνού θ’ αρχίσουν να περιορίζονται οι ελευθερίες 
που οι λαϊκές μάζες κατάχτησαν με την κατάλυση του κα
θεστώτος της γερμανικής κατοχής.

»Οι «μεγάλοι μας φίλοι και σύμμαχοι» είναι πολύ λίγο 
τέτοιοι για τους εργαζομένους της χώρας μας. Αν οι γερ- 
μανοί ιμπεριαλιστές τους καταδικάσανε στο θάνατο από την 
πείνα, οι εγγλέζοι διάδοχοί τους ετοιμάζονται, σε συνεργα
σία με τη φίλη και υποχείριά τους ελληνική κεφαλαιοκρα- 
τία, να τους εξοντώσουν στα διάφορα πολεμικά μέτωπα, να 
τους στείλουν να σφαγούν και στη χώρα ακόμα του Ανατέλ- 
λοντος Ηλιου. (Σημ.: Όταν γράφτηκε το άρθρο συνεχιζόταν 
ο πόλεμος από τους Ιάπωνες και η σταλινική ηγεσία του 
ΕΑΜ πρωτοστατούσε με φανατισμό να πάμε να πολεμήσου
με και τους Ιάπωνες!).

»Το θάνατο σκόρπισαν οι πρώτοι, το θάνατο θα σκορπί
σουν και τούτοι.» Γι’ αυτό ήρθανε στη χώρα... Για να εχοι*
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μάσουν το καινούριο μακελειό... Για να στηρίξουν και να α
ναστηλώσουν το καθεστώς της ελληνικής μπορζουαζίας. Για 
να δοκιμάσουν, καραδοκώντας την κατάλληλη στιγμή, να 
φέρουν ξανά στο θρόνο, παρά τη θέληση της μεγάλης πλειο- 

~ ψηφίας του ελληνικού λαού, το βασιλιά - διχτάτορα Γεώργιο 
Γκλύξμπουργκ, τον πιστότατο αυτόν πράχτορα και υπηρέτη 
των συμφερόντων τους, για να πετύχουν έτσι την πλήρη οι
κονομική και πολιτική εξάρτηση της χώρας αυτής, που σύμ
φωνα με όλους τους κανόνες και τις διατάξεις του Χάρτη 
του Ατλαντικού (ποιος είχε ποτέ αμφιβολία για την εφαρ
μογή του;) έχει υπαχθεί από το τρίο Ρούζβελτ - Στάλιν - 
Τσόρτσιλ στη σφαίρα της αγγλικής επιρροής.

»Με κάθε μέρα που περνάει θα γίνεται και φανερότερος 
ο ρόλος των Εγγλέζων ιμπεριαλιστών στη χώρα μας. Με 
κάθε μέρα που περνάει θα δείχνεται πως δεν μπορούσαν να 
*ναι ελευθερωτές αυτοί που καταπιέζουνε εκατοντάδες εκα
τομμύρια αποικιακών σκλάβων. Με κάθε μέρα που περνάει 
θα αποκαλύπτεται η ατιμία, η ψευτιά και η προδοσία όλων 
εκείνων που τους παρουσιάζουν σαν μεγάλους φίλους μας 
και προστάτες, δηλαδή όλων των κομμάτων αρχίζοντας από 
τη δεξιά και φτάνοντας ως το σταλινικό κόμμα. Με κάθε μέ
ρα που περνάει θα φανερώνεται πως εκείνο που διακηρύ
ξανε ευθύς απ’ την αρχή οι κομμουνιστές - διεθνιστές, πως 
ο «εθνικοαπελευθερωτικός» αγώνας δ εν  ε π ρ ό κ ε ι τ ο  
ν α  δ ώ σ ε ι  σ τ ι ς  λ α ϊ κ έ ς  μ ά ζ ε ς  τ η  λ ε υ τ ε 
ρ ι ά  α λ λ ά  ν α  τ ο υ ς  α λ λ ά ξ ε ι  δ ε σ μ ά  κ α ι  
δ ε σ μ ο φ ύ λ α κ ε ς ,  αποτελεί τη μόνη αντικειμενική α
λήθεια.

»Και το ελληνικό προλεταριάτο με την ίδια του την πεί
ρα θα πεισθεί πως ο αγώνας του για την ταξική του απε
λευθέρωση περνάει από το δρόμο της πιο αμείλιχτης, σκλη
ρής και λυσσασμένης πάλης εναντίον του εγγλέζικου ιμπε
ριαλισμού και των κάθε λογής πραχτόρων του και πως τους 
συμμάχους του πρέπει να τους δει όχι στους Εγγλέζους 
ιμπεριαλιστές δημίους και υπσδουλωτές των εθνών, αλλά 
στα πλατιά στρώματα του εγγλέζικου προλεταριάτου, στους 
Εγγλέζους ναύτες και στρατιώτες με τους οποίους και συ- 
ναδελφωμένο να τραβήξει στον κοινό αγώνα για το γκρέμι
σμα των καπιταλιστικών κυβερνήσεων, το σταμάτημα του 
πολέμου, την προλεταριακή επανάσταση, τις Ενωμένες Σο
σιαλιστικές Πολιτείες της Ευρώπης».
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Αλήθειες που πληρώνουν βαρύ φόρο αίματος

Έ τσι μιλούσαν, αποκάλυπταν και κατάγγελναν στον ερ
γαζόμενο λαό οι Έλληνες κομμουνιστές - διεθνιστές (τρο- 
τσκιστές) τον εγγλέζικο ιμπεριαλισμό, σύμμαχο και συνερ
γάτη του σταλινισμού. Αντίθετα, η αστική αντίδραση και οι 
προδότες ηγέτες του ΚΚΕ τον παρουσίαζαν σαν «ελευθερω
τή» του ταλαιπωρημένου και βασανισμένου από την πείνα 
και τη φρίκη του πολέμου εργαζόμενου ελληνικού λαού. Κι 
η ελληνική σταλινική ηγεσία του ΚΚΕ, από φόβο μήπως 
βρει απήχηση στη συνείδηση της εργατικής τάξης η θαρρα
λέα και συστηματική τροτσκιστική καταγγελία για τις προ
δοσίες της (Λίβανος, Καζέρτα, Βάρκιζα), ενέτεινε εναντίον 
τους τις διώξεις, τις συλλήψεις και τις δολοφονίες τους από 
την ελληνική σταλινική Γκεπεού, την ΟΠΛΑ (Οργάνωση Πε
ριφρούρησης Λαϊκών Αγωνιστών), κατηγορώντας τους αρχι
κά σαν... πράκτορες του Χίτλερ κι έπειτα (κατά τη ρήξη) 
σαν... πράκτορες του εγγλέζικου ιμπεριαλισμού.

Πολλοί από τους δολοφονημένους τροτσκιστές ήσαν 
χρόνια φυλακισμένοι κι εξόριστοι στα στρατόπεδα την επο
χή της διχτατορίας του Μεταξά που επέζησαν κι είχαν δρα
πετεύσει. Δεν επέζησαν όμως από τη δολοφονική - αντικομ- 
μουνιστική μανία της ηγεσίας του σταλινισμού. (Μερικοί 
απ’ αυτούς υπήρξαν ηγετικά στελέχη στο ελληνικό τροτσκι- 
στικό κίνημα). Αλλοι τροτσκιστές συνελήφθησαν (κοιτά την 
υποχώρηση των δυνάμεων του εαμικού κινήματος) ως όμη
ροι - αιχμάλωτοι, καθώς και οπαδοί, γυναίκες των τροτσκι- 
στών, κι εσύρθηκαν στα βουνά σε άθλια κατάσταση.

Παραθέτουμε τα ονόματα (αν και δεν είναι όλα) των 
τροτσκιστών αγωνιστών της προλεταριακής εποινάστασης, 
που δολοφονήθηκαν πριν και κατά τα Δεκεμβριανά του 1944, 
από την αδίστακτη, αντιλενινιστική και αντεπαναστατική η
γεσία του ΚΚΕ - ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, ηγεσία που κατάντησε σύμ
μαχος και συνεργάτης του εγγλέζικου ιμπεριαλισμού κα της 
ελληνικής αστικής αντίδρασης.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΠΑΝΕΑΣ: Φυλακισμένος στου Αβέρωφ και 
στα στρατόπεδα Τρικάλων και Λάρισας, βγήκε με την κα
τάρρευση της Ιταλίας. Στέλεχος του ΚΚΔΕ, γραμματέας της 
Διεθνιστικής Νεολαίας. Δολοφονήθηκε τον Ιούνη 1944 σε ε- 
νέδρα σταλινικών στο Παγκράτι.

ΝΙΚΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ: Δραπέτης, ύστερα από 3 χρό

82



νια που έκανε εξόριστος στον Ά ι Στράτη από το μεταξικό 
καθεστώς. Μέλος της Κ.Ε. του ΔΚΚΕ, εκτελέστηκε από τους 
δήμιους της σταλινικής Εθνικής Πολιτοφυλακής.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Από το Ί920 στο κίνημα. Καπνερ
γάτης, με καλλιτεχνικές κλίσεις ζωγράφου και σκιτσογρά- 
φου. Αγαπημένος αγωνιστής από όλους τους εργάτες της 
Θεσσαλονίκης. Δολοφονήθηκε από τη σταλινική Εθνική Πο
λιτοφυλακή.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΟΥΡΣΟΥΚΗΣ: Δραπέτης, τροτσκιστής, 
αφού έκανε 5 χρόνια στα κάτεργα της Ακροναυπλίας. Μέλος 
της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΕΚΕ. Δολοφονήθηκε άγρια 
από τους σταλινικούς.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΞΑΣ: Δραστήριος και ακαταπόνητος αγω
νιστής του εργατικού κινήματος. Ηγετικό στέλεχος της τρο- 
τσκιστικής Ενωτικής Ομάδας.

ΠΑΝΑΓΙΏΤΉΣ ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ: Συνδικαλιστικό στέλεχος 
και πρόεδρος του σωματείου του. Δραπέτευσε ύστερα από 
5 χρόνια φυλοτκές (Αίγινα) και εξορία από το Μεταξά.

ΣΠΥΡΟΣ ΠΗΛΙΤΣΗΣ: Νέος και θαρραλέος αγωνιστής 
της 4ης Διεθνούς. Πέρασε από το ΕΑΜ - ΕΛΑΣ που τ' απαρ- 
νήθηκε βρίσκοντας τον προορισμό του σαν επαναστάτης στις 
γραμμές του τροτσκιστικού κινήματος. Οι παλιοί σύντροφοί 
τους ελασίτες γίναν οι δολοφόνοι του.

ΜΗΤΣΟΣ ΜΕΛΙ ΑΔΗΣ: Στο κίνημα από το 1928. Με υπέ
ροχο αγωνιστικό χαραχτήρα. Διακρίθηκε στους αγώνες του 
κλάδου του. Οι δήμιοί του δεν είχαν το θάρρος να τον δι
κάσουν.

ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΙΔΗΣ: Με 20χρονη συμμετοχή στο 
κίνημα. «Το κόμμα και οι σκοποί για τους οποίους αγωνί
ζεστε είναι προδοτικά» φώναξε την τελευταία στιγμή στους 
εκτελεστές του.

ΘΥΜΙΟΣ ΑΔΡΑΜΥΤΙΔΗΣ: Αγωνιστής με υπέροχη επα
ναστατική δράση. Εξορίστηκε στον Ά ι Στράτη από τη δι- 
χτατορία του Μεταξά. Δολοφονήθηκε από την σταλινική ορ
γάνωση ΟΠΛΑ μπροστά στο νοσοκομείο της Αθήνας «Ευαγ
γελισμός».

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΡΟΥΧΗΣ: Τυφλός ανάπηρος. Γενικός γραμ
ματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και θυμάτων 
Πολέμου. Από το 1922 στο επαναστατικό κίνημα. Πρωτερ
γάτης διαδηλώσεων αντιπολεμικών για τα θύματα πολέμου. 
Φυλακίστηκε για τη δράση του. Τον αποκεφάλισαν οι σταλι
νικοί στην Εύβοια.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΤΣΗΣ: Από το 1929 στο κίνημα Θεσσα
λονίκης. Ηπειρώτης. Εργάτης μετάλλου. Πέρασε πολλές φο
ρές στα μπουντρούμια της Ασφάλειας. Δολοφονήθηκε με τον^ 
απάνθρωπο τρόπο του σουβλίσματος από τους δήμιους της 
σταλινικής ηγεσίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Μόλις είχε προσηλυτιστεί στις 
επαναστατικές ιδέες του λενινισμού. Τον βασάνισαν και τον 
δολοφόνησαν.

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Με 17χρονη δράση στο κίνημα. 
Ηγετικό στέλεχος του σωματείου των αρτεργατών. Ήταν 
στην Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή του 1943 που καθοδη
γούσε η παράταξή του.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Λιμενεργάτης. Πήρε μέρος 
από το 1927 στο εργατικό κίνημα. Αρχειομαρξιστής στην αρ
χή, προσχώρησε έπειτα στην ΚΕΟ και μετά στο Σπάρτακο. 
Πιστός και αφοσιωμένος επαναστάτης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΝΑΡΔΟΣ: Λεβητοποιός. Παλιός και πιστός 
επαναστάτης εργάτης στις λενινιστικές ιδέες. Συνελήφθηκε 
και εκτελέστηκε στον Πειραιά στα Δεκεμβριανά.

ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ: Καπνεργάτης. Βρέθηκε δολοφονη
μένος με μια πένσα στο στήθος, ότι δήθεν έκοβε τα σύρμα
τα του ΕΛΑΣ στον Περαιά.

Θ. ΘΕΜΕΛΗΣ: Παλιός κομμουνιστής - διεθνιστής, αδελ
φός του Μήτσου θέμελη.

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ: Ράφτης. Αδελφός του Νίκου Πα- 
ναγιωτίδη που εξοντώθηκε στις φυλακές της διχτατορίας Με- 
ταξά - Βασιλιά όπου κρατούνταν μαζί με πολλούς άλλους 
τροτσκιστές. Αφού τον βασάνισαν, τον μετέφεραν με ένα δί
τροχο καρότσι (δεν μπορούσε πια να περπατήσει) και τον 
εκτέλεσαν.

Δ. ΜΠΕΛΙΑΣ, Ε ΣΤΑΗΣ, Ν. ΜΟΥΣΚΑΣ, Ν. ΒΕΝΕΤΣΙΑ- 
ΝΌΣ, ΜΠΑΛΤΑΣ και ΚΑΤΣΑΜΠΡΟΚΟΣ, καθώς επίσης και 
οι οπαδοί και υπερασπιστές των ταξικών - διεθνιστικών ιδε
ών του λενινισμού στον Πειραιά:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΡΟΥΖΗΣ, θ . ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ. Γ. ΤΕΡΙ 
ΤΖΗΣ, ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΗΡΟΣ, ΖΑΧ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
κ.ά.

Εκτός από δύο - τρεις περιπτώσεις, οι εκτελέσεις αυτές 
έγιναν στην Αθήνα και τον Πειραιά. Οι περισσότερες έγι
ναν στον Πειραιά. Αν σ’ αυτούς προστεθούν οι εκτελέσεις 
διεθνιστών στις επαρχίες, κοιθώς και αγωνιστών άλλων τά
σεων του εργατικού κινήματος (αρχειομαρξιστές: Εμμ. Κα-
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βαλιέρος, Γ. Ζούρης, Δ. Καπετανάκης, Ν. Ξανθόπουλος και 
πολλοί άλλοι), διαφωνούντων μελών ή οπαδών του ΚΚΕ (Α- 
σημίδης, Ντούβας, Καπένης, Γάκης και πάρα πολλοί άλλοι) 

 ̂ ή ακόμα η καταδίκη και η ουσιαστική εξόντωση μαχητικών 
ανταρτών (όπως ο Άρης Βελουχιώτης, ο αρχικαπετάνιος του 
ΕΛΑΣ κ.ά.) που δεν ήθελαν να παραδώσουν τα όπλα στην 
αντίδραση, τότε ο αριθμός των θυμάτων της σταλινικής ηγε
σίας φτάνει σε αρκετές εκατοντάδες.

Στη Γερμανία στα 1918 οι σοσιαλδημοκράτες δολοφόνη
σαν τον Καρλ Λήμπκνεχτ και τη Ρόζα Λούξεμπουργκ για να 
εμποδίσουν την επικράτηση της προλεταριακής επανάστασης. 
Στην Ελλάδα το 1944 οι γραφειοκράτες σταλινικοί ηγέτες 
του ΚΚΕ, σαν πιστοί πράχτορες της πολιτικής του Στάλιν - 
Κάιν, δολοφόνησαν τους τροτσκιστές για τον ίδιο σκοπό.

0  κανόνας και η εξαίρεση

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η φυσική εξόντωση των τρο- 
τσκιστών στην Ελλάδα (και γενικότερα όλων εκείνων που 
αντιτάσσοντοτν στην ολέθρια σταλινική πολιτική της ουράς 
στο συμμαχικό ιμπεριαλισμό και στη ντόπια αστική τάξη) 
ακολουθούσε τη γενική γραμμή που υπόδειχνε η σοβιετική 
γραφειοκρατία: ' Επρεπε να δοθούν εγγυήσεις στον ιμπερια
λιστικό κόσμο της Δύσης ότι τα κομμουνιστικά κόμματα θα 
γίνονταν φραγμός στην ανάπτυξη επαναστατικών αντικαπι- 
ταλιστικών κινημάτων. Ακόμα και η σταλινισμένη Κομμου
νιστική Διεθνής διαλύθηκε με μια χειρονομία του Στάλιν κά
τω από τις δουλικές επευφημίες των ηγεσιών των κομμάτων 
που αποτελούσαν τα εθνικά τμήματά της. Εμενε να βουλώ
σουν το στόμα των διεθνιστών κομμουνιστών που συσπειρώ
θηκαν κάτω από τη σημαία της 4ης Διεθνούς. Έπρεπε λοι
πόν να πνίξουν αυτή τη φωνή με όλα τα μέσα: πρώτα με τη 
συκοφαντία («πράκτορες του φασισμού») και έπειτα με το 
μόνο «σίγουρο» τρόπο στον οποίο προσφεύγουν οι μηχανι
σμοί της αντίδρασης (με τις εκτελέσεις των αγωνιστών). Ε
ξάλλου η συκοφαντία καλλιεργούσε το έδαφος στη «συνείδη
ση» των καθυστερημένων λούμπεν προλετάριων που στρατο
λογούσε σαν εκτελεστές η σταλινική ΟΠΛΑ: Έπρεπε να ξε
παστρευτούν τα όργανα του χιτλερισμού. Με την ίδια ευκο
λία που οι αιμοστοτ/είς αυτοί «κομμουνιστές» έβγαζαν τα
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μάτια του νεαρού φοιτητή Θανάση Οικονόμου, φυτεύανε μια 
σφαίρα στο κρανίο του Στρατού Σποη/έα, συντρίβανε με το 
ρόπαλο το κεφάλι ενός άλλου τροτσκιστή ή αποκεφαλίζανε 
σαν τραγί ένα Σταύρο Βερούχη, περνούσανε μετά την εαμι* * 
κή ήττα στην υπηρεσία της καπιταλιστικής Ασφάλειας. Α* 
αφαλώς οι περιπτώσεις του αρχιεκτελεστή Παρασκευά στην 
Καισαριανή και του Μπάρμπα στον Πειραιά δεν είναι οι μο
ναδικές.

Αν τελικά στην ιστορία που αφηγηθήκαμε παραπάνω οι 
άνθρωποι της Εθνικής Πολιτοφυλακής άφησαν ελεύθερους 
τους κρατούμενους πέντε Πειραιώτες τροτσκιστές, αυτό πρέ
πει να θεωρηθεί σαν εξαίρεση στον κανόνα. Η εξήγηση βρί
σκεται σε ορισμένους λόγους: α) 'Ηταν γνωστοί στον υπεύ
θυνο της Πολιτοφυλακής, στον ανακριτή, σε πολλούς εργά
τες - μέλη του Κ.Κ. στον Πειραιά (ιδιαίτερα συνδικαλιστές) 
και στους φύλακες της Πολιτοφυλακής. 6) Ασκούνταν μεγά
λες πιέσεις με τις διαμαρτυρίες συγγενών και φίλων των 
κρατουμένων που πήγαιναν στις διάφορες πολιτοφυλακές και 
το γεγονός ότι είχαν συλληφθεί πέντε μαζί τροτσκιστές είχε 
γίνει γνωστό σε πλατύτερο εργατικό κύκλο, γ) Εκείνες τις 
μέρες είχε γίνει μια καμπάνια από την κυβέρνηση και τον 
τύπο γενικά να σταματήσουν οι αντεκδικήσεις, ότι υπάρχουν 
δημοκρατικές ελευθερίες, ελευθεροτυπία κτλ. 'Ετσι η φυσική 
εξόντωση των π έ ν τ ε  αγωνιστών, που κολλούσαν τα τρο- 
τσκιστικά έντυπα, δεν ήταν εύκολο να επιτευχθεί τότε χωρίς 
κάποιο πολιτικό κόστος (ενώ το ξεπάστρεμα μεμονωμένων 
τροτσκιστών ήταν μια επιχείρηση πολύ πιο προσιτή ιδιαίτε
ρα στην προοχτωβριανή περίοδο και μέσα στο Δεκέμβρη).

Ίσ ω ς  σ’ αυτή τη σύμπτωση των παραπάνω ιδιαίτερων 
λόγων να οφείλεται το ότι μπορέσαμε να βγούμε τελικά ε 
λεύθεροι από το τμήμα της Εθνικής Πολιτοφυλακής.
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Σ <Α Ν Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α :  ΔΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΚΙΣ TOY ΚΚΔΕ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Έ Η  

Π ρ ο ς  τ ο υ ς  ε ρ γ ά τ ε ς ,  π ρ ο ς  ό λ ο υ ς  το υ ς ε κ μ ε- 
τ α λ λ * υ ό ψ * ν η μ ς  κ α ί  κ ρ  τ α  , π / ε ζ ό μ ε ν ο υ ς !

ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ,
Νέο φριχτό έγκλημα διαπράχτηκε τις μέρες αυτές απ' τη συνα

σπισμένη αντίδραση. Δεκαεννιά κρατούμενοι, παιδιά του εργαζόμενου 
λαού, θερίστηκαν απ' τα  βόλια της. Κι άλλων η ζωή απειλείται α π ' 
ώρα ο* ώρα. Η ελληνική κεφαλαιοκρστία, οε στενή κοκ αδερφική συ
νεργασία με το μιλπαριστικό μηχανισμό των αρχών κατοχής, βάλθη- 
κε να καταπνίξει με κάθε μέσο το κύμα της λαϊκής εξέγερσης που ο
λοένα γιγαντώνεται και θεριεύει και απειλεί τις δόσεις της κυριαρχίας 
της. Γτ’ αυτό κι εξαπολύει κάθε βράδυ τις ορδές των εξοπλισμένων 
κοινωνικών σποόρσσμάτων, των τσολιάδων και των άλλων χαφιε&ικών 
καθαρμάτων της στις λαϊκές σΐΑΌΐκίες για να δολοφονούνε ανοιχτά και 
να τρομοκρατούνε τον πληθυσμό. Δεν οπισθοχωρεί στην ιδέα να χτυ
πήσει κι αυτούς τους *ήρωες του πολέμου» της. Πραγματοποιώντας το  
ενιαίο μέτωπο ενάντια στο εργατικό κίνημα με τους χτεσννούς αντιπά
λους της στην πολεμική σύγκρουση Γερμανούς ιμπεριαλιστές, πετάει 
έξω απ' τσ νοσοκομεία και στέλνει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ό
λους εκείνους που παραπλανημένοι απ' την πατριωτική δημαγωγία της 
δύσανε το αίμα τους για λογαριασμό της και δεν διστάζει να στείλει 
στο εκτελεστικό απόσπασμα τα  θύματά της με τα κομμένα πόδα. Α
παίσια και ανάλγητη, υπακούοντας μονάχα στο ψυχρό ταξικό της 
συμφέρον, αμείβει με σφαίρες εκείνους που θυσιάστηκαν για χάρη της. 

ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ,
Στο κύμα της τρομοκρατίας το εξαπολυμένο απ' την τάξη των 

κοινωνικών παρασίτων, που βλέποντας το έδαφος να χάνεται απ' τα  
πόδια της στηρίζεται στα τανκς και τα κανόνια των Γερμανών ιμπε
ριαλιστών για να συντρίψει το λαϊκό κίνημα και να σταθεροποιήσει 
την ωμή διχτατοράα της, πρέπει ν' απαντήσουμε με τη μαζική μας 
πάλη. Μακριά από κάθε πράξη ατομικής τρομοκρατίας. Τέτοιες ενέρ- 
γειες μόνο προσχήματα δίνουν στην αντίδραση για να αυξήσει τον α
ριθμό των θυμάτων της. Με ομαδικές διαμαρτυρίες, στάσεις και δια
δηλώσεις πρέπει να εκδηλώσουμε τη βαθιά μας αγανάχτηση ενάντια 
στα φοβερό εγκλήματα που γίνονται σε βάρος της τάξης μας. Με την 
οργάνωση ομάδων αυτόάμυνας κατά συνοικίες ν' αντιμετωπίσουμε τα  
πουλημένα καθάρματα τσολιάδες και χαφιέδες. Και με τη μαζική κι
νητοποίησή μας, με το κατέβασμα στον απεργιακό αγώνα, με την ορ
γάνωση πανεργατούπαλληλικής απεργίας για τις οικονομικές και πολι
τικές διεκδικήσεις μας και ενάντια στην τρομοκρατία να παραλύσουμε 
το δολοφόνο χέρι της συνασπισμένης αηπίδρασης.

Εμπρός όλοι στον αγώνα. Δεν πρέπει ν' αφήσουμε τους αγωνιστές 
μας να δολοφονούνται. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην αντίδραση να 
σηκώσει κεφάλι και να χτυπήσει το κίνημά μας. Με την ταξική μας πά-



λη πρέπει ν9 αποσπάαουμε τη γενική αμνηστία για όλους τους πολιτι
κούς κρατουμένους.

— Κάτω η τρομοκρατία! — Κάτω η συνασπισμένη αντίδραση! 
— Ζήτω το Ενιαίο Ταξικό Μέτωπο εργατών, υπαλλήλων και φτωχών 
βιοπαλαιστών! — Ζήτω η Σοσιαλιστική Επανάσταση που θα καταρ
γήσει για ,πάντα τους πολέμους και την ταξική εκμετάλλευση!

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Έ Η  
Π ρ ο ς  τ ο υ ς  ε ρ γ ά τ ε ς ,  π ρ ο ς  ό λ ο υ ς  το υ ς ε κ μ ε 
τ α λ λ ε υ ό μ ε ν ο υ ς  κ α ι  κ α τ α π ι ε ζ ό μ ε ν ο υ ς !  

ΣΥΝΤΡΟΦΟ!,
Η μανιασμένη αντίδραση του παγκόσμιον καπιταλισμού 26 χρόνια 

τώρα δεν μπόρεσε να γκρεμίσει τ α  θεμέλια του εργατικού κράτους που 
έστησε στο ένα έχτο της Γης η Επανάστχχση του Οχτώβρη. Η άγρια 
ιμπεριαλιστική επιδρομή συντρίβεται κι αυτή στο σιδερένιο τείχος του 
σοβιετικού προλεταριάτου και του κόκκινου στρατού. Παρ' όλη την εκ
φυλισμένη αντιδραστική σοβιετική γραφειοκρατία και τη σταλινική πα
νούκλα που στραγγαλίζουνε το εργατικό κράτος, η φλόγα της επανά
στασης καίει ακόμα κι ο  Κόκκινος Οχτώβρης — το  καβέτσώς του Λένιν 
και τον Τρότσκι — ζ ε  ι μέσα στην κοτνωνικσποτημένη ιδιοχτησία και 
στις σοσιαλιστικές μέθοδες της παραγωγής, ζ ε ι ακόμα μέσα στη 
συνείδηση τον σοβιετικού και τον παγκόσμιου προλεταριάτου. Οι κα
πιταλιστές ας τρέμουνε!

Οι κίνδυνοι που απειλούν το καθεστώς του Οχτώβρη είναι ακόμα 
μεγάλοι. Η τύχη του εξαρτάται τελικά απ’ την τύχη της επανάστα
σης στις άλλες χώρες. Πρέπει να το νοιώσουμε καλά: Το πρώτο ερ
γατικό μας κράτος είναι χ α μ έ ν ο  παρ' όλη τη νίκη του στον 
πόλεμο αν εμείς δεν το σώσουμε, αν δεν επικρατήσει η επανάσταση 
και σ ' άλλες χώρες. Μονάχα η προλεταριακή επανάσταση θα δώσει 
στο σοβιετικό προλεταριάτο το κουράγιο να γκρεμίσει τη σταλινική 
γραφειοκρατία και να ξαναστήσει τη σημαία του Λένιν και του Τρό- 
τ σκι.

Εμπρός λοιπόν σύντροφοι, στον ταξικό επαναστατικό αγώνα:
Για να σώσουμε τον πρώτο καρπό της παγκόσμιας προλεταρια

κής πάλης, το πρώτο εργατικό κράτος.
Για να ξανακουστεί απ' το Κρεμλίνο η γνώριμη φωνή της επανά

στασης — η φωνή του προλεταριακού διεθνισμού του Λένιν και του 
Τρότσκι. Και να δώσουμε στα σοβιετικά μας αδέρφια τη δύναμη να 
βγάλουνε με την πολιτική τους επανάσταση τη σταλινική βδέλλα που 
ρουφάει το αίμα του εργατικού κράτους και απειλεί τα θεμέλιά του.

Αδέρφια, Εμπρός! Η Επανάσταση αστράφτει και πάλι στην Ευρώ
πη και στον κόσμο. Ας πάρουμε τις θέσεις μας στον ταξικό στίβο κά
τω απ' τη σημαία της Δ ' Διεθνούς.

Γ ια τη σοσιαλιστική επανάσταση και τις Ενωμένες Σοσιαλιστικές 
Πολιτείες της Ευρώπης — μοναδική πηγή σωτηρίας του Κόκκινου Ο· 
χτώβρη!
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ΑΣ Κ Ι Ν Η Θ Ο Υ Μ Ε  Χ Ω Ρ Ι Σ  ΝΑ ΧΑ ΝΟΥ ΜΕ  Σ Τ Ι Γ Μ Η
Ο πόλεμος συνεχίζεται σκληρός,άμείλιχτος, 

αδυσώπητος. Και ένώ ποτάμια ολόκληρα χύνεται 
τό αιμα τών προλεταρίων στά πολεμικά μέτωπα, 
ένα άλλο μεγάλο δράμα παίζεται στά μετόπισθεν. 
Τό δρομα της πείνας, τής δυστυχίας, τής εξαθλί
ωσης, τής άποχτήνωσης. "Οσο ό χρόνος περνάει 
τόσο οί φοβερές αύτές μάστιγες άπλώνουν παντού 
την κυριαρχία τους. Ή  χώρο μας, ένα μικρό κομ
μάτι τής κατεχομένης καί αποκλεισμένης Ευρώπης, 
ζεΐ π·ό έντονα, πιό συγκλονιστικά τό δράμα αυτό. 
Ή  παράλυση τής βιομηχανικής παραγωγής πούφερε 
ή ήττα, ή κατοχή καί ό άποκλεισμας έρριξε κατά 
δεκάδες χιλιάδες τούς προλετάριους τών μεγάλων 
πόλεων σέ κατάσταση άνεργίας καί ή άθρόα έκ
δοση χαρτονομίσματος μαζύ μέ τή ληστρική κερ
δοσκοπία στά εϊδη πρώτης ανάγκης ένΓανέμισαν 
δλες τίς οικονομίες τους. "Ο,τι υπήρχε πήρε τό 
δρόμο γιά τούς οίκους εύκαιρίας-καί γιά τά παλια- 
τζΐδικα. "Ολα πουλήθηκαν γιά^λίγο ψωμί, λίγο λά
δι, λίγο στάρι, λίγες λαχανίδες. Τίποτε δεν άπό- 
μεινε. Καί τό δρεπάνι τής πείνας θέρισε κατά μά
ζες τά έξαθλιωμένα λαϊκά στρώματα τόν περα
σμένο χειμώνα.

Ό  καινούργιο; χρόνος μπαίνει·’ μέ τούς πιό 
απαίσιους οιωνούς γιά τούς προ- “  
λετάριους τής χώρας μας.

Σάν'δώρο του φέρνει τήν 
έπέχτααη τής άνεργίας. Ό λο ι 
όσοι είχανε βρει μιά πρόσκαιρη 
διέξοδο στις έπιχειρήσεις πού 
δουλεύουνε γιά τούς γερμανο- 
Γταλούς βλέπουνε τώρα νά τούς 
κλείνουντα> πάλι οί πόοτ ττών 
έργοστασίων. Κάθ- μέρα καί 
μιφ άπό τίς μεγάλες ναυπηγι
κές, μηχανουργίες, οιδηροβιο- 
μηχανικές. επιχειρήσεις τού Πει
ραιά αταματάει ή πεειορίζει τίς 
δουλιές της ατό μισό. ατό τρί
το. Καί όάν πρόκειται γ ι ά  παρο
δικό φαινόμενο. Οί όυνόμεις τού 
“Αξονα, μή μπορώντας πιό, 
ύοτερα άπό τό οικονομικό ξετί- 
ναγμα τής χώρας, νά συνεχί
ζουν νά τραβούν μεγάλα ποσά 
πού είσπράτανε πρώτα αάν έξο
δα κατοχής, βρίόκουνται οτήν 
ανάγκη νά περΛρίσουν άπό δίώ 
καί μπρός τίς δουλιές τους.
“Ετσι ή ανεργία μονιμοποιείται.
Μόνο τό τέλος τού πολέμου θά 
μπορούσε ν' άλλάξει τήν κατά
σταση. Κανένα δμως θετικό αή- 
μάδι δέν υπάρχει πού νά δεί

χνει πώς βαδίζουμε προς τά έκεϊ. Ακόμα ούτε έ 
νας άπό τους μακελλάρηδες τών λαών ποΰ μίλη
σαν τελευταία δέν τόλμησε έοτω καί γιά δημαγω
γία πά πεϊ ή νά άφίσει νά ύπονοηθεί πώς θάχου- 
j c  ειρήνη τούτο τό χρόνο.

ΤΙ πρέπει νά γίνη; Ή  συνεχιζόμενη άπονέ- 
κρωση τής παραγωγής προβάλλει μπροστά μας 
καί πάλι τό φάσμα τοΰ θανάτου άπό τήν πείνα, 
μάς άπειλεΤ μέ ομαδική έξόντωση. Τί κι δν τά τρό
φιμα κατρακυλήσανε καί προσφέρονται σήμερα φτη
νότερα ο' δλες τίς πλατείες καί τούς δίρόμους; 
Ό σ ο  καΓ νά φτηνήνουν οί άνεργοι πού δέν έχουν 
δεκάρα οτήν τσέπη δέν μπορούν \ά  τ’ άγοράσουν. 
Ούτε καί μπορούν νά συντηρηθούν στή ζωή μέ 
τήν κουταλιφ τό μπουλουγουρόζουμο ποΰ δίνει ό 
'Ερυθρός Σταυρός.

Μιά καί ή Γιορυγωγή δέν υπάρχει ελπίδα νά 
κινηθεί, όαο βαονάει ό πόλεμος, πρέπει νά άπαι- 
τήσουμε νά εξασφαλιστεί ή συντήρηση μας άπό ό
λους εκείνους πού ε ϊνε υπεύθυνοι γιά τήν κατάστα
ση αύτή: άπό τούς καπιταλιστές καί τό καθεστώς 
τους. Άπό κείνους πού συγκεντρώνανε εκατοντά
δες έκατομμύρια, ώς καί δισεκατομμύρια όκόμα,
δουλεύοντας μ·'

ΛΕΩΝ ΤΡΟΤΧΚΙ
Ό  Θ*μί.Μω\ης τ«ις Δ .ι^ νο ύς

και άρχηγός τ (|q καγκόομ α (  έκα»Λ στασης 
_  Δολοφονήθηκ* οτό · Α ιζ ι ιό  And 
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ους γεπυσνοοο. - ; : Λ *"-i.cuc που 
μας πήρανε καί τήν τελευταία 
δεκάρα ληστεύοντας μας μέ 
τήν ύψωση τών τροφίμων, άπό 
κείνους πού έμπορεύονταν τό 
αίμα πού χύσαμε μεϊς στά πο
λεμικά μέτωπα γιά νά τό μετα- 
τρέψουνε σέ χρυσάφι αύριο μέ 
παχιάς πο'εμικ -λ; άποζηι..ώοεις, 
i jr .c  κείνους ποϋχουνε γεμίσει 
u i  κελλσρια τους κοί τίς α
ποθήκες τους μέ τρόφιμα καί 
μάς άφίνουν νά ψοφάμε στό 
:ρόμο άπό τήν πείνα σάν τά 
_~κυλια.

Πρέπει μέ τή μαζική μας πίε
ση, μέ άγώνες σκληρούς καί α
ποφασιστικούς νά μεταβάλουμε 
σέ πραγματικότητα ούτό πού γιφ 
λόγους καθαρής δημαγωγίας έ- 
ξανήγγειλε ό έργατοκάπηλος 
Καλύβας μόλις φόρεσε τό ύπουρ- 
γικό φράκο: την ίδρυση έργα- 
τοΰπαλληλιχών συσσιτίων. 
Καί όχι μόνο αύτό άλλά νά έ- 
πιβάλουμε καί τή χορήγηοη μο
νίμων έχιδομάτων ανεργίας. 
Καί δλα αύτά μέ μιφ βαριά φο
ρολογία κάνα» στο χβφάλαιο.

Έμπρός λοιπόν χωρίς χρονο
τριβή καί δισταγμούς δς βγά-

(



Π Ρ Ο Λ Ε Τ Α Ρ Ι Ο Σ  *

ΓΙΑ ΤΙ  Θ Α Ρ Θ Ο Υ Ν Ε

Ή ;ελευταία άπόβαση τών άγγλοα με- 
ρικάνων στ ή Βόρειο Αφρική διέγραψε καθαρό- 
τερα στόν όρίζοντά τήν άπειλή μιάς με^οντικής 
τους εισβολής σιήν ευρωπαϊκή ήπειρο, που 
σήμερα βρίσκεται σχεδόν ολοκληρωτικά κάτω 
άπό τόν έλεγχο τών άξονικών δυνάμεων. Τό 
βαδιόφωνο μάλιστα τοΰ Λονδίνου έπάνειληβένα 
άνάγγειλε πριν άπό λίγο καιρό πώς ή Ιτα λ ία  
καί οί Βαλκανικές χώρες θά εΐνκ οΐ πρώ τες πε
ριοχές στις όποιες θά έξαπολυθεΐ ή έπίθεση τών 
συμμάχων, άποψη πού συζητιέται σοβαρά καί 
άπό τόν τουρκικό τύπο. Και οΐ έθνικιστές ό
λων τών άποχρώσεων χαιρετίζουν κιόλας στή 
μελλοντική είσοδο τών συμμαχικών στρα τευ
μάτων τή χαραυγή τής άπελευθέρωσης τών κα
τοίκων τής χώρας αύτής καί τής Απολύτρωσης 
άπό τά δεινά τους,

Οί άγγλοαμερικάνοι Ιμπεριαλιστές έλευ- 
θερω τές! Δέν υπάρχει μεγαλύτερη αύταπάτη 
καί κυνικότερο σύγχρονα ψέ^μα άπ* αύτό. ΕΤναι 
πραγματικά άστεΓο νά μιλάει κανείς σήμερα γιά 
τόν απελευθερωτικό ρόλο καί τούς απελευθερω
τικούς σκοπούς μιας όποιασδήποτε άπό τις δύο 
άντιμαχόμενες Ιμπεριαλιστικές- παρατάξεις. Καί 
οί δύο τους όπου πατήσανε τό πόδι τους τό κά
νανε γιά νά ύποτάξουν καί νά ύποδουλώσουν 
καί δχι νά άπελευθερώσουν καί να απολυτρώ
σουν. Τά μικρά κράτη καί οί έθνότητες στόν 
πόλεμο αύτό όπως καί προηγούμενο του; 1914— 
'918 στάθηκαν άπλώς μικρά πιόνια στό μεγάλο 
ιαιχνίδι τών Ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Δέν 

σεβάστηκαν αύτές οΟτε τήν ανεξαρτησία τους 
ούτε τήν ακεραιότητα τους οότε τόν πλούτο 
τούς οότε τή ζ οή τών πληθυσμών τους. "Αν οί 
φασίστες καταχτητές είσβάλανε στήν Τ σεχο
σλοβακία,Πολωνία, Νορβηγία, Βέλγιο,’Ολλανδία, 
Γιουγκοσλαβία, Ε λ λ ά δ α  καί έξαναγκάσανε τούς 
ρουμάνους, τούς οόγγαρέζους καί τούς Φιλαν
δούς νά πολεμήσουν πλάϊ τους, οί «άπελευθερω- 
τές»  άγγλοαμερικάνοι δέν Ενεργήσανε διαφο
ρετικά στό Ιράκ, τό Ιράν καί τελευταία  στή 
Βόρειο Αφρική καί δέν καταβάλανε λιγότερες 
προσπάθειες γιά νά δέσουν πίσω άπό τό-' δικό 
τους πολεμικό άρμα τούς μικρούς λαούς. Ky? &ν 
οί άξονικές δυνάμεις γιά νά πραγματοποιήσουν 
τό πσόγραμμά τους γιό τήν παγκόσμια κυριαρ
χία ρίξανε όλο τό βάρος της συντήρησης τών 
στρατευμάτων τους καί τών πληθυσμών τους 
στούς ώμους τών νικημένων λαών καί _κατς*λη- 
στέψανε τή χώράί. αύτή καταδικάζοντας τόν πλη
θυσμό της στόν ομαδικό άφανισμό άπό -τήν πεί
να, οί άντίπαλοι τους δεν θόρθουν παρά γιάνά 
συμπληρώσουν τό Εργο χύνοντας καί τήν τελευ
ταία σταγόνα αίματος πού άπόμεινε μέσα στίς 
φλέβες τού λαού της.

Π[ Εργαζόμενο» τή'- χώρ^ς μας. πού σπεί: 
ρανε τά κόκκαλο του·: o r c Λπάττιτες κορφές τών 
χιονισμένων βουνών if, , ’ Α#\ί3ααα· « κινδυνεύουμε 
νά κληθούνε -καί πάλι, πρ *· κολά—καλά προ- 
φτάσε·. νά κα^αρίοιι δ ά· ' όο·.1. αίο·"* άπό τούς 
καπνούς τής μάχης ΐ.“Ί νό .σβ^οούν οί κοότοι 
τών κανονιών καί οί σπ-τοοχτικέ*: κραυγές τών 
πληγωμένων. νά καταβάλλουν τό φόρο του α ί
ματος στό Μολώχ το» ίμ\·ριαλισμού.

ΟΙ άγγλοαμερικάνοι ^αρθουνε άλλά όχι 
γιά νά μάς άπελευθερώσουν. θάρθουνε γιά νά 
μάς χρησιμοπ ιήσουγ γιά mryk δικούς τους 
σκοπούς, θάρθουνε γιά νά μάς ξεριζώσουν άπς

τόν τόπο μας καί νά μάς στείλουν νά πολεμή
σουμε ατά πιό άπομακρΰσμένα μέτω πα γιά νά 
έξαγοράσουμε μέ αίμα τή μεγάλη τιμή νά ζου- 
με μεταπολεμικά ’έμείς καί οί* άλλοι λαοί τής 
ύδρογείρυ κάτω άπο τό καθεστώ ς τής μο
νοπωλιακής χρημστιστικής εκμετάλλευσης τους. 
θά ρθουνε γιά νά μάς ρίξουνε βορά στήν πολε
μική μηχανή τοΰ Λ ίτλερ. θά ρθόύνε γιά νά μάς 
προσφέρουν άντί γιά τόν άργό θάνατο άπό τήν 
πείνα τό γρήγορο καί μαρτυρικό του μετώπου. 
Γι* αύτό θάρθουνε.

Ε ύτυ χώ ς ό τόπος αύτός έχει άρκετά δείγ
ματα τών ψιλικών διαθέσεων τών ά γγλοσσξφ - 
νων άπέναντι του καί άπό τόν περασμένο πόλε- 
μσ. Στά 1916 οί κύριοι αύτοί έξαναγκάσανε μέ 
τή βία τόν Γδιον αύτό λαό πούθελε νά μείνε* 
ουδέτερος νά μπει μέσα στή φωτιά τοΰ πολέμου 
διασπφντας τήν κρατική του ένότητα καί έξα- 
ποστείλανε αύτοί οί σημερινοί σύμμαχοι τής 
θερμιδωρϊανής σοβιετικής* γραφειοκρατίας τούς 
έργάτες καί τούς άγρόχες χιλιάδες χιλιόμετρα 
μακρυά άπό τά  σπίτια το υς, στίς άπέραντες πε
διάδες τής Ούκρανίας γιά νά χτυπήσουν τή 
νικηφόρα έπανάσταση του ρω0σικοθ προλετα
ριάτου. Τούς ξέρουμε καλά, ά ς ,μ ή  YeXioOvTau 

£άν Ερθουνε οί άγγλοαμέρΐκάνοι θάρθου
νε γιά νά βοηθήσουν τή σύμμαχη τους έλληνική 
μπρυρζουαζία, πού τόσο πολύτιμες υπηρεσίες 
τούς πρόσφερε στή σημερινή σύγκρουση, νά ξα- 
ναπάρει στά  χέρια της τήν κρατική Εξουσία γιά 
νά έπίδοθοϋν υστέρα μαζό της στήν . Εκμετάλ
λευση τώ ν έργαζομένων μαζών τής χώ ρας συν
τροφικά.

Σάν Ερθουνε θάρθουνε γιά νά μάς φέρουνε 
Γεώ ργιο Γκλύξμπουργκ, τάν Εμπιστον αύτό τώ » 
μεγαλοτραπεζιτών του Σίτυ, γιά νά μάς δώσομπί 
καί άλλη μιά φορά τήν ευκαιρία νά δοιαμάσίΜ»1! 
με τις λαμπρές έλευθερίες τοΰ καθεστώ τος .τόπ* 

Σάν Ερθουνε θάρθουνε για  ν ά . ά νττχα » 
τό ο τ η ο ο ιν  τό ν  Ενα ζυγό μ έ τ ό ν  ά λ λ ο . Νά 
γιατί θάρθουνε.

ΟΙ μεγάλες μάζες τών έκμεταλλευομέ- 
νων τής χώβας μας δέν Εχουν νά περιμένουν 
τίποτα άπό τούς άγγλοσάξώ νες. Μόνο νέες 
συμφορές καί νέα δεσμά. Τούς κινδύνους πού 
γεννάει μια μελλοντική άπόβσσή τους πρέπει 
νά τους αντιμετωπίσουν δραστήρια καί ένερ- 
γ γϊικά! Μέ σύντρνη κινητοποίηση νά Εμποδί
σουν καί νά ματαιώσουν κάθε άπόπειρα Εγκα
θίδρυσης τής λαομίσητης διχτατορίας του Γκλύζ- 
μπουργκ. προσφευγοντας καί στίς πιό άποτελεσ- 
ματικές μορφές ταξικής πάλης.

Καί όπως σήμερα στρέφουνται ενάντια στή 
φασιστική καταπίεση καί τήν καπιταλιστική Εκμε-. 
τάλλευση καί καθημερινά όλοένα καί περισσό
τερο ξεκα^αοίζουν πώς ή μόνη πραγματική σω - 
τηρίί·: κλϊ δυ ξο.δ c βοίσκέτοι στή δημιουργία 
τοΟ δικού τους ταξικού μετώπου καί στήν πραγ
ματοποίηση τr,c συνεργασίας μέ τή μάζα τών 
στρατευμένων γερμανον καί Ιταλών προλετα
ρίων καί άνροτών γιά τό γκρέμισμα του καπι
ταλισμού καί τήν ϊδρυση τών 'Ενωμένων Σοσια
λιστικών Πολιτειών τβς Ευρώπης,Ετσι καί αύριο 
στήν προσπάθεια τών άγγλοάμερικάνων, καί χής 
συμμάχου των ελληνικής μπουρζουαζίας νά 
τους Επιστρατέψουν καί νά τούς στείλουν νά 
μακελλοκοποΰν στά διάφορα μέτ&>πα θά πρέπει 
νά άρνηθοΰν νά πολεμήσουν γιά τούς σκοπούς



' ί ρ γ ά τ ε ς ,  υ π άλλ η λο ι ,  β ιο π α λ α ισ τ έ ς :  01  3φ(ΐοι Ιμ π ε ρ ια λ ισ τ έ ς  ι^ς κ ατοχ ή ς  έξονζώ -  
ν ο υ ν ε  σ υ σ τ η μ α τ ικ ά  τους π ιό  δ ια λ ε χ τ ο ύ ς  Α γω νιστές  τής έ π α ν ά σ τ α σ η ς !  Ξ ε σ η κ ω θ ή τ ε  
σ* i v a  κ ίνη μ α  δ ια μ α ρ τυ ρ ία ς  μ έ  Α περγ ίες ,  σ τά σ ε ις ,  δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς ! 9Α π α ι τ ε ί σ τ ε  τή γ ε 
ν ικ ή  Αμνηστεία  γιά  τους  α ιχ μ α λ ω τ ισ μ έ ν ο υ ς  σ τά  σ τ ρ α τ ό π ε δ α  κ α ι  φ υ λ α κ ισ μ έ ν ο υ ς  
μ α χ η τές  τής τάξης μ ας!  Σ υ ν α δ ε λ φ ω θ ε ίτε α έ  τούς  γ ε ρ μ α ν ο -  Ιταλ ού ς  φ α ν τ ά ρ ο υ ς !  
Κ ά τ ω  ό ιμ π ε ρ ια λ ισ τ ικ ό ς  π ό λ εμ ο ς !  Κ ά τ ω  ό π α γ κ ό σ μ ιο ς  κ α π ιτ α λ ισ μ ό ς  π ο ύ  τόν γ εν ν ά !  
Ζ ήτω  ή Π α γ κ ό σ μ ια  Σ ο σ ια λ ισ τ ικ ή  ’Ε π α ν ά σ τ α σ η  κ α ί  τό  έ π ι τ ε λ ε ί ο  της: ή 4 η  Δ ιε θ ν ή ς !

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!

Δ Ι Ε Θ Ν Ι Σ Τ Η Σ
"Οργανο τής Κ ε ν τ ρ ικ ή ς  ’Ε π ιτ ρ ο π ή ς  τού Κόμματος Κ ο μ μ ο υ ν ισ τ ώ ν — Δ ιε θ ν ισ τ ώ ν  

Ε λ λ ά δ α ς  ( Ε λ λ η ν ι κ ό  Τ μ ήμ α 4ης Δ ι ε θ ν ο ύ ς )

Β' περίοδος. Φύλλο 1 Ίο ύ ν η ς 1943 Τιμ ή  φύλλου δοαχ. 3<Χ)

i l l  Μ Μ Μ Ι TIN ΙΜ ΙΦ Η ΙΜ Ε Ν ΙΝ  ί Ι ί ϋ Ι Ι Τ ί Ι  ΙΜ Ι
"Ε να  ομαδικό έγκλημα, ψύχραιμα προμελε- 

τημέν<\ έγινε αυτές τις μέρες άπό τους μιλι- 
ταριστές δημίους τον Μουσολίνι καί τον Χ ί
τλερ. 'Ε κα τόν  είκοσι όχτό» 
πολιτικοί κρατούμενοι ατό 
στρατόπεδο τής Λάρισας  κ ι’ 
άλλον οδηγήθηκαν μπροστά 
στό Ικτελεστικό άπόσπασμα.
Τονψεκίστηκαν στό Νεζερό 
μέ τήν πρόφαση τών «Αντι
ποίνων» γιά μιά πράξη σα- 
μποτάζ που οντε καν διανο- 
ήθηκαν νά τήν έκτελέσον\\ 
πράξη πού ειλΛ» εντελώς ξένη 
πρός τήν πολιτική καί τίς μέ- 
θοδες πάλης τον επαναστα
τικοί» προλεταριάτου. ’ Ανά
μεσα σ’ αυτούς βρίσκονται 
πολλοί κομμοννιστες-διε θνι- 
ττές, μέλη τον Κόμματος μ/ς καί τής 4ης 
διεθνούς. Τό πολύτιμο αίμα δοκιμασμένων α
γωνιστών τού προλεταριάτου πότισε κ ι’ αυτή 
τή φορά τό δένδρο τής σοσιαλιστικής επανά
στασης. Οί σ. μας ΙΙαντελής ΓΙουλιόπουλος, 
Γιαννακός καί Ξνπολιτος με απλοχεριά, 
μέ άφθαστο ηρωισμό, πρόσηεραν κι’ αυτή 
τους τή ζω ή ολοκαύτωμα στό μεγάλο σκοπό 
τής παγκόσμιας σοσιαλιστικής επανάστασης. 
'Ολόκληρη ή ζω ή τους ειν φ γεμ ά τη  άπό αγώ 
νες, διώξεις, φυλακίσεις, εξορίες. Τά τελευταία 
τους χρόνια τά πέρασαν πρώτα στήν Ά κ ο ο - 
ναυπλία, τό ματωβαμένο αυτό κάτεργο τής 
δικτατορίας τής 4ης Αύγουστον, κι’ έπειτα

UITMRZ ΜΤΛΙΙΝΤΙΚ

στά στρατόπεδα αιχμαλώτων τώ ν γερμανοΐ- 
ταλών φασιστών. Μιά ήρωϊκή ζο»ή πού σ τε
φ ανώθηκε μ ’ ένα ηρωικό θάνατο. Τά  σπασμω

δικά καί τρομοκρατικά μέτρα 
τον άξονικοΰ ιμπεριαλισμόν 
εινε μιά άκόμη ένδειξη τής 
αδιέξοδης κατάστασής του. 
Τό  φάσμα τής προλεταρια
κής επανάστασης διαγράφε
ται τώρα καθαρά στον ορί
ζοντα τής χιτλεροκρατονμε- 
νης, τής πεινασμένης, τής κα
τασπαραγμένης Ευρώπης. 
Λυτό εΐν€*ι ό εφιάλτης τοΰ 
Χίτλερ καί τοΰ Μουσολίνι, ό 
εφιάλτης τής ευρωπαϊκής καί 
τής παγκόσμιας κεφαλαιοκρα 
τίας. Ή  παταγώδης κατάρ
ρευση τον νΑξονα στις αφρι

κανικές έκστρατεντικές του επιχειρήσεις, ή νι
κηφόρα επ ιθετική  εξόρμηση τον Κόκκινου 
Στρατού τό χειμώνα πού πέρασε στό ανατο
λικό μέτωπο, τό σβύσιμο τή;: πολεμικής ψύ
χωσης τον γεομανο-ίταλοΰ στρατιυ'ιτη, ή άγα- 
νάχτηση γιά τό συνεχιζόμενο πό/.εμο πού αρ
χίζει νά εκδηλώνεται στις μάζες τον γερμανι
κοί1 καί ιταλικού /.αού, ή αντιπολεμική καί 
άντικαπιταλιστική δραστηριοποίηση τών υπο
ταγμένων στον ’'Αξονα ευρωπαϊκών λαών— 
όλα αυτά δείχνοννε καθαρά ότι ή πυριτιδα
ποθήκη πάνω στήν οποία οίκοδομηθηκε ή κυ
ριαρχία τον αξονικού ιμπεριαλισμοί στήν Ε υ 
ρώπη βρίσκεται κοντά στη στιγμή τής άνά-
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/ ^ Δ Ι Ε Θ Ν Ι Σ Τ Η Σ

ο ι
Ή  πραγματικότητα στυγνή, ώμή, σκλη

ρή προβάλλει ξεσκίζοντας τόν πέπλο τών 
αυταπατών και άποκαλύπτοντας τό μΟθο 
τής «έθνικής Απελευθέρωσης». Πάνω στό 
λιθόστρωτο τόν κρότο τών βημάτων 
τών στρατευμάτων τοΰ κατοχής γερμα
νικού ιμπεριαλισμού τόν άντικατάστησε ό 
κρότος τών βημάτων τοΰ στρατού του 
άγγλοσαζωνικοϋ Ιμπεριαλισμού. 01 γερ 
μάνικες λόγχες παραχωρήσανε τή θέση 
τους στις έγγλέζικες. Ή  μιά κατοχή δια
δέχτηκε τήν &λλη· Αύτό ήτανε τό τελ ι
κό Αποτέλεσμα ένός άγώνα πού ό τό
πος αύτός πλήρωσε μέ αίμα καί μέ πρω
τάκουστες θυσίες 1

Τά καθεστώτα άγγλοαμερικανικής κα 
τοχής, αύτά είναι έκεΐνα μέ τά όποΐα έ 
χουν τώρα νά παλέψουν οί λαοί πού «Α 
πελευθερώνουνται» μέσα στήν Εύρώπη. 
ΟΙ «Απελευθερωνόμενοι» έναντίον τών 
«άπελευθερωτών» τουςΐ Ποΰ άκούστηκε 
ποτέ τέτοια άχαριστία; ‘Αλλά καί πότε 
άπελευθερωτές προσήλθανε φέρνοντας 
σάν μόνο δώρο καινούργια δεσμά ;

Τ ( συμβαίνει αυτή τή στιγμή στή γέρι
κη ήπειρό μ α ς ; ‘Αρχίζει ή δεύτερη πράξη 
του μεγάλου δράματος. ΟΙ άγγλοαμερι- 
κάνοι Ιμπεριαλιστές, Αψοΰ πληγώσανε 
καίρια τόν πολεμικό τους άντίπαλο στρέ- 
ψουνται τώρα ένάντια στό κίνημα τών 
μαζών, πού ζητάνε ψωμί, λευτεριά καί 
ειρήνη, καί πού άπειλεΐ στήν άνάπτυξή 
του νά παρασύρει τό σάπιο οίκοδόμημα 
τοΰ εύρωπαΐκού καπιταλισμού καί νά 
μεταδώσει τήν πυρκαΐά τής έπανάστασης 
καί στόν όηόλοιπο κόσμο. Τό κίνημα αύ· 
τό πρέπει νά τιθασσευθεΐ, νά «δαμαστεί, 
νά τσακιστεί στό τέλος-τέλος γιά νά 
μπορέσει νά σωθεί ό καπιταλισμός t Μιά 
δραματική πάλη διεξάγεται τόν τελευ 
ταίο καιρό μέσα στίς χώρες πού «άπε- 
λευθερώθηκαν». Πάλη Ανάμεσα στίς έρ 
γαζόμενες μάζες πού παρ' όλο τό έθνικι- 
οτικό καί συμφιλιωτικό πνεύμα, τό όποιο

ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ - ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ)
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ε Λ Η Ϋ θ Ε Ρ α Τ Ε Σ

τούς έχουν καλλιεργήσει τά κόμματα τής 
2ης καί 3ης Διεθνούς καί τήν καταπρό- 
δοσή τους άπό μέρους τους σπρώχνουν- 
ται άπό τό ίδιο τους τό ένστιχτο νά μήν 
καταθέσουν τά όπλα ποΟχουν στά χέρια 
τους, άλλά νά τά διατηρήσουν γιά νά τά 
στρέψουν ένάντια στήν καπιταλιστική άν- 
τίδραση γιά τήν κατοχύρωση και έπέχτα- 
ση τών έλευθεριών τους γιά τή βελτίωση 
τών συνθηκών ζωής τους, γι' αύτήν άκόμα 
τήν άνατροπή του κοινωνικού συστήμα
τος, καί στίς ντόπιες κεφαλαιοκρατίες 
πού μέ έπί κεφαλής τούς άγγλοαμερικά- 
νους καί μέ τήν πλήρη ένίσχυσή τους 
προσπαθούν μέ τήν Απάτη καί τή βία νά 
άφοπλίσουν τίς μάζες καί ν* άποκαταστή- 
σουν τήν κρατική έξουσία, πού άποσυν- 
τέθηκε κάτω άπό τό καθεστώς τής κατο
χής, ν' άποκαταστήσουν μ* Αλλα λόγια 
τόν καταπιεστικό Αστικό μηχανισμό (Α
στυνομία, μόνιμο στράτό, ύπαλληλική 
γραφειοκρατία, όργανισμούς πού είναι 
Αποχωρισμένοι άπό τό λαό καί στρέ- 
φουνται ένάντιά του) μέ τόν όποιο πάντα 
ή κεφαλαιοκρατία κρατάει δεμένο στό 
μάγγανο τής έκμετάλλευσης τούς έργα- 
ζομένους.

Ή παρεμπόδιση τής ταξικής έξέγερσης 
τού προλεταριάτου, τό πνίξιμο τής έπ α 
νάστασης, ή Αποκατάσταση τού καθεστώ 
τος τής «ήσυχίας, τής τά ξεω ς καί τού νό- 

•μου», αύτός είναι ό σκοπός των άγγλοα- 
μερικάνων. ΟΙ έργαζόμενες μάζες μέσα 
στή χώρα μας δέν πρέπει νΑχουν καμμιά 
αυταπάτη 01 έγγλέζοι ήρθαν όχι γιά νά 
μάς Απαλλάξουν άπό τό καθεστώς τής 
ξένης κατοχής άλλά γιά νά ύποκαταστή- 
σουν σ ' αύτό τούς Αξονικούς Αντιπάλους 
τους καί νά πραγματοποιήσουν τούς δι
κούς τους σκοπούς. Δέν Είναι ή κυβέρνη
ση του «έλεύθερου» έλληνικοΰ λαου πού- 
χει τήν Ανώτατη έξουσία έδώ πέρά Αλλά 
ό κ. Σκόμπυ, ό Αρχηγός τών ένόπλων 
βρεττανικών δυνάμεων. Σ ' αύτόν προσ

τρέχουν κάμε φορά, ύπουργοί, πολιτικοί 
Αρχηγοί καί υπεύθυνοι κυβερνήτες γιά νά 
δεχτούν τίς έντολές του καί νά λύσει 
τις μεταξύ τους διαφορές. Μ' αύτόν ή κυ
βέρνηση συνεργάζεται γιά τήν άναστή- 
λωση τού κράτους, δηλαδή τής υλικής 
βίας τής κεφαλαιοκρατϊας πάνω στίς μά
ζες. Λυτός Απαγόρεψε τίς συγκεντρώσεις 
καί τις διαδηλώσεις στήν «έλεύθερη» τιιά 
‘Ελλάδα καί μέ τίς π λά τες αύτουνου 
θ' Αρχίσουν νά περιορίζουνται οι έλευθε- 
ρΐες ποΰ οι λαϊκές μάζες κατάχτησαν μέ 
τήν κατάλυση τού καθεστώτος τής γερ
μανικής κατοχής.

ΟΙ «μεγάλοι μας φίλοι καί σύμμαχοι» 
είναι πολύ λίγο τέτοιοι γιά τους έργα- 
ζομένους τής χώρας μας. "Αν οί γέρμα- 
νοί ιμπεριαλιστές τούς καταδικάσανε στό 
θάνατο Από τήν πείνα, οι έγγλέζοι διά
δοχοί τους έτοιμάζουνταί σέ συνεργασία 
μέ τή φίλη καί ύποχείριά τους έλληνική 
κεφαλαιοκρατία νά τούς έξο·τώ σουν στά 
διάφορα πολεμικά μέτωπα, νά ^ούς στεί* 
λουν νά σφαγοϋν καί στή χώρα άκόμα 
του'Λνατέλλοντος*Ηλ(ου.Τό θάνατο σκόρ
πισαν οί πρώτοι, τό θάνατο θά σκορπί
σουν καί τούτοι... Γ ι’ αύτό ήρθανε στή 
χώρα... Γιά νά έτοιμάσουν τό νέο μακε
λειό... Γιά νά στηρίξουν καί νά Αναστη
λώσουν τό καθεστώς τής έλληνικής μπουρ
ζουαζίας. Γιά νά δοκιμάσουν, καραδοκών
τας τήν κατάλληλη στιγμή, νά φέρουν ξ α 
νά σ ιό  θρόνο, παρά τή θέληση τής μεγά
λης πλειοψηφίας τού έλληνικοΰ λαού, 
τό βασιλιά-διχτάτορα Γεώργιο Γκλύξ
μπουργκ τόν πιστότατο αύτό πράχτορα 
καί υπηρέτη τών συμφερόντων τους, γιά νά 
πετύχουν έτσι τήν πλήρη οικονομική καί 
πυλιτική έξάρτηση τής χώρας αύτής, πού 
σύμφωνα μέ όλους τούς κανόνες καί ιίς  
διατάξεις τού Χάρτη ‘Ατλαντικού (ποιός 
είχε ποτέ Αμφιβολία γιά τήν έφαρμογή 
του;) έχει υπαχθεί Από τό τρίο Ρούσβελτ-
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Στάλιν Τσώρτσιλ στή σφαίρα τής Αγγλι
κής έπιρροής !

Μέ κάθε μέρα πού περνάει θά γίνεται 
καί φανερότερος ό ρόλος τών έγγλέζω ν 
ιμπεριαλιστών στή χώρα μας. Μέ κάθε 
μέρα πού περνάει θά δείχνεται πώ ς δέν 
μπορούσαν νάναι έλευθερω τές αύτοί πού 
καταπιέζουνε έκατοντάδες έκατομμύρια 
Αποικιακών σκλάβων. Μέ κάθε μέρα ποΰ 
περνάει θά Αποκαλύπτεται ή Ατιμία, ή 
ψευτιά καί ή προδοσία όλων έκείνων πού 
τούς παρουσιάζουν σάν μεγάλους φίλους 
μας καί προστάτες, όηλαδή όλων τών 
κομμάτων Αρχίζοντας άπό τή δεξιά καί 
φτάνοντας ώ ς τό σταλινικό κόμμα.

Μέ κάθε μέρα πού περνάει θά φανερώ
νεται π ώ ς  έκείνο πού διακηρύξανε εύθύς 
Απ'τήν άρχή οί κομμουνιστές-δικθνιστές, 
πώς ό «έθνικοαπελευθερωτικός» Αγώνας 
Αέν έηρόκειτο να δύσει οτίε λαϊκές μάζες 
τό λ ΐιιτ ιρ ιέ  Αλλά νά τούς αλλάζει Λεεμά 
ααί Αεσμοφόλακες, Αποτελεί εή μόνη Αν
τικειμενική Αλήθεια.

Καί τό έλληνικό προλεταριάτο μέ τήν 
(δια του τήν πείρα θά πεισθεί πώ ς ό  α 
γώνας του γιά τήν ταξική του Απελευθέ
ρωση περνάει άπό τό δρόμο τής πιό Α» 
μείλιχτης, σκληρής καί λυσσασμένης πά
λης έναντίον τοΰ έγγλέζικου Ιμπεριαλι
σμού καί τών κάθε λογής πραχτόρων του 
καί πώ ς τούς συμμάχους του πρέπει νά 
τούς δει όχι ατούς έγγλέζους Ιμπερια
λιστές δημίους καί ύποδουλωτές τών έ- 
θνών Αλλά στά πλατκιά στρώματα τού 
έγγλέζικου προλεταριάτου, στους έγ
γλέζους ναύτες καί στρατιώ τες -μ έ τούς 
όποιους καί συναδελφωμένο νά τραβήξει
στόν κοινό Αγώνα γιά τό γκρέμισμα τών
καπιταλιστικών κυβεςφίήσεων, τό σταμά-
τημα του πολέμου, τήν προλεταριακή έπα-
νάσταση, τίς ‘Ενωμένες Σ οσιαλιστικές
Π ολιτείες τής Εύρώπης.
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ΕΝΙΑΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Έλλην. τμήμα τής 4ής ΔκονοΟς)
Λ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Έργάτεχ Tfis Άθηνα$ καί τοΟ Πειραιά!

Πάνε 54 χρόνια τώρα πού οΐ προλετάριοι σ’ ό
λο τόν κόαμο γιορτάζουνε τήν Πρωτομαγιά σά 
μέρα τής διεθνούς άλληλεγγύης τους στην πάλη 
ένάντια στήν κεφαλαιοκρατική τυραννία. Κ’ ή μέ
ρα αύτή βάφτηκε κόκκινη άπό τό αίμα εκατοντά
δων έργατών πού τούς θέρισαν τά βόλια των ορ
γάνων τής καπιταλιστικής άντίδρασης.

Ή φετεινή Πρωτομαγιά βρίσκει έκατομμύρια 
στήν Εύρώπη, τήν Άοίσ, τήν Άώρική κι’ ^λλοΰ 
νά άδικοοκοτώνονται γιό χάρη τών καπιταλιστών 
τοΟ όξωνικου καί «δημοκρατικού» ιμπεριαλισμού. Ό  
τωρινός Ιμπεριαλιστικός πόλεμος (πού γιά νά ξε
σπάσει βοήθησαν όσο μπορούσαν οί δυό προδοτι
κές Διεθνείς : ή 2η καί ή 3η. περνάει πάνω άπ' ό
λες τΙς ήπείρους σάν ένας φριχτός σίφουνας 
σκορπίζοντας τόν θάνατον στίς ανθρώπινες ζωές 
καί σωριάζοντας σέ συντρίμμια τά έργα τού μό
χθου τών προλεταρίων.

Μέσα στήν πολεμική δίνη τραβήχτηκε έζ αιτίας 
τής προδοτικής πολιτικής τής σοβιετικής γραφειο
κρατίας (πού έφερε τρομακτικές ήττςς ατό παγκό
σμιο έπαναστατικό κίνημα) κι* αύτή ή ΕΣΣΔ., ό 
πρώτος σταθμός τής Παγκόσμιας Επανάστασης. 
ΟΙ σοβιετικοί προλεράριοι ύπερασπίζοντσι μέ άξιο- 
θαύμαστο ήρωίσμό τό έ· γατικό κράτος έναντίον 
τής Ιμπεριαλιστικής άπειλής. ’Αλλά δέν φτάνουν 
μόνον οί δικές τους προσπάθειες γιά τή σωτηρία 
του.

Γιά νά βγούμε άπό τήν πολεμική κόλαση, γιά 
νά ζεφύγουμε άπό τά νύχια τής καπιταλιστικής 
σκλαβιάς, γιά νά ύπερασπίσουμε τό κράτος τής 
Οχτωβριανής Έοανάστασης πού κινδυνεύει, οί έρ- 
έργάτες μέσα σ’ ό λ ε  ς τις καπιταλιστικές χώ
ρες πρέπει νά άγωνιστοϋμε γιά νά ΜΕΤΑ ΤΡΕΨΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. Πρέπει νά ουναδελφωθούμε στά 
μέτωπα και νά γυρίσουμε τά όπλα ένάΛτια ατούς 
Ιμπεριαλιστές πού μάς τϋδωσαν. “Ετσι θ* άνατρέ-

ψουμε τις κυρίαρχες τάξεις, θά έγκαθιδρύσομε τή 
σοσιαλιστική κοινωνία καί θά βοηθήσομε άποτελε- 
οματικά τό σοβιετικό προλεταριάτο*.καυτήν ίμπε"~ 
ριαλιστική άπειλή νά άποκρούσει καί* την έγκλημα-' 
τική σταλινική γραφειοκρατία νά ανατρέψει με 
τήν πολιτική του έπανάσταση, ζαναδίδοντας οτή 
χώρα μιά έπαναστατική-διεθνιστική κυβέρνηση.

Ε ρ γ ά τ ε ς ,  έ ρ γ ά τ ρ ι ε ς ,  υ π ά λ 
λ η λ ο ι !

Τό ΕΑΜ είναι ένα μέπωπο αντιδραστικό, ένα 
έθνικό μέτωπο γιά σκοπούς αστικούς. Σκοπός, τής 
έπαναστατικής τάξης δέν μπορεί νάναι ό έθνικο- 
απελευθερωτικός άγώνας γιά τό διώξιμο τών γερ- 
μανοϊταλών Ιμπεριαλιστών πού θά μάς ξαναρίξει 
στά νύχια τού άγγλοαμερικανικοϋ Ιμπεριαλισμού 
καί τών έλλήνων καπιταλιστών άλλά ή Προλεταρι
ακή έπανάσταση πού θά μάς άπαλλάξει άπό κάθε 
ξένη ιμπεριαλιστική καταπίεση καί άπό τή ντόπια 
κεφαλσιοκρ ιτική σκλαβιά. Γι' αύτό στό προδοτικό 
ΕΑΜ, >πού είναι μέτωπο συνεργασίας μέ τήν κε
φαλαιοκρατ ία, άντιτάξετε τό δικό σας ΤΑΞΙΚΟ ΜΕ
ΤΩΠΟ τών έργατών, χωρικών, βιοπαλαιστών γιά 
τή μετατροπή τού πολέμου σέ κοινωνιή έπανά
σταση πού θά έγκαθιδρύσει στή χώρα τή Σοβιετι
κή Δημοκρατία, τμήμα τών ’Ενωμένων Σοσιαλιστι 
κών Πολιτειών τής Εύρώπης.

Τό κόμμα μας τμήμα τής 4ης Διεθνούς θά βρ. - 
θεί έπί κεφαλής σέ κάθε άγώνα σας ώς τήν Τε
λική μας νίκη.

— Κάτω ό ιμπεριαλιστικός πόλεμος !
— Κάτω οί προδοτικές 2α καί 3η Διεθνής !
— Κάτω ό παγκόσμιος καπιταλισμός.
— Ζήτω ή Κόκκινη Πρωτομαγιά ί
— Ζήτω ή Παγκόσμια Σοσιαλιστική έπανάστοση!
— Ζήτω ή 4η Διεθνής καί τό έλληνικό τμήμα 

της !

Κ.Ε. τής Ε.Ο.Κ.Δ.Ε.
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
X' 4λονς iMiivwt «·ύ «Μΐ)ΐ·ν«ιΐ|ΐ· τό λντρωμό άπό τήν κακιταλιστική «κλαβια 

Μϋ τήν πολεμικά ηόλαση μέ τήν έπτ κράτηση τ#4 χομμσννιαμοό.

Σύντροφοι,
^  Αντε; τίς μέρε; έςαγγέλθηχε μΐ“ καινούργια, inat- 
σχυνπη καί άπροκάλνπτη όμολογια τή; προδοσία; τού 
σταλινισμού έναντίον τνϋ έπαναοτατικού πρ ιλιταριάτου 
καί τών καταπιεζομένων όλων τού κόσμον. *Η 3η Διε
θνής πού Ιδρύθηκε «πο τβ*· Λένιν,τον Γρότσκι καί τούς 
ί.πανασΐάτβ; διεθνιστές μεοι στή φωτιά τών προλεταρι
ακών έπα ναα τάσεων, χον ςέοχασαν μ*τά τον παγκόσμια 
ίμχεριαλισηχό χαλκμοταν 1914— 1918. μέ σκοκό νύ <>· 
xojxdoti τά έχατομμύρια τωνέργατών ά.το τήν τροδο- 
τική έχιρροή τής σοσιαλδημοκρατίας καινά τα χαΰοέΐι* 
γήσει στήν παγκόσμια σοσιαλιστική έπανάσταση, ή Διε
θνής έχεινη, πού γεννήθηκε στα |94» κάιω αχά τού; 
λαμκρότβρονς οιωνού; καί στήρι,ε « *  έλχίσες τών χα- 
ταπιεζομένων γιά τήν τελική τον; απολύτρωση άχ τήν 
εκμετάλλευση καί tq σκλαβιά, στά χρόνια τον Στάλιν ε- 
χαφβ να βίναι έπαναστατικα im u in . τον χαγκόσμιου 
ηρολεταριάτον καί μβταβληθηχε ••όσιαστιχά σέ χαγκο- 
σμιοπραχιορείο τού‘Εχιτροχάτον τών'‘Εξωτερικών τή; 
ΕΣΣΔ. δηλαδή σέ μηχανισμό έξνχηρετιχό τής χυλιτική; 
κοιτών συμφερόντων τής βθνιχοσυντηρητιχή; αοβιειι- 
χής γραφειοκρατείας χον si ναι χρονυμιούχο και άνεξ- 
έλεγχτο στρώμα τής σοβιετικής κοινωνία; Ή  Διεθνής 
αύτή διαλύθηκε χιά καί τυαιχά άπό τόν ίδιο τόν άρχη- 
γό της. τόν Στάλιν. χού στί; 22 Μαΐου ύχυγρανε τή 
ληξιαρχική *ράξη τον θανάιου τη;.

Ή  προδοσία τοΰ σταλινισμόν—μπροοιά στήν δχο(α 
ώχριά κι’ αυτή άκόμα ή προδοσία τής σοσιαλδημοκρα
τία;—δέν el ναι τωρινή. Ή  σταλινική γραφβιαχρατία 
κατάργησ« τήν χρολβταριακη δημοκρατία στό κράτος 
τής ‘Οχτωβριανής Επβνάσ ιαση; καί μέσα στά κόμμα
τα τής 3ης Διεθνούς. Διέτραψβ και έξόν'ωσβ μηχανικά 
κάθε ά> τι πολιτιστική τάση- Έχπέλββ* δολοφονικά τούς 
πρωτεργάτες τής 'Επανάστασης τοΰ Όχμόβρη καί ίδρν- 
τές τής Κομαοννιστιχής Διεθνούς. Άφ^νιβι τούς έπα- 
ναστάτες Ιργάτσς μέ τή θεωρία τον σοσιαλισμού σέ 
μια μόνη χώρα καί τής έπανάστασης σέ μιά μόνη χώ
ρα. Όργάνωσα τίς ήττις τοΰ παγκόσμιον προλετα πιά
του : στήν ’Αγγλία (1926) μέ τήν άγΓλορωσιχή έπιτρο- 
πή τών συνδικάτων* στήν Κίνα (1995—1927) μέ τή δι
άλυση τον Κομμουνιστικού Κόμματος μέσα «τό Κουό- 
μινπβγχ σ’ δλη τήν Εύρώπη (1928— 1990) μέ τήν τρι- 
τοπεριοδική πολιτική* στή Γερμαιία (1931 —1933) μέ 
τή θεωρία καί πράξη τον «βοσιαλφασισμον» «αί τήν 
πολιτική τής «εθνικής άπελενθέρωσης» πού προπαρα
σκεύασε τή νίπη τον έθνιχοσοσιαλισμοϋ* στήν Ίστανία- 
Γαλλία μέ την δποοτηριζη στή «δημοκρατική» μχονρ- 
ζο-,αζία, τά «λαϊκά μέτωπα» και στήν πολιτική στο 
Ισπανικό της «μή έπέμβαση;» τών Στάλ ν -  *Ηντβν - 
Μπλοΰμ’ στήν ’Ελλάδα μέ τή σ-ρατΥ|γική τή; «άστικο- 
δημοχρατικής» έπανάστασης. τήν «υπεράσπιση τής ανε
ξαρτησίας καί άχβραιότητα; τή; χώρα;», τή συνεργασία 
μέ τά άσηκά κόμματα, τό ΕΑΜ. Τέλος προπαρασκεύασε 
Ιδεολογικά τίς χαταπιεζόμενες μάζες γιά τόν τωρινό Ι
μπεριαλιστικό πόλεμο μέ τήν πολιτική τ .ύ «ΐντίφασισιι- 
κον» πολέμον καί τήν έγκατάλειψη τής ταξικής πάλης.

Σήμερα ή σοβιειιχή γραφειοκρατία, δποχωρώντα; 
στήν πίεση τών δόλιων Ιμπεριαλιστών συμμάχων της 
καταργεί καί τυπικά τήν 3η Διεθνή. ‘Αντικαθιστά τό 
μαρξιστικό σύνθημα «Προλετάριοι δλον τοΰ κόσμον, 
ένωθύτε !» μέ τό σταλινικό σύνθημα «ΧΓρολετάρισ* δ- 
λοωτσθ κέερΜ , I s t i t d f v t /» έγκαινιάζοντας μ.προσ'ά 
στίζ άχαιτήσεις τής καπιταλιστικής αντίδρασης μιά σ«ι· 
ρά νόον Αποχωρήσεων καί παραχωρήσεων π ον, Ινώ γί
νονται τάχα γιά τή σωτηρία τής ΕΣΣΔ άπό τή φασιστι
κή άπειλή, πραγματικά δέν κάνουν τίποτε άλλο παρά 
νά ύχοσπάπτοννε αύτά τά Ιδια τά θεμέλιο τού έργατι- 
κού κράτους πού οίτύχβ; τον είναι δεμένες άδιάσπαστα 
μέ τίς τύχες τής διεθνούς έπανάστασης. Ή  πολιτική αύ- 
τήθησχύει σημαντικά μέσα στήν ΕΣΣΔ τή? Λντεπανα-

στατική φιλυσυμμαχική τάοη πού κινείται σήμερα χρός 
μια πληρη οΐχονομικο πολιτική έξαρτηση τής ΕΣΣΛ 
όπο τό «Οημοκρατικο* ιμπεριαλισμό για να έπιχβιρήσιι 
ιΰριο καί ιήν ανακροπή ιών κοινωνικών β·ι·ιεων τον Ο
χτώβρη. Μέ τη όιάλνση τής 3ης Διεθνούς ή σοβιετική 
γραφειοκρατία έξαφανιζίι τήν τελ·υτα·α σκιά όνσπισα- 
•ι; στό σνοιηαα τών σχέσεων της μέ τυύ; δημοκρατι
κού;» ιμπεριαλισμού; κατά ιή διάρκεια τού πολέμου 
/.αι μεταπολεμικά που βασίζεται : στή συντριβή τον φα· 
αιίτικού "Αξο.α και τών συμμάχων τον—στή μεταπολε
μική οργάνωση τή; Εύρωχη; καί τή; Ά π ω  Ανατολής 
χν,·; οφ^κος τού αγγλοσαςωνο-σοβιεαχού μπλοκ-στό 
σααποταρισμα και το χτύπημα τών έπινασιατικών |;ε· 
γερσιον ο τι; καπιταλιστικέ; μ η τροχόλε ις καί τι, αποι
κίες. "Ετσι ή σοβιετική γραφειοκρατία μεταβλήσηκκ ο» 
ασφαλιστική όικ/.εΐδα πού 0<ι προσΚαδιίσει νά άχοτρέ- 
φει την παγκόσμια έχανάσταση και vu συνικλέσει στή. 
κυριαρχία μεταπολεμικά τον αγγλοαμερικανικού ιμπερι
αλισμού. Μ·>νο ζ πολιτική έπανασιαοη τών σοβ.ετικώι 
προλεταρίων evuvllo' τή; γραφειοκρατίας, ένιοχυυέιη 
άπό νιχηψόραυς έπα· αοτατικού; αγώνες ιού προ/.iTu* 
ριατου στόν καχι(αλίσιικό κόσμο, δά ςαιαχάνει την 
ΚΣΣΔ ένεργι,ιΐκό χαραγοντα στη διεθνή επανάσταση.

Σύντροφοι,
1ά γελοία προσχήματα γιά τήν όρνανωτικη διάλυση 

τή; 3ης Διεθνούς (λ.χ. δτι τάχα ή 9η Διεθνής Ιδρύθηκέ 
γιά να υπερασπίσει τήν ΕΣΣΔ από το φασιστικό καί 
τόν πολεμικο κίνδυνο, Καθήκον πού τώρα το έκπληρώ- 
vow οί ισχυροί καί «έντιμοι» σύμμαχοί τη;) δέν εΐ'αι 
τίποτε άλλο χαρά μία κυνιχή άμολογια τής έγχ·ιτ<ιλει> 
νη: ««ον αρχών τού προλεταριακού διεθνισμού καί τή; 
σοσιαλιστικής έχ ινάστασης. Ή  3η Διεθνής Ιδρύθηκε 
γιά νά όρ/ανώσει την παγκόσμια προλεταριακή έπανά· 
σιαση καθοδηγώντας πρός τήν κατεύθυνση αύτή τά δι
άφορα τη; τμήματα σ* δλες τί$ χώρε; καί δ σκοπός της 
αύτός έχει διατυπωθώ στό καταστατικό της έγγραφο. 
Ή  σωτήρια τής ΕΣΣΔ σάν έργατικοΰ κράτους δέν βρί
σκεται έξω άπο το σχοπο αύτό ά'.λά ακριβώς μέσα σ* 
αντόν.

Γιά νά ξεφύγουμ« οι προλετάριοι τού κόπμοτ> άπό 
την πσλειιΐχή κόλαση, νά απολυτρωθούμε άπό τήν κα
πιταλιστική τυρανία καί νά ύπβρασπίσομε τή ν ΕΣΣΔ 
(πι>ώτο σταθμό τή; χαγχόσμιας έπανάστασης) έναντίον 
τού Ιμπερ.αλισμού, έναντίον δλων τών κινδύνων πού 
τήν απειλούν ίπο τό έξωτεριχό καί στό έσωτερικό τη;, 
όέν ύπά^χει ΐλλο; δρόμος άπό έκεΐνον πού οδηγεί στήν 
π ιγκόσαια σοσιαλιστική έπανάσταση μέ τή μετατροπή 
τού Ιμπεριαλιστικού πολέμου σέ έμφύλιο στίς Ιχθρικές 
όπ »ς καί στί; «σύμμαχε;» με τήν ΕΣΣΔ χώρες.

ΟΙ έ.νεναντάτε; έργστνς πού έβλεπαν στήν 3η Διε
θνή τό παγκόσμιο έπιτε'εΐο τή; σοσιαλιστική; έεανά- 
στάσης καί ·>έν είχαν ώ; τώρα άντιληφθεΐ τή σταλινική 
προδοσία, έχουν υποχρέωση παντού δ.πον βρίσκονται 
(στόν πυρήνα τού σταλινικού κόμματα,, στόν δμιλο τού 
ΕΑΜ κλπ.) νά εαγεα ιίβενν  έ ΐέ χ γ τ ε  τήν ωροδοαέα 
αθτή r fc  e r t i iv ix fc  γναφ ίΜ ^ετίας, νά κέφοννε 
τνός άεσμνύς τενς μέ «έ ΕΑΜ κ εί «ό προδοτικό 
σταλινικό κόμμα καί νά οννδεθοθν μέ τό ΚΟΜΜΑ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΉΝ - ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ποό 
είναι τμθμα τοθ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (4η ΔΙΕ
ΘΝΗΣ).

Σφνρηλατημενο μέσα σέ ήττε; καί σέ αγώνε; νικη 
φόρου;, άνασυγκροτώντας τίς καταηροδφμει τ; κ«ί δια
λυμένες γραμμές του γνρω άπό τή σημαία τής 4ης 
Διεθνυν;, τής Διεθνούς πού συνεχίζει τήν έπαναοτατι- 
χή παράδοση τοΰ Μάρξ, τον Λένιν καί τον Τρότσκι, τό 
προλεταριάτο σ’ δλο τόν κόσμο θά βαδίσει νικηφόρα γιά 
τή ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.

Ή  Κ Λ  τοθ Κ.ΚΑ.Μ



ΚΑΤΩ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ! ΚΑΤΩ Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ!

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΙ' ΟΑΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

Σ ύ ν τ ρ ο φ ο ι ,

Δέν έκλεισε βδομάδα άπό τότε πού ήρθε στήν Αθήνα ή «Εθνική 
Κυβέρνηση» και άποκάλυψε ή Ιδια έπίσημα, δημόσια, κυνικά τό χαραχτή- 
ρα της σάν ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝ ΗΣΗ Σ ΤΗΣ ΜΠΟΥΡΖΟΥΑΖΙΑΣ. 
Τά πρώτα δώρα τής «έθνικής Απελευθέρωσης» καί τής σταλινικής «λαο
κρατίας» εΤναι ι μερική έπιστράτευση, κατάργηση τών συνελεύσεων, 
συγκεντρώσεων καί διαδηλώσεων, κατάργηση τ ·0  άπεργιακοϋ δικαιώ
ματος, Εκδοση νέου χαρτονομίσματος. Γιά τήν έπιστράτευση προετοιμά
ζουνε άπό τώρα ψυχολογικά τόν έργαζόμενο λαό δλες  οί «έθνικές» δυνά
μεις πού συμμετέχουνε στή πολεμική κυβέρνηση, καθεμιά μέ τό τρόπο της. 
ΟΙ άστοί Απροκάλυπτα μέ τή «Μεγάλη Ε λ λ ά δ α * καί τΙς «έθνικές διεκδι
κήσεις» καί οι σταλινικοί προδότες μέ τή «στρατηγική διαρρύθμιση τών 
συνόρων». Κι* ό αυριανός γιορτασμός τής 28 Ό χτώβρη, μέ τις παράτες, 
τούς λόγους καί τις ζητωκραυγές, αύτό τόν ειδικό προορισμό Εχει : νά 
καλλιεργήσει τό έθνικιστικό αίσθημα στίς μάζες γιά νά τις τραβήξει στό 
νέο μακελειό. Στό μεταξύ ή πείνα θερίζει τούς έρ γ ά τες κΓ όλους τούς 
έκμ&ταλλευόμενους, πού άρχίζουνε νά νοιώθουνε πώ ς ή κατάσταση σχεδόν 
καθόλου δέν άλλα ξε άπό τήν περίοδο τής φασιστικής κατοχής.

Χρόνια καί χρόνια οί διάφορες κυβερνήσεις τής κεψαλαιοκρατίας δέν 
κάνουνε άλλο άπό τό νά στέλνουνε τούς έργάτεε, τούς χωρικούς, τούς 
βιοπαλαιστές στά μέτωπα, κρέας γιά τά κανόνια, γιά νά μεγαλώσουνε 
Ετσι τά κέρδη των ντόπιων τραπεζιτών, τών βιομηχάνων καί τών άλλων 
έκμεταλλευτών καί νά έξυπηρετήσουνε τά σχέδια καί τούς σκοπούς τών 
«μεγάλων μας συμμάχων«. Φτάνει μονάχα νά θυμηθούμε τή Μικρασία 
καί τήν Ουκρανία.

Αύτή τή φορά ή άστική τάξη έχει γιά συνεργάτη της σ ’ αύτό τό Ιγκλη- 
μοτ τό σταλινικό Κ.Κ.Ε. πού πρόδωσε τά Ιστορικά συμφέροντα τής έργα· 
τικής τάξης μέ την πολιτική Του τής συνεργασίας τών τάξεων, τής «Εθνικής 
ένωσης», τής «στρατηγικής διαρρύθμισης τών συνόρων», μέ τή σημερινή 
άπεργοσπαστική του θέση, μέ τήν έξοντωτική έκστρα τεία  του ένάντια 
στους έπαναστάτες διεθνιστές πού τούς συλλαμβάνει, τούς βασανίζει, τούς 
φυλακίζει καί τούς δολοφονεί.

01 μάζες δμως δέν πρέπει νά τραβηχτούνε κι' αύτή τή φορά στό 
σφαγείο γιά τούς ιμπεριαλιστικούς σκοπούς τής «έθνικής κυβέρνησης*. 
Γιατί δέν έχουνε κανένα λόγο καί καμμιά διάθεση νά χύσουνε τό λίγο 
αίμα πού τούς έμεινε γιά νά γεμίσουνε χρυσάφι οί κάσες τών καπιταλι
στικών παρασίτων.

’Ε ρ γ ά τ ε ς ,  κ α τ α π ι ε ζ ό μ ε ν ο ι ,
Στό πόδι! Ό  έχθρός (δηλαδή οί κεφαλαιοκράτες καί ή «έθνική» τους 

κυβέρνηση) μάς άπειλεί μέ έξόντωση. Παντού δπου βρισκόμαστε, στό 
έργοστάσιο, στό σωματείο, στή συνοικία, μέ ψηφίσματα, μέ συγκεντρώ
σεις, μέ διαμαρτυρίες άς βροντοφωνάξουμε ι

ΚΑΤΩ Ο ΠΟΛΕΜ ΟΣ! ΚΑΤΩ Η Ε Π ΙΣ Τ ΡΑ Τ Ε Υ Σ Η !
ΖΗΤΩ Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ !

Συγκεντρωθείτε βλοι κάτω άπό τή αημκίε τής 4ης Διεθνούς πού μόνον 
κύτη κάνει πάλη ένάντια στόν Ιμπεριαλιστικό πόλεμο καί Αγωνίζεται 
για τη σοσιαλιστική έπανάσταση πού θά βάλει τέλος στό καθεστώς τής 
έκμετάλλευσης καί τών πολέμων.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΕΤΑΡΤΟΑΙΕ0ΝΙΣΤ|ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΟΣΕΙΣ ΕΑΑΑΑΑΣ



(



ΚΑΤΩ Ο ΠΟΛΕΜΟΣI ΚΑΤΩ Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ!

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΙ' ΟΑΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

Σ ύ ν τ ρ ο φ ο ι ,

Δέν έκλεισε βδομάδα άπό τότε πού ήρθε στήν 'Αθήνα ή «'Εθνική 
Κυβέρνηση» καί άποκάλυψε ή ίδια έπίσημα, δημόσια, κυνικά τό χαραχτή- 
ρα της σάν ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΟΥΡΖΟΥΑΖΙΑΣ. 
Τά πρώτα δώρα τής «Εθνικής Απελευθέρωσης* καί τής σταλινικής «λαο
κρατίας» ε ίν α ι : μερική Επιστράτευση, κατάργηση των συνελεύσεων, 
συγκεντρώσεων καί διαδηλώσεων, κατάργηση τοδ άπεργιακού δικαιώ
ματος, Εκδοση νέου χαρτονομίσματος. Γιά τήν Επιστράτευση προετοιμά
ζουνε άπό τώρα ψυχολογικά τόν Εργαζόμενο λαό δ λες οί «Εθνικές» δυνά
μεις πού συμμετέχουνε στή πολεμική κυβέρνηση, καθεμιά μέ τό τρόπο της. 
01 Αστοί Απροκάλυπτα μέ τή "Μ εγάλη ‘Ελλάδα» καί τις «Εθνικές διεκδι
κήσεις» καί οί σταλινικοί προδότες μέ τή «στρατηγική διαρρύθμιση τών 
συνόρων». Κι* ό αύριανός γιορτασμός τής 28 Ό χτώβρη, μέ τΙς παράτες, 
τούς λόγους καί τις ζητωκραυγές, αύτό τόν ειδικό προορισμό Εχει : νά 
καλλιεργήσει τό έθνικιστικό αίσθημα στίς μάζες γιά νά τις τραβήξει στό 
νέο μακελειό. Στό μεταξύ ή πείνα θερίζει τούς έργά τες κι* όλους τούς 
έκμ&ταλλευόμενους, πού Αρχίζουνε νά νοιώθουνε πώς ή κατάσταση σχεδόν 
καθόλου δέν άλλα ξε άπό τήν περίοδο τής φασιστικής κατοχής.

Χρόνια καί χρόνια οί διάφορες κυβερνήσεις τής κεφαλαιοκρατίας δέν 
κάνουνε άλλο άπό τό νά στέλνουνε τούς έργά τεε, τούς χωρικούς, τούς 
βιοπαλαιστές στά μέτωπα, κρέας γιά τά κανόνια, γιά νά μεγαλώσουνε 
έτσι τά κέρδη τών ντόπιων τραπεζιτών, τών βιομηχάνων καί τών άλλω ν 
έκμεταλλευτώ ν καί νά έξυπηρετήσουνε τά σχέδια καί τούς σκοπούς τών 
«μεγάλων μας συμμάχων*. Φτάνει μονάχα νά θυμηθούμε τή Μικρασία 
καί τήν Ουκρανία.

Αύτή τή φορά ή άστική τάξη έχει γιά συνεργάτη της σ 'α ύ τό  τό έγκλη
μα-τό σταλινικό Κ.Κ.Ε. πού πρόδωσε τά Ιστορικά συμφέροντα τής Εργα
τικής τάξης μέ τήν πολιτική του τής συνεργασίας τών τάξεων, τής «Εθνικής 
ένω σης·, τής «στρατηγικής διαρρύθμισης των συνόρων», μέ τή σημερινή 
άπεργοσπαστική του θέση, μέ τήν Εξοντωτική Εκστρατεία του Ενάντια 
στούς Επαναστάτες διεθνιστές πού τούς συλλαμβάνει, τούς βασανίζει, τούς 
φυλακίζει καί τούς δολοφονεί.

01 μάζες όμως δέν πρέπει νά τραβηχτούνε κι* αύτή τή φορά στό 
σφαγείο γιά τούς Ιμπεριαλιστικούς σκοπούς τής «Εθνικής κυβέρνησης». 
Γιατί δέν έχουνε - κανένα λόγο καί καμμιά διάθεση νά χύσουνε τό λίγο 
αίμα πού τούς έμεινε γιά νά γεμίσουνε χρυσάφι οΐ κάσες τών καπιταλι
στικών παρασίτων.

Έ ρ γ ά τ ε ς ,  κ α τ α π ι ε ζ ό μ ε  ν ο ι »
Στό πόδι! *0  Εχθρός (δηλαδή οί κεφαλαιοκράτες καί ή «Εθνική» τους 

κυβέρνηση) μάς Απειλεί μέ Εξόντωση. Παντού όπου βρισκόμαστε, στό 
Εργοστάσιο, στό σωματείο, στή συνοικία, μέ ψηφίσματα, μέ συγκεντρώ
σεις, μέ διαμαρτυρίες άς βροντοφωνάξουμε :

ΚΑΤΩ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ! ΚΑΤΩ Η Ε Π ΙΣ ΤΡΑ ΤΕΥ Σ Η !
ΖΗΤΩ Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ I 

Συγκεντρωθείτε όλοι κάτω άπό τή σημαία της 4ης Διεθνούς πού μόνον 
αύτή κάνει πάλη Ενάντια στόν Ιμπεριαλιστικό πόλεμο καί άγωνίζεται 
γιά τή σοσιαλιστική Επανάσταση πού Θά βάλει τέλος στό κοθεστώ; τής 
Εκμετάλλευσης καί τών πολέμων.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΕΤΑΡΤΟΛΙΕΘΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΑΑΑΑΑΣ



(







Αφιερώνεται 
στη μνήμη των τροτσκιστών 
και άλλων κομμουνιστών 
που δολοφονήθηκαν από τα όργανα 
της σταλινικής ηγεσίας του ΚΚΕ.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ό» Στον «απελευθερωμένο» Πειραιά
★ Οι τρστσκκττικές εφημερίδες και προκηρύξεις
★ Οι ατσλτνικοί πολιτοφύλακες
it Στο 3ο τμήμα της Πολιτοφυλακής 

Μέσα στη σκοτεινή νύχτα
★ Ένα ανοιχτό γράμμα - καταγγελία
★ Στα κρατητήρια του 6ου τμήματος της Πσληοφυλακής
★ Έρευνες και ανακρίσεις
★ Η διεθνής εμπειρία από τη σταλινική πρακτική
★ Η ανάκριση του Αλέκου
it Mra παρένθεση από τις Θέσεις του Λένιν
it 0  σταλινικός *αντιφασισμός» απ άρνηση του λενινισμού
it Το σύμφο&ο Στάλιν  -  Χίτλερ
★ Το ΚΚΔΕ στιγματίζει τη διάλυση της Κ.Δ. 
it Συνέχεια της συζήτησης
★  Συκοφαντίες και πραγματικές καταγγελίες
★ Μηχ ιστορική ανασκόπηση
★ Αντιπαράθεση επιχειρημάτων
it  Για  τον «ΰί^ικοαπελευθερωτικό» πολεμικό μύθο
★ 0 Τρότσκι, η 4η Διεθνής και η ΕΣΣΔ
★ Οί σκέψεις του επαναστάτη διεθνιστή 
it ΚομμοίΛΊστικές αρχές και πολίτική
★ Η μεγάλη μορφή του Π. Πουλιόπουλου
★ Μαζί με τους άλλους στο κρατητήριό 
+ Ένα παράξενο φέρσιμο
★ Επιτέλους «Ελεύθεροι»Ι
★ Μια καταγγελία και μια πρόβλεψη
★ Μια αγωνιώδης έκκληση του «Διεθνιστή»
★ Οι 'Αγγλοι «ελευθερωτές» στο έργο τους
★ Αλήθειες που πληρώνουν βαρύ φόρο αίματος
★ Ο κανόνας και η εξαίρεση

★· Σ / Α  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Δυο προκηρύξεις της Κατοχής



Στον «απελευθερωμένο» Πειραιά

Είχαν περάσει καμιά δεκαριά μέρες από τότε που έφυ- 
/αν από τη χώρα μας οι δυνάμεις του γερμανικού ιμπερια
λισμού, αποτέλεσμα της εξέλιξης του πολέμου στο εξωτερι
κό, και είχε απελευθερωθεί η πόλη του Πειραιά.

Οι δρόμοι, οι πλατείες, στο κέντρο και στις μεγάλες ερ
γατικές συνοικίες, δεξιά και αριστερά, είχαν πλημμυρίσει α
πτό εργάτες που συζητούσαν για την πολιτική κατάσταση, ε- 
/ώ διάφοροι όμιλοι στα πεζοδρόμια και στις γωνίες μετά- 
Sivocv τις ειδήσεις που φτάνοτνε ολοένα.

Στις κινήσεις τους όμως και στα πρόσωπά τους διάκρι- 
/ες κάτι το μουδιασμένο και αβέβαιο, διάβαζες την αμφι
βολία και την ανησυχία για το ρόλο και τα έργα της «εθνι
κής κυβέρνησης», και των «μεγάλων συμμάχων μας» της Δύ
της, ενώ οι λαϊκές μάζες της χώρας αγωνίστηκαν και περί
δεναν κάτι άλλο: μια «λαοκροττική λύση», ένα σοσιαλιστικό 
ξέφωτα μ ε ^ ν  κατάληψη της πολιτικής και οικονομικής ε
ξουσίας.

Οι ηγεσίες του ΚΚΕ και του ΕΑΜ παρασύρανε τον εκμε
ταλλευόμενο λαό σε εορταστικές εκδηλώσεις και παρελάσεις 
για τη δήθεν «απελευθέρωσή» ταυ, όπως ακριβώς, όταν ξέ
σπασε ο ελληνοίταλικός πόλεμος του 1940 - 1941 (μια οπτλή 
βαλκανική και_ μεσογειακή πτυχή της γενικότερης ενδοιμπε- 
σιαλιστικής σύγκρουσης), οι σταλινικοί και οι σοσιαλδημο
κράτες τον είχαν παρασύρει, με την εθνικιστική και πατριωτι
κή τους πολιτική, στο σφαγείο που οργάνωσαν οι ιμπεριαλι
στές για το μοίρασμα του κόσμου.

Τεράστιες επιγραφές στις προσόψεις των σπιτιών και 
ιων κοτταστημάτων, στις λεωφόρους, στα σταυροδρόμια, στις 
ιτλοττείες, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στις ηλεκτρικές 
κολόνες, διάφορα ποτνώ στα σύρματα χαιρετούσαν την «οτπε- 
^ευθέρωση», φώναζαν το «Καλώς ήλθαττε» στον αγγλικό ι
μπεριαλισμό, σύμμαχο του ΚΚΕ, εξυμνούσαν την κεφαλαι-

(( 7



ματος — ο Ιωσήφ Στάλιν, ο ηγέτης εκπρόσωπος της σοβιε
τικής γραφειοκρατίας και στραγγαλιστής του μαρξισμού - 
λενινισμού.

Οι τροτσ*α<τηκές εφημερίδες και προκηρύξεις

Μέσα σ’ αυτό το εθνικιστικό παραλήρημα, σ* αυτήν την 
εθνικιστική συναυλία με δεξιοτέχνη μαέστρο την ηγεσία του 
ΚΚΕ, οι τεταρτοδιεθνιστικές εφημερίδες και προκηρύξεις του 
Κόμματος Κομμουνιστών - Διεθνιστών Ελλάδας (τεταρτο- 
διεθνιστών - τροσκιστών) αγωνίζονταν ν* αποκαλύψουν στις 
μάζες την πολιτική της ηγεσίας του ΚΚΕ, το άτιμο ψέμα της 
«απελευθέρωσης» των εργαζομένων, το χαρακτήρα του πο
λέμου (κχν ιμπεριαλιστικού, εκτός οπτό τον αμυντικό πόλεμο 
της Σοβιετικής Ένωσης* προσπαθούσαν να διαπαιδαγωγή- 
σουν τους εργαζόμενους ταξικά - διεθνιστικά, για την οργά
νωση και προετοιμασία ενός επαναστατικού αγώνα κατά 
της κεφαλαίοκρατίας, κατά του ιμπεριαλιστικού πολέμου, κα
τά των υπευθύνων για την παγκόσμια ανθρωποσφαγή, υπέρ 
της μετατροπής του πολέμου σε εμφύλιο, δηλαδή υπέρ της 
σοσιαλιστικής επανάστασης, που είναι και η μόνη διέξοδος 
του προλεταριάτου από την καταπίεση, την εκμετάλλευση και 
τους πολέμους.

Στην περίοδο της Κατοχής, σε μικρό σχήμα μα τακτικά, 
κυκλοφορούσε τυπωμένο το δημοσιογραφικό όργανο «Προ
λετάριος» της Ε.Ο.Κ.Δ.Ε. και έπειτα «Διεθνιστής» του ΚΚΔΕ 
(τροτσκιστών) και πολυγραφημένο το θεωρητικό όργανο 
«4η Διεθνής». 'Οταν έληξε η Κατοχή, τη στιγμή που γινό
ταν ένας χαρτοπόλεμος από διάφορες εφημερίδες όλων των 
αποχρώσεων της αντίδρασης — μαζί κι ο «Ριζοσπάστης» — 
για να σώσουν το ετοιμόρροπο αστικό κ-τθαττώς, τα φύλλα 
και ci προκηρύξεις του ΚΚΔΕ κυκλοφορούσαν σε μεγαλύτε
ρο σχήμα. Παραθέτουμε το κείμενο ενός κύριου άρθρου με 
τίτλο <0 ιμπεριαλιστικός πόλεμος και η Εθνική ^Κυβέρνη
ση», που οημοσιεύτηκε στο «Διεθνιστή», στις 14 Οχτώβρη 
1944 (αριθμ. φύλλου 15). Γράφει, λοιπόν, το άρθρο:

«Η γερασμένη καπιταλιστική Ευρώπη πλημμυρίζει απ* 
το αίμα των εργοιτών, των χωρικών, των καταπίεζαμένων ό
λου του κόσμου. Οι ατσαλένιες μηχανές του θανάτου — τρο
μερή δημιουργήματα του ανθρώπινου χεριού και μυαλού —



σανατολισμό της σοβιετικής γραφειοκρατίας και του-Κουό- 
μινταγκ.

»Μέσα σ* αυτά τα γενικά πλαίσια κλείνεται και η πο
λεμική τραγωδία που ζήσανε τέσσερα ολόκληρα χρόνια οι 
λαϊκές μάζες της χώρας μας. Πολέμησαν στην Αλβανία για 
τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα της ντόπιας κεφαλαίοκρατίας 
και των συμμάχων της. Γνώρισαν την πεί\α, το θάνατο, το 
μαστίγιο του μιλιταριστικού μηχανισμού της Κατοχής και 
των ντόπιων οργάνων του. Αγωνίστηκαν κι έχυσαν το αίμα 
τους τα τελευταία χρόνια όχι για τους δικούς τους ανεξάρ
τητους ταξικούς σκοπούς που θα τερμάτιζαν οριστικά κάθε 
εκμετάλλευση, κάθε καταπίεση και κάθε πόλεμο σε βάρος 
τους, παρά για τους «εθνικούς» σκοπούς της κεφαλαιοίϊρα- 
τίας που σημαίνουν για τις εργαζόμενες μάζες βάσανα, εκ 
μετάλλευση, καινούριους πολέμους. Προδοθήκανε επαίσχυ
ντα από ένα κόμμα που το νομίζανε κομμουνιστικό (το ΚΚΕ) 
και που έγινε το καλύτερο στήριγμα της κεφαλαίοκροιτίας 
στην αντεποτναστοττική και εθνικιστική καταχτητική της πο
λιτική.

»Η αμείλιχτη μέσα στον πόλεμο πάλη των εργαζομένων 
ενάντια στη «δική τους» κεφαλαιοκρατία εγκαταλείφθηκε για 
τη συνεργασία των τάξεων. Η κοινωνική επανάσταση που θα 
τερμάτιζε τον πόλεμο (προλεταριακός σκοπός) έκανε τόπο 
στην πάλη για το διώξιμο του ξένου καταχτητή (αστικός 
σκοπός). Και το επαναστατικό σύνθημα της σοσιαλιστικής 
σοβιετικής δημοκρατίας αντικαταστάθηκε από το ξεφτιο^έ 
νο και απατηλό ιδανικό της «λαϊκής δημοκρατίας» ως τ̂α 
χτες, της «δημοκρατίας» σήμερα.

»Ποτέ άλλοτε οι καταπιεζόμενες μάζες της χώρας 'δε 
χύσανε για τέτοιους αστικούς αντιλαϊκούς σκοπούς τόσο πο
λύ αίμα με τόση μαχητικότητα και με τόση ειλικρινή πεποί
θηση πως κάνουνε το καθήκον τους το επαναστατικό.

> Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη ιστορινή- στιγμή Ο στρα
τιωτικός μηχανισμός του γερμανικού ιμπεριαλισμού συντρί- 
βετα σε όλα τα πολεμικά μέτωπα και στην Ελλάδα. Ο κό
σμος όλος πανηγυρίζει την «εθνική απολύτρωση», την «εθνι
κή ενότητα», τον ερχομό των «ελευθερωτών» και της «εθνι
κής κυβέρνησης», τη δικαίωση του «εθνικού οιγώνα».

»ίο ρεύμα είναι ορμητικό αλλά οι προλετάριοι επανα
στάτες ποτέ δεν αφήνονται να πνιγούν μέσα στο ρεύμα.

»θα πούμε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη.
^θα χτυπήσουμε τις θανάσιμες αυταπάτες. Οι πολλοί
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ΜΕΝΩΝ θα διεξάγει για τις άμεσες διεκδικήσεις, για τη με
τατροπή του πολέμου σε κοινωνική επανάσταση και την εγκα
θίδρυση της ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ
ΑΣ στην Ελλάδα μέσα στα πλαίσια των ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΣΟ
ΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

«Ναι! Η επανάσταση θα γίνει. Αλλά θα γίνει από το 
λαό που θα τσακίσει το καπιταλιστικό κράτος, κι όχι, όπως 
απατηλά λέει ο Παπανδρέου, από το κράτος (των εκμεταλ
λευτών και των δημίων) εν ονόματι του λαού (που εκμεταλ
λεύονται και τονε θανατώνουν).

»Πάνω σ’ αυτό το δρόμο εμείς οι τεταρτοδιεθνιστές, ε 
παναστατική πρωτοπορία του προλεταριάτου, καλούμε τ.ς 
εκμεταλλευόμενες και καταπιεζόμενες μάζες.

»Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για το ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ».
Με τέτοιο περιεχόμενο στις εφημερίδες και ανάλογο στις 

προκηρύξεις, ξεκίνησε ένα βράδυ του Οχτώβρη 1944 μια ο
μάδα τεταρτοόιεθνιστών από τους Αλέκο, Λάμπρο, Πέτρο, 
Γιάγκο και Νικόλα, να μοιράσουν και να τοιχοκολλήσουν σε 
μια περιοχή του Πειραιά όπου βρίσκονταν άλα τα τα με
γαλύτερα βιομηχανικά εργοστάσια κι οι φάμπρικες.

Κατεβαίνοντας η ομάδα των διεθνιστών από ένα φαρδύ 
δρόμο της εργοστασιακής συνοικίας Αγία Σοφία, σταμάτη
σαν μπροστά σ' ένα απ’ τα μεγαλύτερα εργοστάσια σιδηρο
βιομηχανίας όπου μπαινόβγαιναν εκατοντάδες εργάτες οπγ’ 
τις πόρτες του κάθε μέρα. Ηταν κλειστό, όπως όλα τα με
γάλα εργοστάσια, γιατί είχε πια νυχτώσει για καλά.

Πρώτοι ο Γιάγκος και ο Νικόλας άρχισαν ν’ απλώνουν 
κόλλα και να τοιχοκολλούν τα έντυπα στην κεντρική πόρτα 
του εργοστασίου γρήγορα γρήγορα, ενώ σ Λάμπρος και ο 
Πέτρος έκαναν την ίδια δουλειά απέναντι από το εργοστά
σιο, πάνω στο φυλάκιο του κλειδούχου της σιδηροδρομικής 
γραμμής. Ο Αλέκος παρακολουθούσε τη δουλειά μαζί τους. 
Παίρνοντας όλες τις προφυλάξεις, από μια συνήθη επέμβαση 
της εξοπλισμένης σταλινικής Εθνικής Πολιτοφυλακής, παρότ 
διέδιδαν πως όλα είναι ελεύθερα, πέρασαν στην απέναντι 
πλευρά που χώριζε η σιδηροδρομική γραμμή κι ήταν τα πολ
λά εργοστάσια κι η μεγαλύτερη καπνοβιομηχανία της χώ
ρας.

Δούλευαν πολλοί εργάτες εκεί. Έπρεπε να διαβάσουν, 
να μάθουν την αλήθεια...

— Φτάνει (είπε ένας από τους συντρόφους της ομάδας), 
πάμε σε άλλα.



** φτεί το τοιχοκόλλημα και γύριζαν στις γωνίες Ιων εργοστα
σίων ν* ανακαλύψουν τους ♦δράστες»).

— Ναι, απάντησαν ο Γιάγκος κι ο Νικόλας.
— Τι εφημερίδες είναι αυτές; Και τις πήραν στα χέρια 

τους να τις διαβάσουν.
— Κομμουνιστικές είναι, σύντροφοι! διαμαρτυρήθηκαν οι 

τροτσκιστές.
— Πάμε εκεί που έχει φως να τις διαβάσουμε, πρότει- 

ναν οι πολιτοφύλακες.
— Δεν υπάρχει λόγος, σύντροφοι, μπορείτε να τις κρατή

σετε και να τις διαβάσετε το πρωί, άλλωστε αύριο μπορείς 
να με συναντήσεις, είπε ο Γιάγκος στον έναν από τους δύο, 
που τον γνώριζε.

Επεμβαίνει ο Αλέκος και απευθύνεται στους πολιτοφύ
λακες;

— Για ποιο λόγο απαγορεύετε να κυκλοφορούν τα έντυ
πα αυτά; Δεν είναι κομμουνιστικά; Γιατί απαγορεύετε την 
ελευθερία να πει ο καθένας αγωνιστής τη γνώμη του, τις 
ιδέες του; Μα και αν δε συμφωνείτε, είναι όλα ελεύθερα, 
όπως γράφουν οι εφημερίδες και έχει δώσει εντολή η εθνική 
σας κυβέρνηση... Δε διαβάζετε;

— Είσαι και σύ μαζί τους;
— Ναι, είμαστε μαζί!...
Αλλά την ελευθερία οι ηγέτες τους την είχαν μάθει δια

φορετικά... Και γΓ αυτό, κάνοντας δυο βήματα πίσω ο ένας, 
φέρνοντας με τοιχύτητα το δεξί του χέρι στην πίσω τσέπη του 
παντελονιού του, πρότεινε στα στήθια των διεθνιστών το πε
ρίστροφο που έσυρε και διέταξε:

— Αστυνομία εδώ, εμπρός, πάμε μέσα!
Στο μεταξύ μερικοί άλλοι του είδους αυτού αστυνομι

κοί, είχαν συγκεντρωθεί γύρω τους. 'Ηταν τα όργανα της 
σταλινικής Εθνικής Πολιτοφυλακής.

Λίγα βήματα πιο πέρα, ξεχυνόταν στον ασφαλτοστρωμέ
νο δρόμο το φως που έβγαινε από την μπαλκονόπορτα ενός 
τμήματος Πολιτοφυλακής της οδού Αρτεμησίαυ.

Τον όμιλο που συγκεντρώθηκε τον αποτελούσαν οπαδοί 
και στελέχη του ΚΚΕ. Διαβάζανε τα έντυπα των διεθνιστών 
σκεφτικοί χωρίς να εκφράζουν γνώμη κι ήταν φανερό πως 
αυτό προερχόταν από κάποια αμηχανία. Άδικα προσπαθού
σαν οι διεθνιστές να τους πείσουν ότι είναι εργάτες κομμου
νιστές διεθνιστές, ότι αγωνίζονται κατά της κεφαλαιοκρα-
τίας και πως δεν πρέπει να τους κροιτήσουν.
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~ταν το γραφείο. Ο επικεφαλής της συνοδείας αναφέρει στο 
σταλινικό υπεύθυνο του τμήματος:

— Αυτούς εδώ τους πιάσαμε που τοιχοκολλούσαν αυτές 
τις εφημερίδες και προκηρύξεις.

Κι αμέσως έπεσαν με τα μούτρα να τις διαβάζουν πέ
ντε - έξι που βρίσκονταν εκεί μέσα στο γραφείο, μαζί και 
ο υπεύθυνος της Πολιτοφυλακής που, όπως εξακριβώθηκε 
μετά, προερχόταν από τις τάξεις της Νεολαίας του Μεταξά.

Ήταν ένας μετρίου αναστήματος, μελαχρινός, με λίγα 
μαύρα μαλλιά τοποθετημένα προς τα πίσω, μαύρα μάτια, 
διανοούμενος. Με βιαστικά νευρικά βήματα, με ανήσυχο και 
αυστηρό ύφος, ο υπεύθυνος κάλεσε και διέταξε τους φρου
ρούς της Πολιτοφυλακής, και κόλλησαν κυριολεκτικώς τους 
διεθνιστές στον τοίχο, μέσα στο γραφείο. Μπροστά τους ήταν 
ένα στενόμακρο τραπέζι - γραφείο, και μετά από αυτό όρ
θιοι πέντε της φρουράς (όσοι κι οι διεθνιστές - τροτσκιστές) 
με τα περίστροφα στο χέρι προτεταμένα στο πρόσωπο των 
τροτσκιστών. Δίπλα ο υπεύθυνος μπροστά στο γραφείο του, 
με το ’να χέρι κρατούσε και διάβαζε τα κατασχεμένα έντυ
πα και με το άλλο το πλακέ περίστροφό του. 'Ετσι, σαν να 
ήταν ο επικεφαλής του εκτελεστικού αποσπάσματος.

Αφού πήραν όλα τα έντυπα που απέμειναν, τις ταυτότη
τες, σημειώματα κλπ., άρχισαν οι ερωτήσεις - ανάκριση:

— Ποιος σας έδωσε τα έντυπα; Ποιος είναι ο υπεύθυνός 
σας;

Στην άρνηση των διεθνιστών να δώσουν απαντήσεις στις 
ερωτήσεις, άρχισε επιδεικτικά ο ψίθυρος και οι απειλές γιο 
πηγάδια, έτοιμους ανοικτούς λάκκους, για κάποια χαράδρα 
κτλ., από ορισμένους τύπους λούμπεν που είχαν στρατολο
γήσει.

Πρώτος ο Αλέκος άρχισε να υπερασπίζει τον εαυτό του 
και τους φίλους του:

— Δεν μπορείτε να μας μεταχειρίζεστε με αυτόν τον τρο
μοκρατικό τρόπο. Υποστηρίζετε και ζητάτε από την αστική 
τάξη τη δημοκρατία και την ελευθερία, και σεις την αρνεί- 
στε και την απαγορεύετε στους αγωνιστές της εργατικής 
τάξης με αυτόν τον τρομοκρατικό τρόπο και με απειλές για 
κίνδυνο της ζωής τους. Είμαστε εργάτες κομμουνιστές που 
χρόνια ολόκληρα αγωνιστήκαμε και αγωνιζόμαστε εναντίον 
της σάπιας κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας, που καταπιέζει και 
εκμεταλλεύεται αισχρά τους εργάτες, και που οργανώνει 
τους φολέμους - σφαγεία και...
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‘ για τίποτε άλλο σοβαρότερο; Η σκέψη αυτή πέρασε για μια 
στιγμή από το μυαλό του Αλέκου, που έμεινε τελευταίος και 
μόνος στο γραφείο της Πολιτοφυλακής. Σε λίγο δυο υψηλού 
αναστήματος γεροδεμένοι πολιτοφύλακες στάθηκαν όρθιοι 
στην πόρτα του γραφείου και ο υπεύθυνος τους έγνεψε με 
μια κίνηση της κεφαλής που εσήμαινε: Πάρτε τον...

Ο Αλέκος κοντοστάθηκε, εγύρισε και με ύφος αυστηρά 
ερωτηματικό, κοίταξε στα μάτια τον υπεύθυνο και του είπε: 

— Σύστησε στους φρουρούς να μην κακομεταχειριστούν 
κανένα, θα είσαι υπεύθυνος για ό,τι συμβεί...

Ο υπεύθυνος έστεκε αμίλητος, κρατώντας πάντα το σο
βαρό ύφος που του έδινε η καταπιεστική εξουσία του. Αμέ
σως ο Αλέκος σύρθηκε από τους δυο φρουρούς προς την 
κεντρική έξοδο.

Μέσα στη σκοτεινή νύχτα

Έ ξω  οι δρόμοι ήσαν σκοτεινοί, διαβάτες δεν κυκλοφο- 
ρούσαν, ήταν αργά, η σκέψη να δραπετεύσει αποκλειόταν.

Βάδιζε προς άγνωστη κατεύθυνση. Προχωρώντας στους 
ανηφορικούς δρόμους, προπαγάνδιζε τους συνοδούς του, που 
δεν έπαυαν ούτε λεπτό να τον κρατούν σφιχτά αγκαζέ και 
οι δυο, και φυσικά με τα πιστόλια τους στη τσέπη. Τύποι 
λούμπεν, καθυστερημένοι (ο ένας γνωστός σαλταδόρος της 
Κοττοχής), αρκέστηκαν να του συστήσουν στα όσα τους προ- 
ποιγάνδιζε κατά τη διαδρομή, να μη μιλά πολύ και λαχα
νιάζει - κουράζεται.

Πληροφορία για τους συντρόφους του που κρατήθηκαν 
στο τμήμα, δεν μπόρεσε να πάρει καμιά. Αναρωτιότοιν τι 
τους έκαναν; Είχε κάποιο φόβο, κι ο φόβος του μεγάλωσε ό
ταν ο ίδιος έδωσε την απάντηση στον εαυτό του.

θυμήθηκε την περίπτωση του Στράτου Σπανέα, του Δη
μοσθένη Βουρσούκη και άλλων συλλήψεων που προηγήθη- 
καν. Ο πρώτος τον Ιούνη 1944. Εαμίτες σταλινικοί τον είχαν 
συλλάβει και τον πήγοιν στο βουνό. Εκεί τον ανέκριναν για 
τη δράση του και εκείνος τους εξήγησε ότι ήταν τεταρτο- 
διεθνιστής, τους ανέπτυξε την πολιτική του κόμματός του, 
τις ιδέες του, τους σκοπούς του, και καυτηρίασε την πολι
τική του ΚΚΕ σαν πολιτική εθνικιστική - προδοτική.

Αποτέλεσμα της συζήτησης ήταν να ταχθούν με το μέ-
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Ο δεύτερος, ο Δημοσθένης Βουρσούκης, στις αρχές Ο
χτώβρη 1944 συναντήθηκε στους δρόμους του Πειραιά, με 
ηγετικά στελέχη του σταλινισμού που τον αναγνώρισαν, θυ
μήθηκαν τις συζητήσεις που έκαναν χρόνια στις φυλακές - ε
ξορίες και τον συνέλαβαν. Τον έκλεισαν στα υπόγεια της Πο
λιτοφυλακής στα Καμίνια στον Πειραιά. Τον εξαφάνισαν δο
λοφονώντας τον.

Ο «Διεθνιστής» στις 14 Οχτώβρη 1944, αρ. φύλ. 15, γρά
φει:

«Στις 5 Οχτώβρη σταλινικοί πιάσανε στον Πειραιά το 
διεθνιστή - κομμουνιστή σ. Δημοσθένη Βουρσούκη, που έμεινε 
τέσσερα χρόνια στην Ακροναυπλία και δραπέτευσε από την 
εξορία. Είναι αίσχος τη στιγμή που ο ΕΛΑΣ αποφυλακίζει 
τους χίτες και λοιπούς χαφιέδες, να κρατάνε αιχμάλωτο ένα 
δοκιμασμένο αγωνιστή της εργατικής τάξης.

»Οι εργάτες της Αθήνας και του Πειραιά, εαμικοί και 
μη, πρέπει να οπταιτήσουν την άμεση απελευθέρωση του αφο- 
σιωμένου αγωνιστή τους και να στιγματίσουν τις συλλήψεις 
και δολοφονίες των αγωνιστών της εργατικής τάξης από αν
θρώπους που λένε πως αγωνίζονται για τη λευτεριά του λα
ού!».

Ένα Ανοιχτό Γράμμα - καταγγελία

Η ελληνική σταλινική ηγεσία είχε αρχίσει το ανατριχια- 
στικό κακούργο έργο της, εις βάρος των διεθνιστών - κομ
μουνιστών, αγωνιστών της προλεταριακής επανάστασης. Στα 
τέλη του Οχτώβρη ο «Διεθνιστής», αρ. φύλλου 16, με ocvoi- 
χτή επιστολή του απευθύνεται σ’ όλα τα εργατικά πολιτικά 
κόμματα και τις επαγγελματικές οργανώσεις των εργαζο
μένων. Είναι η ακόλουθη:

«ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΛΛΤΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΣΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΣΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 

ΕΛΛΑΔΑΣ,



 ̂ ζης που κρατούνται από τον ΕΛΑΣ ή την Εθνική Πολιτο
φυλακή.

Η Κ.Ε. του Κ.Κ.Δ.Ε. (Τροτσκιστών)»
Και στις 7 Νοέμβρη 1944, αρ. φύλλου 17, ο «Διεθνιστής» 

έγραφε:
«Ο διεθνιστής - κομμουνιστής Δημοσθένης Βουρσούκης, 

που πιάστηκε από ελασίτες στις 5 του Οχτώβρη στα Καμί
νια του Πειραιά, όχι μόνο δεν αφέθηκε ελεύθερος αλλά δεν 
δίνει και κανένα σημάδι ζωής.

»Οι σταλινικοί υπεύθυνοι αρνούνται τώρα ότι τον κρα- 
τάνε. Υπάρχει ο βάσιμος φόβος πως ο σύντροφος αυτός έ
χει δολοφονηθεί κι έχει θαφτεί για να μη βρεθεί το πτώμα 
του.

»Από όργανα του ΕΛΑΣ πιάστηκε επίσης στις 4 του μη- 
νός στην οδό Σοφοκλέους ο τεταρτοδιεθνιστής Γιώργος Δό
ξας που κρατιέται και βασανίζεται στο φρουραρχείο Καλλι
θέας του ΕΛΑΣ.

»Εργάτες κι εκμεταλλευόμενοι, σ’ οποιοδήποτε πολιτικό 
κόμμα κι αν ανήκετε. Διαμαρτυρηθείτε με τον πιο κατηγο- 
ρημορτικό τρόπο και στιγματίστε τις δολοφονίες και τους βα- 
σανισμούς, από το σταλινισμό, των επαναστατών - διεθνιστών. 
Οι εργαζόμενες μάζες της χώρας μπορούνε να διαφωτιστού
νε για το δρόμο που πρέπει ν* ακολουθήσουν μόνο με την 
ελεύθερη ιδεολογική πάλη των τάσεων του εργατικού κινή
ματος κι όχι με την εφαρμογή της χτηνώδικης βίας μιας 
εγκληματικής γραφειοκρατίας εναντίον των πολιτικών αντι
πάλων της.

— Κάτω τα χέρια απ’ τους επαναστάτες - διεθνιστές!».
Το ίδιο επαναλάμβανε και στις 21 Νοέμβρη 1944, αρ. 

φύλλου 19, καθώς επίσης και στις 30 Νοέμβρη 1944, αρ. 
φύλλου 20, όπου ο «Διεθνιστής» κατάγγελνε νέες συλλήψεις 
διεθνιστών, των Μ. Μαροτγκάκη, Ν. Βενετσιάνου, θ . Οικονό
μου, και των αρχειομαρξιστών Μ. Καβαλιέρου, Λ. Μπαΐρα, 
θ . Πετρόγλου, X. Ποιμενίδη, καλώντας την εργατική τάξη 
να διαμαρτυρηθεί για τις αντιδραστικές και εγκληματικές 
πράξεις της στολινικής ηγεσίας.

Δυστυχώς επειδή η διεθνιστική κίνηση, από ιστορικούς 
λόγους, ήταν άμαζη, ενώ από την άλλη πλευρά ο σταλινι
σμός (το ΚΚΕ), από παραδοσιακούς λόγους ήταν, παρόλη 
την ιστορική του προδοσία, ποινίσχυρος και πάνοπλος, δεν 
κοττορθώθηκε να πραγματοποιηθούν μαζικές συγκεντρώσεις 
και διρτμαρτυρίες: αυτές θα ήταν η μόνη δύναμη που θα μπο-

23



Στα κρατητήρια του 6ου τμήματος της Πολιτοφυ
λακής

Έξαφνα, αντί να στρίψουν δεξιά, όπου οι πρόποδες του 
Κοκκινόβραχου και τα νταμάρια, προχώρησαν αρκετά μέ
τρα και στάθηκαν μπροστά σ* ένα διόροφο χτίριο της Λεω
φόρου Π. Ράλλη, που στο προαύλιό του (στην πρασιά) είχε 
μια κίνηση από διάφορα άτομα, τροχοφόρα, αυτοκίνητα.

Ήταν το 6ο τμήμα της σταλινικής Εθνικής Πολιτοφυλα
κής. Εκεί στα σκαλοπόττια της εισόδου ο Αλέκος συνάντησε 
κοτι τους άλλους φίλους του, που κάθονταν χάμω και τους 
φύλαγαν οι συνοδοί τους όρθιοι. Κάθισε κι εκείνος κοντά 
τους. Ένας απ* τους συνοδούς τον πλησίασε, έσκυψε, και 
του είπε σιγά: «Εσύ τους έδωσες τις εφημερίδες και τις προ
κηρύξεις;», χωρίς να περιμένει να πάρει απάντηση. Εκείνη 
τη στιγμή είχαν φέρει και τον Πέτρο, που έλειπε. Το πρό
σωπό του, μαύρο και καταματωμένο, έδειχνε πως τον είχαν 
βασανίσει στα υπόγεια του προηγούμενου τμήματος Πολι
τοφυλακής. Σε λίγο μια μοτοσικλέτα προχώρησε μέσα στο 
προαύλιο, και όλοι οι φρουροί κάπως κινήθηκαν, ήταν ο υ
πεύθυνος της Πολιτοφυλακής, στον οποίο και παρέδωσαν 
τους διεθνιστές οι συνοδοί τους.

Αφού τους έριξε μια ματιά, σαν να τους έλεγε: «Ποιοι 
είσαστε σεις που τολμήσατε;...», έδωσε εντολή να τους κλεί- 
σουν στο κρατητήριό.

Ήταν ένα δωμάτιο με πόρτα στο διάδρομο αριστερά, 
και μ* ένα κλειστό ρολό μαγαζιού στην πρόσοψη της αυλής. 
Στο εσωτερικό του, σε μιαν άκρη, βρισκόταν ένα μικρό ντου
λάπι κουζίνας κινητό, πάνω στο οποίο υπήρχε μια κούτα 
τσιγάρα. Κάτω στο τσιμεντένιο δάπεδο απλωμένες λίγες στε
νόμακρες σανίδες με καρφιά επάνω, που έδειχναν πως είχαν 
ξηλωθεί από κάποιο κιβώτιο. Αυτές χρησιμοποιούνταν για 
κρεβάτια. Μέσα στο κροαητήριο οι διεθνιστές άρχισαν να 
προετοιμάζονται για τη συμπεριφορά τους και τη στάση τους 
απέναντι στην Πολιτοφυλακή: Υπεράσπιση των ιδεών τους, 
περιφρόνηση στις απειλές, άρνηση για τις αποκαλύψεις που 
τους ζητούσαν.

Για να δοθεί ένας τόνος ενθουσιασμού, σε μια από τις 
πρώτες νύχτες άρχισαν να τροιγουδούν τα εργατικά επανα
στατικά τραγούδια «Εμπρός της γης οι κολασμένοι», «Σκλά-

(



- διεθνιστικών συνθημάτων, που άπορρέουνε από τις βασικές 
αρχές του μαρξισμού - λενινισμού. Ο διεθνιστής - κομμουνι
στής Κοσμάς Χαριτωνίδης, στην Κοκκινιά, που αρνήθηκε στις 
υποδείξεις των σταλινικών να κατεβάσει την αναρτημένη στο 
σπίτι του κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο, συνελήφθη- 
κε και εκτελέστηκε.

Το «Προλετάριοι όλου του κόσμου, ενωθείτε» αίφνης που 
δείχνει τη δύναμη των εργατών, έγινε «Προλετάριοι όλου 
του κόσμου, αλληλοσκοτωθείτε» (περίπτωση δεύτερου πα
γκοσμίου πολέμου και άλλων τοπικών πολέμων).

Η πάλη των τάξεων, που είναι ο κινητήρας της ιστορικής 
προόδου των κοινωνιών, και ο ταξικός αγώνας κατά του κα
πιταλισμού, μετατράπηκε σε ξετσίπωτη συνεργασία των τά
ξεων. Αντί να εξάπτει το μίσος κατά του καπιταλισμού, το 
καλμάρει.

Η διεθνιστική αλληλεγγύη του προλεταριάτου, ο διεθνι
σμός, μεταμορφώθηκε σε χυδαίο εθνικισμό.

Το σύνθημα του Μαρξ «Οι εργάτες δεν έχουν πατρίδα» 
(στον καπιταλισμό) αντικαταστάθηκε με τη σύσταση και την 
υποκίνηση της ηγεσίας του ΚΚΕ να πάνε οι εργάτες να πο
λεμήσουν για την ποιτρίδα τους (την καπιταλιστική).

Η «προλεταριακή δημοκρατία» (στρατηγικός σκοπός του 
προλεταριάτου) εγκαταλείφτηκε και στρατηγικός στόχος έ
γινε η αστική δημοκρατία (αστικοδημοκρατική επανάσταση, 
αποφάσεις 6ης Ολομέλειας της Κ.Ε. του ΚΚΕ 1934).

Το σύνθημα που ήταν ο φόβος και ο τρόμος του παγκό
σμιου καπιταλισμού «Πόλεμος κατά του πολέμου» αντικατα- 
στάθηκε με το πόλεμος για την εθνική άμυνα, για τη στήρι
ξη του πολέμου (του ιμπεριαλισμού) κάτω από την αστική 
κυβέρνηση της δικτατορίας του στρατηγού Μεταξά.

Το «ήττα της δικής μας κυβέρνησης» και «μετατροπή 
του πολέμου σε εμφύλιο», σύνθημα γενικό κάποτε για όλα 
τα Κ.Κ. των καπιταλιστικών κρατών στην περίοδο του πολέ
μου, άλλαξε με το: «υποστήριξη της δικής μας κυβέρνησης» 
(της αστικής) και με πόλεμο κατά των εργατών και αγρο
τών του στροττού της άλλης χώρας, αντί του λενινιστικού συν
θήματος: «συναδέλφωση όλων των στρατευμένων».

Το καθήκον της ηγεσίας του Κ.Κ. να ξεσηκώνει τις μά
ζες που επηρεάζει στη χώρα του, για την υποστήριξη του ε
παναστατικού αγώνα που κάνει ένα άλλο προλεταριάτο στη 
δική του χώρα, και αντιστρόφως, ετροποπαιήθηκε με το κα-
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*  τσκι, η καθιερωμένη δημοκρατική αρχή των εισηγήσεων και 
αντεισηγήσεων μειοψηφίας και πλειοψηφίας από την Κ.Ε. του 
κόμματος στις περιόδους συνεδρίων και συνδιασκέψεων, βά
σει των οποίων ανοίγονται οι συζητήσεις στους πυρήνες του 
κόμμοπος, και διευκολύνονται τα μέλη να μορφώσουν γνώ
μη εκλέγοντας τους αντιπροσώπους τους για να χαραχτεί η 
γραμμή του κόμματος από την πλειοψηφία του.

Στην εποχή του Στάλιν το κόμμα ολόκληρο οφείλει να 
πειθαρχεί στην εκ των άνω γραμμή της διορισμένης, μονολι
θικής, και πάντα ανεξέλεγκτης, ηγεσίας. Και η ηγεσία αυ
τή, με τη σειρά της, να πειθαρχεί στον αλάνθαστο και πάν
σοφο Στάλιν.

Η σταλινική ηγεσία του ΚΚΕ - ΕΑΜ ζητά από την αστι
κή τάξη δημοκρατικές ελευθερίες για τον εργαζόμενο λαό, 
αλλά η ίδια τις απαγορεύει και στο εσωτερικό του κόμμα
τος και στον εργαζόμενο λαό όταν της φέρνουν αντιρρήσεις 
για την πολιτική της. Και τις απαγορεύει γιατί φοβάται. Και 
φοβάται γιατί έχει συνείδηση ότι είναι ένοχη των πράξεών 
της, εις βάρος και των μελών του κόμματος και της εργατι
κής τάξης.

Ό μως την κριτική, τον έλεγχο και την κοπαδίκη της, η 
προδότρα σταλινική ηγεσία δεν πρόκειται να την αποφύγει 
τελικά, όσο κι αν απαγορεύει, καταπιέζει, εξαπατά, ψεύδε
ται και συκοφαντεί, πλαστογραφεί, προδίδει και εγκαταλεί
πει επαναστοπικά κινήμοπα, ή εξοντώνει ιδεολογικούς της α
ντιπάλους.

Τα προλεταριακά μέλη του ΚΚΕ — όσα δεν εκφυλίστηκαν 
ανεπανόρθωτα — και η εργοπική τάξη, με την ίδια τους την 
πείρα, θα σηκώσουν το ιδεολογικό τους ανάστημα και θα 
τιμωρήσουν έτσι τη γραφειοκροπική σταλινική ηγεσία όπως 
πρέπει να τιμωρούνται οι προδότες. Και θα αναδείξουν τη 
νέα ηγεσία τους που θα στηρίζεται στην επαναστοπική θεω
ρία της πάλης των τάξεων και του διεθνισμού, και που θα 
’χει για στροπηγικό της σκοπό την προλεταριακή σοσιαλι
στική επανάσταση.

Έρευνες και ανακρίσεις

Τις σκέψεις - συζητήσεις αυτές των διεθνιστών σταμάτη
σε ο κρότος της κλειδαριάς και το άνοιγμα της πόρτας του
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ότι θα γυρίοει να τους φέρει τροφή. Σε λίγο βλέπει από τη 
μισόκλειστη πόρτα να περνά ο υπεύθυνος που ήταν λίγο γνω
στός του. Ο Νικόλας διαμαρτυρήθηκε τότε σ* αυτόν για την 
παράνομη σύλληψη και του ανέφερε το περιστατικό των παι
διών του. Ο υπεύθυνος απλώνει το χέρι του, ανοίγει διάπλα
τα την πόρτα του κρατητηρίου και του απαντά: «θέλεις να 
σε αφήσω να φύγεις; Ορίστε, φύγε, αλλά αύριο θα εκτελε- 
στώ εγώ I..».

Στις διαμαρτυρίες των διεθνιστών: «Για ποιά κατηγορία», 
ο υπεύθυνος απάντησε: «Δεν ξέρω, είναι υπόθεση του κόμμα
τος, θα δούμε τι θα πει το κόμμα!..».

Κι οι διεθνιστές,: «Ποιό είναι το κόμμα; Ποιοι το απο
τελούν; Ποιοι δίνουν εντολές στην ηγεσία του ΚΚΕ να χα
ράζει την Α' ή Β ' πολιτική γραμμή στην κάθε εποχή; Σεις 
δεν έχετε γνώμη;..».

Η σκέψη του Νικόλα για τα νηστικά του παιδιά και η 
πληροφορία του υπεύθυνου: «αν σ’ αφήσω να φύγεις, αύριο 
θα εκτελεστώ εγώ», τον έφεραν σε δύσκολη ψυχολογική κα
τάσταση. Σκεφτόταν πως θεωρήθηκε προδοσία κι έγκλημα 
από το λεγόμενο «κομμουνιστικό» (σταλινικό) κόμμα ότι ξε
κίνησε με τους άλλους φίλους του να κυκλοφορήσει έντυπα 
με ταξικές επαναστατικές ιδέες.

Κάρφωσε το βλέμμα του κάτω στο πάτωμα κι έμεινε για 
πολύ ώρα αμίλητος, σαν να ’βλεπε τα παιδιά του που κοι
μόντουσαν νηστικά, και θα 'πρεπε κάποιος να τα σκεπάσει 
για να μην κρυώσουν...

Η φθινοπωρινή ψύχρα του Όχτώδρη - Νοέμβρη άρχισε 
να δυναμώνει και ο ύπνος στο κρατητήριό, με το τσιμεντένιο 
δάπεδο, χωρίς ούτε μια κουβέρτα, ήταν προβληματική.

Ένας νεαρός φρουρός της Πολιτοφυλακής έδειχνε συ
χνά συμπάθεια στους λενινιστές - διεθνιστές στο προσπέρα
σμά του, όταν συνέβαινε να είναι λίγο ανοικτή η πόρτα τους. 
Γη συμπάθειά του αυτή την έδειχνε κάθε φορά με ένα ύφος 
λυπημένο και με αυτά τα λόγια: «Εδώ είσαστε ακόμα εσείς;» 
ή «Εσείς δεν έπρεπε να είστε εδώ μέσα», και έφευγε.

Φαίνεται ότι είχε προπαγανδιστεί από άλλους τις ιδέες 
των λενινιστών - διεθνιστών. Σ* αυτόν εμπιστεύτηκε ο Αλέκος 
και του ανέθεσε να ειδοποιήσει ένα πολιτικό φίλο τους(1)

I) Επρόκεηο για τον Κοαμά Χαρπων&η, που σονελήφθηκε κι εκτε- 
λάπηκε σργ&Γερα, οτα Δεκεμβριανά, με την κατηγορία άτι αρνήθηκε 
να κατεβάσει την κόκκινη σημαία από το σπίτι του.
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νο, ή αυτός ο υπεύθυνος πληροφορήθηκε από τους άλλους 
φρουρούς που Ισως άκουσαν την παραγγελία.

Οι φίλοι του Αλέκου τον δέχτηκαν στο κρατητήριο με α
γωνία και αγανάκτηση ζωγραφισμένη στο πρόσωπο, για την 
ψυχολογική βία και καταπίεση που χρησιμοποιήθηκε από 
τους σταλινικούς. Δεν τους μετέφερε όμως τίποτε από ό,τι συ
ζητήθηκε με τον υπεύθυνο, εκτός από τη γνωστή αξίωση των 
σταλινικών ηγετών να μάθουν πρόσωπα και πράγματα. Ό 
λη η ατμόσφαιρα μέσα στο τμήμα της Πολιτοφυλακής, κα
θώς κι η λυσσασμένη αντιτροτσκιστική καμπάνια των σταλι
νικών ενίσχυαν την υποψία και το φόβο μιας ενέργειας φυ
σικής εξόντωσής τους.

Η διεθνής εμπειρία από τη σταλινική πρακτική

Η τυχόν ιδέα μιας ταπεινωτικής ομολογίας στη σταλινι
κή γραφειοκρατία με την ελπίδα να απαλλαχτείς από την 
ψυχολογική πίεση, τους εξευτελισμούς, τους κινδύνους και 
να γλιτώσεις απ’ αυτήν, είναι ματαιοπονία, κάτι το ανέλπι
δο κι απραγματοποίητο, όταν είσαι ιδεολογικός της αντίπα
λος.

Αντίθετα η καταγγελία κι η καταπολέμηση της πολιτι
κής της και των πράξεών της, και η υπεράσπιση των ιδεών 
και της πολιτικής του λενινισμού, είναι η μόνη ενδεχόμενη 
διέξοδος, μαζί με την απ’ έξω βοήθεια των φίλων σου.

Όλη η ιστορία της σταλινικής γραφειοκρατίας διεθνώς 
έδειξε στην πράξη ότι δεν εσεβάστηκε ούτε τους σκοπούς 
και τις αρχές του επιστημονικού σοσιαλισμού, ούτε την ιστο
ρία και τις παραδόσεις της Οχτωβριανής Επανάστασης, που 
τις καταπάτησε και τις πλαστογράφησε, ούτε τους μαρξιστές 
- λενινιστές ηγέτες που αγωνίστηκαν σ’ όλη τη ζωή κι έκα
ναν πράξη την προλεταριακή επανάσταση στη Ρωσία και στο 
τέλος τους έστειλε στο εκτελεστικό απόσπασμα με τις φο
βερά ψεύτικες κι ανατριχιαστικές κατηγορίες του «προδό
τη». Δεν λυπήθηκε ακόμα ούτε εκείνους που κάτω από την 
αφάνταστη ψυχολογική καταπίεση και την τρομοκρατία, τους 
εξευτελισμούς και τις ψεύτικες υποσχέσεις για τη ζωή τους, 
λύγισαν και «δέχτηκαν» να «ομολογήσουν» και να υπογρά
ψουν έτοιμες ομολογίες, ούτε εκείνους τους ψευτομάρτυρες 
και ψευτοκοπηγορούμενους της μυστικής αστυνομίας του
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μια πολυθρόνα που ήταν αριστερά κοντά στο παράθυρο, κι 
έβλεπε προς την πρασιά του χτιρίου. Απέναντι από την πο
λυθρόνα που έβαλε ο υπεύθυνος τον Αλέκο, βρισκόταν μια 
άλλη, που καθότανε ένας σταλινικός ανακριτής που *χε έρ
θει για πρώτη φορά στην Πολιτοφυλακή.

Πάνω στο γραφείο, στη μια και στην άλλη άκρί] του, 
από ένα περίστροφο του μύλου, με τις κάννες τους στραμμέ
νες προς την πλευρά που κσθότοτν ο Αλέκος. Ο υπεύθυνος, 
καθισμένος στην πολυθρόνα του γραφείου του, με τα περί
στροφα δεξιά κι αριστερά, είχε βάλει το πρόσωπό του στην 
παλάμη του αριστερού χεριού με ακουμπισμένο τον αγκώνα 
στο γραφείο, στο οποίο υπήρχε μια λευκή κόλλα χαρτί μπρο
στά του, και με ύφος σοβαρό και ανυπόμονο περίμενε.

Ο σταλινικός ανακριτής, που ήταν κοντά κι απέναντι στον 
Αλέκο, έμενε ήσυχος κι αμίλητος. Ήταν ένας υψηλού ανα- 
στήμοτΓος, χοντροκόκαλος κι αδύνατος, μακροπρόσωπος, με 
ένα ζευγάρι μικρά στρογγυλά με διαπεραστικό βλέμμα μά
τια, βαλμένος μέσα σε μια ευρύχωρη φορεσιά (που φαινό
ταν μάλλον ξένης ιδιοκτησίας). Στα μακριά και κοκαλιάρι- 
κα αδύνατα δάχτυλα των χεριών του, κρατούσε κι έστριβε 
ένα μικρό κομμάτι χαρτί, που του έδωσε σχήμα σπάγγου και 
το χρησιμοποίησε, την ώρα της σιωπής για τον εσωτερικό κα
θαρισμό της πίπας του. Αφού τοποθέτησε στην πίπα το τσι
γάρο του, τράβηξε μια δυο ρουφηξιές και παρακολουθούσε 
ήρεμα τα δαχτυλίδια που σχημάτιζε ο καπνός, όπως ανέβαι
νε ψηλά στο ταβάνι.

Στη λίγη ώρα αυτή της απόλυτης ησυχίας, χωρίς να α- 
κούγεται ούτε αναπνοή στη σάλα του γραφείου, ο Αλέκος έ
ριξε τη ματιά του στις κάννες των περιστρόφων, και το βλέμ
μα του καρφώθηκε στη σκανδάλη τους. Μέσα στην κρύα σιω
πή κι αναμονή για την καινούργια ανάκριση, σκέφτηκε:

«Έ να δάχτυλο ενός ανίδεου ή ενός λούμπεν, κατ’ εντο
λή της σταλινικής ηγεσίας με μια ψεύτικη κατηγορία εις βά
ρος ενός διεθνιστή, πιέζει αυτή τη σκανδάλη' ένα καυτό μο
λύβι σου τρυπά το στήθος ή το κεφάλι και πέφτεις έτσι ό
πως πέφτουν τα κιτρινισμένα φύλλα του δέντρου, από τις 
χοντρές σταλαγματιές της φθινοπωρινής βροχής...».

Το στοχασμό του Αλέκου διέκοψε ο σταλινικός ανακρι
τής, που άρχισε τις ερωτήσεις του με μια φωνή βαριά, κι 
αργά αλά Στάλιν:

— θα  μας πεις πόσοι είσαστε, πού συνεδριάζετε, σε ποιά
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^ και το στυλό στο χέρι του. Επρόκειτο να γραφτεί η... κατά
θεση που είχε επιφορτισθεί ο ανακριτής να αποσπάσει από 
το διεθνιστή.

Μετά την απογοήτευσή του ο σταλινικός ανακοιτής εζή- 
τησε οπτό τον Αλέκο να τον ακούσει. Άναψε ένα άλλο τσι
γάρο, συγκεντρώθηκε και άρχισε να του αναπτύσσει την πο
λιτική και τους σκοπούς του ΚΚΕ - ΕΑΜ, κατά την έκρηξη 
του πολέμου, στην περίοδο της κατοχής, και μετά την κατο
χή στην «απελευθέρωση*.

( i -την προσπάθειά τους οι σταλινικοί να δικαιολογήσουν 
την εγκατάλειψη της πολιτικής και των σκοπών της εργατι
κής τάξης από μέρους του ΚΚΕ και γενικά να δικαιολογή
σουν το σταλινισμό, χρησιμοποιούν μια σειρά από αντιδρα
στικά πολιτικά επιχειρήματα, που για τους διαπαιδαγωγη- 
μένους πολιτικά και οργανωτικά, με ταξική τοποθέτηση ερ
γάτες, δεν αξίζουν απάντηση. Αξίζει όμως να σημειωθούν 
τα βασικά που αποτελούν το θεμέλιο όλης της πολιτικής 
τους, με όλες τις καταστροφικές της συνέπειες. Να αναφερ
θούν για χάρη των απλών κι αδι’απαιδαγώγητων ταξικά ερ
γατών, που καλλιεργήθηκαν με αντικομμουνιστικές κι αντι- 
λενινιστικές ιδέες από αυτό το ίδιο το ΚΚΕ και τη σοβιετική 
αριστοκρατία - γραφειοκρατία. Έ τσ ι κι ο σταλινικός ανα
κριτής αράδιασε την πολιτική του κόμματός του, συνιστώντας 
στο διεθνιστή - κομμουνιστή να μην τον διακόπτει και να του 
απαντήσει μόνο όταν τελειώσει).

— Πρώτο και κύριο πρέπει να ξέρεις, πληροφορεί το λε- 
νινιστή, ότι ο στόχος μας στην περίοδο του πολέμου είναι και 
πρέπει να είναι ο αγώνας κατά του φασισμού, να διώξουμε 
τον καταχτητή από τη χώρα μας.

> Δεύτερο: Να παλέψουμε στη χώρα μας για μια δημο
κρατία ασηκοδημοκρατική για να λύσουμε τα άλυτα αστι- 
κοδημοκρατικά προβλήματα που δεν έλυσε η αστική επανά- 
στάση.

* Γι’ αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαστούμε και 
να συμμαχήσουμε με όλα τα αστικά κόμματα, προσωπικότη
τες, αστούς, δημοκράτες, στρατιωτικούς, κλήρο, υποστηρίζο
ντας το έθνος μας, την πατρίδα μας, την περιουσία του λαού 
μας, τις παραδόσεις, την ιστορία του έθνους μας.

* Αργότερα όταν θα είναι ώριμες οι συνθήκες, ύστερα α
πό είκοσι, εικοσιπέντε χρόνια, θα προετοιμαστούμε και θα

(  37



"(έκδοση «Πρωτοποριακής Βιβλιοθήκης», 1956) γράφει πάνω 
σ’ αυτά τα δυο ζητήματα απ’ τα οποία κρέμεται κι εξαρτά- 
ται η τύχη της πάλης κατά του πολέμου και της προλεταρια
κής επανάστασης:

«Το ν’ αναγνωρίζεις την "άμυνα της πατρίδας” είναι, από 
την άποψη του προλεταριάτου, σα να δικαιολογείς τον πό
λεμο, σα ν’ αναγνωρίζεις τη νομιμότητά του. Και καθώς ο πό
λεμος, τόσο κάτω από τη δημοκρατία όσο και κάτω από τη 
μοναρχία, είτε εχθρικά στρατεύματα βρίσκονται στο έδάφός 
μας ή σε ξένο έδαφος, παραμένει ιμπεριαλιστικός, το ν’ ανα
γνωρίζεις την άμυνα της πατρίδας είναι σα να υποστηρίζεις 
την ιμπεριαλιστική και ληστρική αστική τάξη, είναι σα να 
προδίνεις ολότελα το σοσιαλισμό.

» Στη Ρωσία ακόμα και κάτω από την αστικολαΐκή δη
μοκρατία με τον Κερένσκυ, ο πόλεμος εξακολουθούσε vd εί
ναι ιμπεριαλιστικός, αφού τον έκανε η αστική τάξη σαν τά
ξη κυρίαρχη, και ο πόλεμος δεν είναι παρά η "επέκταση της 
πολιτικής”* (σελ. 76).

Και πάρα κάτω συνεχίζει:
«Ο πόλεμος δε θα πάψει να είναι ιμπεριαλιστικός, παρά 

μονάχα όταν η τάξη που διεξάγει τον ιμπεριαλιστικό αυτόν 
πόλεμο και που είναι δεμένη μ’ αυτόν με χίλια δυο οικονο
μικά νήματα (αν όχι με σχοινιά) θα ανατραπεί πραγματικά 
και θα αντικατασταθεί στην εξουσία οστό την αληθινά επανα- 
στοττική τάξη, οστό το προλεταριάτο» (σ. 77).

Σχετικά με τη θέση που οι αληθινοί κομμουνιστές - διε- 
θνιστές πρέπει να πάρουν οστέναντι στον πόλεμο, στο ίδιο βι
βλίο του «Η Προλεταριακή Επανάσταση και ο Αποστάτης 
Κάουτσκυ» (σελίς 82 - 83), ο Λένιν γράφει:

«'Οταν ο Γερμανός του Γουλιέλμου ή ο Γάλλος του Κλε- 
μανσώ λέει: " 'Ε χ ω  το δικαίωμα και το καθήκον σαν σοσια
λιστής να υπερασπίσω την πατρίδα, όταν ο εχθρός εισβάλ
λει στη χώρα μου”, σκέφτεται όχι σαν σοσιαλιστής, όχι σαν 
διεθνιστής, όχι σαν επαναστάτης προλετάριος, μα σαν μικρο
αστός εθνικιστής. Γιατί με το συλλογισμό αυτό εξαφανίζεται 
η ταξική επαναστατική πάλη του εργάτη ενάντια στο κεφά
λαιο, εξαφανίζεται η σωστή εκτίμηση του πολέμου στο σύνο
λό του, από την άποψη της παγκόσμιας αστικής τάξης και 
του παγκόσμιου προλεταριάτου, εξαφανίζεται δηλαδή ο διε
θνισμός και δεν μένει παρά ένας καχεκτικός εθνικισμός που 
κινεί τον οίκτο.

» ...(Ό Γάλλος, ο Γερμανός, ή ο Ιταλός που λέει: Ο σο-
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Ο σταλινικός «αντιφασισμός» αττάρνηση του λενι
νισμού.

Για τους σταλινικούς ηγέτες, δεν υπάρχει παρά μόνο ο 
φασισμός, και για να χτυπήσουμε το φασισμό, πρέπει να α- 
γκαλιάσουμε τους ιμπεριαλιστές - καπιταλιστές και τα στη- 
ρΙγματά τους, πολιτικούς, στρατιωτικούς, κληρικούς, εγκα- 
ταλείποντας το στρατηγικό σκοπό του προλεταριάτου, την 
τακτική μας, τις αρχές μας, την ταξική · επαναστατική, διε- 
θνιστική διαπαιδαγώγηση του κόμματος και των εργατικών 
• αγροτικών μαζών, σαν ο φασισμός να ήρθε από κάποιον άλ
λον πλανήτη, και τάραξε τα ήσυχα, ειρηνικά, και δημοκρα
τικά νερά του καπιταλισμού...

Το κακό για τους σταλινικούς δεν είναι και δεν φταίει 
το κεφαλαιοκρατικό καθεστώς που γεννά και το φασισμό και 
τον πόλεμο. Το κακό γΓ αυτούς, εκείνο που φταίει για όλα 
είναι μόνο ο φασισμός...

Αλλά από πού ήρθε ο φασισμός; Ποιός τον γέννησε;...
Το 1931 στη Γερμανία όταν ο Χίτλερ αγωνιζόταν να α

νέβει στην εξουσία, η σταλινική ηγεσία του Γερμανικού Κ.Κ. 
(Ταίλμαν, Ρέμελε κλπ.) και οι απεσταλμένοι της μακαρίτισ- 
σας 3ης Διεθνούς (Κούουσινεν) υποστήριζαν μια πολιτική γο
νυκλισίας και συνθηκολόγησης που συνοψίζεται σ’ αυτά: 
«Πρώτα ο Χίτλερ και ύστερα οι κομμουνιστές», «θα ανέβει ο 
Χίτλερ, θα χρεοκοπήσει και μετά θα ’ρθει η σειρά μας». Ο 
Ρέμελε διακήρυττε με κομπασμό τον Οχτώβρη του 1931 στο 
Ράιχσταγκ: «Οι κύριοι φασίστες δεν μας τρομάζουν, θα  δια
λυθούν πολύ πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνη
ση».

Η δύναμη τότε του Χίτλερ ήταν 6 εκατομμύρια οπαδοί, 
του Ταίλμαν (ηγέτη του Κ.Κ. Γερμανίας) ήταν 5 εκατομμύ
ρια, και της σοσιαλδημοκρατίας 10 εκατομμύρια. Στην πο
λιτική θέση του σταλινισμού, αντέταξε τότε ο Τρότσκι, με τα 
άρθρα και τα βιβλία του («Το κλειδί της διεθνούς κατάστα
σης είναι στη Γερμανία», «Και Τώρα;», «Ο μόνος δρόμος»...), 
την πολιτική του ενιαίου εργατικού μετώπου: Απευθυνόμενος 
στους κομμουνιστές εργάτες και στους σταλινικούς ηγέτες ο 
Τρότσκι έλεγε: Κάνετε ενιαίο μέτωπο με τη σοσιαλδημοκρα
τία χωρίς καμιά αβαρία, χωρίς ν’ αρνηθείτε ούτε ένα ιώτα 
από τις αρχές μας, το πρόγραμμά μας, την πολιτική μας, 
γιατί, αν αφήσετε ν’ ανέβει ο Χίτλερ στην εξουσία, θα ’ναι μια
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Σ’ αντάλλαγμα και σαν εγγύηση της συμμαχίας αυτής, 
και της διαβεβαίωσής της ότι δεν έχει επαναστατικούς σκο
πούς, η σταλινική γραφειοκρατία διέλυσε και τυπικά την 3η 
(Κομμουνιστική) Διεθνή, το παγκόσμιο αυτό επιτελείο του 
προλεταριάτου όλων των φυλών, και όλων των χρωμάτων, 
που τόσους επαναστατικούς αγώνες έκανε στο τέλος του 
πρώτου παγκοσμίου πολέμου, στα χρόνια του Λένιν και του 
1 ρότσκι. Λέμε ότι την διέλυσαν και τυπικά, γιατί ουσιαστικά 
είχε πάψει να υπάρχει από το 1933, αφού στη Γερμανία αρ- 
νήθηκε να παίζει τον επαναστατικό της ρόλο, υπηρετώντας 
τα συμφέροντα της σοβιετικής γραφειοκροττίας - αριστοκρα
τίας.

Τη διάλυση αυτή η σταλινική ηγεσία στη χώρα μας τη 
δικαιολόγησε στα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος και 
τους οπαδούς του έτσι: «Τα κομμουνιστικά κόμματα τώρα 
(κατά τον πόλεμο) είναι ώριμα και μπορούν να κάνουν δρά
ση μόνα τους, δεν χρειάζεται να υπάρχει η 3η Διεθνής*.

Το ΚΚΔΕ στιγματίζει τη διάλυση της Κ.Δ.

Με προκήρυξή του (που μοιράστηκε πλατιά) το Κόμμα 
Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας τον Ιούνη του 1943 στι
γμάτισε την κυνική αυτή διακήρυξη της σταλινικής προδο
σίας: «Με τη διάλυση της 3ης Διεθνούς — τόνιζε — η σοβιε
τική γραφειοκρατία εξαφανίζει την τελευταία σκιά δυσπι
στίας στο σύστημα των σχέσεών της με τους "δημοκρατι
κούς” ιμπεριαλισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου και με
ταπολεμικά που βασίζεται: στη συντριβή του φασιστικού Ά 
ξονα και των συμμάχων του — στη μεταπολεμική οργάνωση 
της Ευρώπης και της Άπω Ανατολής προς όφελος του αγ
γλοσάξονο - σοβιετικού μπλοκ — στο σαμποτάρισμα και το 
χτύπημα την επαναστατικών εξεγέρσεων στις καπιταλιστι
κές μητροπόλεις και τις αποικίες. ' Ετσι η σοβιετική γραφειο
κρατία μεταβλήθηκε σε ασφαλιστική δικλείδα που θα προ
σπαθήσει να αποτρέψει την παγκόσμια επανάσταση... Τα γε
λοία προσχήματα για την οργανωτική διάλυση της 3ης Διε
θνούς (λ.χ. ότι τάχα η 3η Διεθνής ιδρύθηκε για να υπερασπί
σει την ΕΣΣΔ από το φασιστικό και τον πολεμικό κίνδυνο, 
καθήκον που τώρα το εκπληρώνουν οι ισχυροί και "έντιμοι” 
σύμμαχοί της) δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κυνική ομολο- 
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στοίχισε 70 εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές, τον κατόρθωσαν 
μια χούφτα μεγαλοκαπιταλιστές, χάρη στην προδοσία της 
σταλινικής γραφειοκρατίας, της σταλινισμένης 3ης Διεθνούς, 
που οργάνωσε ο Λένιν και διέλυσε ο Στάλιν»...

Ας κλείσουμε όμως τώρα κι αυτή την παρένθεση.

Συνέχεια της συζήτησης

Η πρώτη πρώτη απάντηση του διεθνιστή στο σταλινικό α
νακριτή ήταν:

—Ανεξάρτητα από την πολιτική σας που υποστηρίζετε 
και την πολιτική μας που είναι τελείως αντίθετη, σας ερω
τώ: Γιατί μας καταδιώκετε και μας συλλαμβάνετε;

— Γιατί δίνετε αφορμή στις φασιστικές δυνάμεις της χώ
ρας μας.

— Μήπως εσείς μ’ αυτές σας τις ενέργειες βοηθάτε αυ
τές τις φασιστικές δυνάμεις;

— Ό χι, είμαστε κατά του φασισμού.
— Κι εμείς είμαστε κατά του φασισμού, αλλά και κατά 

του καπιταλισμού που γεννά τον φασισμό και τον πόλεμο, 
και είμαστε υπέρ του σοσιαλισμού.

— Καταπολεμάτε τους συμμάχους μας και την πολιτική 
του ΚΚΕ.

— Οι σύμμαχοί σας είναι καπιταλιστές, εκμεταλλευτές, 
εχθροί του προλεταριάτου, και η πολιτική του ΚΚΕ είναι ξέ
νη και αντίθετη από την πολιτική και τους σκοπούς του λενι
νισμού.

— Σήμερα αυτή είναι η πολιτική του ΚΚΕ, είναι άλλες 
οι συνθήκες και οι εποχές που περνάμε...

Συκοφαντίες και πραγματικές καταγγελίες

Οι σταλινικοί όταν παραστριμώχνονται στην ιδεολογική 
συζήτηση, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, είτε από άγνοια 
είτε από υποκρισία (εκτός φυσικά από τους ηγέτες τους που 
έχουν συνείδηση της προδοσίας), καταφεύγουν σαν σε σωσί
βιο στο ρεφραίν των συνθηκών και των εποχών. € Άλλαζαν, 
λένε, οι συνθήκες, άλλαξαν οι εποχές».

μ ?  ιν εκατό τόσα χρόνια στο «Κομμουνιστικό Μανιφέ-
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χνουν ότι η σταλινική γραφειοκρατία, που κάθησε στο σβέρ
κο του προλεταριάτου ανεξέλεγκτα, πρόδωσε τα συμφέροντα 
και τους σκοπούς του εργατικού κινήματος προς όφελος δι
κό της» (Λ. Τρότσκι).

Μια ιστορική ανασκόπηση

Ο τροτσκισμός γεννήθηκε και αναπτύχθηκε αρχικά σαν 
αντιπολίτευση, με σκοπό να επαναφέρει τα Κ.Κ. στον ταξικό 
δρόμο, και μετά το 1938 σαν νέα επαναστατικά διεθνιστικά 
κομμουνιστικά κόμματα και νέα επαναστατική Διεθνής, για 
να υποστηρίξει και να δώσει συνέχεια στον επαναστατικό 
μαρξισμό - λενινισμό που τον πρόδινε και τον προδίνει ο εκ
πρόσωπος των συμφερόντων της σοβιετικής αριστοκρατίας - 
γραφειοκρατίας, σταλινισμός. Γι' αυτό, για να κλείσει τό 
στόμα και να πνίξει τη φωνή των υποστηρικτών της θεωρίας 
και της πράξης του μαρξισμού - λενινισμού, κατέφυγε και 
στο έγκλημα, στη δολοφονία των ιδεολογικών του αντιπά
λων, των διεθνιστών - κομμουνιστών. Με τις δολοφονίες του 
αυτές ο σταλινισμός έδειξε το βάθος, το μέγεθος και τη φύ
ση της αντιόραστικότητάς του. ' Εδειξε ότι βρίσκεται στην «α
ντίθετη όχθη του σοσιαλιστικού στρατοπέδου».

Μαζί με τις άλλες κατηγορίες για ιδεολογική προδοσία 
του σταλινισμού, προστίθεται και η κατηγορία του δολοφό
νου, που απευθύνεται μπροστά στο δικαστήριο της Παγκό
σμιας Εργατικής Τάξης!

Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (1914 - 1918) οι σο
σιαλδημοκράτες εγκατέλειψαν — πρόδωσαν τις επαναστοιτι- 
κές ιδέες και τους σκοπούς τους που είχαν χαράξει στα συνέ
δριά τους, με τα προγράμματά τους, και τάχθηκαν με το 
μέρος της κεφαλαιοκρατίας, καλώντας τους εργάτες να πά
νε στον πόλεμο να υποστηρίξουν την πατρίδα τους (των κα
πιταλιστών). Ο Λένιν κοιτάγγειλε τη θέση αυτή της σοσιαλ
δημοκρατίας στον πόλεμο ocrv μια προδοσία του σοσιαλι
σμού σε μια σειρά από έργα του. Επικεφαλής του Μπολσε
βίκικου Κόμμοαος που οργάνωσε, κάλεσε τους εργάτες στη 
Ρωσία να οτγωνιστούν στον πόλεμο ενάντια στο καπιταλιστι
κό καθεστώς, και το 1917, με τον Τρότσκι μαζί, καθοδήγη
σαν την προλεταριακή σοσιαλιστική επανάσταση. Στο Δεύτε
ρο Παγκόσμιο Πόλεμο 1939 - 1945 οι σταλινικοί και τα στα-
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ναδικές για τη σοσιαλιστική επανάσταση, που η κάθε αστική 
•τάξη κατ' ανάγκη εμπιστεύτηκε την υπεράσπιση των συμφε
ρόντων της (τράπεζες, βαπόρια, μεταλλεία, βιομηχανίες, σι
δηρόδρομοι, γη κλπ.) στους εργάτες κι αγρότες εξοπλίζο- 
ντάς τους με τανκς, κανόνια, όπλα, τότε ποιές άλλες συνθή
κες είναι οι πιο κατάλληλες και μοναδικές;

Στα τέλη της δεύτερης δεκαετίας του αιώνα μας η ιστο
ρική πείρα του εργατικού κινήματος απέδειξε πως αντικει
μενικά οι πιο κατάλληλες συνθήκες για την προλεταριακή 
επανάσταση, και οι τρομερά επικίνδυνες για τον καπιταλι
σμό, ήταν εκείνες του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου 1914 - 
18 με τη ρωσική επανάσταση και τις επαναστατικές εξεγέρ
σεις σε μια σειρά άλλες χώρες που τις πρόδωσαν οι σοσιαλ
δημοκράτες (Γερμανία κλπ.). Οι αντικειμενικές συνθήκες που 
διαμορφώθηκαν στο μεσοπόλεμο έκαναν ακόμα πιο «ώριμη» 
για το σοσιαλισμό την επαναστατική διέξοδο από την πα
γκόσμια κοινωνική κρίση — αλλά αυτή η έκβαση εμποδίστη
κε από. την κρίση ηγεσίας του εργατικού κινήματος: ο στα
λινισμός και η εκφυλισμένη Κομμουνιστική Διεθνής εκείνης 
της περιόδου προδίνοντας τα επαναστατικά κινήματα σ’ όλο 
τον κόσμο (I ερμανία, I σπανία, Γαλλία κλπ.) έστρωσαν το 
δρόμο στην επικράτηση της αντίδρασης και στον πόλεμο του 
1939 - 1945.

Γο επιχείρημα πως με μια επαναστατική λενινιστική πο
λιτική στον πόλεμο υπήρχε ο κίνδυνος να συνενωθούν οι κα
πιταλιστές - ιμπεριαλιστές κατά της Σοβιετικής Ρωσίας, που 
θα κινδύνευε να χαθεί, είναι μια πεπονόφλουδα που την έ
ριξε η σταλινική γραφειοκρατία, για να σκεπάσει την προδο
σία της. Οι υποστηρικτές αυτού του επιχειρήματος ξεχνούν 
πως ο κόσμος δεν αποτελείται από ιμπεριαλιστές, και ότι αυ
τοί είναι μια χούφτα, ενώ εκατομμύρια κι εκατομμύρια είναι 
εργάτες κι αγρότες που περιμένουν και ζητούν από την ηγε
σία τους την απελευθέρωση από την καπιταλιστική σκλαβιά 
και τη φρίκη των πολέμων.

Ο Λένιν στο βιβλίο του «Η Προλεταριακή Επανάσταση» 
(σ. 92), γράφει:

«Είμαστε βέβαια ακόμα μακριά από την ολοκληρωτική 
νίκη του σοσιαλισμού. Μια μόνη χώρα δε μπορεί να κάνει 
περισσότερα. Αλλά η μόνη αυτή χώρα, χάρη στην εξουσία 
των Σοβιέτ, έκανε τόσα για το σοσιαλισμό που ακόμα κι αν 
συντριβόταν αύριο η εξουσία των Σοβιέτ τη Ρωσία από τον 
Παγκόσμιο Ιμπεριαλισμό, λ.χ. από ένα συνασπισμό του γερ-



τάξη στην ιστορία. Κι η προλεταριακή επανάσταση, σε κατα- 
*ατροφές και θύματα, ούτε καν συγκρίνεται με τις καταστρο
φές και τα θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων που ορ
γανώνουν οι καπιταλιστές για τα ληστρικά τους σχέδια, σε 
βάρος των εργατών και αγροτών.

Μόνο ο τελευταίος Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η 
μεγαλύτερη κακουργια στην ιστορία της ανθρωπότητας, σύμ
φωνα με επίσημη στοιτιστική εστοίχισε εβδομήντα (70) εκα
τομμύρια ανθρώπινα θύματα για τα συμφέροντα της κάθε α
στικής τάξης, χωρίς να αναφέρουμε τις υλικές ζημιές στην 
ξηρά, θάλασσα κι αέρα, που φθάνουν σε αστρονομικούς αρι
θμούς. Ενώ το 1917 με τη ρωσική προλεταριακή επανάσταση, 
η εξουσία αίφνης στην Πετρούπολη καταλήφθηκε οιπό τους 
εργάτες χωρίς να χυθεί σχεδόν αίμα (βλ. «Ιστορία Ρωσικής 
Επανάστασης», Λ. Τρότσκι).

Η σταλινική ηγεσία μοιάζει με την ηγεσία του κλήρου, 
των παπάδων, ως προς την προπαγάνδα που κάνουν στο λαό. 
Η ηγεσία αυτή του κλήρου διακηρύττει, με όλα τα μέσα που 
της παραχωρεί το αστικό κράτος, και συσταίνει στο λαό να 
οτνέχεται και να υπομένει αυτή τη στερημένη και φοβερά βα
σανιστική προσωρινή ζωή, για να ζήσει καλά στην άλλη την 
αιώνια, τη μετά το... θάνατο ζωή, παρότι ξέρουν οι παάδες 
και οι ιεροκήρυκες θεολόγοι ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή κάτω 
ή πάνω οιπό τη Γη. Κι όταν οι φτωχοί αγανακτισμένοι εξεγεί- 
ρονται κατά του εκμεταλλευτικού καθεστώτος, το παπαδολόι 
τους κατηγορεί για... αντίχριστους, επειδή ξέρει ότι συγκι- 
νούνται πολλοί μέσα στο λαό από τα ανεφάρμοστα λόγια του 
Χριστού. Κι έτσι εκμεταλλεύονται και εξαπατούν το λαό και 
τον Χριστό στον οποίο αναφέρονται.

Από την αλλη, η ασύδοτη σοβιετική γραφειοκρατία, χρη
σιμοποιώντας όλα τα μέσα, οικονομικά, τεχνικά, κρατικό 
μηχανισμό που έχει στα χέρια της, διακηρύττει με την προ
παγάνδα της και συσταίνει στον εργαζόμενο λαό τη διατή
ρηση της αστικής δημοκρατίας. Οσο για το σοσιαλισμό, αυ
τός θα γίνει με την εξέλιξη, με τις εκλογές, παρότι οι στα
λινικοί ηγέτες του Κρεμλίνου ξέρουν ότι δεν γίνεται σοσια
λισμός με την εξέλιξη, με εκλογές. Κι ότον οι εργαζόμενες 
μάζες, επαναστατημένες, εξεγερθούν κατά του εκμεταλλευ
τικού καθεστώτος και της σταλινικής ηγεσίας, τις κατηγο
ρούν ως «έξτρεμιστές», «αντιλενινιστές», επειδή ξέρουν ότι υ
πάρχει μέσα στις μάζες ένα γόητρο και κύρος στο όνομα Λέ
νιν. Αποτέλεσμα είναι ότι οι σταλινικοί ηγέτες να εκμεταλ-

( 51



καπιταλιστικού έθνους που τους εκμεταλλεύεται, τότε η ο- 
^νομασία «κομμουνιστικό» που διατηοεί το ΚΚΕ και ο ισγυρι- 

σμός ότι έχει για στρατηγικό του σκοπό το σοσιαλισμό είναι 
ένα ξεγέλασμα, μια απάτη σε βάρος των μελών του και των 
εκμεταλλευομένων μαζών, χειρότερη από εκείνη της παλιάς 
σοσιαλδημοκρατίας και του παλιού ρεφορμισμού.

» 0  πόλεμος που ξέσπασε είναι πόλεμος μεταξύ των α
χόρταγων και χορτάτων, των νικητών και ηττημένων καπιτα
λιστών του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Είναι ένας πόλε
μος αρπαχτικός καταχτητικός και συνεπώς ιμπεοιαλιστικός 
για το ξοιναμοίρασμα του κόσμου. Το γεγονός ότι μπλέχτη
κε και συμμετέχει η Σοβιετική ' Ενωση σ* αυτόν τον πόλεμο, 
δεν αλλάζει και δεν αλλοιώνει καθόλου το χαραγτήρα του.

» Από την πλευρά της Σοβιετικής ' Ενωσης ο πόλεαος πα
ραμένει προοδευτικός και οι εργάτες όλου του κόσμου έχουν 
υποχρέωση να υποστηρίξουν τις καταχτήσεις του Ογτώβοη με 
το όπλο στο χέρι, και εναντίον της γραφειοκροττίας που τη 
διευθύνει.

» Από την πλευρά όμως των δύο κοιπιταλιστικών στρατο
πέδων, του γερμανοίταλικού φασισμού και του αγγλοαμερι- 
κάνικου μεγαλοκοιπιταλισμού, παραμένει σοιν ένας πόλεμος 
ιμπεριαλιστικός, και το καθήκον που μπαίνει στους κομμου
νιστές όλου του κόσμου είναι το λενινιστικό επαναστατικό κα
θήκον (ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αποτελέσματα και ο- 
ποιεσδήποτε συμμορίες της ΕΣΣΔ), που συνιστάται στο:

»Να κοτταγγείλουν στους εργατοαγρότες τον πόλεμο που 
γίνεται για τα συμφέροντα της κάθε κεφαλαιοκρατίας, σαν 
πόλεμο ληστρικό πάνω στις σάρκες και τα κόκαλα αυτών των 
ίδιων. Να καλέσουν τους εργάτες, αφού πάρουν πρώτα τα ό
πλα, να αρνηθούν να πάνε στον πόλεμο - σφαγείο. Να κηρύ
ξουν τη συναδέλφωση όλων των στροιτευμένων σκλάβων του 
κεφαλαίου. Το κάθε Κ.Κ. στη χώρα του, και όλα μαζί, να 
λανσάρουν το λενινιστικό σύνθημα «ήττα της δικής μας κυ
βέρνησης». Να ρίξουν το σύνθημα «πόλεμος κατά του πολέ
μου», μετατροπή του σε εμφύλιο κατά της αστικής τάξης, υ
πέρ του σοσιαλισμού, για μια κυβέρνηση εργατών - αγρο
τών.

Για τον «εθνικοαπελευθερωτικό» πολεμικό μύθο

ϋτο σημείο αυτό θα διακόψουμε την αντιπαράθεση του 
τροτσχιστή κρατούμενου με το σταλινικό ανακριτή για να
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νάνε στο στρατόπεδο της αστικής τάξης εναντίον του προλε- 
 ̂ταριάτου.

»Οι σοσιαλιστές, λοιπόν, πρέπει να εξηγήσουν στις μά
ζες ότι γι* αυτούς δεν υπάρχει σωτηρία παρά στην επανα
στατική ανατροπή των κυβερνήσεών τους, και προς το σκο
πό αυτό πρέπει στη σημερινό πόλεμο να χρησιμοποιήσουμε 
όλες τις δυσκολίες αυτών των κυβερνήσεων».

Και παρακάτω ο Λένιν στο ίδιο βιβλίο του «Σοσιαλιστές 
και Πόλεμος» (σελ. 35) στην πολεμική του κατά των κα- 
ουτσκιστών (διάβαζε σήμερα: σταλινικών) γράφει:

«Αφαιρούν από το μαρξισμό με παντός είδους σοφίσμα
τα το επαναστατικό του πνεύμα, την ψυχή του, εξακολου
θούν να είναι μόνο οπαδοί του μαρξισμού ενώ αποκρούουν 
τα μέσα της επαναστατικής πάλης, την προπαγάνδα αυτής 
της πάλης, και την επαναστατική εκπαίδευση των μαζών.

»Δεν μπορούμε να προείπουμε ακριβώς ποια στιγμή θα 
εκραγεί το επαναστατικό κίνημα, ούτε αν θα γίνει κατά τη 
διάρκεια του πρώτου ή του δεύτερου ιμπεριαλιστικού πολέ
μου, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι καθήκον μας να εργα- 
σθούμε γι* αυτόν το σκοπό».

0  Τρότσκι, η 4η Διεθνής και η ΕΣΣΔ

Δεν είναι μονάχα ο Λένιν που μαστιγώνει μ* αυτόν τον 
τρόπο τους καουτσκιστές τότε υπέρμ<χχους του σοσιαλπα- 
τριωτισμού. Δέκα χρόνια μετά το θάνατο του Λένιν (το 1934) 
ο Τρότσκι προέβλεπε ολοκάθαρα την επερχόμενη σύγκρουση 
και προειδοποιούσε έγκαιρα το ποτγκόσμιο προλεταριάτο με 
τα παρακάτω λόγια:

«Η γενική τάση της εξέλιξης είναι απόλυτα καθαρή: η 
μεταπολεμική περίοδος έχει απλά μετατραπεί σ’ ένα διάλειμ
μα ονάμεσα σε δυο πολέμους, και αυτό  το διάλειμμα τελειώ
νει μπροστά στα μάτια μας. Ένας νέος μεγάλος πόλεμος 
βρίσκεται στο κατώφλι. θα  είναι πιο σκληρός, πιο κοττα- 
στροφικός από τον προηγούμενό του. Το ίδιο το γεγονός αυ
τό βάζει στο κέντρο της προλεταριακής πολιτικής τη στά
ση απέναντι στον επερχόμενο πόλεμο. Ο φασισμός είναι ο 
πιο συνεπής δημιουργός και οργανωτής του. Χωρίς την προ
λεταριακή επανάσταση ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος είναι 
αναπόφευχτος. Σπρωγμένος από τις ανυπόφορες αντιφάσεις



πρωτοπορία να γίνει απρόσβλητη απ’ όλες τις μορφές του 
σοσιαλπατριωτισμού. Αυτό σημαίνει ότι μια πραγματική ρή
ξη με την ιδεολογία και την πολιτική της «υπεράσπισης της 
πατρίδας» είναι δυνατή μόνο από τη σκοπιά της διεθνούς 
προλεταριακής επανάστασης... Το καθήκον της πλήρους ε
θνικής αυτοδιάθεσης και της ειρηνικής συνεργασίας όλων 
των λαών της Ευρώπης μπορεί να λυθεί μόνο στη βάση της 
οικονομικής ενοποίησης της Ευρώπης, απαλλαγμένης από 
την αστική κυριαρχία. Το σύνθημα των Ενωμένων Σοσιαλι
στικών Πολιτειών της Ευρώπης είναι ένα σύνθημα όχι μόνο 
για τη σωτηρία των βαλκανικών ή παραδουνάβιων λαών αλ
λά και για τη σωτηρία των λαών της Γερμανίας και της 
Γαλλίας».

Στο ίδιο προγραμμοττικό κείμενο (που έχει τίτλο «Ο πό
λεμος και η 4η Διεθνής») ο Τρότσκι δεν αφήνει καμιά αμ
φιβολία για τη στάση των επαναστατών μαρξιστών απένα
ντι στην ΕΣΣΔ μέσα στον πόλεμο:

«Η υπεράσπιση της Σοβιετικής ' Ενωσης ενάντια στα χτυ
πήματα των καπιταλιστών εχθρών, ανεξάρτητα από τις πε
ριστάσεις και τις άμεσες αιτίες της σύγκρουσης, είναι το 
στοιχειώδες και επιταχτικό καθήκον κάθε τίμιας εργατικής 
οργάνωσης... Κάθε μεγάλος πόλεμος, ανεξάρτητα από τα αρ
χικά κίνητρά του, πρέπει να θέσει ξεκάθαρα το ζήτημα της 
στρατιωτικής επέμβασης ενάντια στην ΕΣΣΔ... Στην υπάρ- 
χουσα κατάσταση μια συμμαχία της ΕΣΣΔ με ένα ιμπερια
λιστικό κράτος ή με ένα ιμπεριαλιστικό συνασπισμό ενάντια 
σ* έναν άλλο, σε περίπτωση πολέμου, δεν μπορεί με κανένα 
τρόπο να αποκλειστεί. Το διεθνές προλεταριάτο δε θα αρνη- 
θεί να υπερασπίσει την ΕΣΣΔ, ακόμα κι αν αυτή βρεθεί υπο
χρεωμένη να μπει σε μια στρατιωτική συμμοτχία με κάποιους 
ιμπεριαλιστές ενάντια σε άλλους. Αλλά σ* αυτή την περί
πτωση, ακόμα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, το διε
θνές προλεταριάτο πρέπει να διαφυλάξει την πλήρη πολιτι
κή ανεξαρτησία του από τη σοβιετική διπλωματία και γΓ αυ
τό επίσης από τη γραφειοκρατία της 3ης Διεθνούς. Παραμέ- 
νοντας ο αποφασισμένος και αφοσιωμένος υπερασπιστής του 
εργατικού κράτους στην πάλη με τον ιμπεριαλισμό, το διε
θνές προλεταριάτο δε θα γίνει ωστόσο ένας σύμμοιχος των 
ιμπεριαλιστών συμμάχων της ΕΣΣΔ. Το προλεταριάτο μιας 
καπιταλιστικής χώρας που θα βρίσκεται σε συμμαχία με την 
Γ.ΣΣΛ πρέπει να διατηρήσει πλήρως και ολοκληρωτικά την 
ασυμβίβαστη εχθρότητά του στην ιμπεριαλιστική κυβέρνηση
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αν η Κ.Δ. χρησιμοποιούσε τα τεράστια μέσα που διαθέτει 
 ̂ το πρώτο εργατικό κράτος, και ακολουθούσε την επαναστα

τική λενινιστική πολιτική, η «καπιταλιστική αλυσίδα» της Ευ
ρώπης θα άνοιγε σε κάποιο χαλκά, «στο πιο αδύνατό της 
σημείο», και η επαναστατική φλόγα θα μεταδιδόταν σ* όλο 
τον κόσμο. ' Ετσι, με αυτή την πολιτική θα πετυχαίναμε την 
ανοττροπή του καπιταλισμού, καθώς και τη σωτηρία και α
παλλαγή τελικά της Σοβιετικής Ρωσίας απ* το καπιταλιστι
κό περικύκλωμα και τους ύποπτους συμμάχους της.

Αντί γι* αυτή την ταξική τοποθέτηση, η σταλινική ηγε
σία της Σοβιετικής ' Ενωσης συμμάχησε πρώτα με το χι
τλερικό φασισμό, και έπειτα με τους αγγλοαμερικάνους με- 
γαλοκαπιταλιστές και, ανεξάρτητα από τις διάφορες συμμα- 
χίες της, διέλυσε την Κ.Δ. υ π ο χ ρ ε ώ ν ο ν τ α ς  τα κομ
μουνιστικά κόμματα να συνεργαστούν με τις εθνικές τους κυ
βερνήσεις και να συντελέσουν στη φρίκη του πολέμου. Ενώ 
ο μοναδικός, φυσιολογικός και σίγουρος σύμμαχός της ήταν 
το παγκόσμιο προλεταριάτο.

Το ΚΚΕ, προσανατολισμένο επίσημα με την οπιόφαση 
της 6ης ολομέλειας της Κ.Ε. του 1934 για μια αστική δη
μοκρατία, λάνσαρε μέσα στους εργάτες το σύνθημα της «λαϊ
κής δημοκροττίας», παρόλο που αυτό είναι το σύνθημα που 
καταπολέμησε ο Λένιν στο βιβλίο του «Η Προλεταριακή Επα
νάσταση και ο Αποστάτης Κάουτσκυ» με τα πιο τσουχτερά 
λόγια. Αργότερα δέχτηκε, υποστήριξε και συμμετέσχε σε 
μια κυβέρνηση «εθνικής ενότητας» μαζί με αστούς πολιτικούς 
( Ποιπανδρέου κ.ά.).

Η ιστορική αλήθεια είναι πως μέσα σε μια κοινωνία τα
ξική δεν υπάρχει τόπος για μια ενδιάμεση δημοκροιτία «λαϊ
κή» ή «αληθινή». Ή η αστική δημοκρατία θα υπάρχει, ή η 
προλεταριακή δημοκρατία, που γίνεται και επικρατεί με το 
γκρέμισμα της αστικής εκμεταλλεύτριας τάξης και της δη
μοκρατίας της. Να τι λέει ο Λένιν στο βιβλίο του «Η Προ
λεταριακή Επανάσταση» σχετικά με τη μορφή της δημοκρα
τίας:

«...Είναι φανερό πως δεν μπορούμε να μιλάμε για «κα- 
θαρή δημοκρατία» όσο υπάρχουν διαφορετικές τάξεις, εκτός 
πια αν κοροϊδεύουμε την κοινή λογική και την ιστορίου Η 
«καθαρή δημοκρατία» δεν είναι παρά υποκριτική φράση φι
λελεύθερου, προορισμένη να εξαπατήσει τους εργάτες. Η ι
στορία ξέρει μονάχα την αστική δημοκρατία που αντικατέ-
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οι Κάουτσκυ θα ριχτούνε μέσα στον σκουπιδοτενεκέ των απο
στατών» (3).

Αλλά ας αχήσουμε τώρα τις παραθέσεις από το Λένιν 
και ας <αναγυρίσουμε στη συζήτηση που διακόψαμε.

Κομμουνιστικές αρχές και πολιτική
ι

— Είστε παλαιό μέλος του ΚΚΕ — συνέχισε την επιχειρη
ματολογία του ο Αλέκος — και θα έχετε διαβάσει Λένιν που 
αναφέρει σχετικώς για τις περιπτώσεις συνεργασίας, ενιαίου 
μετώπου, μεταξύ ενός κομμουνιστικού κόμματος με άλλα ερ
γατικά ή αστικοδημοκρατικά κόμματα. Ποτέ και σε καμιά 
περίπτωση, λέει ο Λένιν, δεν μπορεί να γίνεται αυτό σε βά
ρος των αρχών μας, της πολιτικής μας, του σκοπού μας, της 
ταξικής διαπαιδαγώγησης των μελών μας. Αντίθετα, η ηγε
σία του ΚΚΕ μέσα σ* αυτό τον πόλεμο συμμάχησε και συνερ
γάζεται με τα διάφορα αστικά ψευτοδημοκρατικά κόμματα 
εγκαταλείποντας όλα τα παραπάνω, αρχές και σκοπούς, που 
αποτελούν το θεμέλιο ενός κομμουνιστικού κόμματος, και 
συνειδητά υποτάχτηκε στις αρχές και τους σκοπούς της α
στικής τάξης, της αστικής ιδεολογίας.

»Από αυτή τη συνεργασία - συμμαχία προέρχεται και η 
θέση κι η απόφαση της ηγεσίας του ΚΚΕ να αποσύρει και 
να απαγορεύει την κυκλοφορία όλης της μαρξιστικής φιλο
λογίας στην πολεμική περίοδο, πράγμα που αποτελεί απα
ραίτητη προϋπόθεση για την κατάρτιση των μελών του, κα
θώς επίσης και οι διώξεις και οι συλλήψεις των διεθνιστών - 
λενινιστών που υποστηρίζουν και διαδίδουν τις ταξικές επα- 
ναστατικές ιδέες.

»Αλλά τότε τι κομμουνιστικό κόμμα είναι αυτό: που α
παγορεύει να στρέφονται οι εργάτες κατά του πολέμου, κατά 
της πατρίδας των αστών, κατά των εκμεταλλευτών τους, που 
οππχγορεύει στα μέλη του να κυκλοφορούν και να δκιβάζουν 
κομμουνιστικά βιβλία, που διώκει και συλλαμβάνει, φυλακί
ζει και εξοντώνει όσους μένουν πιστοί στις μαρξιστικές - λε- 
νινιστικές ιδέες;

3) Λτνόσπαομα, $α λέγαμε, κομμένο και ραμμένο στα  μέτρα της 
σταλινικής ηγεσίας.
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ούτε αυτός ο ίδιος, γιατί τα μάτια  του απέφευγαν να αντι
κρίσουν τον τρότσκι στή. Εβλεπαν στο δάπεδο του γραφείου.

.«Γνώρισα τον Παντελή Πουλιόπουλο, απαντά ο Αλέ
κος. Υπήρξε ένας μαχητής επαναστάτης διανοούμενος, κορυ
φαίος μαρξιστής - λενινιστής στην ιστορία του εργοαικού ε- 
ποτναστατικού κινήματος της χώρας μας, που κράτησε ψηλά 
την ταξική επαναστατική σημαία του προλεταριάτου μέχρι 
τη στιγμή που στήθηκε μπροστά στο φασιστικό εκτελεστικό 
απόσπασμα μαζί με τους συντρόφους του Γ. Ξυπόλυτο, Γιαν- 
νακό, Μακρή, καλώντας τους Ιταλούς φαντάρους στη μητρι
κή τους γλώσσα, να συναδελφωθούν μαζί τους και να τερ
ματίσουν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

(Αλλά θα χρειαστεί εδώ να ανοίξουμε μια νέα παρένθε
ση στη συζήτηση για να πούμε δυο λόγια για την πολιτική 
φυσιογνωμία και το έργο του αξέχαστου αυτού αγωνιστή:

Ο Παντελής Πουλιόπουλος, παλιός γραμματέας του 
ΚΚΕ, ηγέτης της αντιπολιτευτικής ομάδας «Σπάρτακος», θε
μελιωτής του κινήματος της 4ης Διεθνούς (τροτσκιστών) 
στην Ελλάδα, έγκαιρα (από το 1934) στο βιβλίο του «Δη
μοκρατική ή Σοσιαλιστική Επανάσταση στην Ελλάδα;» δια
πίστωσε, κατάγγειλε και πρόβλεψε την οικτρή εξέλιξη του 
ΚΚΕ και τους κινδύνους για το εργατικό επαναστατικό κί
νημα στη χώρα μας, οπτό τον προσανατολισμό και την πολι
τική που αυτό χάραξε.

Στο βιβλίο του «Βασιλεία, Δημοκρατία, Κομμουνισμός» 
(1935) γράφει για το ΚΚΕ: «...Διατηρώντας όλη την παρα- 
δομένη φρασεολογική τυπικότητα του «λενινισμού» και με 
την αίγλη της ΕΣΣΔ, συνδέεται με την εργατική τάξη, μα α
ποτελεί έναν εμποδιστικό φραγμό στην ταξική της συνειδη- 
τοποίηση και στην προοδευτική ανάπτυξη του επαναστατι
κού της κινήματος. Ο ιστορικός ρόλος που επιφυλάσσεται 
στο κόμμα αυτό είναι γενικά ο ίδιος που παίξανε και θα 
παίζουν πάντα στη σημερινή εποχή όλα τα μικροαστικά κόμ
ματα σε όλες τις αστικές χώρες: «αριστερός» βοηθός της 
καπιταλιστικής αντίδρασης. ' Οταν οι μικροαστικές μάζες θα 
απογοητευθούν σίγουρα από τη διάψευση των απατηλών του 
υποσχέσεων (δεν είναι απάτη πως ο πόλεμος μπορεί να κα- 
ταργηθεί με δημοψηφίσματα; πως μια αστική εθνοσυνέλευ
ση και μια κυβέρνηση Παεπανδρέου... θέου, «δημοκρατικών 
αξιωματικών» και Καλομοίρη θα απαλλοτριώσει το ξένο κε
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γραφβίου δεχόμενος τη ριπή των επιχειρημάτων του ιδεολογι
κού του αντιπάλου, που ανέλαβε την υπεράσπιση του κορυ

φαίου επαναστάτη μαχητή διανοούμενου ηγέτη Παντελή 
Πουλιόπουλου από την απαίσια, αισχρή κι on/έντιμη συκο
φαντία. Έ στεκε όρθιος και οι νευρικές κινήσεις του έδει
χναν άνθρωπο που ένιωθε να περισφίγγεται από μια δυνα
τή μέγγενη σ* όλο του σώμα. Έ βαζε τα χέρια του στις τσέ
πες του παντελονιού του, του σακακιού του, του γιλέκου 
του και τον στενοχωρούσε ο γιακάς του πουκαμίσου του, μα 
δεν έφευγε. Και δεν έφευγε όχι από ευγένεια στο συνομιλητή 
του, αλλά για να μη δείξει στον υπεύθυνο της Πολιτοφυλα
κής, που παρακολουθούσε με ενδιαφέρον τη συζήτηση, ότι 
ηττήθηκε.

Τέλος έβγαλε το ρολόι του και φεύγοντας ξεστόμισε 
τα τελευταία του λόγια:

— Μπορεί να ήταν επαναστάτης ο Πουλιόπουλος αλλά 
παρασύρθηκε... Και τώρα σου μιλώ σαν αστυνομία: να σκε- 
φτείς στο κρατητήριό σου αυτά που σου είπα.

Μαζί με τους άλλους στο κρατητήριό

«Σαν αστυνομία», «σαν αστυνομία», η λέξη αυτή του στα
λινικού ανακριτή στριφογύριζε στο μυαλό του διεθνιστή - 
κομμουνιστή Αλέκου. Σαν αστυνομία που συνέλαβε ποιους; 
Κατεβαίνοντας τη σκάλα, συνοδεία, για το κρατητήριό του, 
ένιωθε να γίνονται θρύψαλα σαν καρυδότσοφλα κάτω από 
τα τακούνια του όλα τα επιχειρήματα και η πολιτική που 
του ανέπτυξε ο απεσταλμένος σταλινικός ανακριτής. Ένιω
θε τον εαυτό του ικανοποιημένο, γιατί βγήκε στην ιδεολο
γική συζήτηση νικητής. Στο κρατητήριό οι σύντροφοί του τον 
υποδέχτηκαν περασμένα μεσάνυχτα με ένα ύφος ανυπόμονο 
και ερωτηματικό:

— Ήρθες;... Τι έγινε;... Βλέπαμε που άργησες και νο
μίζαμε πως... πως θα σε είχανε πάρει...

Ο Νικόλας μονολογούσε για το κατάντημα της ηγεσίας 
του ΚΚΕ και γενικά του σταλινισμού, προσπαθώντας να 
δώσει μια εξήγηση και να βρει την αιτία, για τη στάση που 
κρατά η σταλινική ηγεσία απέναντι στους διεθνιστές - κομ
μουνιστές. Έ νας άλλος της ομάδας των τροτσκιστών (α-
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Χεταριάτου πολιτικής, ήταν και είναι να μη γίνει ούτε η 
επανάσταση στις καπιταλιστικές χώρες, ούτε ο σοσιαλισμός 
«τη Σοβιετική Ρωσία.

»Μέσα σε μια χώρα που δεν υπάρχουν τόσα αγαθά για 
να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων των μελών της κοινω
νίας δεν γίνεται σοσιαλισμός, θα  ικανοποιούνται μόνο οι α
νάγκες των μελών του μηχανισμού του κόμματος, και γενι
κά της γραφειοκρατίας των διοικούντων αυτή τη χώρα. (Αυ
τό δεν σημαίνει πως η επανάσταση δεν θα πρέπει να γίνε
ται σε χώρες που δεν είναι προχωρημένες οικονομικά. Το 
πρόβλημα αυτό λύνεται με το άπλωμα, όπως είπαμε, της 
προλεταριακής επανάστασης και σε άλλες χώρες). Μετά 
τα πρώτα χρόνια της επαναστατικής πλημμυρίδας στη Ρω
σία, οι ήττες της διεθνούς επανάστασης, η κούραση και η 
απογοήτευση των σοβιετικών μαζών, δημιούργησαν ευνοϊκές 
συνθήκες για την προώθηση και την επικράτηση μιας μερί
δας του μηχανισμού από εθνικοσυντηρητικά στοιχεία. Αυτά 
αποκτούσαν προνόμια και έτσι μεγάλωνε μια γραφειοκρα
τία από αρκετά εκατομμύρια σοβιετικούς αριστοκράτες. Με
τά το θάνατο του Λένιν, που όσο ζούσε στρεφόταν μαζί με 
τον Τρότσκι κατά των προνομίων, η γραφειοκρατία αυτή ρί
ζωσε και με τις διοικητικές μέθοδες του μηχανισμού απο
μόνωσε τις επαναστατικές - διεθνιστικές ιδέες της τότε αρι
στερής αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον Τρότσκι, την ο
ποία και εξόντωσε με ψεύτικες κατηγορίες και συκοφαντίες: 
(«Ο Τρότσκι θέλει να μας ρίξει σε καινούριες περιπέτειες», 
«Είναι εχθρός του λαού», «Είναι αντεπαναστάτης που συνερ
γάζεται με τους λευκούς» κλπ.), στέλνοντας τους αντιπολι
τευόμενους φυλακή και εξορία κατά χιλιάδες. Τα τεράστια 
αυτά πολιτικά και οικονομικά προνόμια που δημιούργησε η 
συντηρητική γραφειοκρατία για τον εαυτό της, χωρίς συμ
βόλαια και τίτλους ιδιοκτησίας, ήθελε να τα διατηρήσει και 
γι’ αυτό κατάργησε κάθε αντιπολίτευση μέσα στο κόμμα και 
χαρακτήρισε τους αντιπολιτευόμενους σαν «προδότες» του 
μαρξισμού - λενινισμού και όργανα του ταξικού εχθρού. Κα
τάργησε κάθε κριτική και έλεγχο εις βάρος της από οπουδή
ποτε κι αν προέρχεται, και στο κόμμα και σ’ όλη τη χώρα. 
Και για να επιτύχει αυτό, εξαπέλυσε την πιο σκληρή και 
βάρβαρη τρομοκραπία κατά των παλαιών μπολσεβίκων που 
υπεράσπιζαν τις ιδέες του Λένιν, μεταχειριζόμενη το ψέμα, 
την <χπάτη, το φόβο, τη φυλακή, την εξορία, και τέλος τις
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κόμα και αε φασιστικές) κυβερνήσεις των καπιταλιστικών 
χωρών, τα Κ.Κ. ωθούνται ολοένα περισσότερο μακριά από 
τις πηγαίες επαναστατικές διεργασίες της εργατικής τάξης 
*και των λαϊκών μαζών, αναζητώντας διαταξικές συμμαχίες 
(με μερίδες της αστικής τάξης) και ειρηνικές δημοκρατικές 
εξελίξεις προς τη λαϊκή δημοκρατία και το σοσιαλισμό, δη
λαδή καλλιεργώντας μέσα στις καταπιεζόμενες μάζες θανά- 
σιμες κοινοβουλευτικές αυταπάτες και απάτες που τις αφο
πλίζουν, τις παραπλανούν και έτσι στρώνουν το δρόμο στην 
κοπτιταλιστική αντίδραση.

»Από τότε που αιφνιδιαστικά, το Γενάρη του 1934, η 6η 
Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ εγκατέλειψε 
το στρατηγικό προσανατολισμό για προλεταριακή επανά- 
σταση στην Ελλ<5ώα και υιοθέτησε τη στροιτηγική επιδίωξη 
για κάποια αστικοόημοκρατική επανάσταση, έχουν πληθύνει 
οι πολιτικές επιλογές για τη συνεργασία των τάξεων και 
τα ολέθρια επακόλουθά τους για το εργατικό κίνημα. Ας 
τις ξαναθυμηθούμε. Το καλοκαίρι του 1935 είχαμε το στα
λινικό σύνθημα για το διαταξικό «Δημοκροιτικό Συνασπι
σμό», που θα περιλάμβοινε διάφορες προσωπικότητες της «φι
λελεύθερης» μικροαστικής δημοκρατίας αλλά και αστικούς 
«δημοκρατικούς» πολιτικούς σχηματισμούς σαν το «Δημο- 
κροπακό Κόμμα» του Γ. Παπανδρέου, ενδεχόμενα τα κόμμα
τα Ε. Παπαναστασίου, Γ. Καφαντάρη, τους αρχηγούς των 
«αγροτικών» κομμάτων και «εκπροσώπους του δημοκροιτι- 
κού στρατού». Μάταια κατάγγειλε τότε ο Π. Πουλιόπουλος 
και η ΟΚΔΕ την πολιτική αυτή της «αστικής ουράς» και 
τόνισαν: cEivai μοναδική στην ιστορία η απάρνηση της τα
ξικής ανεξαρτησίας του προλεταριάτου. Είναι μια καθαρή 
προδοσία του». Ο «Δημοκρατικός Συνοτσπισμός» δεν εμπόδι
σε καθόλου την πρώτη σοβαρή ήττα του εργοιτικού κινήμα
τος στα τέλη του ίδιου χρόνου (1935) με την επιβολή της 
στρατιωτικής δικτατορίας Κονδύλη και την παλινόρθωση της 
μοναρχίας, την οποία είχε προτείνει ο ίδιος ο Ελ. Βενιζέ- 
λος. Στις αρχές του 1936 η συμπαράταξη ΚΚΕ — Κόμματος 
Φιλελευθέρων οδήγησε στην υπονόμευση του μεγάλου απερ- 
γιακού κινήματος του Μάη του 1936 και δεν απέτρεψε την 
επιβολή της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου από τη βασιλι
κή κυβέρνηση Μεταξά που την είχαν προηγούμενα στηρίξει 
οι ίδιοι οι Φιλελεύθεροι. Αλλά και η σημερινή σταλινική ε
πιλογή της «κυβέρνησης εθνικής ενότητας» με τη χειραγώ
γηση του αγγλικού ιμπεριαλισμού προοιωνίζει νέες δοκιμα-
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μοκρατική στον πόλεμο του 1914. Αυτή τη φορά τσαλαπατή- 
θηκε όχι μόνο η ταξική πολιτική και ο προλεταριακός διεθνι
σμός αλλά και η πεμπτουσία του Κόκκινου Οχτώβρη σαν 

-πρώτου σταθμού στην πορεία της ποτ/κόσμιας επανάστασης. 
Μέσα στον πόλεμο αυτό ο Στάλιν, οργανωτής των ηττών του 
επαναστατικού κινήματος στο διεθνή στίβο, οπτοφάσισε και 
την τυπική πια διάλυση της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Το τε
ράστιο κενό που άφησε αυτή η κρίση της επαναστατικής η
γεσίας, η καθίζηση του διεθνούς οργανισμού ταξικής πάλης 
που δημιούργησαν οι πρωτεργάτες του Οχτώβρη και οι κομ
μουνιστές όλου του κόσμου, έκαναν και κάνουν πιο επιτα- 
χτική την οικοδόμηση της νέας επαναστατικής Διεθνούς (της 
4ης Διεθνούς) και νέων επαναστατικών μαρξιστικών κομμά
των που σηκώνουν τώρα ψηλά στα χέρια τους τη σημαία του 
Μαρξ και του Ένγκελς, του Λένιν, της Λούξεμπουργκ κα· 
του Τρότσκι».

Με τέτοιες συζητήσεις περνούσαν οι ώρες των κρατού
μενων τριτσκιστών.

Ένα παράξενο φέρσιμο

Κατά την παραμονή τους στα κροιτητήρια της σταλινι
κής πολιτοφυλακής, οι τροτσκιστές παρακολουθούσαν το ε
ξής περίεργο φαινόμενο: Ο φρουρός της βάρδιας κτυπούσε 
κι άνοιγε την πόρτα τους φωνάζοντας δυο - τρία ονόματα 
των κροιτουμένων διεθνιστών και συγχρόνως, μόλις προλά
βαιναν να πουν το «παρών», την έκλεινε βιαστικά.

Οι διεθνιστές δεν μπορούσαν να δώσουν μια εξήγηση σ’ 
αυτό το φέρσιμο, αλλά ούτε και έπαιρναν απάντηση όταν 
ρωτούσαν τους φρουρούς. Οι τελευταίοι εκτελούσαν με με
γάλη εχεμύθεια όλες τις εντολές που τους έδιναν οι υπεύθυ
νοί τους. Αυτό συνέβηκε αρκετές φορές και κατά τις πρωι
νές ώρες. Στο τέλος τους μετέφεραν σ’ ένα άλλο μικρό κρα- 
τητήριο στο βάθος του ισογείου, που χρησιμοποιούνταν άλ
λοτε σαν αποθήκη ή πλυσταριό. Στη μαντρωμένη μικρή αυ
λή του καινούριου κρατητηρίου, υπήρχε ένα πηγάδι με ένα 
μικρό μαγγάνι στο στόμιό του. Ένας ή δυο φρουροί που 
τους είχαν φανατίσει οι σταλινικοί, τελείως αστοιχείωτοι, 
καθυστερημένοι, έδειχναν αυτό το πηγάδι στους διεθνιστές, 
που το ’βλεπαν κάθε μέρα απ’ το μικρό παραθυράκι τους, 
σαν τον τελικό υγρό τάφο τους—
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Βγήκαν όλοι έξω στο διάδρομο. Ο υπεύθυνος τους έκανε 
μια σύσταση: «Προσέξτε όμως, μην κάνετε τίποτα γιατί 
μπορεί να πέσετε σ* άλλα χέρια*... Οι διεθνιστές του απά- 

». ντησαν: «Αύριο στο πεζοδρόμιο θα βρεθούμε μαζί»...
Ύστερα από λίγες εβδομάδες ξέσπασαν τα γεγονότα 

του Δεκέμβρη 1944. Μέσα σ* αυτά τα επαναστατικά γεγο
νότα, αρκετές δεκάδες διεθνιστές - κομμουνιστές (τροτσκι- 
στές), ακόμα και παλιοί εξόριστοι και φυλακισμένοι από 
τη δικτατορία Μεταξά, κατ’ εντολή της σταλινικής ηγεσίας, 
συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν κρυφά. Ο ελληνικός σταλι
νισμός, πάνοπλος και παντοδύναμος, ολοκλήρωνε το απο
τρόπαιο έργο του: να εξοντώσει φυσικά κάθε ένα που υπο
στήριζε τις επαναστατικές ιδέες του μαρξισμού - λενινισμού.

Μια καταγγελία και μια πρόβλεψη

Η απόφαση της σταλινικής ηγεσίας για τη συστηματική 
εξόντωση των δι^νιστών (τροτσκιστών) στην Ελλάδα, που 
άρχισε από τον Ιούνιο 1944 με τη δολοφονία του αγωνιστή - 
διεθνιστή Στράτου Σπανέα, επιβεβαίωσε με τραγική ακρί
βεια τις αποφάσεις της Β ' Εθνικής Συνδιάσκεψης του Κόμ
ματος Κομμουνιστών - Διεθνιστών Ελλάδας (Τροτσκιστών) 
που έγινε το Γενάρη του 1943. Στη διακήρυξη της Β ' Εθνι
κής Συνδιάσκεψης που δημοσιευθηκε στις 10 Φλεβάρη 1944 
στον παράνομο «ΔΙΕΘΝΙΣΤΗ* (αριθ. φύλλου 9) μεταξύ άλ
λων τονίζεται:

«..Η σημερινή στιγμή του πολέμου έχει αποκαλύψει την 
οριστική αδυναμία του αξονικού ιμπεριαλισμού να νικήσει. 
Ελπίδες νίκης έχει μονάχα το αγγλοαμερικανικό μπλοκ χά
ρη και στη συμμαχία του με τη Σοβιετική Ρωσία, συμμορία 
που δεν αλλάζει καθόλου τον ιμπεριαλιστικό χαραχτήρα του 
πολέμου των «συμμάχων» παρόλο που ο πόλεμος της Σο
βιετικής Ένωσης είναι πόλεμος προοδευτικός. Και οι ελπί
δες όμως αυτές θα ’χάνε γκρεμιστεί σαν πύργος από τρα
πουλόχαρτα αν το παγκόσμιο προλεταριάτο πάνω από τα 
σύνορα και πάνω από τα μέτωπα ξεσηκωνότανε εναντίον της 
ιμπεριαλιστικής σφαγής κι άνοιγε το δρόμο για την παγκό
σμια σοσιαλιστική επανάσταση.

* 0  σταλινισμός, να ο πιο μεγάλος κι ο πιο επικίνδυνος 
προδότης που παρεμποδίζει τη μοναδική και σωτήρια αυτή
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είναι το σύνθημα που το κόμμα μας συνοψίζει τη φωνή της 
Διεθνούς μας στην Ελλάδα...

»...0 ελληνικός σταλινισμός, αυτός εδημιούργησε για λο- 
 ̂ γαριασμό της κεφαλαιοκρατίας κι αυτός της εξοοσφάλισε το 

αλεξικέραυνο του ΕΑΜ. Το σταλινικό κόμμα είναι ένα εθνι
κιστικό κόμμα μέσα στη χώρα έτοιμο να πάρει μέρος σε μια 
«εθνική» κυβέρνηση μαζί με τ’ άλλα αστικοδημοκρατικά κόμ
ματα της ελληνικής κεφαλαιοκρατίας, τον Τσουδερό και τους 
διάφορους ρεφορμιστές και σοσιαλπροδότες εργατοπατέρες. 
Είναι ένα κόμμα που προσπαθεί να μεταβάλει τους οπαδούς 
του σε μισθοφόρους του στρατηγείου της Μέσης Ανατολής 
και έχει προορισμό να ευνουχίζει τον ταξικό αγώνα, να 
σκορπά εθνικοαπελευθερωτικές και λαικοδημοκρατικές αυ
ταπάτες στις εκμεταλλευόμενες μάζες, ενώ συγχρόνως είναι 
έτοιμο ν* οιναλάβει τον πιο εγκληματικό ρόλο για την εξό
ντωση της επαναστοττικής πρωτοπορίας... Η προλεταριακή ε- 
ποτνάσταση μέσα στη χώρα μας δεν είναι δυνοττή χωρίς ν* 
απομονωθεί το ΕΑΜ — δηλαδή το μέτωπο κεφαλαιοκρατί
ας - σταλινισμού — από τις μάζες, χωρίς να κερδηθούν οι 
εκμεταλλευόμενες μάζες στον ταξικό επαναστατικό οιγώνα.

*Η πολιτική του ταξικού μετώπου πάλης των εκμεταλ- 
λευομένων είναι ο δρόμος που οδηγεί στην κοινωνική επα
νάσταση. Συγκροτείστε το ταξικό σας μέτωπο, μ* αυτή τη 
δυνατή φωνή μάχης οπτευθύνεται στους εκμεταλλευόμενους 
και κοτΓΟΓΠιεζόμενους της χώρας η Β ' Εθνική Συνδιάσκεψη. 
'Ενα σιδερένιο κι ακατάβλητο ταξικό μέτωπο πάλης των 
εκμεταλλευομένων μ* επικεφαλής το επαναστατικό προλετα
ριάτο, αυτό και μόνο μπορεί να σκίσει σε χίλια κομμάτια το 
μέτωπο των ταξικών μας εχθρών και του συμμάχου τους 
σταλινισμού...

»...Το σταλινικό ΚΚΕ, κυλισμένο στο βούρκο της προδο
σίας, εξαντλεί τη στιγμή αυτή και τα τελευταία υπόλοιπα 
της ηρωικής του παράδοσης και της οχτωβριοτνής αχτινο- 
βολίας για να μεταφέρει την εθνικιστική πολιτική μέσα στις 
μάζες των εκμεταλλευομένων. Προλεταριακά στοιχεία θα 
*ρχονται σε σύγκρουση με την εθνική τους διοίκηση και θα 
τραβούνε στις γραμμές του κόμματος της επανάστασης...».

Μια αγωνιώδης έκκληση του «Διεθνιστή»

Στις παραμονές των επαναστατικών γεγονότων του Δε
κέμβρη 1944 όταν η σταλινική ηγεσία των ΚΚΕ - ΕΑΜ πα-
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στη φοβέρα της οργής των μαζών αλλά που, μετά κάθε λε
πτό, όυναμώνουνε σε κουράγιο και οργάνωση. Πρέπει... Αλ
λά τίποτε όεν μπορεί να γίνει με την ανάξια ηγεσία του 

-  ΕΑΜ. Τίποτε δεν μπορεί να γίνει με τους... κουκουέδες αρ
χηγούς που κρατάνε δεμένες τις μάζες στο προδοτικό τρα
πέζι της κυβέρνησης για να υπογράφουνε τον αφοπλισμό τφν 
εργατών και για να προστατεύουνε την ατομική ιδιοκτησία 
και για να ψηφίζουνε μισθούς και μεροκάματα πείνας στους 
εργάτες και στους υπαλλήλους. Μονάχα με τους εξοπλισμέ
νους εργάτες επικεφαλής των εργαζομένων κι εκμεταλλευ
ομένων, μονάχα με τη σιδερένια γροθιά του Ταξικού Μετώ
που Πάλης των εργαζομένων κι εκμεταλλευομένων μπορεί 
να τσακιστεί το κεφάλι της αντίδρασης. Ο αγώνας όμως αυ
τός των μαζών περνά πάνω από το πτώμα της άτιμης αυτής 
συναλλαγής που λέγεται κυβέρνηση «εθνικής ενότητας», κυ
βέρνηση της πείνας και του πολέμου.

»Εμπρός οι εργάτες ας σηκώσουνε την ταξική τους γρο
θιά, ας οργανώσουνε την πάλη τους με απεργίες και μαζικές 
διαδηλώσεις χωρίς να παραδώσουνε ούτε ένα όπλο στους 
Άγγλους και στον πράχτορά τους Παπανδρέου αλλά παίρ
νοντας όλα τα όπλα από τους χίτες, τις ορεινές ταξιαρχίες, 
τους ιερούς λόχους. Να πάρουμε όλα τα όπλα από την α
ντίδραση που συνωμοτεί. Να ρίξουμε την κυβέρνηση του κε
φαλαίου, της πείνας και του πολέμου. Ν' ανοίξουμε το δρό
μο για το γκρέμισμα του καπιταλισμού, για το ανέβασμα 
στην εξουσία της επαναστατικής κυβέρνησης εργατών και 
αγροτών».

Οι 'Αγγλοι «ελευθερωτές» στο έργο τους

Ενώ η αστική αντίδραση ετοιμαζόταν να εξαπολύσει ό
λες τις δυνάμεις της «τάξης» και τις συμμορίες της «X», των 
ταγματασφαλιτών, με τα τανκς και τα αεροπλάνα του συμ
μάχου της αγγλικού ιμπεριαλισμού, με σκοπό να διαλύσουν 
και να πνίξουν στο αίμα τις λαϊκές μάζες, η ηγεσία του 
ΚΚΕ είχε καλέσει τον εργαζόμενο λαό να βγει στους δρό
μους να γιορτάσει τον ερχομό των μελών της αστικής κυ
βέρνησης «εθνικής ενότητας», στην οποία συμμετείχαν και 
οι υπουργοί του ΚΚΕ, μαζί με το στρατηγό Σκόμπυ, και να 
τους υποδεχτεί σαν «εθνοσωτήρες» και «ελευθερωτές».
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ΟΙ «ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΕΣ»

«Η πραγματικότητα στυγνή, ωμήι σκληρή προβάλλει ξε
σκίζοντας τον πέπλο των αυταπατών και αποκαλύπτοντας το 
μύθο της «εθνικής απελευθέρωσης». Πάνω στο λιθόστρωτο, 
τον κρότο των βημάτων των στρατευμάτων κατοχής του γερ
μανικού ιμπεριαλισμού τον αντικατέστησε ο κρότος των βη
μάτων του αγγλοσαξονικού ιμπεριαλισμού. Οι γερμοινικές 
λόγχες παραχωρήσανε τη θέση τους στις εγγλέζικες. Η μια 
κατοχή διαδέχτηκε την άλλη. Αυτό ήτανε το τελικό αποτέ
λεσμα ενός αγώνα που ο τόπος αυτός πλήρωσε με αίμα και 
με πρωτάκουστες θυσίες!

»Τα καθεστώτα αγγλοαμερικανικής κατοχής, αυτά εί
ναι εκείνα με τα οποία έχουν τώρα να παλέψουνε οι Χαοί 
που «απελευθερώνονται» μέσα στην Ευρώπη. Οι «απελευθε
ρωμένοι» εναντίον της «απελευθερωτών» τους! Πού ακού
στηκε ποτέ τέτοια οιχαριστία; Αλλά και πότε απελευθερω
τές προσήλθανε φέρνοντας σαν μόνο δώρο καινούρια δεσμά;

»Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη γέρικη ήπειρό μας; 
Αρχίζει η δεύτερη πράξη του μεγάλου δράματος. Οι αγ- 
γλοαμερικάνοι ιμπεριαλιστές, αφού πληγώσανε καίρια τον 
πολεμικό τους αντίπαλο, στρέφονται τώρα ενάντια στο κίνη
μα των μαζών, που ζητάνε ψωμί, λευτεριά και ειρήνη, και 
που απειλεί στην ανάπτυξή του να παρασύρει το σάπιο οι
κοδόμημα του ευρωπαϊκού καπιταλισμού και να μεταδώσει 
την πυρκαίά της επανάστασης και στον υπόλοιπο κόσμο. Το 
κίνημα αυτό πρέπει να τιθασευτεί, να δαμαστεί, να τσακι
στεί στο τέλος-τέλος για να μπορέσει να σωθεί ο καπιταλι
σμός! Μια δραμοιτική πάλη διεξάγεται τον τελευταίο καιρό 
μέσα στις χώρες που «απελευθερώθηκαν». Πάλη ανάμεσα 
στις εργαζόμενες μάζες που, παρόλο το εθνικιστικό και συμ
φιλιωτικό πνεύμα, το οποίο τους έχουν καλλιεργήσει τα κόμ
ματα της 2ης και 3ης Διεθνούς και την καταπρόδοσή τους 
από μέρους τους σπρώχνονται από το ίδιο τους το ένστιχτο 
να μην καταθέτουν τα όπλα που ’χουν στα χέρια τους, αλλά 
να τα διοιτηρήσουν για να τα στρέψουν ενάντια στην καπι
ταλιστική αντίδραση για την κατοχύρωση και επέχταση των 
ελευθεριών τους, για τη βελτίωση των συ^ηκών ζωής τους, 
γι’ αυτήν ακόμα την ανατροπή του κοινωνικού συστήμοττος, 
και στις ντόπιες κεφαλαιοκροιτίες που με επικεφαλής τους 
αγγλοαμερικάνους και με την πλήρη ενίσχυσή τους προσπα
θούν με την απάτη και τη βία να ατφοπλίσουν τις μάζες και
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μάσουν το καινούριο μακελειό... Για να στηρίξουν και να α
ναστηλώσουν το καθεστώς της ελληνικής μπορζουαζίας. Για 
να δοκιμάσουν, καραδοκώντας την κατάλληλη στιγμή, να 
φέρουν ξανά στο θρόνο, παρά τη θέληση της μεγάλης πλειο- 

~ ψηφίας του ελληνικού λαού, το βασιλιά - διχτάτορα Γεώργιο 
Γ'κλύξμπουργκ, τον πιστότατο αυτόν πράχτορα και υπηρέτη 
των συμφερόντων τους, για να πετύχουν έτσι την πλήρη οι
κονομική και πολιτική εξάρτηση της χώρας αυτής, που σύμ
φωνα με όλους τους κανόνες και τις διατάξεις του Χάρτη 
του Ατλαντικού (ποιος είχε ποτέ αμφιβολία για την εφαρ
μογή του;) έχει υπαχθεί από το τρίο Ρούζβελτ - Στάλιν - 
Τσόρτσιλ στη σφαίρα της αγγλικής επιρροής.

»Με κάθε μέρα που περνάει θα γίνεται και φανερότερος 
ο ρόλος των Εγγλέζων ιμπεριαλιστών στη χώρα μας. Με 
κάθε μέρα που περνάει θα δείχνεται πως δεν μπορούσαν να 
*ναι ελευθερωτές αυτοί που καταπιέζουνε εκατοντάδες εκα
τομμύρια αποικιακών σκλάβων. Με κάθε μέρα που περνάει 
θα αποκαλύπτεται η ατιμία, η ψευτιά και η προδοσία όλων 
εκείνων που τους παρουσιάζουν σαν μεγάλους φίλους μας 
και προστάτες, δηλαδή όλων των κομμάτων αρχίζοντας από 
τη δεξιά και φτάνοντας ως το σταλινικό κόμμα. Με κάθε μέ
ρα που περνάει θα φανερώνεται πως εκείνο που διακηρύ
ξανε ευθύς απ’ την αρχή οι κομμουνιστές - διεθνιστές, πως 
ο «εθνικοαπελευθερωτικός» αγώνας δ εν  ε π ρ ό κ ε ι τ ο  
ν α  δ ώ σ ε ι  σ τ ι ς  λ α ϊ κ έ ς  μ ά ζ ε ς  τ η  λ ε υ τ ε 
ρ ι ά  α λ λ ά  ν α  τ ο υ ς  α λ λ ά ξ ε ι  δ ε σ μ ά  κ α ι  
δ ε σ μ ο φ ύ λ α κ ε ς ,  αποτελεί τη μόνη αντικειμενική α
λήθεια.

»Και το ελληνικό προλεταριάτο με την ίδια του την πεί
ρα θα πεισθεί πως ο αγώνας του για την ταξική του απε
λευθέρωση περνάει από το δρόμο της πιο αμείλιχτης, σκλη
ρής και λυσσασμένης πάλης εναντίον του εγγλέζικου ιμπε
ριαλισμού και των κάθε λογής πραχτόρων του και πως τους 
συμμάχους του πρέπει να τους δει όχι στους Εγγλέζους 
ιμπεριαλιστές δημίους και υπσδουλωτές των εθνών, αλλά 
στα πλατιά στρώματα του εγγλέζικου προλεταριάτου, στους 
Εγγλέζους ναύτες και στρατιώτες με τους οποίους και συ- 
ναδελφωμένο να τραβήξει στον κοινό αγώνα για το γκρέμι
σμα των καπιταλιστικών κυβερνήσεων, το σταμάτημα του 
πολέμου, την προλεταριακή επανάσταση, τις Ενωμένες Σο
σιαλιστικές Πολιτείες της Ευρώπης».
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νια που έκανε εξόριστος στον Ά ι Στράτη από το μεταξικό 
καθεστώς. Μέλος της Κ.Ε. του ΔΚΚΕ, εκτελέστηκε από τους 
δήμιους της σταλινικής Εθνικής Πολιτοφυλακής.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Από το 1920 στο κίνημα. Καπνερ
γάτης, με καλλιτεχνικές κλίσεις ζωγράφου και σκιτσογρά- 
φου. Αγαπημένος αγωνιστής από όλους τους εργάτες της 
Θεσσαλονίκης. Δολοφονήθηκε από τη σταλινική Εθνική Πο
λιτοφυλακή.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΟΥΡΣΟΥΚΗΣ: Δραπέτης, τροτσκιστής, 
αφού έκανε 5 χρόνια στα κάτεργα της Ακροναυπλίας. Μέλος 
της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΕΚΕ. Δολοφονήθηκε άγρια 
από τους σταλινικούς.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΞΑΣ: Δραστήριος και ακαταπόνητος αγω
νιστής του εργατικού κινήματος. Ηγετικό στέλεχος της τρο- 
τσκιστικής Ενωτικής Ομάδας.

ΠΑΝΑΓΙΏΤΉΣ ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ: Συνδικαλιστικό στέλεχος 
και πρόεδρος του σωματείου του. Δραπέτευσε ύστερα από 
5 χρόνια φυλοτκές (Αίγινα) και εξορία από το Μεταξά.

ΣΠΥΡΟΣ ΠΗΛΙΤΣΗΣ: Νέος και θαρραλέος αγωνιστής 
της 4ης Διεθνούς. Πέρασε από το ΕΑΜ - ΕΛΑΣ που τ* απαρ- 
νήθηκε βρίσκοντας τον προορισμό του σαν επαναστάτης στις 
γραμμές του τροτσκιστικού κινήματος. Οι παλιοί σύντροφοί 
τους ελασίτες γίναν οι δολοφόνοι του.

ΜΗΤΣΟΣ ΜΕΛΙ ΑΔΗΣ: Στο κίνημα από το 1928. Με υπέ
ροχο αγωνιστικό χαραχτήρα. Διακρίθηκε στους αγώνες του 
κλάδου του. Οι δήμιοί του δεν είχαν το θάρρος να τον δι
κάσουν.

ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΙΔΗΣ: Με 20χρονη συμμετοχή στο 
κίνημα. «Το κόμμα και οι σκοποί για τους οποίους αγωνί
ζεστε είναι προδοτικά» φώναξε την τελευταία στιγμή στους 
εκτελεστές του.

ΘΥΜΙΟΣ ΑΔΡΑΜΥΤΙΔΗΣ: Αγωνιστής με υπέροχη επα
ναστατική δράση. Εξορίστηκε στον Ά ι Στράτη από τη δι- 
χτατορία του Μεταξά. Δολοφονήθηκε από την σταλινική ορ
γάνωση ΟΠΛΑ μπροστά στο νοσοκομείο της Αθήνας «Ευαγ
γελισμός».

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΡΟΥΧΗΣ: Τυφλός ανάπηρος. Γενικός γραμ
ματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και θυμάτων 
Πολέμου. Από το 1922 στο επαναστατικό κίνημα. Πρωτερ
γάτης διαδηλώσεων αντιπολεμικών για τα θύματα πολέμου. 
Φυλακίστηκε για τη δράση του. Τον αποκεφάλισαν οι σταλι
νικοί στην Εύβοια.
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βαλιέρος, Γ. Ζούρης, Δ. Καπετανάκης, Ν. Ξανθόπουλος και 
πολλοί άλλοι), διαφωνούντων μελών ή οπαδών του ΚΚΕ (Α- 
σημίδης, Ντούβας, Καπένης, Γάκης και πάρα πολλοί άλλοι) 

 ̂ ή ακόμα η καταδίκη και η ουσιαστική εξόντωση μαχητικών 
ανταρτών (όπως ο Άρης Βελουχιώτης, ο αρχικαπετάνιος του 
ΕΛΑΣ κ.ά.) που δεν ήθελαν να παραδώσουν τα όπλα στην 
αντίδραση, τότε ο αριθμός των θυμάτων της σταλινικής ηγε
σίας φτάνει σε αρκετές εκατοντάδες.

Στη Γερμανία στα 1918 οι σοσιαλδημοκράτες δολοφόνη
σαν τον Καρλ Λήμπκνεχτ και τη Ρόζα Λούξεμπουργκ για να 
εμποδίσουν την επικράτηση της προλεταριακής επανάστασης. 
Στην Ελλάδα το 1944 οι γραφειοκράτες σταλινικοί ηγέτες 
του ΚΚΕ, σαν πιστοί πράχτορες της πολιτικής του Στάλιν - 
Κάιν, δολοφόνησαν τους τροτσκιστές για τον ίδιο σκοπό.

0  κανόνας και η εξαίρεση

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η φυσική εξόντωση των τρο- 
τσκιστών στην Ελλάδα (και γενικότερα όλων εκείνων που 
αντιτάσσοντοτν στην ολέθρια σταλινική πολιτική της ουράς 
στο συμμαχικό ιμπεριαλισμό και στη ντόπια αστική τάξη) 
ακολουθούσε τη γενική γραμμή που υπόδειχνε η σοβιετική 
γραφειοκρατία: ' Επρεπε να δοθούν εγγυήσεις στον ιμπερια
λιστικό κόσμο της Δύσης ότι τα κομμουνιστικά κόμματα θα 
γίνονταν φραγμός στην ανάπτυξη επαναστατικών αντικαπι- 
ταλιστικών κινημάτων. Ακόμα και η σταλινισμένη Κομμου
νιστική Διεθνής διαλύθηκε με μια χειρονομία του Στάλιν κά
τω από τις δουλικές επευφημίες των ηγεσιών των κομμάτων 
που αποτελούσαν τα εθνικά τμήματά της. Εμενε να βουλώ
σουν το στόμα των διεθνιστών κομμουνιστών που συσπειρώ
θηκαν κάτω από τη σημαία της 4ης Διεθνούς. Έπρεπε λοι
πόν να πνίξουν αυτή τη φωνή με όλα τα μέσα: πρώτα με τη 
συκοφαντία («πράκτορες του φασισμού») και έπειτα με το 
μόνο «σίγουρο» τρόπο στον οποίο προσφεύγουν οι μηχανι
σμοί της αντίδρασης (με τις εκτελέσεις των αγωνιστών). Ε
ξάλλου η συκοφαντία καλλιεργούσε το έδαφος στη «συνείδη
ση» των καθυστερημένων λούμπεν προλετάριων που στρατο
λογούσε σαν εκτελεστές η σταλινική ΟΠΛΑ: Έπρεπε να ξε
παστρευτούν τα όργανα του χιτλερισμού. Με την ίδια ευκο
λία που οι αιμοστοτ/είς αυτοί «κομμουνιστές» έβγαζαν τα
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Σ <Α Ν Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α :  ΔΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΚΙΣ TOY ΚΚΔΕ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Έ Η  

Π ρ ο ς  τ ο υ ς  ε ρ γ ά τ ε ς ,  π ρ ο ς  ό λ ο υ ς  το υ ς ε κ μ ε 
τ α λ λ ε υ ό μ ε ν ο υ ς  κ α ί  κ ρ  τ α  , π / ε ζ ό μ ε ν ο υ ς Ι

ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ,
Νέο φριχτό έγκλημα διαπράχτηκε τις μέρες αυτές απ' τη συνα

σπισμένη αντίδραση. Δεκαεννιά κρατούμενοι, παιδιά του εργαζόμενου 
λαού, θερίστηκαν απ' τα  βόλια της. Κι άλλων η ζωή απειλείται απ' 
ώρα α* ώρα. Η ελληνική κεφαλαιοκρατία, οε στενή κοκ αδερφική συ
νεργασία με το μιλιταριστικό μηχανισμό των αρχών κατοχής, βάλθη- 
κε να καταπνίξει με κάθε μέσο το κύμα της λαϊκής εξέγερσης που ο
λοένα γιγαντώνεται και θεριεύει και απειλεί τις δόσεις της κυριαρχίας 
της. Γτ* αυτό κι εξαπολύει κάθε βράδυ τις ορδές των εξοπλισμένων 
κοινωνικών σποόρσσμάτων, των τσολιάδων και των άλλων χαφιε&ικών 
καθαρμάτων της στις λαϊκές αποικίες για να δολοφονούνε ανοιχτά και 
να τρομοκρατούνε τον πληθυσμό. Δεν οπισθοχωρεί στην ιδέα να χτυ
πήσει κι αυτούς τους *ήρωες του πολέμου» της. Πραγματοποιώντας το  
ενιαίο μέτωπο ενάντια στο εργατικό κίνημα με τους χτεσννούς αντιπά
λους της στην πολεμική σύγκρουση Γερμανούς ιμπεριαλιστές, πετάει 
έξω απ' τσ νοσοκομεία και στέλνει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ό
λους εκείνους που παραπλανημένοι απ' την πατριωτική δημαγωγία της 
δύσανε το αίμα τους για λογαριασμό της και δεν διστάζει να στείλει 
στο εκτελεστικό απόσπασμα τα  θύματά της με τα κομμένα πόδα. Α
παίσια και ανάλγητη, υπακούοντας μονάχα στο ψυχρό ταξικό της 
συμφέρον, αμείβει με σφαίρες εκείνους που θυσιάστηκαν για χάρη της. 

ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ,
Στο κύμα της τρομοκρατίας το εξαπολυμένο απ' την τάξη των 

κοινωνικών παρασίτων, που βλέποντας το έδαφος να χάνεται απ' τα  
πόδια της στηρίζεται στα τανκς και τα κανόνια των Γερμανών ιμπε
ριαλιστών για να συντρίψει το λαϊκό κίνημα και να σταθεροποιήσει 
την ωμή διχτατοράα της, πρέπει ν' απαντήσουμε με τη μαζική μας 
πάλη. Μακριά από κάθε πράξη ατομικής τρομοκρατίας. Τέτοιες ενέρ- 
γειες μόνο προσχήματα δίνουν στην αντίδραση για να αυξήσει τον α
ριθμό των θυμάτων της. Με ομαδικές διαμαρτυρίες, στάσεις και δια
δηλώσεις πρέπει να εκδηλώσουμε τη βαθιά μας αγανάχτηση ενάντια 
στα φοβερό εγκλήματα που γίνονται σε βάρος της τάξης μας. Με την 
οργάνωση ομάδων αυτόάμυνας κατά συνοικίες ν' αντιμετωπίσουμε τα  
πουλημένα καθάρματα τσολιάδες και χαφιέδες. Και με τη μαζική κι
νητοποίησή μας, με το κατέβασμα στον απεργιακό αγώνα, με την ορ
γάνωση πανεργατούπαλληλικής απεργίας για τις οικονομικές και πολι
τικές διεκδικήσεις μας και ενάντια στην τρομοκρατία να παραλύσουμε 
το δολοφόνο χέρι της συνασπισμένης αηπίδραοης.

Εμπρός όλοι στον αγώνα. Δεν πρέπει ν' αφήσουμε τους αγωνιστές 
μας να δολοφονούνται. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην αντίδραση να 
σηκώσει κεφάλι και να χτυπήσει το κίνημά μας. Με την ταξική μας πά-
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'Αριθμός φύλλου 3 Τέλη Γενάρη 1943 Τιμή φύλλου δρχ. 100

ΑΣ Κ Ι Ν Η Θ Ο Υ Μ Ε  Χ Ω Ρ Ι Σ  ΝΑ ΧΑ ΝΟΥ ΜΕ  Σ Τ Ι Γ Μ Η
Ό  πόλεμος συνεχίζεται σκληρός,άμείλιχτος, 

αδυσώπητος. Και ένώ ποτάμια ολόκληρα χύνεται 
τό αιμα τών προλεταρίων στά πολεμικά μέτωπα, 
ένα άλλο μεγάλο δράμα παίζεται στά μετόπισθεν. 
Τό δρομα της πείνας, τής δυστυχίας, τής εξαθλί
ωσης, τής άποχτήνωσης. "Οσο ό χρόνος περνάει 
τόσο οί φοβερές αύτές μάστιγες άπλώνουν παντού 
τήν κυριαρχία τους. Ή  χώρο μας, ένα μικρό κομ
μάτι τής κατεχομένης καί αποκλεισμένης Ευρώπης, 
ζεΐ πιό έντονα, πιό συγκλονιστικά τό δράμα αύτό. 
Ή  παράλυση τής βιομηχανικής παραγωγής πούφερε 
ή ήττα, ή κατοχή καί ό άποκλεισμός έρριξε κατά 
δεκάδες χιλιάδες τούς προλετάριους τών μεγάλων 
πόλεων σέ κατάσταση άνεργίας καί ή άθρόα έκ
δοση χαρτονομίσματος μαζύ μέ τή ληστρική κερ
δοσκοπία στά εϊδη πρώτης ανάγκης ένΓανέμισαν 
δλες τίς οικονομίες τους. "Ο,τι υπήρχε πήρε τό 
δρόμο γιά τούς οίκους εύκαιρίας-καί γιά τά παλια- 
τζίδικα. "Ολα πουλήθηκαν γιά^λίγο ψωμί, λίγο λά
δι, λίγο στάρι, λίγες λαχανίδες. Τίποτε δέν άπό- 
μεινε. Καί τό δρεπάνι τής πείνας θέρισε κατά μά
ζες τά έξαθλιωμένα λαϊκά στρώματα τόν περα
σμένο χειμώνα.

Ό  καινούργιο; χρόνος μπαίνει·’ μέ τούς πιό 
απαίσιους οιωνούς γιά τούς προ- “  
λετάριους τής χώρας μας.

Σάν'δώρο του φέρνει τήν 
έπέχτααη τής άνεργίας. Ό λο ι 
δσοι είχανε βρει μιά πρόσκαιρη 
διέξοδο στις επιχειρήσεις πού 
δουλεύουνε γιά τούς γερμανο- 
Γταλούς βλέπουνε τώρα νά τούς 
κλείνουντα> πάλι οί πόοτ τ τ ώ ν  
εργοστασίων. Κάθ- μέρα καί 
μιφ άπό τίς μεγάλες ναυπηγι
κές, μηχανουργίες, σιδηροβιο- 
μηχανικές. επιχειρήσεις τοΰ Πει
ραιά αταματάει ή πεοιορίζει τίς 
δουλιές της ατό μισό. ατό τρί
το. Καί δάν πρόκειται χιά παρο
δικό φαινόμενο. Οί όυνόμεις τού 
“Αξονα, μή μπορώντας πιό, 
ύστερα άπό τό οικονομικό ξετί- 
ναγμα τής χώρας, νά συνεχί
ζουν νά τραβούν μεγάλα ποσά 
πού είσπράτανε πρώτα σάν έξο
δα κατοχής, βρίάκουνται οτήν 
ανάγκη νά περΛρϊσουν άπό δίώ 
καί μπρός τίς δουλιές τους.
“Ετσι ή ανεργία μονιμοποιείται.
Μόνο τό τέλος τού πολέμου θά 
μπορούσε ν' άλλάξει τήν κατά
σταση. Κανένα όμως θετικό αή- 
μά& δέν υπάρχει πού νά δεί

χνει πώς βαδίζουμε προς τά έκεϊ. Ακόμα ούτε έ 
νας άπό τους μακελλάρηδες τών λαών ποΰ μίλη
σαν τελευταία δέν τόλμησε έοτω καί γιά δημαγω
γία πά πεϊ ή νά άφίσει νά υπονοηθεί πώς θάχου- 
j c  ειρήνη τούτο τό χρόνο.

ΤΙ πρέπει νά γίνη; Ή  συνεχιζόμενη άπονέ- 
κρωση τής παραγωγής προβάλλει μπροστά μας 
καί πάλι τό φάσμα τοΰ θανάτου άπό τήν πείνα, 
μάς άπειλεΤ μέ ομαδική έξόντωση. Τί κι δν τά τρό
φιμα κατρακυλήσανε καί προσφέρονται σήμερα φτη
νότερα ο' δλες τίς πλατείες καί τούς δίρόμους; 
Ό σ ο  καΓ νά φτηνήνουν οί άνεργοι πού δέν έχουν 
δεκάρα οτήν τσέπη δέν μπορούν χά τ’ άγοράσουν. 
Ούτε καί μπορούν νά συντηρηθούν στή ζωή μέ 
τήν κουταλιφ τό μπουλουγουρόζουμο ποΰ δίνει ό 
'Ερυθρός Σταυρός.

Μιά καί ή παραγωγή δέν υπάρχει ελπίδα νά 
κινηθεί, δαο βαστάει 6 πόλεμος, πρέπει νά απαι
τήσουμε νά εξασφαλιστεί ή συντήρηση μας άπό ό
λους εκείνους πού ε ϊνε υπεύθυνοι χιά τήν κατάστα
ση αύτή: άπό τούς καπιταλιστές καί τό καθεστώς 
τους. Άπό κείνους πού συγκεντρώνανε εκατοντά
δες έκατομμυρια, ώς καί δισεκατομμύρια όκόμα,
δουλεύοντας μ·'

ΛΕΩΝ ΤΡΟΤΧΚΙ
Ό Θ*μί.Μω\ης της 4ης A.tttvoύς 

και άρχηγός τ (|q καγκόομ α ς  έν α ν ό σ τα σ η ς 
_  Δολοφονήθηκ* στό ■ Αιζιιό Ατό 

et^ w viiA  τρά χχβρο στίς 29 Αύγοϋοτου  lf40) 
Ι ^ ΐ ι Ι ι υ τ α ϊ α  του λόγια  ή τα ν ·; **Η |ΐ)Διι· 
•όφς Μ  «·ρά 9*« κ ό τα  ό τ ό  τφτ όφΐόα  
τ ο ·  ·ρ ιό μ Ρ ·υ » ,

ους γεπυσνοοο. κη^ευς που 
μας πήρανε καί τήν τελευταία 
δεκάρα ληστεύοντας μας μέ 
τήν ύψωση τών τροφίμων, άπό 
κείνους πού έμπορεύονταν τό 
αίμα πού χύσαμε μεϊς στά πο
λεμικά μέτωπα γιά νά τό μετα- 
τρέψουνε σέ χρυσάφι αύριο μέ 
ηαχίί’ ς πο>εμικ'··ς όποζηι. ώοεις, 
i jr .c  κείνους ποϋχουνε γεμίσει 
τά κελλσρια τους καί τίς α
ποθήκες τους μέ τρόφιμα καί 
μάς άφίνουν νά ψοφάμε στό 
:ρόμο άπό τήν πείνα σάν τά 
εκυλια.

Πρέπει μέ τή μαζική μας πίε
ση, μέ άγώνες σκληρούς καί α
ποφασιστικούς νά μεταβάλουμε 
σέ πραγματικότητα αύτό πού γιφ 
λόγους καθαρής δημαγωγίας έ- 
ξανήγγειλε ό έργατοκάπηλος 
Καλύβας μόλις φόρεσε τό ύπουρ- 
γικό φράκο: την ίδρυση έργα- 
τοΰπαλληλιχών συσσιτίων. 
Καί όχι μόνο αύτό άλλά νά έ- 
πιβάλουμε καί τή χορήγηοη μο
νίμων έπιδομάτων ανεργίας. 
Καί δλα αύτά μέ μιφ βαριά φο
ρολογία κάνα» στο χβφάλαιο.

Έμπρός λοιπόν χωρίς χρονο
τριβή καί δισταγμούς δς βγά-

(



'Κ ργάτες ,  υ π άλλ η λο ι ,  β ιο π α λ α ισ τ έ ς :  01  3φ(ΐοι Ιμ π ε ρ ια λ ισ τ έ ς  ι^ς κ ατοχ ή ς  έξοντώ -  
ν ο υ ν ε  σ υ σ τ η μ α τ ικ ά  τους π ιό  δ ια λ ε χ τ ο ύ ς  Α γω νιστές  τής έ π α ν ά σ τ α σ η ς !  Ξ ε σ η κ ώ σ τ ε  
σ* i v a  κ ίνη μ α  δ ια μ α ρ τυ ρ ία ς  μ έ  Α περγ ίες ,  σ τά σ ε ις ,  δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς ! 9Α π α ι τ ε ί σ τ ε  τή γ ε 
ν ικ ή  Αμνηστεία  γιά  τους  α ιχ μ α λ ω τ ισ μ έ ν ο υ ς  σ τά  σ τ ρ α τ ό π ε δ α  κ α ι  φ υ λ α κ ισ μ έ ν ο υ ς  
μ α χ η τές  τής τάξης μ ας!  Σ υ ν α δ ε λ φ ω θ ε ίτε α έ  τούς  γ ε ρ μ α ν ο -  Ιταλ ού ς  φ α ν τ ά ρ ο υ ς !  
Κ ά τ ω  ό ιμ π ε ρ ια λ ισ τ ικ ό ς  π ό λ εμ ο ς !  Κ ά τ ω  ό π α γ κ ό σ μ ιο ς  κ α π ιτ α λ ισ μ ό ς  π ο ύ  τόν γ εν ν ά !  
Ζ ήτω  ή Π α γ κ ό σ μ ια  Σ ο σ ια λ ισ τ ικ ή  ’Ε π α ν ά σ τ α σ η  κ α ί  τό  έ π ι τ ε λ ε ί ο  της: ή 4 η  Δ ιε θ ν ή ς !

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!

Δ Ι Ε Θ Ν Ι Σ Τ Η Σ
"Οργανο τής Κ ε ν τ ρ ικ ή ς  ’Ε π ιτ ρ ο π ή ς  τού Κόμματος Κ ο μ μ ο υ ν ισ τ ώ ν — Δ ιε θ ν ισ τ ώ ν  

Ε λ λ ά δ α ς  ( Ε λ λ η ν ι κ ό  Τ μ ήμ α 4ης Δ ι ε θ ν ο ύ ς )

Β' περίοδος. Φύλλο 1 Ίο ύ ν η ς 1943 Τιμ ή  φύλλου δοαχ. 3<Χ)

i l l  Μ Μ Μ Ι TIN ΙΜ ΙΦ Η ΙΜ Ε Ν ΙΝ  ί Ι ί ϋ Ι Ι Τ ί Ι  ΙΜ Ι
"Ε να  ομαδικό έγκλημα, ψύχραιμα προμελε- 

τημέν<\ έγινε αυτές τις μέρες άπό τους μιλι- 
ταριστές δημίους τον Μουσολίνι καί τον Χ ί
τλερ. 'Ε κα τόν  είκοσι όχτό» 
πολιτικοί κρατούμενοι στό 
στρατόπεδο τής Λάρισας κ ι’ 
άλλον οδηγήθηκαν μπροστά 
στό Ικτελεστικό άπόσπασμα.
Τονφεκίστηκαν στό Νεζερό 
μέ τήν πρόφαση τών «Αντι
ποίνων» γιά μιά πράξη σα- 
μποτάζ που οντε καν διανο- 
ήθηκαν νά τήν έκτελέσον\\ 
πράξη πού ειλΛ» εντελώς ξένη 
πρός τήν πολιτική καί τίς μέ- 
θοδες πάλης τον επαναστα
τικοί» προλεταριάτου. ’ Ανά
μεσα σ’ αυτούς βρίσκονται 
πολλοί κομμοννιστες-διε θνι- 
ττές, μέλη τον Κόμματος μ/ς καί τής 4ης 
διεθνούς. Τό πολύτιμο αίμα δοκιμασμένων α
γωνιστών τοΰ προλεταριάτου πότισε κ ι’ αυτή 
τή φορά τό δένδρο τής σοσιαλιστικής επανά
στασης. Οί σ. μας ΙΙαντελής ΓΙουλιόπονλος, 
Γιαννακός καί Ξνπολιτος με απλοχεριά, 
μέ άφθαστο ηρωισμό, πρόσηεραν κι’ αυτή 
τους τή ζω ή ολοκαύτωμα στό μεγάλο σκοπό 
τής παγκόσμιας σοσιαλιστικής έπανάστασης. 
'Ολόκληρη ή ζω ή τους ειν φ γεμ ά τη  άπό αγώ 
νες, διώξεις, φυλακίσεις, εξορίες. Τά τελευταία 
τους χρόνια τά πέρασαν πρώτα στήν Ά κ ο ο - 
ναυπλία, τό ματωβαμένο αύτό κάτεργο τής 
δικτατορίας τής 4ης Αύγουστον, κι’ έπειτα

ΙΜΤΕΜΖ ΜΤΛΙΙΝΤΙΚ

στά στρατόπεδα αιχμαλώτων τώ ν γερμανοΐ- 
ταλών φασιστών. Μιά ήρωϊκή ζο»ή πού σ τε
φ ανώθηκε μ ’ ένα ηρωικό θάνατο. Τά  σπασμω

δικά καί τρομοκρατικά μέτρα 
τοΰ άξονικοΰ ιμπεριαλισμού 
εινε μιά άκόμη ένδειξη τής 
αδιέξοδης κατάστασής του. 
Τό  φάσμα τής προλεταρια
κής έπανάστασης διαγράφε
ται τώρα καθαρά στόν ορί
ζοντα τής χιτλεροκρατούμε- 
νης, τής πεινασμένης, τής κα
τασπαραγμένης Ευρώπης. 
Λυτό εΐν€*ι ό εφιάλτης τοΰ 
Χίτλερ καί τοΰ Μουσολίνι, ό 
εφιάλτης τής ευρωπαϊκής καί 
τής παγκόσμιας κεφαλαιοκρα 
τίας. Ή  παταγώδης κατάρ
ρευση τοΰ νΑξονα στίς αφρι

κανικές έκστρατεντικές του επιχειρήσεις, ή νι
κηφόρα επ ιθετική  εξόρμηση τον Κόκκινου 
Στρατού τό χειμώνα πού πέρασε στό ανατο
λικό μέτωπο, τό σβύσιμο τής πολεμικής ψύ
χωσης τοΰ γεομανο-ίταλοΰ στρατιυ'ιτη, ή άγα- 
νάχτηση γιά τό συνεχιζόμενο πό/.εμο πού αρ
χίζει νά εκδηλώνεται στίς μάζες τον γερμανι
κοί1 καί ιταλικού /.αοΰ, ή αντιπολεμική καί 
άντικαπιταλιστική δραστηριοποίηση τών υπο
ταγμένων στον ’Ά ξονα  ευρωπαϊκών λαών— 
όλα αυτά δείχνοννε καθαρά ότι ή πυριτιδα
ποθήκη πάνω στήν οποία οίκοδομηθηκε ή κυ
ριαρχία τοΰ αξονικού ιμπεριαλισμοί στήν Ε υ 
ρώπη βρίσκεται κοντά στη στιγμή τής άνά-
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-Ο  ΣΤΑΛΙΝ A IC A V IE  ΤΗΝ 3 "  ΑΙΕβΝΗ 1 - Z H T Q  Η 4 η A H 0 N H X  T O Y  T P O T X K t 1

ΚΦΜΜΛ ΚθΛΛΟϊΜ ΣΠ δ* - AIWMXTOR ΙΛΛΑ&ΑΧ (Τμθμα «βλδανταδ 4η«

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
S' iMiivwt σ·ό «Μΐ)ΐ·ν«ιΐ|ΐ· τδ λοτμιμφ *«4 τήν «αατταδιεττκή ««λόβια

Mil τφν ΜλίμΜίΙ ηόλαεη μέ τήν έπτκράτιιαή τοδ χομμεννιαμοά.

Σύντροφοι,
^  Αυτές τίς μέρες έ;αγγ«λθη*ε μ»α καινούργια, «παί- 
σχυντη καί Απροκάλυπτη όμολογια «ή; προόοσιας τού 
σταλινισμού έναντίον τνϋ έπα*αοτα«κού «ρ ιλιταριατου 
καί τών «ατατιιζΦμΙν«ν όλων τού κόσμου. *Η 3n Διε- 
4*ής κού Ιδρύθηκε άπο το*· Λένιν,τον Γρότσκι και τούς 
λπαναστάτβς όιεθνιοτβ; μευι στή φωτιά τών προλεταρι
ακών έπαναστάσεων, χον ξέσπασαν μ*τά τον παγκόομια 
Ιμπεριαλιστικό πολκμοτυύ 1914— 1918. μέ σχοχό νά «- 
ποσπάσει τά έκατομμύρια τώνέργατών ά.το τήν τροόο- 
τική έχιρροή τής σοσιαλδημοκρατίας καινά τα καθοδη
γήσει οτήν παγκόσμια σοσιαλιστική έπανάσταση, ή Διε
θνής έχει «η, πού γεννήθηκε στα |9 4» κάτω αχό τούς 
λαμπρότβρους οίωνού; καί στήρι.ε τίς έλπίοες τών κα
ταπιεσμένων γιά τήν τελική τονς Απολύτρωση άχ τήν 
εκμετάλλευση χαί trj σκλαβιά, στά χρόνια τον Στάλιν ε- 
χαφβ να βίναι έπανασνατικυ έπιτιλ»ΐ_ τον χαγκόσμιυυ 
φρολεταριάτον καί μβταβληθηχε -ώσιαστιχά σέ παγκό
σμιό πραχ τορείο τού’Εχιτροπάτον ιών “ Εξωτερικών τής 
ΕΣΣΔ . δηλαδή σέ μηχανισμό έξνπηρετιχό τής .πολιτικής 
χαιτών συμφβρόντων τής βθνικοσυντηρητιχής σοβιειι- 
χής γρατρειοκρατείας χον είναι προνομιούχο και Ανεξ
έλεγκτο στρώμα τής σοβιβτικής κοινωνία; Ή  Διεθνής 
αύτή διαλύθηκε χιά καί τυοιχά Από τόν ίδιο τόν Αρχη
γό της. τόν Στάλιν. χού στίς 22 Μαΐου ύπυγρανε «ή 
ληξιαρχική πράξη τον θανάιου της.

Ή  προδοσία τοΰ σταλινισμού—μπροσιά στήν δποία 
ώχριά κι’ αυτή Ακόμα ή προδοσία τής συσιαλδημοχρα- 
τίας— δέν el ναι τωρινή. Ή  σταλινική γραφβιαχρατία 
κατάργησε τήν χρολβταριαχη δημοκρατία στό κράτος 
τής ’Οχτωβριανής Επανάσ ιασης χαί μέσα στά κόμμα
τα τής 3ης Διεθνούς. Διέγραψε έξόνωσβ μηχανικά 
κάθε Αντιχολιτιντική τάση. Έ χτέλεσε δολοφονικά τούς 
πρωτεργάτες τής Έχανάστασης τού Ό φώβρη καί Ιδρυ
τές τής Κομιιονυιστιχής Διεθνούς. Ά φ έ η β ι  τονς έπα- 
ναστάτες Ιργάτχς μέ τή θεωρία τον σοσιαλισμού σέ 
μια μόνη χώρα χαί τής λχανάστασης σέ μιά μόνη χώ
ρα. Όργάνωσβ τίς ήττες τον παγκόσμιο* προλετακα- 
τον : στήν ’Αγγλία (1926) μέ τήν Αγτλορωσιχή έπι τρο
πή τών συνδιχάταβν' στήν Κίνα (1995— 1927) μέ τή δι
άλυση το* Κομμουνιστικού Κόμματος μέσα «τό Κονό- 
μινταγκ σ’ βλη τήν Εύρώπη (1928— 1990) μέ τήν τρι- 
τοπεριοδική πολιτική’ στή Γερμαιία (1931 —1933) μέ 
τή θεωρία χαί πράξη τον «βοσιαλφασισμον» «αί τήν 
πολιτική τής «εθνικής Απελευθέρωσης» πού προπαρα
σκεύασε τή νίκη τον έθνικοαοσιαλισμού* στήν Ίπτανία- 
Γαλλία μέ τήν ύποοτηριξη στή «δημοκρατική» μπουρ- 
ζο.αζία, τά «λαϊκά μέτωπα» καί στήν χολιτιχή στο 
Ισπανική τής «μή έπέμβασης» τών Στάλ ν -  *Ηντβν · 
Μπλοΰμ’ στήν ’Ελλάδα μέ τή σ'ρατηγίκή τής «άστικο- 
δημοχρατικής» έπανάστασης. τήν «υπεράσπιση τής ανε
ξαρτησίας καί Αχβραιότητα; τής χώρας», τή συνεργαοία 
μέ τά Αστικά κόμματα, τό ΕΑΜ Τέλος προπαρασκεύασε 
Ιδοολογικά τίς χαταχικζόμχνβς μάζ·ς γιά τόν τωρινό Ι
μπεριαλιστικό πόλβμο μέ τήν πολιτική τ .ύ «Αντιφασιστι
κού» πολέμου παί τήν Ιγκατάληψη τής ταξικής πάλης.

Σήμβρα η σοβιετική γραφειοκρατία, Αποχωρώντας 
στήν πίεση τών δόλιων Ιμπεριαλιστών συμμάχων της 
καταργεί χαί τυπικά τήν 3η Διεθνή. ‘Αντικαθιστά τό 
μαρξιστικό σύνθημα «Προλετάριοι δλον τού κόσμον, 
ίνωθύτε !» μέ τό σταλινικό σύνθημα «ΙΓρολστάρι·* δ- 
Ι ε ε ω β  «έερΜ , le t it tA fv t/» έγκαινιάζοντας μπροστά 
στίς Απαιτήσεις τής καπιταλιστικής αντίδρασης μιά σ«ι· 
ρά νέ«σν Αποχωρήσεων χαί παραχωρήσεων πού. Ινώ γί
νονται τάχα γιά τή σωτηρία τής Ε Σ Σ Δ  Από τή φασιστι
κή Απειλή, πραγματικά δέν κάνουν τίποτε Αλλο παρά 
νά Αχοσνάπτοννε αύτά τά Ιδια τά θεμέλια τού Ιργατι- 
κού κράτους πού οίτνχβ; τον είναι δεμένες Αδιάσχαοτα 
μέ τις τύχες της διεθνούς έπανάστασης. Ή  πολιτική αύ- 
τήίησχύει σημαντικά μέσα στήν Ε Σ Σ Δ  τήγ Αντεπανα-

στατική φιλοσυμμαχική τάση πού κινείται σήμερα προς 
μια πληρη οΐχονομικο πολιτική έζαρτηση τής Κ ΣΣΛ  
άπυ τό «όημοκρατικο* ιμπεριαλισμό ym να έπιχειρήβ«ι 
ιΰριο χαί ιήν αεατροπή τών κοινωνικών (1·ι·ι«ων τον Ο- 
χτώΑρη. Μέ τη όιάλνση τής 3ης Διεθνούς ή ουνιτική 
γραφειοκρατία έξαφανιζ·ι τήν τελβυτα·α σκιά 6νσπιση- 
•ι; ατό σίΜΐηαα τών σχέσεων της μέ τυύς ’δημοκρατι
κού;» ιμπεριαλισμούς κατά ιή  όιάρκεια τού ποκέμου 
/.αι μεταπολεμικά που βασίζεται : στή συντριβή τού φα· 
αιίτικού "Αξο.α και τών συμμάχων τον—στή μεταπολε
μική οργάνωση τή; Εύρωχης χαί τής "Απω Ανατολής 
προ; ΰφ κ̂ος τού αγγλοσαςωνο-σοβιειιχού μπλοκ-σto 
αααποταρισμα και το χτύπημα τών έπινασιαακών Ας*- 
γβρσβον ο τις καπιταλιστικές μ η τροπόλε ις καί τι, αποι
κίας. “Ετσι ή σοβιετική γραφειοκρατία μεταβλήπηκν σ» 
ασφαλιστική όικ/.εΐόα πού 0<ι προσΧαδιμιει νά άποτρί- 
ψει την παγκόσμια έχανάσταση ναι vu συντκλέσει στή. 
κυριαρχία μεταπολεμικά τον αγγλοαμνρικανικού ϊμπερι- 
αλ,αμού. Μ·>νο ι* πολιτικήέπανασταοη ιών σοβ.ετικώι 
προλεταρίων evuvllo' τής γραφειοκρατίας, ένιοχυυέιη 
άπό νικηφιίραυς έπα αοτατικούς άγώνες τού προλιτυ- 
ρ,ατου στόν χάπιταλίσιικό κόσμο, δά ξαιαχάνει τήν 
Κ ΣΣΔ  ένεργητίκό παραγοντα στη Λι*θ\ή έπανασταοη.

Σύντροφοι,
1ά γελοία προσχήματα γιά τήνόρσανωτικη διάλυση 

τής 3ης Διεθνούς (λ.χ. δτι τάχα ή 9η Διεθνής ΙδρύθηχΑ 
γιά να υπερασπίσει τήν ΕΣ ΣΔ  από το φασιστικό καί 
τόν πολεμικο κίνδυνο, Καθήκον πού τώρα το έχπληρώ- 
νουν οί ισχυροί καί «έντιμοι» σύμμαχοί τη;) δέν εί'ΐιι 
τίποτε Α/.λο παρά μία χυντχή όμολογία τής έγχ·ιτ<ιλει- 
φη: τ>όν Αρχών τού προλεταριακού διεθνισμού καί τή, 
σοσιαλιστικής έπ ινάσιασης. Ή  3η Διεθνής Ιδρύθηκε 
γιά νά όρ/ανώσει την παγκόσμια προλεταριακή έπανά· 
στάση καθοδη γώντας πρός τήν κατεύθυνση αύτή τά δι
άφορα της τμήματα σ* δλες τί$ χώρες καί δ σκοπός της 
αύτός έχει διατυπωθεί στό καταστατικό της έγγραφο. 
Ή  σωτήρια τής Ε Σ Σ Δ  σάν έργατικού κράτους δέν βρί
σκεται ic<v άπυ το σχοπο αύτό Α'.λά ακριβώς μέσα σ* 
αντόν.

Γιά νά ξεφύγουμ« οι προλετάριοι τού κόσμον άπό 
την παλειιΐχή κόλαση, νά απολυτρωθούμε από τήν κα
πιταλιστική τυρανία χαί νά ύπερασπίσομε τήν Ε Σ Σ Δ  
(πρώτο σταθμό τής παγκόσμιας έπανάστασης) έναντίον 
τού Ιμπερ.αλισμοϋ, έναντίον δλων τών κινδύνων πού 
τήν Απειλούν ίπο τό έξωτεριχό καί στό έσωτεριχό τη;, 
Λεν ύπά^χει ΐλλος δρόμος Από έκείνον πού όδηγεΐ στήν 
π ιγκόσαια σοσιαλιστική έπανάσταση μέ τή μετ·ιτρο.πή 
τοΰ Ιμπεριαλιστικού πολέμου σέ έμφύλιο στίς Ιχθρικές 
όπ ι>ς καί στίς «σύμμαχε;» μέ τήν Ε Σ Σ Δ  χώρες.

ΟΙ έπαναντάτε; έργστνς πού έβλεπαν στήν 3η Διε
θνή τό παγκόσμιο έπιτε'εΐο τή; σοσιαλιστικής έεανά- 
στάσης καί ·>έν νιχαν ώ; τώρα ΑντιληφθεΙ τή σταλινική 
προδοσία, έχουν υποχρέωση παντού δ.πον βρίσκονται 
(στόν πυρήνα τού σταλινικού χόμματο,. στόν δμιλο τον 
ΕΑΜ κλπ.) νέ ετιγ«αιίβ·νν έ ΐέ π ρ τ · τήν κββίω ία  
αθτή ι%  ereiiviKfc χ§αψβ»βπρατίας, νά  κ έρ ενν· 
ιεέ$ δεσμούς «σνς μέ «δ ΕΑΜ κεί «δ προδοτικό 
σταίιτικδ κόμμα καί ν ά  ονοδε#οθτ μέ τδ ΚΟΜΜΑ 
ΚΟΜΜΟΥ Ν ΙΣΤΉ Ν  - Δ ΙΕΘ Ν ΙΣΤΩ Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α Σ  ποδ 
εέοαι τμθμα «οθ Π Α ΓΚ Ο ΣΜ ΙΟ Υ  ΚΟΜ Μ ΑΤΟΣ Γ ΙΑ  
ΤΗ Σ Ο Σ ΙΑ Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η  Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η  (4η Δ ΙΕ 
ΘΝΗΣ).

Σφνρη/.ατηιιενο μέσα σέ ήττε; καί σέ άγώνε; νικη 
φόρους, Ανασυγκροτώντας τίς χαταπρο^αμει f : κσί δια
λυμένε; γραμμές του γνρω Από τή οημαια τής 4ης 
Διεθνυν;, τή; Διεθνούς πού συνεχίζει τήν έπαναοτατι- 
χή παράδοση τοΰ Μάρ;, τον Λένιν καί τοΰ Τρότσκι, τό 
προλεταριάτο σ’ δλο τόν κόσμο θά βαδίσει νικηφόρα γιά 
τή Π Α ΓΚ Ο ΣΜ ΙΑ  Σ Ο Σ Ι Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η  Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η .

• H K J t οθ Κ.ΚΑ.Μ
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