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Εκδηλώσεις
για τα 65
χρόνια

Editorial

Ψήφισμα της Λέσχης Φίλων και Οπαδών του ΚΚΕ και της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας
Καταγγέλλουμε την ελληνική κυβέρνηση για το κλείσιμο της ΕΡΤ και τις απολύσεις χιλιάδων
εργαζομένων. Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ και όλου του
ελληνικού λαού ενάντια στην απαράδεκτη, προκλητική απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει
τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Είμαστε αλληλέγγυοι στους εργαζόμενους της ΕΡΤ και τους
καλούμε να κρατήσουν ψηλά το κεφάλι και να μην επιτρέψουν να περάσει η τρομοκρατία
αυτή.
Εμείς, θα κάνουμε το παν για να ενημερώνουμε τους συναδέλφους σας και όλους τους
εργαζόμενους στην Τσεχία και καλούμε όλους τους Έλληνες στην Τσεχία να δείξουν την
συμπαράστασή τους στους εργαζόμενους της ΕΡΤ και του ελληνικού λαού και να
εναντιωθούν σε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης, ΕΕ, ΔΝΤ.
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Επιστολή Διαμαρτυρίας/ Ελληνική Κοινότητα Μπρνο
ΠΡΟΣ: Πρεσβεία της Ελλάδος Πράγα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος
ΕΡΤ
Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ αποτελούσαν εδώ και πολλές δεκαετίες γέφυρα
επικοινωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των Ελλήνων που ζούμε στο εξωτερικό.
Οι ειδικές εκπομπές και τα ειδικά τηλεοπτικά προγράμματα της ΕΡΤ αποτελούσαν τον
μοναδικό στην μητρική μας γλώσσα φορέα με ψυχαγωγικό, ενημερωτικό, εκπαιδευτικό και
πολιτισμικό χαρακτήρα.
Επίσης, η δορυφορική ΕΡΤ ήταν το μοναδικό ελεύθερης λήψης ελληνικό μέσο ενημέρωσης
για εμάς τους Έλληνες του εξωτερικού! Εκτός των άλλων, ήταν και το ποιο αποτελεσματικό
μέσο προβολής της Ελλάδας ως κοιτίδας σύγχρονου πολιτισμού και τουριστικού προορισμού.
Η ξαφνική απόφαση της διακοπής της λειτουργίας της ΕΡΤ μας γεμίζει λύπη και
απογοήτευση, γιατί μας αποξενώνει ως απόδημους πολίτες από την πατρίδα μας.
Η εικόνα της Ελλάδας μας μειώνεται διεθνώς, καθώς καθίσταται ίσως η μοναδική χώρα χωρίς
δημόσια ραδιοτηλεόραση!!!.
Ελπίζουμε ότι οι αρμόδιοι θα λάβουν υπ' όψιν τους τη φωνή εκατομμυρίων ομογενών που
ζητάμε τη συνέχιση της λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Αφροδίτη Αλεξανδρίδου
Πρόεδρος

Προσφορές στο περιοδικό μας - Ευχαριστούμε:
1. Τον Λάζαρο Δημητριάδη για την προσφορά στην Ελληνική Κοινότητα της Πράγας
και στο περιοδικό μας Καλημέρα – 300 κορόνες
2. Την Τασούλα Ζησάκη-Healey στη μνήμη της φίλης της Βάσως Μαυρίκου – 2.500
κορόνες
3. Την Ελληνική Κοινότητα Σούμπερκ – 1.000 κορόνες
4. Την Μαρία Στεφανιώτου από την Αθήνα – 50€

Καλή ανάγνωση!
Tassula Zissaki - Healey
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Εκδηλώσεις - Μάιος – Ιούνιος
26.5.

Μ

έλη της ΕΚ Πράγας και Λέσχης
Φιλελλήνων με πρόσκληση της
β ο υλγ ά ρ ι κ η ς κο ιν ό τ ητ α ς
«Αναγέννησης» επισκέφτηκαν το ιερό
Μικούλτσιτσε όπου οι ιεραπόστολοι
Κύριλλος και Μεθόδιος, τα δύο αδέρφια
από τη Θεσσαλονίκη, όταν ήρθαν στο
Μεγάλο Βασίλειο της Μοραβίας πριν από
1150 χρόνια, το 863, μετά από αίτημα του
Σλάβου ηγεμόνα της Μοραβίας
Ρατισλάβου «δώσανε το φως στον
σλάβικο λαό» της Μοραβίας. Οι Άγιοι
Κύριλλος και Μεθόδιος ήταν μοναχοί, με

μεγάλη ιεραποστολική δράση. Σε αυτούς
αποδίδεται ο εκχριστιανισμός των Σλάβων
και η απόδοση γραφής στη σλαβική
γλώσσα. Για να προσεγγίσουν τους
σλάβικους λαούς, ο Κύριλλος εφηύρε το
αλφάβητο που ονομάστηκε Γλαγολιτικό,
μετέφρασαν την Αγία Γραφή, πολλά
λειτουργικά και θεολογικά βιβλία, καθώς
και τη Χριστιανική λειτουργική υμνολογία.
Επάνω στο Γλαγολιτικό αλφάβητο
στηρίζεται και η σημερινή Κυριλλική
γραφή των σλαβικών εθνών και πάνω σε
αυτό αναπτύχθηκε ολόκληρη η
γραμματεία τους. Τα δύο αδέρφια
πίστευαν ότι όλοι οι λαοί, όπως και οι
Σλάβοι δικαιούνται να δοξάζουν τον Θεό
και να δημιουργούν την κουλτούρα τους
στην μητρική τους γλώσσα. Αυτό είπαν
στην απολογία τους τα δυο αδέρφια στην
Ρ ώ μ η ό τα ν κα τ ηγ ο ρ ή θ η κα ν ό τ ι
παραβιάζουν το τριγλωσσικό δόγμα,
σύμφωνα με το οποίο η χριστιανική
ιεροτελεστία μπορεί να τελείται μόνο
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στην Εβραϊκή, Ελληνική και τη Λατινική
γλώσσα.
Την προηγούμενη μέρα, 25.5. τελέστηκε
λειτουργία σ' αυτό τον ιερό τόπο για όλους
του Σλάβους, από τον Οικουμενικό
Πατριάρχη Βαρθολομαίο μαζί με 270
κληρικούς από όλες τις ορθόδοξες
εκκλησίες του κόσμου. Στον ιερό τόπο
αυτόν η βουλγάρικη κυβέρνηση και οι
βουλγάρικες κοινότητες στην Τσεχία,
τοποθέτησαν άγαλμα των ιερών Αγίων
Κυρίλλου και Μεθόδιου, όπου κάθε
χρόνο, όπως και φέτος Βούλγαροι,
Σλοβάκοι και Μοραβοί (και φέτος κι εμείς
οι Έλληνες από την Πράγα) τοποθετούν
στεφάνια και τον προσκυνούν με
διάφορες εκδηλώσεις καλλιτεχνικές και
θρησκευτικές. Εμείς, οι Έλληνες μείναμε
άφωνοι διότι εκτός από τον Οικουμενικό
Πατριάρχη φέτος, δεν υπάρχει ίχνος από
κάτι το ελληνικό εκεί. Το καλλιτεχνικό
πρόγραμμα των Βουλγάρων προσκυνητών
ξεκίνησε με τον ύμνο αφιερωμένο στη
γραμματεία και παιδεία της Βουλγαρίας,
στην αναγέννηση του βουλγάρικου έθνος.

(Σήμερα ένα δισεκατομμύριο γράφουν σ'
αυτό το αλφάβητο.). Το πιο σημαντικό
όμως είναι ότι με τη βοήθεια του
αλφάβητου αυτού και τις μεταφράσεις
πολλών έργων στα σλάβικα,
διαφυλάχτηκε όπως το βουλγάρικο έθνος
έτσι και όλα τα άλλα σλαβικά έθνη.
Ευχαριστούμε τη βουλγάρικη κοινότητα
«Αναγέννηση», και συγκεκριμένα την
Πρόεδρο Μαρία Ζαχάριεβα για την
πρόσκληση. Επίσης, ευχαριστούμε τον
Βασίλη (Βασίλ), ο οποίος μετέφραζε το
κάθε τι στα ελληνικά για μας τους Έλληνες.
Ευχαριστούμε την Ελευθερία Γιώση-

Πέτελικ, τη φωτογράφο μας, για τις
όμορφες φωτογραφίες.
Η ομάδα της Ελληνικής Κοινότητας
Πράγας και Λέσχης Φιλελλήνων στο
Λέντνιτσε και Μικούλτσιτσε. Ακόμα δεν
είχαν πιάσει οι βροχές και οι πλημμύρες…

Από το σχολείο μας….
Oι μικροί μας μαθητές

(Στη φωτογραφία η δασκάλα Χριστίνα
Πατουλιά δίνει οδηγίες…)

Α

κόμα ένας κύκλος μαθημάτων
έρχεται στο τέλος του.

Για δεύτερη χρονιά οι μαθητές μας
χωρίστηκαν ηλικιακά σε δύο τμήματα. Το
πρώτο τμήμα αποτελείται από παιδιά
μεγαλύτερα των 8 ετών. Σε αυτό το τμήμα

δασκάλα είναι η Έφη Μανιάτη. Στο τμήμα
των μικρότερων, δασκάλα είναι η Χριστίνα
Πατουλιά, αλλά για το δίμηνο ΔεκέμβριοςΙανουάριος τα μαθήματα έκανε η
Κωνσταντίνα Κωστάκη. Υπάρχει βέβαια
και το ενιαίο τμήμα χορού στο οποίο
δασκάλα είναι η Κατερίνα Σπάλα.
Φέτος τα μαθήματα μας εμπλουτίστηκαν
με εξωτερικές δραστηριότητες οι οποίες
δώσανε στα παιδιά παραπάνω θέληση να
μη χάσουνε μάθημα. Τα παιδιά με πολύ
επιτυχία ήρθανε σε επαφή με την
Ελληνική παράδοση μέσα από τραγούδια,
ποιήματα, ταινίες αλλά και μαθήματα
μαγειρικής.
Την Τρίτη 28 Μαΐου οι μαθητές μας
έφτιαξαν με εξαιρετική επιτυχία
νοστιμότατες πίτσες με Ελληνικά
προϊόντα (για να ακριβολογούμε με ελιές
και φέτα). Και όταν λέμε έφτιαξαν
εννοούμαι από το μηδέν. Έφτιαξαν την
ζύμη, έπαιξαν με το αλεύρι, λερώθηκαν
και μας λέρωσαν και εμάς, και στο τέλος
τις έψησαν και τις έφαγαν. Τα σχόλια που
ακούσαμε από τους γονείς ήταν από
ευχάριστα έως αστεία! «Ποιός το
περίμενε πως σήμερα θα τρώγαμε φαγητό

από τον γιό μας;» , «Αυτή την
Πίτσα αλήθεια η μικρή μας την
έφτιαξε;» , «Τελικά νόστιμη
είναι, δεν το περιμέναμε!» .
Και για το τελευταίο μας
μάθημα αυτό που
προετοιμάσαμε για τα παιδιά
δεν θα είναι μόνο νόστιμο (όσο
τα παγωτά που θα φέρει η
Ιβάνα) αλλά και κάτι που
προσωπικά ελπίζω να γίνει
παράδοση. Για αυτό και την
Τρίτη 4 Ιουνίου, κάθε ένας από
τους μαθητές μας θα
πα ρ α λά β ε ι έ ν α β ρ α β ε ί ο
συμμετοχής στα μαθήματα,
έναν δίσκο με φωτογραφίες
από όλες τις δραστηριότητες
στις οποίες πήρανε μέρος αλλά
και έναν φάκελο ο οποίος θα
περιλαμβάνει τις σημαντικές
στιγμές αυτού του σχολικού
έτους. (Κ: Όλα αυτά
πραγματοποιήθηκαν,
ευχαριστούμε τον Γιάννη
Τσιρίμπαση για το ωραίο
παγωτό!)
Επίσης κάτι καινούριο που
έχουμε σκοπό να
διατηρήσουμε στην κοινότητα
είναι αρχείο για κάθε έναν
μαθητή ξεχωριστά, το οποίο
θεωρούμε πως θα είναι
σημαντικό και για την βελτίωση
των μαθημάτων αλλά και για τα
ίδια τα παιδιά και τους γονείς.
Τελειώνοντας θα ήθελα να
ευχαριστήσω προσωπικά την
Ιβάνα Αβουκάτου για την
βοήθεια που προσφέρει για τα
μαθήματα μας, τις Έφη
Μανιάτη, Κατερίνα Σπάλα και
Κωνσταντίνα Κωστάκη που
μαζί με εμένα προσφέρανε την
εργασία τους εθελοντικά, την
κοινότητα για την ευκαιρία που
μου έδωσε να γράψω στο
Καλημέρα για όσα κάναμε αυτή
τη χρονιά και για την
οικονομική και ηθική
υποστήριξη αλλά και τους
μαθητές και γονείς για την
συμμετοχή τους.
Αυτό που έχουμε να ελπίζουμε
λοιπόν είναι να είναι και οι
επόμενες χρονιές τόσο
όμορφες.
Χριστίνα Πατουλιά/31.05.2013

Οι πίτσες είναι έτοιμες για να ψηθούν… και τα παιδιά
χαρούμενα και ευτυχισμένα ανυπομονούν να πάνε
σπίτι για να τις ψήσουν…

Και καλό καλοκαίρι και στους μεγάλους μας μαθητές –
της τάξης της δασκάλας Κατερίνα Σπάλα (2η από τα
δεξιά), οι οποίοι γιορτάσανε το τέλος των μαθημάτων
τους για φέτος στο ελληνικό εστιατόριο-ταβέρνα
«Όλυμπος».
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Η ιδέα για το βραβείο όπως και η
εφαρμογή της εκδήλωσης του
τελευταίου μαθήματος είναι της
δασκάλας Χριστίνας Πατουλιά, μέλους
του ΔΣ της ΕΚ Πράγας, η οποία έχει

αρχίσει και το αρχείο του σχολείου των
μικρών μας μαθητών. Σ' ευχαριστούμε,
Χριστίνα!
Ευχαριστούμε και την Ιβάνα Αβουκάτου,
υπεύθυνη για τα παιδιά της Κοινότητάς

μας, για τη συλλογή φωτογραφιών από
τις εκδηλώσεις των παιδιών όπως και για
το ψηφιακό δίσκο που κάθε μικρός
μαθητής και μαθήτρια πήρανε στο
τελευταίο μάθημά τους.

Το τελευταίο μάθημα… Καλές διακοπές

Απονέμεται Βραβείο
στnν μαθήτρια .......................................... για την εξαιρετική συμμετοχή της το Έτος .......................... στις παρακάτω δραστηριότητες:
· Εβδομαδιαία μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας.
· Εβδομαδιαία μαθήματα Ελληνικών χορών, τραγουδιών, ηθών και εθίμων.
· Συμμετοχή στον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.
· Συμμετοχή στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
· Δημιουργία Χριστουγεννιάτικων στολιδιών και δώρων.
· Δημιουργία Πασχαλινών λαμπάδων.
Πρόεδρος

Δασκάλα

Αφιέρωμα στα 65 χρόνια από τον ερχομό στην Τσεχοσλοβακία των
πολιτικών προσφύγων του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1946-1949
«Ευχαριστούμε Τσεχοσλοβακία -1948-2013»
Ανταπόκριση της Λέσχης Φίλων και Οπαδών του ΚΚΕ, Τσεχίας για το Καλημέρα
Εκδηλώσεις της Λέσχης Φίλων και π ο λ ι τ ι κ ή ς π ρ ο σ φ υ γ ι ά ς σ τ η ν του 1948 έτσι και στους μαχητές και
Τ σ ε χ ο σ λ ο β α κ ί α κα ι τ η ν μ ε γ ά λ η μαχήτριες, στους υπερήλικους και
Οπαδών του ΚΚΕ, στην Τσεχία

Μ

έλη της Λέσχης Φίλων και
Οπαδών του ΚΚΕ στην Τσεχία
και της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας
επισκέφτηκαν την πόλη Πόντεμπραντυ
στις 8 Ιουνίου και τίμησαν τον παλαίμαχο
αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης και
μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας, Οδυσσέα Δεληγιάννη, πρώην
πολιτικό πρόσφυγα στην Τσεχοσλοβακία.
Ο σύντροφος Οδυσσέας πορεύθηκε
ανυποχώρητα στο δρόμο της ταξικής
πάλης του αγώνα για το σοσιαλισμό. Το
αναμνηστικό Τιμής Ένεκεν του πρόσφερε
η ομάδα της Λέσχης Φίλων και Οπαδών
του ΚΚΕ στην Τσεχία και η Ελληνική
Κοινότητα της Πράγας (της οποίας είναι
και μέλος), για τα 65 χρόνια από τον
ερχομό σ την Τσεχοσλοβακία των
πολιτικών προσφύγων του ελληνικού
εμφυλίου πολέμου (1946-1949) και μέσα
στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Λέσχης
Φίλων και Οπαδών του ΚΚΕ στην Τσεχία με
τον τίτλο «Ευχαριστούμε Τσεχοσλοβακία
1948-2013». Το πνεύμα όλων των
εκδηλώσεων εστιάζεται στην ιστορία της
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ευγνωμοσύνη που οι απόγονοι της
Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας θέλουν να εκφράσουν
στον τσέχικο και σλοβάκικο λαό για την
μέριμνα και βοήθεια που πρόσφεραν
όπως στα παιδιά των πρώτων αποστολών

τραυματίες από τον ελληνικό εμφύλιο
πόλεμο.
Μετά από την εκδήλωση στην πόλη
Πόντεμπραντυ, όπου η Λέσχη Φίλων και
Οπαδών του ΚΚΕ στην Τσεχία τίμησε τον
παλαίμαχο αγωνιστή της Εθνικής
Αντίστασης και μαχητή του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας, Οδυσσέα Δεληγιάννη,
οι Φίλοι του ΚΚΕ στην Τσεχία συνέχισαν τις
εκδηλώσεις τους αφιερωμένες στα 65
χρόνια από τον ερχομό στην
Τσεχοσλοβακία των πολιτικών
προσφύγων του εμφυλίου πολέμου 19461949 και της ηρωικής εποποιίας του ΔΣΕ,
με μία εκδήλωση στις 21 Ιουνίου στην
Πράγα, μία στις 21 Ιουνίου στην πόλη
Μπρνο και μία κεντρική εκδήλωση στην
πόλη Οστράβα.
Στην Πράγα και στο Μπρνο τα μέλη της
Λέσχης και μέλη της Ελληνικής Κοινότητας
Πράγας είχαν την ευκαιρία να ακούσουν
την παρουσίαση του Δοκιμίου της
Ιστορίας του ΚΚΕ 1949-1968, Β' τόμος από
τον Διονύση Αρβανιτάκη, μέλος της ΚΕ
του ΚΚΕ και μέλος του Τμήματος Ιστορίας,
η οποία προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον

και συνέχισε με συζήτηση μέχρι αργά το
βράδυ.
Στο Μπρνο στις 21 Ιουνίου, τα μέλη της
Λέσχης υποδέχτηκαν τον Διονύση
Αρβανιτάκη με μεγάλο ενθουσιασμό και
μετά την παρουσίαση του Δοκιμίου αυτός
απάντησε σε πολλές ερωτήσεις. Η
εκδήλωση συνέχισε με μία πολύωρη
συζήτηση πάνω σε θέματα σχετικά με την
κομματική ιστορία των πολιτικών
προσφύγων σε όλες τις Λαϊκές
Δημοκρατίες και στην Τσεχοσλοβακία.
Στις 23 Ιουνίου μέλη της Λέσχης Φίλων και
Οπαδών του ΚΚΕ από διάφορες πόλεις της
Τσεχίας παρευρέθηκαν στο Παλάτι
Πόρουμπα όπου στην κύρια εκδήλωση ο
Διονύσης Αρβανιτάκης αναφέρθηκε στην
ομιλία του για τη σημασία του αγώνα του
ΔΣΕ και για τη σημερινή αποφασιστική
συμβολή του ΚΚΕ στην οργάνωση της
ταξικής πάλης.
Οι αναφορές στον ΔΣΕ και τη δράση του
έφεραν συγκίνηση στους πολιτικούς
πρόσφυγες και τις οικογένειές τους που
συμμετείχαν στις εκδηλώσεις. Τους
παρευρισκομένους χαιρέτησαν επίσης ο
Jiri Nytra, μέλος του ΠΓ του ΚΚ Βοημίας και
Μοραβίας και τα μέλη της Κομμουνιστικής
Νεολαίας Τσεχοσλοβακίας, Βοΐτια και
Σάρα.
Στην εκδήλωση έγινε προβολή του DVD
της έκθεσης φωτογραφίας για τη ζωή της
πολιτικής προσφυγιάς στην
Τσεχοσλοβακία την οποία ετοίμασε η
Λέσχη και του ντοκιμαντέρ «Η αλήθεια για
τα παιδιά του εμφυλίου πολέμου». Η
εκδήλωση έκλεισε με επαναστατικά
τραγούδια με τους μουσικούς Βαγγέλη,

Ιορδάνη και Επαναστάτη Προύσαλη.
Επιπλέον και στις τρεις εκδηλώσεις ο
Διονύσης Αρβανιτάκης απένειμε το τιμής
ένεκεν αναμνηστικό σε 15 μαχητές και
μαχήτριες του ΔΣΕ που πορεύτηκαν
ανυποχώρητα στον δρόμο της ταξικής
πά λ η ς γ ι α το ν σ ο σ ι α λι σ μό κα ι
συγκεκριμένα τους συντρόφους: Ηλία
Κουμαντζά, Έφη Βαλαγιάννη, Γεώργιο
Χαμονικόλα, Βαγίτσα Κόκκα, Βάγια
Παυλίδου, Αλκμίνη Ζερδάλογλου,
Ευανθία Τοπούζη, Κεράτσα Βαφειάδου,
Σ ι μ έ λα Χ α τ ζ η β ασ ι λί ο υ , Κο το ύ πα
Ελευθερία, Σαββατιανή Νεουμάνοβα,
Ανασ τασία Πισ τολά Γαρυφαλ λιά
Ριμπόκοβα, Πηνελόπη Θεοδωρίδου και
Αλέξανδρο Θεοδωρίδη.
Από την πλευρά τους οι απόγονοι της
Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ και τα
μέλη της Λέσχης Φίλων του ΚΚΕ
διαβεβαίωσαν τους ήρωες της ΕΑ και του
ΔΣΕ ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους με
αποφασιστικότητα και υπερηφάνεια και
δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν να
παραχαράξει, διασ τρεβλώσει και
αμαυρώσει την ηρωική ιστορία τους και
ευχαρίστησαν τους Τσέχους συντρόφους
για την μέριμνα και βοήθεια που το Κόμμα
τους και οι διάφορες οργανώσεις στην
τότε σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία
προσφέρανε στους πολιτικούς πρόσφυγες
από τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα.
Επιπλέον ότι θα αντιπαλέψουν τον
αντικομμουνισμό για την υπεράσπιση των
ιδανικών μας και της ιδεολογίας του
μαρξισμού-λενινισμού και ότι σαν τους
γονείς και τους παππούδες τους θα
υπερασπιστούν και θα στηρίξουν το

ηρωικό ΚΚΕ.
Σε ανακοίνωσή της η Λέσχη Φίλων και
Οπαδών του ΚΚΕ στην Τσεχία ευχαριστεί
την ΚΕ του ΚΚΕ, την ΚΟ Κεντρικής
Μακεδονίας, το 902.gr και το
«Ριζοσπάστη» όπως και όλους τους
σ υ ν τ ρ ό φ ο υ ς π ο υ σ τ η ρ ί ξ α ν ε τ ην
προετοιμασία των εκδηλώσεων και
συνέβαλαν για την επιτυχία, να προβληθεί
το μήνυμα για την αληθινή ιστορία της
πολιτικής προσφυγιάς στην
Τσεχοσλοβακία, όταν τις ίδιες μέρες η
Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων, με το
8ο Φεστιβάλ το οποίο διοργάνωσε στις 22
Ιουνίου, προσπάθησε να
«αποπολιτικοποιήσει» την επέτειο για τα
65 χρόνια από τον ερχομό των πολιτικών
προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία, έχοντας
ως τίτλο του Φεστιβάλ «65 χρόνια από τον
ερχομό των Ελλήνων στην Τσεχοσλοβακία
και 1150 χρόνια από τον ερχομό των Αγίων
Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Μοραβία»
και με ομιλίες στις οποίες αποσιωπήθηκε
τ ο πώ ς β ρ έθ η κα ν σ τ ην
Τσεχοσλοβακία/Τσεχία.
Η Λέσχη Φίλων και Οπαδών του ΚΚΕ στην
Τσεχία θα συνεχίσει και μετά τον
εορτασμό να προβάλει την ιστορία των
πολιτικών προσφύγων στην
Τσεχοσλοβακία και στις άλλες πρώην
σοσιαλιστικές χώρες με διάφορες
εκδηλώσεις σε όλη την Τσεχία και θα
απαντά ανάλογα σε κάθε προσπάθεια για
παραχάραξη της ιστορίας της πολιτικής
π ρ ο σ φ υ γ ι ά ς κα ι σ τ ην α ν τ ι - Κ Κ Ε
προπαγάνδα.
23 Ιουνίου 2013, η Λέσχη Φίλων και
Οπαδών του ΚΚΕ στην Τσεχία

Κ: Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να μας στείλουν τα ονόματα, διευθύνσεις, αριθμό τηλεφώνου των
αγωνιστών/αγωνιστριών της Εθνικής Αντίστασης και μαχητών/μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας για
να τους τιμήσουμε στις εκδηλώσεις που οργανώνει η Ελληνική Κοινότητα Πράγας σε συνεργασία με τη ΛΦΟ του
ΚΚΕ.

Στο Μπρνο, ο σύντροφος Διον. Αρβανιτάκης (κέντρο, 3ος αριστερά) και ο Γιώργιος Χαμονικόλας (4ος αριστερά)
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Στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις της ΛΦΟ του ΚΚΕ στις πόλεις Πόντεμπραντυ, Πράγα,
Μπρνο και Οστράβα

Α

ναμνηστικό Τιμής Ένεκεν στους
μαχητές του ΔΣΕ Ηλία Κουμαντζα
και Γεώργιο Χαμονικόλα και το Δοκίμιο της
Ιστορίας του ΚΚΕ 1949-1968, Β' τόμος εκ
μέρους της ΚΕ του ΚΚΕ από τον σύντροφο
Διονύσιο Αρβανιτάκη, μέλος της ΚΕ του
ΚΚΕ και του Τμήματος Ιστορίας του ΚΚΕ.

Π

ροβολή της έκθεσης
φωτογραφίας και το ντοκιμαντέρ
«Η αλήθεια για τα παιδιά του
εμφυλίου πολέμου», το οποίο γυρίστηκε
το 1948 και με κάποιον τρόπο χάθηκε από
τα τσέχικα αρχεία στις αρχές του 1990 και
τυχαίος βρέθηκε σ' ένα μαγαζί στην Γαλλία

τμήματος Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ, ο
οποίος παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις
διοργανωμένες από τη Λέσχη Φίλων και
Οπαδών του ΚΚΕ, για τα 65 χρόνια από τον
ερχομό των πολιτικών προσφύγων του
ελληνικού εμφυλίου πολέμου (19461949) στην φιλόξενη Τσεχοσλοβακία. Οι
παραβρισκόμενοι στις συναντήσεις με τον
σ. Αρβανιτάκη είχαν την ευκαιρία να
α κο ύ σ ο υ ν τ ην ε ι σ ή γ η σ η τ ο υ σ .
Αρβανιτάκη για το Δοκίμιο της Ιστορίας
του ΚΚΕ, Β' Τόμος και να συζητήσουνε με
τον σ. Αρβανιτάκη για διάφορα ζητήματα.

από τον ίδιο Έλληνα σκηνοθέτη.

Η

Λέσχη Φίλων και Οπαδών του ΚΚΕ
και μέλη των Ελ ληνικών
Κοινοτήτων Πράγας, Μπρνο και
Ο σ τ ρ ά β α ε ίχα ν τ ην ε υ κα ι ρ ί α ν α
συναντηθούν με τον σ. Διονύσιο
Αρβανιτάκη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και του

Η εισήγηση του σ. Δ. Αρβανιτάκη
Συντρόφισσες και σύντροφοι,
φίλες και φίλοι.

Τ

ο Δοκίμιο του Β' τόμου της ιστορίας
του ΚΚΕ είναι αποτέλεσμα
πολύχρονης συλλογικής κομματικής
δουλειάς, που τα πορίσματά της
εγκρίθηκαν στην κομματική συνδιάσκεψη
του Ιούλη 2011.
Η Συνδιάσκεψη ενέκρινε και 3 ξεχωριστές
αποφάσεις Κομματικής αποκατάστασης
των Νίκου Ζαχαριάδη και Νίκου Βαβούδη,
καθώς και πολιτικής αποκατάστασης του
Άρη Βελουχιώτη.
Χρονικά ο Β' τόμος περιλαμβάνει μια
περίοδο από την 6η Ολομέλεια του 1949
έως την 12η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, του
1968.
Σε όλη αυτή την περίοδο που ξεκινάει με
την υποχώρηση του ΔΣΕ στις χώρες των
Λαϊκών Δημοκρατιών και τη Σ.Ε. μαζί με
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χιλιάδες παιδιά, τραυματίες, άμαχους, η
ηρωική δράση του κόμματος, οι

εκτελέσεις, η πάλη των χιλιάδων
κομμουνιστών στην παρανομία, στις
φ υλα κέ ς , σ τ ι ς ε ξ ο ρ ί ε ς κα ι σ τ ην
προσφυγιά, σφράγισε την πορεία της
εργατικής τάξης, του λαϊκού κινήματος και
ευρύτερα την πνευματική και
καλλιτεχνική δημιουργία στην Ελλάδα.
Στο Δοκίμιο αναγκαστικά γίνεται αναφορά
και στα χρόνια που προηγήθηκαν, κυρίως
στην περίοδο από το 1940 έως το 1949
στον αγώνα του ΕΑΜ ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ,
επίσης αναφέρεται και σε μια σειρά
ζητήματα της περιόδου του μεσοπολέμου
κυρίως όσον αφορά στον προσδιορισμό
της στρατηγικής του Κόμματος και της
αντίληψής του για την ανάπτυξη του
ελληνικού καπιταλισμού. Αυτό ήταν
αναγκαίο γιατί τα κομματικά σώματα την
περίοδο 1949-1968, συζητάνε και
αποφασίζουν για ζητήματα των
π ρ ο ηγ ο ύ μ ε ν ω ν χ ρ ό ν ω ν , β γ ά ζ ο υ ν
συμπεράσματα και σχεδιάζουν με βάση

αυτά τα συμπεράσματα της κομματικής
δράσης.
Επίσης επεκτείνεται με τη μορφή
επιλόγου – δίχως να κάνει συγκεκριμένη
ιστορική μελέτη – στην περίοδο 19681974, δηλαδή μέχρι την ντε φάκτο
νομιμοποίηση του κόμματος. Αυτό έγινε
για να σημειωθούν οι θετικές συνέπειες
με τον αναγκαίο διαχωρισμό του
κόμματος από το ευρωκομμουνιστικό
τμήμα του (το μετέπειτα λεγόμενο «ΚΚΕ
Εσωτερικού») στην 12η Ολομέλεια του
1968, όπως η ίδρυση της ΚΝΕ, το 9ο
Συνέδριο του Κόμματος, αλλά και η
επισήμανση των αποτελεσμάτων της
καπιταλιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα
καθώς και τα αποτελέσματα της
ενδοαστικής διαπάλης των
προηγούμενων χρόνων που κατέληξε στην
στρατιωτική δικτατορία και την εκδίωξη
του βασιλιά από την απριλιανή χούντα.
Στο Δοκίμιο εξετάζεται πρώτ' απ' όλα η
συλλογική σκέψη του κόμματος δηλαδή η
εξέλιξη της στρατηγικής του κόμματος.
Όταν λέμε στρατηγική δεν εννοούμε την
αναγραφή στο πρόγραμμα του κόμματος
του σοσιαλισμού ως ένα τελικό σκοπό,
που πάντα το είχαμε ως κόμμα, αλλά την
υποταγή όλης της δράση του κόμματος της
εργατικής τάξης στην πάλη για την
σοσιαλιστική επανάσταση, το τσάκισμα
του ασ τικού κράτους και την
κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής
μαζί με την ανάγκη κόμματος με ανάλογο
βαθμό ικανότητας και ετοιμότητας, που
δεν το είχαμε πάντα.
Αυτή η τοποθέτηση δεν παραγνωρίζει την
ύπαρξη ή όχι επαναστατικής κατάστασης
ή τον συσχετισμό δύναμης.
Όμως ένας τέτοιος προσδιορισμός της
στρατηγικής είναι καθήκον σύμφυτο με
την ιδιότητα του ΚΚ, που πηγάζει από τον
ίδιο τον χαρακτήρα της εποχής μας.
Η μελέτη του Δοκιμίου εμπλουτίζει με
στέρεα συμπεράσματα για την ταξική
πάλη - εξοπλίζει για την σύγχρονη
επαναστατική πάλη της εργατικής τάξης.
Η απόφαση της πανελλαδικής
συνδιάσκεψης – στην εισαγωγή του
δοκιμίου τονίζει τα εξής θεμελιακά και
αναγκαία για την επανασ τατική
στρατηγική κάθε ΚΚ.
Α) Η εποχή μας εδώ και έναν αιώνα είναι
εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό
στο σοσιαλισμό. Αυτό επιβεβαιώθηκε από
την ίδια την Οκτωβριανή Σοσιαλιστική
Επανάσταση το 1917, οι
αντεπαναστατικές ανατροπές το 1989-91
δεν αναιρούν το χαρακτήρα της εποχής
ούτε την κατεύθυνση της κοινωνικής
εξέλιξης.
Β) Ο χαρακτήρας της επανάστασης

καθορίζεται από το χαρακτήρα της
εποχής, και όχι από το συσχετισμό
δύναμης. Ο συσχετισμός μπορεί να είναι
α ρ ν η τ ι κό ς γ ι α μ ι α μ ι κ ρ ό τ ε ρ η ή
μεγαλύτερη περίοδο, όπως για
παράδειγμα αρνητικός ήταν και πριν την
Οκτωβριανή Επανάσταση, όμως δίχως
ξεκάθαρη στρατηγική ανατροπής του
καπιταλισμού δεν μπορεί να αλλάζει και ο
συσχετισμός. Υπάρχουν πολλά ιστορικά
παραδείγματα με συσχετισμό δυνάμεων
υπέρ του εργατικού λαϊκού κινήματος που
όμως από έλλειψη στρατηγικής δεν
εκδηλώθηκε πάλη για την κατάκτηση της
εξουσίας της εργατικής τάξης, όπως τον
Οκτώβρη του 1944 στην Ελλάδα κατά την
απελευθέρωση, όπου υπήρξε
επαναστατική κατάσταση.
Γ) Ανάμεσα στο καπιταλισμό και το
σοσιαλισμό δεν μεσολαβεί κανένα
ενδιάμεσο κοινωνικοοικονομικό σύστημα
ή κάποιος άλλος ενδιάμεσος τύπος
εξουσίας ανάμεσα στην αστική εξουσία
και την επαναστατική εργατική εξουσία.
Η υιοθέτηση από το Κόμμα και από άλλα
ΚΚ -Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, Ιταλίαςενδιάμεσου στόχου εξουσίας ή κάποιας
κ υ β έ ρ ν η σ η ς ό π ω ς κα ι α ν α υ τ ή
προσδιορίστηκε στην ιστορία, για
παράδειγμα αντιμονοπωλιακή,
αντιιμπεριαλιστική, προοδευτική, εθνική,
αριστερή κλπ., δε φέρνει πιο κοντά το
στόχο της εργατικής εξουσίας. Η
κυβέρνηση συνδέεται στενά – είναι
οργανικά δεμένη με το χαρακτήρα του
κράτους και της οικονομίας που θα κληθεί
να κυβερνήσει - να διαχειριστεί, δεν
μπορεί να σπρώξει προς την επαναστατική
κατάσταση, γιατί είναι αντικειμενική
εξέλιξη. Αντίθετα μια τέτοια κυβέρνηση
έρχεται να κλείσει τις όποιες ρωγμές
δημιουργήθηκαν στην αστική
διακυβέρνηση.
Το παράδειγμα των κυβερνήσεων των
Λαϊκών Μετώπων στις χώρες των Λαϊκών
Δημοκρατιών δεν μπορεί να μεταφερθεί
στις χώρες του καπιταλισμού λόγω της
καταλυτικής επίδρασης στις εξελίξεις των
χωρών αυτών της παρουσίας του Κόκκινου
Στρατού.
Με βάση αυτές τις αρχές και κριτήρια
προσεγγίζεται η κομματική ιστορία, τα
γεγονότα, η συμβολή και αποτίμηση των
ηγετικών μορφών, και άλλων πρόσωπων
και οι κομματικές αποφάσεις που
πάρθηκαν την περίοδο αυτή.
Στην εισαγωγή του δοκιμίου τονίζεται ως
προσφορά πρώτου μεγέθους στην
εργατική τάξη της χώρας μας και
γενικότερα, η ένοπλη πάλη του ΔΣΕ την
περίοδο 1946- 1949 με ενάντια στην
αστική τάξη της χώρας μας, το αστικό της
κράτος και τον διεθνή ιμπεριαλισμό σε

πρώτη γραμμή τις ΗΠΑ και Αγγλία. Αυτή η
αναμέτρηση, που ο δίκαιος χαρακτήρας
δεν κρίνεται από την έκβασή της, όπως και
στη συνέχεια η δράση του κόμματος σε
συνθήκες παρανομίας, η πάλη ενάντια
στις δηλώσεις μετάνοιας σφράγισαν
καταλυτικά – θετικά την μετέπειτα
φυσιογνωμία του Κόμματος.
Παρά την δεξιά οπορτουνιστική στροφή
που επήλθε με τη 6η Ολομέλεια του 1956,
το κόμμα μας ποτέ δεν μετατράπηκε σε
κόμμα ευρωκομμουνιστικό.
Στο Δοκίμιο Ιστορίας αναδεικνύεται πως
οι εξελίξεις στο ίδιο το ΚΚΣΕ με το 20ο
Συνέδριο το 1956 και τον καθορισμό της
γραμμής ειρηνικής συνύπαρξης
καπιταλισμού – σοσιαλισμού είχαν άμεση
επίδραση στο ΔΚΚ που ενίσχυσε ακόμα
περισσότερο, στα ΚΚ των καπιταλιστικών
χωρών τη στρατηγική του ειρηνικού
κοινοβουλευτικού δρόμου για το
σοσιαλισμό.
Αυτές οι εξελίξεις που στο Κόμμα μας
είχαν δρομολογηθεί ήδη από το
προηγούμενο διάστημα με ανάλογη πίεση
από το ΚΚΣΕ, πίεση για απόσυρση του
σχεδίου προγράμματος το 1953 του
Κόμματος που μίλαγε για σοσιαλιστική
επανάσταση, στόχος που είχε ήδη μπει
από το 1949, γεγονότα Τασκένδης κ.ά.
Κορυφώθηκαν με την άμεση παρέμβαση
των 6 Κομμάτων, που με ευθύνη τους
έγινε η εισήγηση στην 6η Ολομέλεια του
1956, η οποία καθαίρεσε τον γγ του ΚΚΕ σ.
Νίκο Ζαχαριάδη, με την προσχηματική
αναφορά σε δήθεν ανώμαλο
εσωοργανωτικό κα θεσ τώς, ενώ
χαρακτήρισε ως σεκταριστική
τυχοδιωκτική τη μέχρι τότε πορεία του
Κόμματος, ιδιαίτερα την εποποιία του
ΔΣΕ. Η επόμενη 7η Ολομέλεια του 1957,
διέγραψε το Ν. Ζαχαριάδη και από μέλος
του Κόμματος.
Η πανελλαδική συνδιάσκεψη που
ενέκρινε το Δοκίμιο, ακυρώνει αυτές τις
αποφάσεις, και αποκαθιστά το Νίκο
Ζαχαριάδη ως κομματικό μέλος και ως
Γενικό Γραμματέα του κόμματος.
Η παραπέρα εξέλιξη εκείνων των χρόνων
ήταν η προσαρμογή της στρατηγικής του
Κόμματος με το πρόταγμα της συμμαχίας
με τμήμα της αστικής τάξης της λεγόμενης
εθνικής αστικής τάξης (προγραμματική
διακήρυξη του 1957 και 8ο Συνέδριο του
1961). Ενώ το 1958 πάρθηκε απόφαση για
την διάλυση των παράνομων κομματικών
οργανώσεων στην Ελλάδα, και τη διάχυση
των κομμουνιστών μέσα στο συμμαχικό
σχήμα της ΕΔΑ, απόφαση που έφερε τη
διάλυση της οργανωτικής συγκρότησης
του κόμματος στην Ελλάδα, με αρνητικές
επιπτώσεις για το επόμενα χρόνια.
Στο Δοκίμιο αναδεικνύεται η ανάγκη
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ύπαρξης και δράσης του κόμματος της
εργατικής τάξης – σε ανειρήνευτη
σύγκρουση με την αστική τάξη της χώρας
του - με απόλυτη αυτοτέλεια ιδεολογική,
πολιτική, οργανωτική κάτω από όλες της
συνθήκες, νομιμότητας, ημινομιμότητας,
παρανομίας, αυτό αποτελεί τον πρώτο
όρο για τη χειραφέτηση της εργατικής
τάξης και του φτωχού λαού από την αστική
ιδεολογία και πολιτική, αποτελεί όρο και
εγγύηση για τη σκληρή πάλη μέχρι τη νίκη.
Από την περίοδο που μελετάει το Δοκίμιο
αναδεικνύεται πως ήταν λάθος όχι μόνο η
απόφαση του 1958 για διάλυση των
παράνομων κομματικών οργανώσεων και
η διάχυση των κομμουνιστών μέσα στην
ΕΔΑ, που από το 1956 είχε μετατραπεί σε
ενιαίο κόμμα αλλά και η ίδια η ίδρυση της
ΕΔΑ το 1951. Η κριτική εστιάζεται στο
γεγονός ότι συγκροτήθηκε ως πολιτική
συμμαχία με οπορτουνιστικές,
σ ο σ ι α λδ η μο κρ α τ ι κέ ς κα ι ασ τ ι κέ ς
ρεφορμιστικές δυνάμεις. Αυτή η επιλογή
δεν απάντησε ούτε στην ανάγκη το κόμμα
να διεκδικήσει τη νόμιμη παρουσία του
στην Ελλάδα, αντίθετα στο όνομα να μη
θιχτεί η ΕΔΑ, το παράνομο ΚΚΕ συνεχώς
υποχωρούσε σε μια σειρά ζητήματα που
θα προκαλούσαν πρόβλημα στο αστικό
πολιτικό σύστημα, όπως το να έμπαιναν
υποψήφιοι φυλακισμένοι, εξόριστοι και
παράνομοι κομμουνισ τές σ τις
βουλευτικές του 1951. Από την ιστορική
πείρα αναδεικνύεται πως για τη
διασφάλιση της κοινωνικοπολιτικής
συμμαχίας - εργατικής τάξης και φτωχών
λαϊκών στρωμάτων - δεν είναι νομοτέλεια
η πολιτική συμμαχία του ΚΚ με άλλες
δυνάμεις, πολύ περισσότερο αποβαίνει
σε βάρος της στρατηγικής του ΚΚ που μόνο
αυτό υποχρεώνεται αντικειμενικά να την
εγκαταλείψει «για αργότερα» και όχι οι
σύμμαχοί του που μπαίνουν στη
συμμαχία με τη στρατηγική τους, τη δήθεν
«φιλολαϊκή διαχείριση του
καπιταλισμού».
Το Δοκίμιο από όλη αυτή την περίοδο τη
γεμάτη ηρωική δράση, αναδεικνύει την
ανάγκη πάλης ενάντια στον
οπορτουνισμό. Είναι και αυτό στοιχείο του
ηρωισμού της εργατικής τάξης και της
συνειδητής και οργανωμένης
πρωτοπορίας της του κόμματός της. Όπως
έλεγε ο Λένιν πάλη ενάντια στον
ιμπεριαλισμό χωρίς πάλη ενάντια στον
οπορτουνισμό είναι κούφια φράση και
απάτη.
Αφού ο οπορτουνισμός δεν είναι τίποτα
άλλο παρά η επίδραση της αστικής
ιδεολογίας και πολιτικής μέσα στο
εργατικό κίνημα στο ίδιο το κόμμα της
εργατικής τάξης.
Το Δοκίμιο τονίζει την ανάγκη πάλης
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ενάντια στο οπορτουνισμό που επιδρά και
μέσα στις γραμμές του κόμματος. Επίσης
αναδεικνύει πως οπορτουνιστικές
δυνάμεις δεν είναι εν δυνάμει σύμμαχοι
του ΚΚ αλλά αντίπαλοι εχθροί της
εργατικής τάξης.
Στις σελίδες του Δοκιμίου αναδεικνύεται η
κοινωνική ρίζα του οπορτουνισμού, αφού
έρχεται ως αποτέλεσμα κοινωνικής πίεσης
τόσο από μικροαστικά στρώματα που
καταστρέφονται και επιθυμούν ένα
ουτοπικό φρενάρισμα ή και ένα
πισωγύρισμα της
καπιταλιστικής
ανάπτυξης, δηλαδή πιέζουν για δήθεν
εφικτές λύσεις σ τα πλαίσια του
καπιταλισμού (φαινόμενο που το ζούμε
έντονα και στις μέρες μας). Επίσης
τονίζεται ο ιδιαίτερος ρόλος του
στρώματος της εργατικής αριστοκρατίας
και των πολυπληθών τμημάτων της
κρατικής υπαλληλίας που στα χρόνια που
μελετάει το Δοκίμιο γνώρισε μεγάλη
αριθμητική άνοδο στην Ελλάδα μετά το
1950 –60, στρώμα το οποίο διατηρούσε
ισχυρούς δεσμούς με τα εργατικά και
λαϊκά στρώματα.
Ο οπορτουνισμός αν δεν αντιμετωπίζεται
με επαγρύπνηση, με ιδεολογικά – πολιτικά
και οργανωτικά μέτρα, υποσκάπτει την
ικανότητα του κόμματος, οδηγεί σε
άμβλυνση των επαναστατικών του
χαρακτηριστικών, στο συμβιβασμό με το
αστικό σύστημα, στην υποταγή στις
αστικές προλήψεις και την αστική
νομιμότητα.
Σε μια πορεία ο οπορτουνισμός
ολοκληρώνεται σε αντεπαναστατική
δύναμη, ένα ζήτημα που και ο ταξικό
αντίπαλος το κατέχει και προσπαθεί
πάντα έντεχνα να το καλλιεργήσει. Όχι
τυχαία μαζί με τη σκληρή καταστολή, τις
φυλακές, τις εξορίες, τις εκτελέσεις των
κομμουνιστών, μερίδες της αστικής τάξης
και των εφημερίδων της μιλούσαν τότε για
ένα ΚΚΕ εντός του νόμου, επίσης το αστικό
κράτος προωθούσε ένα ΚΚΕ εθνικό και
αντι-ζαχαριαδικό. Η πείρα αναδεικνύει
πως αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ο
ιμπεριαλισμός, η δύναμη των αστικών
κρατών σε μια σειρά χώρες το πέτυχε ο
οπορτουνισμός με τη διάλυση των ΚΚ. Η
οπορτουνιστική διάβρωση διάλυσε το
ίδιο το ΚΚΣΕ. Τη ίδια επιδίωξη παραλίγο να
πετύχει και στο ηρωικό ΚΚΕ το 1968 και το
1991.
Στο Δοκίμιο αναδεικνύεται η ανάγκη
τοξικότητας και επιστημονικότητας στην
ανάλυση με βάση την επαναστατική
θεωρία του μαρξισμού- λενινισμού των
εξελίξεων.
Σε σχέση με την εξέλιξη της στρατηγικής
του κόμματος και με μια σειρά πολιτικές
επιλογές των δεκαετιών που εξετάζει το

Δοκίμιο (και προγενέστερα) είχε επίδραση
η λαθεμένη του αντίληψη για την
ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού και
τη σχέση οικονομίας και πολιτικής όσον
αφορά τις διεθνείς συμμαχίες της
ελ ληνικής ασ τικής τάξης και τις
εσωτερικές, ενδοαστικές αντιθέσεις της.
Έτσι το Δοκίμιο αφιερώνει το αρκετά
εκτεταμένο 2ο Κεφάλαιο σε αυτό το
ζήτημα.
Τονίζεται πως η μη αντικειμενική εκτίμηση
της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην
Ελλάδα, επιδρούσε εκτός των άλλων στο
να προβάλλεται ένα ιδιαίτερο στάδιο στη
στρατηγική του Κόμματος,
α σ τ ι κ ο δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό ,
εθνικοανεξαρτησιακό, εκδημοκρατισμού
ή όπως αλλιώς προσδιορίζονταν. Δηλαδή
ως ένα καθήκον που θα το έφερνε σε
πέρας μια ειδική κυβέρνηση και ως
αποτέλεσμα συμμαχίας του ακόμα και με
αστικές δυνάμεις με σκοπό να λύσουν
κάποιες «κακοδαιμονίες» του ελληνικού
καπιταλισμού, όπως και τη βασιλεία που
αν και θεσμός ενσωματωμένος στο αστικό
πολιτικό σύστημα, λαθεμένα θεωρούνταν
κατάλοιπο της φεουδαρχίας.
Η αλληλεξάρτηση και οι ανισότιμες
σχέσεις των καπιταλιστικών οικονομιών,
που ειδικά στην Ελλάδα είχε και ιστορικές
εσωτερικές αιτίες, όπως την
καθυστερημένη διαμόρφωση μεγάλης
εσωτερικής αγοράς, αφού η εδαφική
διαμόρφωση του ελληνικού κράτους έγινε
τμηματικά σε διάστημα σχεδόν ενός
αιώνα, από το 1830 έως το 1920. Έτσι
ορισμένα φαινόμενα – επιλογές της
αστικής τάξης, π.χ. έντονα
διεθνοποιημένο εφοπλιστικό κεφάλαιο,
εξάρτηση από ξένο κεφάλαιο, δεν ήταν
αποτέλεσμα ξενοδουλείας, υποτέλειας,
δουλοφροσύνης της αστικής τάξης που
έλεγε τότε το ΚΚΕ, αλλά αντικειμενική
επιλογή.
Αργότερα σε άλλη φάση ανάπτυξης για
παράδειγμα το 1944-45 και την περίοδο
του ΔΣΕ, η ελληνική αστική τάξη
αναζήτησε διεθνείς συμμάχους, ζήτησε
και δέχτηκε βοήθεια από τη Μεγάλη
Βρετανία και τις ΗΠΑ, για να διασφαλίσει
το κύριο που ήταν η εξουσία της και η
καπιταλιστική εκμετάλλευση στην Ελλάδα
που είχε κλονιστεί εξ αιτίας της δράσης
του ΔΣΕ. Έτσι φυσικό ήταν οι πόροι του
σχεδίου Μάρσαλ και της αμερικάνικης
βοήθειας να διατεθούν κυρίως σε
στρατιωτικούς εξοπλισμούς και όχι στη
βιομηχανική ανάπτυξη με την άμεση
παρέμβαση των ΗΠΑ στην
ανασυγκρότηση του αστικού κράτους.
Τέτοια ζητήματα οδηγούσαν το Κόμμα μας
στην αναζήτηση ιδιαίτερων συμμαχιών με
ασ τ ι κέ ς π ολιτ ι κέ ς δ υ ν ά μ ε ι ς π ο υ

υποτίθεται θα αντιμετώπιζαν την
αμερικανοδουλεία, την ξενοδουλεία κ.α.
Επίσης στους κόλπους της αστικής τάξης
ανάλογα με τα συμφέροντα ξέσπασε μετά
το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο διαμάχη μεταξύ
υποστηρικτών της προτεραιότητας για
βιομηχανική ανάπτυξη και αυτών των
οπαδών της δημοσιονομικής
σταθερότητας, αργότερα η νέα διαμάχη
για τη σύνδεση και ένταξη στην ΕΟΚ. Τις
δεκαετίες '50-'60, σ' αυτές τις περιπτώσεις
το ΚΚΕ και επόμενα η ΕΔΑ συντάσσονταν
με τμήματα του ελληνικού κεφαλαίου.
Αυτά που αναλυτικά καταγράφονται στο
δοκίμιο ως παράγοντες που υπήρχαν στην
τότε ενδοαστική διαπάλη, είναι ζητήματα
που επανέρχονται πολλές φορές και στις
μέρες μας με αφορμή την κρίση, όπως με
τη Μέρκελ ή εναντίον της, με ευρώ ή
δραχμή, με την ΕΕ του Νότου ενάντια στην
ΕΕ του Βορρά, έξω από την ΕΕ με άλλη
ιμπεριαλιστική συμμαχία κ.ά. Θα ήταν
όμως κοντόφθαλμο σήμερα το κόμμα της
εργατικής τάξης να παίρνει μέρος σε μια
τέτοια αστική διαπάλη και να αποκρύπτει
πως η ανάπτυξη έχει ταξικό πρόσημο.
Βέβαια οι ενδοαστικές συγκρούσεις είναι
αντικείμενο μελέτης σε συνδυασμό με τις
διεθνείς ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις.
Ιδιαίτερα στην περιοχή μας - περιοχή

ενεργειακών πηγών και δρόμων και
υπαρκτών κινδύνων για ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις και πολέμους- και σ' αυτή την
περίπτωση το ΚΚ έχει χρέος όχι μόνο να μη
συμβάλλει στο να βγει η ντόπια αστική
τάξη από τις δυσκολίες της, αλλά να
ηγηθεί της λαϊκής πάλης για την ήττα του
εισβολέα και της ντόπιας αστικής τάξης.
Φυσικά για το τι δυνατότητα υπάρχει για
να σχηματιστεί μια αριστερή –
προοδευτική κυβέρνηση το έχει επίσης
απαντήσει η ιστορία πολλές φορές αφού η
αστική τάξη, με τα μέσα που διαθέτει
επιλέγει τους γνήσιους εκπροσώπους της
και όχι διάφορους οπορτουνιστές
αποστάτες του εργατικού κινήματος. Αν
και σε ύστατη ανάγκη δεν έχει πρόβλημα
να καταφύγει – να στηρίξει μια τέτοια
επι λογή όπως η κυβέρνηση των
σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία το 1918
σε συνθήκες που η αστική εξουσία είχε δει
το χάρο με τα μάτια της. Μόνο που αυτή η
κυβέρνηση δεν ήταν παρά μια
αντεπαναστατική κυβέρνηση που τσάκισε
το εργατικό κίνημα- η περίφημη
«Δημοκρατία της Βαϊμάρης», που
έστρωσε το δρόμο στην άλλη επιλογή της
αστικής τάξης, τον εθνικοσοσιαλισμό Ναζισμό.
Στις μέρες μας οι αριστερές κυβερνήσεις
των μεταλλαγμένων κομμουνιστών
Νταλέμα στην Ιταλία και Ζοσπέν στη
Γαλλία χτύπησαν τα λαϊκά δικαιώματα. Η
κυβέρνηση του ΑΚΕΛ στην Κύπρο δεν
έβαλε την Κύπρο σε άλλη τροχιά. Μια
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το ίδιο
υπηρέτης μιας αντιλαϊκής πολιτικής της
αστικής τάξης.
Το Κόμμα μας από το 15ο Συνέδριό του το
1996, με το Πρόγραμμά του είχε
απορρίψει τη λογική των σταδίων και έχει

προσδιορίσει την επανάσταση ως
σοσιαλιστική. Αυτό ήταν μια καλή
αφετηρία ώστε να φτάσει να μελετά και να
εξαγάγει, εντοπίζοντας τα λάθη του τη
συγκεκριμένη περίοδο, πολύτιμα
επαναστατικά συμπεράσματα.
Τα συμπεράσματα από τη μελέτη αυτής
της περιόδου, το Κόμμα μας τα
ενσωμάτωσε στο Συνέδριό του, φέτος τον
Απρίλη, στο Πρόγραμμά του
εμπλουτίζοντάς το, όσο και στην
καθημερινή πολιτική του δράση, στην
Πολιτική Απόφαση του 19ου Συνεδρίου.
Γραμμή φιλολαϊκή, λοιπόν, σημαίνει
συμμαχία εργατικής τάξης με
α υ τ ο α πα σ χο λ ο ύ μ ε ν ο υ ς , φ τ ω χο ύ ς
αγρότες, με τη νεολαία των λαϊκών
στρωμάτων και τις γυναίκες. Συσπείρωση
σε αντικαπιταλιστική-αντιμονοπωλιακή
κατεύθυνση, Λαϊκή Συμμαχία για
αποδέσμευση από την ΕΕ και τους άλλους
ι μ π ε ρ ι α λι σ τ ι κο ύ ς ο ργ α ν ι σ μο ύ ς ,
κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων μέσα
από την ανατροπή της εξουσίας τους και
την εγκαθίδρυση της εργατικής λαϊκής
εξουσίας.
Με αυτό το δρόμο, με ισχυρό ΚΚΕ
μπαίνουν σήμερα εμπόδια στα αντιλαϊκά
μέτρα, αντιμετωπίζονται οι μηχανισμοί
του συστήματος (κράτος, κυβερνήσεις,
εθνικισμός, φασισμός κ.ά.),
συγκεντρώνονται δυνάμεις, ώστε σε
επαναστατική κατάσταση με τις όποιες
αναδιατάξεις απαιτηθούν στη Λαϊκή
Συμμαχία, να λυθεί το ζήτημα της
εξουσίας.
Δεν υπάρχει άλλος φιλολαϊκός δρόμος και
διέξοδος. Ο σοσιαλισμός είναι αναγκαίος
και επίκαιρος.

Από την εκδήλωση στο παλάτι Πόρουμπα στις 22 Ιουνίου 2012, στις 10:30
Η Ομιλία του σ. Διονύση Αρβανιτάκη, μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι
και συντρόφισσες

Ε

ίναι τιμή, με χαρά και συγκίνηση να
χαιρετίσω αυτή την εκδήλωση για να
τιμήσω μαζί σας τους πρωταγωνιστές του
κορυφαίου γεγονότος στην ιστορία της ταξικής

πάλης στην Ελλάδα, του Κόμματός μας και της
νεολαίας του, του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας (ΔΣΕ).
Εμείς που είμαστε εδώ γνωρίζουμε ότι με την
κορύφωση της επίθεσης του αστικού στρατού
και των συμμάχων του στη περιοχή της
Ελεύθερης Ελλάδας στο τέλος του 1947,
αναδείχθηκε η ανάγκη μετακίνησης των
παιδιών έξω από τη ζώνη του πολέμου. Άλλη
λύση από τη μεταφορά τους στις Λαϊκές
Δημοκρατίες δεν υπήρχε και στη λύση αυτή
ανταποκρίθηκαν χωρίς δισταγμό οι χώρες
αυτές, μετά από αίτημα της Προσωρινής
Δημοκρατικής Κυβέρνησης και του ΚΚΕ.
Ήταν Απρίλης του 1948 όταν άρχισε η
μετακίνηση των πρώτων παιδιών από τις
εμπόλεμες περιοχές μέσα από τις οβίδες του
πυροβολικού του αστικού στρατού και τις
φλόγες των αμερικάνικων αεροπλάνων προς
τη φιλόξενη αγκαλιά της Λαϊκής Δημοκρατίας
και του σοσιαλισμού, τη Σοσιαλιστική

Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας.
Άρχισε έτσι πριν 65 χρόνια η ιστορία των
πολιτικών προσφύγων, μια ακόμη πλευρά στην
ιστορία του Κόμματος και του επαναστατικού
κινήματος εδώ και στις άλλες σοσιαλιστικές
χώρες. Τα χιλιάδες παιδιά και οι χιλιάδες
μαχητές του ΔΣΕ, μετά την ήττα τον Αύγουστο
του 1949, έγιναν δεκτοί με στοργή και
εγκαρδιότητα, βοηθήθηκαν με πολλούς
τρόπους να ενταχθούν στις νέες κοινωνίες.
Αυτή η εκδήλωση ανθρωπισμού και ταξικής
αλληλεγγύης από τις κυβερνήσεις και τα
αδελφά κόμματα που πήραν όλα τα μέτρα και
πρόσφεραν όλα τα μέσα για την εγκατάσταση
των παιδιών και των προσφύγων μας, που τους
εξασφάλισαν τις πιο ευνοϊκές συνθήκες
διαβίωσης, δουλειάς, πολιτισμένης ζωής όπως
αναφερόταν και στη σχετική απόφαση της 3ης
Συνδιάσκεψης του ΚΚΕ τον Οκτώβρη του 1950,
πρέπει να τιμηθεί εξίσου στη σημερινή
επέτειο. Ήταν μια έμπρακτη απόδειξη του
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ανθρωπισμού και της ανωτερότητας του
σοσιαλισμού που μόλις είχε προβάλλει μέσα
από τα ερείπια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου
στις χώρες των Λαϊκών Δημοκρατιών.
Αυτή ήταν η απάντηση στην αντικομμουνιστική
προπαγάνδα του ελληνικού αστικού κράτους
και των συμμάχων τους μέχρι και τη δεκαετία
του 1950, μέσα στη γενικότερη αντιπαράθεση
σοσιαλισμού - καπιταλισμού περί «αρπαγής
ελληνοπαίδων» από τις Λαϊκές Δημοκρατίες,
για «παιδομάζωμα», «γενιτσαρισμό», ένας
αντικομμουνισμός που αναβιώνει στην Ελλάδα
και στις μέρες μας από τα φασιστικά
αποβράσματα της «Χρυσής Αυγής» και άλλους
εθνικιστές.
Οι απόγονοι των μαχητών και μαχητριών που
έπεσαν ηρωικά σ' αυτόν τον αγώνα, και όλων
όσων σχεδόν 3 χρόνια στήριξαν τον ΔΣΕ πρέπει
να εμπνέονται μαζί με εμάς του νεότερους
κομμουνιστές από αυτή την επιλογή ζωής
χιλιάδων νέων ανδρών και γυναικών που
πήραν μέρος στον τιτάνιο αγώνα, γιατί ήταν η
μοναδική επιλογή υπεράσπισης της εργατικής
τάξης και των φτωχών αγροτών, σε συνθήκες
άγριας επίθεσης απ' όλες τις συνασπισμένες
αστικοδημοκρατικές, βασιλικές, μεταξικές
πολιτικές δυνάμεις, απ' όλες τις εφεδρείες του
καπιταλισμού (χίτες, ταγματασφαλίτες κ.ά) και
τους ξένους συμμάχους τους.
Έχουμε χρέος να τιμούμε το ηρωικό στοιχείο
αλλά κύρια το δίκιο αυτού του αγώνα, του
οποίου η αναγκαιότητα δεν μπορεί να κριθεί
από την αρνητική έκβασή του για το ΚΚΕ και το
λαϊκό κίνημα.
Ο ΔΣΕ ήταν γέννημα των εξελίξεων που
διαμορφώθηκαν από τη δεκαετία του 1930, η
μεγάλη καπιταλιστική κρίση, οι ανταγωνισμοί
των μεγάλων καπιταλιστικών κρατών που δεν
μπορούσαν να λυθούν με νέες μεταξύ τους
συμφωνίες, η διακυβέρνηση της
σοσιαλδημοκρατίας στη Γερμανία που άνοιξε
το δρόμο για το τσάκισμα του Κομμουνιστικού
Κόμματος αφήνοντας λαϊκές δυνάμεις
ευάλωτες σ την εθνικοσοσιαλισ τική φασιστική ιδεολογία και πολιτική ώστε να
στηρίξουν τον πιο καταστροφικό πόλεμο στην
ιστορία της ανθρωπότητας, τον Β'
ιμπεριαλιστικό παγκόσμιο πόλεμο.
Στην Ελλάδα, έχει σημασία να επικεντρωθούμε
στην ίδια την πείρα του Κόμματός μας, στην
αδυναμία ώστε στον αγώνα στον οποίο
πρωτοστάτησε, τον ηρωικό και νικηφόρο
απελευθερωτικό αγώνα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ
έγκαιρα να τον οδηγήσει σε αγώνα για την
κατάκτηση της εργατικής-λαϊκής εξουσίας.
Αυτή η αδυναμία μας κόστισε ακριβά γιατί ο
συσχετισμός δυνάμεων όπως είχε
διαμορφωθεί, ιδιαίτερα το 1944 δυο
προοπτικές είχε: Να πήγαινε μπροστά σε
σύγκρουση με ότι ακόμη υπήρχε από τις
μισοσυγκροτημένες αντιδραστικές
καπιταλιστικές δυνάμεις στην Ελλάδα ή να
πήγαινε πίσω με την ανασυγκρότησή τους, την
ανάκτηση των μηχανισμών τους, τη
νομιμοποίηση της στήριξής τους από τους
ξένους συμμάχους τους, κάτι που έγινε με τις
συμφωνίες του Λιβάνου και της Καζέρτας, με
την αποδοχή και συμμετοχή στην κυβέρνηση
του Γ. Παπανδρέου, τη συμφωνία της Βάρκιζας.
Οι καπιταλιστικές δυνάμεις έδιναν πλέον τη
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μάχη της αναστήλωσης της εξουσίας τους με
την πιο σκληρή και αιματηρή βία και
τρομοκρατία που ακολούθησε από το
Δεκέμβρη του 1944 και αναγκαστικά οδήγησε
με καθυστερήσεις και ταλαντεύσεις, όχι μόνο
με ευθύνες του ΚΚΕ στη συγκρότηση του ΔΣΕ.
Αυτή η ιστορική αναδρομή αναδεικνύει
διαχρονικά συμπεράσματα, διδάγματα για το
σήμερα και για το αύριο της ταξικής πάλης.
Είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός που γεννά τις
συνθήκες των αδυναμιών και ρωγμών του τόσο
της οικονομικής όσο και της πολιτικής κρίσης.
Το δίδαγμα είναι ότι η πρωτοπορία του
εργατικού κινήματος, το ΚΚΕ στη χώρα μας
πρέπει να προετοιμάζεται για τις συνθήκες της
γενικευμένης πολιτικής κρίσης, να
προετοιμάζει το ίδιο το εργατικό κίνημα και τη
συμμαχία του με τα φτωχά λαϊκά στρώματα.
Να έχει καθαρό το στρατηγικό του στόχο, την
επαναστατική εργατική εξουσία, η ιδεολογική
και πολιτική του διαφώτιση να τον υπηρετεί
καθώς και η παρέμβασή του για την οργάνωση
της πάλης σε μη επαναστατικές συνθήκες όπως

είναι σήμερα.
Δεν επιτρέπεται στο ΚΚΕ, σ' ένα ΚΚ στη χώρα
του να βλέπει τα πράγματα στατικά, ακίνητα,
να δειλιάζει μπροστά σ' ένα αρνητικό
συσχετισμό, να συμβιβάζεται με το
αντιδραστικό, εκμεταλλευτικό καπιταλιστικό
καθεστώς, να παίζει το ρόλο αναμόρφωσης της
πολιτικής του πρόσοψης με τη συμμετοχή του
ή τη στήριξή του σε κυβέρνηση, ενώ
παραμένουν άθικτοι όλοι οι μηχανισμοί της
πολιτικής εξουσίας, κατασταλτικοί και
διοικητικοί μηχανισμοί των διεθνικών
συμμαχιών του συστήματος, όχι μόνο της
ευρωζώνης, αλλά συνολικά της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ.
Σήμερα η κατάσταση του εργατικού κινήματος,
ο συσχετισμός είναι βυθισμένος στις συνέπειες
της αντεπανάστασης που έχει την επίδρασή
της και στο συσχετισμό δυνάμεων στην
Ελλάδα, στην Ευρώπη, σ' όλον τον κόσμο. Αυτό
κά ν ε ι δ υ ν ά μ ε ι ς π ο υ ε ν τ ά χ θ η κα ν ή
συναντήθηκαν με τη δράση του ΚΚΕ, να
βλέπουν τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις

με σύγχυση, απελπισία και αυταπάτη, πολλοί
αποπροσανατολίζονται από την αστική
προπαγάνδα και πιστεύουν ότι στις συνθήκες
της οικονομικής κρίσης δεν υπάρχουν τα υλικά
μέσα να μπει σε κίνηση η παραγωγική
διαδικασία.
Ενώ συμβαίνει το αντίθετο υπάρχουν πάρα
πολλά αποθέματα που έφεραν κέρδος αλλά
ταυτόχρονα και μείωση στο προσδοκώμενο
κέρδος, οδήγησαν στην υπερχρέωση και τον
παρασιτισμό.
Η ωριμότητα του καπιταλισμού στην Ελλάδα,
όπως και σε άλλες χώρες, είναι ακριβώς η
ύπαρξη των μονοπωλιακών ομίλων που
συνενώνουν βιομηχανικό - εμπορικό τραπεζικό κεφάλαιο που αγκαλιάζει όλη την
οικονομική δραστηριότητα, την εξόρυξη, την
ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές,
τη μεταποίηση, την αγροτική παραγωγή, την
υγεία, την παιδεία, τον αθλητισμό, τον
τουρισμό, τις κατασκευές και τη
δημοσιογραφία.

Ορισμένες πολιτικές δυνάμεις με
κομμουνιστική κληρονομιά ισχυρίζονται ότι
στην Ελλάδα είναι αναγκαίο ένα αριστερό
κυβερνητικό σκαλοπάτι που θα αξιοποιήσει τις
υγιείς δυνάμεις του καπιταλισμού τόσο προς
όφελος της παραγωγικής ανάπτυξης, δηλ.
ωρίμανση των υλικών προϋποθέσεων του
σοσιαλισμού όσο και της ίδιας της εργατικής
τάξης που σήμερα συνθλίβεται από την
υποαπασχόληση και την ανεργία.
Αυτές οι δυνάμεις συνειδητά σπέρνουν
αυταπάτες, διαστρεβλώνουν την
πραγματικότητα.
Ούτε στην Ελλάδα, ούτε σε κάποιο άλλο
κα π ιτ α λι σ τ ι κό κρ ά το ς η φ άσ η τ η ς
καπιταλιστικής παραγωγικής ανάπτυξης έγινε
κρίκος για το πέρασμα στο σοσιαλισμό, ούτε
για την ωρίμανση του εργατικού κινήματος.
Αντίθετα χρησιμοποιήθηκε για τη
χειραγώγηση και διάβρωσή του ώστε να μην
μπορέσει να υπερασπιστεί ότι είχε κατακτήσει
σε συνθήκες ενός άλλου διεθνούς
συσχετισμού δυνάμεων.
Αυτή η ωριμότητα, το σάπισμα του
καπιταλισμού είναι που σήμερα φέρνει σ' αυτή
τη θέση τον εργατοϋπάλληλο όχι μόνο στην
Ελλάδα, που βάζει τον αγροτοπαραγωγό και
τον αυτοαπασχολούμενο της πόλης στο δρόμο
της καταστροφής.

Το ΚΚΕ απέναντι στην ηττοπαθή αναπόληση
ε ν ό ς α ν ε π ί σ τ ρ ε π τ ο υ κα π ιτ α λ ι σ τ ι κο ύ
παρελθόντος προβάλλει την αγωνιστική
διεκδίκηση του σοσιαλιστικού μέλλοντος.
Το οικονομικό υπόβαθρο της επαναστατικής
εργατικής εξουσίας της σοσιαλιστικής
κοινωνίας υπάρχει γιατί περιλαμβάνει το
μορφωτικό, τεχνολογικό και επιστημονικό
επίπεδο του εργατικού δυναμικού, ικανό να
χρησιμοποιεί τα συγκεντρωμένα μέσα
παραγωγής, να διαχειριστεί τη νέα γνώση και
τεχνολογία για την παραγωγική αξιοποίηση
του πλούτου που διαθέτει η Ελλάδα, τις
κ λ ι μ α τ ι κ έ ς κα ι ά λ λ ε ς π α ρ α γ ω γ ι κ έ ς
δυνατότητές της.
Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι το κίνητρο
της παραγωγής, δηλαδή να αλλάξουν οι
σχέσεις ιδιοκτησίας. Πάνω στην ανατροπή των
καπιταλιστικών σχέσεων ιδιοκτησίας θα
στηριχθεί η ριζική αλλαγή όλων των
κοινωνικών σχέσεων, όλων των θεσμών που θα
κατοχυρώσουν, υπερασπίσουν, αναπτύξουν
την κοινωνική ιδιοκτησία - τον κεντρικό
σχεδιασμό, τον εργατικό έλεγχο.
Ο ταξικός χαρακτήρας της οικονομίας και της
εξουσίας πάνε χέρι-χέρι.
Μόνο η επαναστατική εργατική εξουσία
μπορεί να εξαλείψει την ανεργία, να
ικανοποιήσει μαζικά και σύμφωνα με τις
σύγχρονες απαιτήσεις τις λαϊκές ανάγκες.
Είναι σίγουρο ότι γενικά η αστική εξουσία θα
βρεθεί σε πολύ πιο δύσκολη περίοδο από τη
σημερινή και είναι ακόμη πιο σίγουρο ότι τότε
κα μ μ ι ά κυ β έ ρν η σ η , κε ν τ ρ ο δ ε ξι ά ή
κεντροαριστερή ή και σκέτα «αριστερή» δεν θα
μπορέσει να δώσει «ανάσα» στις εργατικές και
λαϊκές ανάγκες, όπως δεν έδωσε η γνωστή ως
«Δημοκρατία της Βαϊμάρης» στη Γερμανία, του
Αλλιέντε στη Χιλή, στην Αργεντινή και αλλού.
Το κρίσιμο ζήτημα είναι το εργατικό και λαϊκό
κίνημα να μη τα χάσει, να μην παγιδευτεί όπως
γίνεται τώρα με φρούδες αντιμνημονιακές
πολιτικές ελπίδες.
Σ' αυτή την κατεύθυνση παλεύει το ΚΚΕ.
Αγωνίζεται και σήμερα να αξιοποιήσει κάθε
ρωγμή στο αστικό πολιτικό σύστημα, στις

συμμαχίες του όχι για να την κλείσει αλλά να τη
βαθύνει η αντίδραση των λαϊκών μαζών
ενάντιά του.
Για να αλλάξει χέρια η εξουσία από την
καπιταλιστική στην εργατική τάξη δεν θα είναι
αποτέλεσμα αλλαγής συσχετισμού μέσα στο
αστικό κοινοβούλιο που είναι όργανο και αυτό
της εξουσίας του κεφαλαίου. Δεν μπορεί να
φυτρώσουν στο έδαφος του καπιταλισμού οι
οικονομικές, οι κοινωνικές ανατροπές.
Χρειάζεται πρώτ' απ' όλα η σύγκρουση με όλες
τις δυνάμεις του, η σύγκρουση που θα φτάσει
ως την ανατροπή του.
Αυτό επιβεβαιώθηκε και με το πρόσφατο 19ο
Συνέδριό μας. Το ΚΚΕ είναι κόμμα της εργατικής
τάξης και παρά τις διαφορετικές συνθήκες στην
ιστορία του δεν αποκόπηκε απ' αυτήν γιατί σε
καμιά περίπτωση δεν έπαψε να υπερασπίζεται
τις άμεσες και γενικότερες ανάγκες της.
Μπήκε μπροστάρης των αγώνων σε συνθήκες
επαναστατικής ανόδου και σε συνθήκες
υποχώρησης, σε συνθήκες νομιμότητας και
παρανομίας, με λιγότερες ή περισσότερες
οργανωμένες δυνάμεις, με μικρότερη ή
μεγαλύτερη επιρροή.
Ιδιαίτερα σήμερα η πάλη είναι δεμένη με την
αποδέσμευση από την ΕΕ, τη μονομερή

Το αναμνηστικό Τιμής Ένεκεν της ΛΦΟ ΚΚΕ Τσεχίας για τα 65 χρόνια από τον ερχομό στην
Τσεχοσλοβακία των πολιτικών προσφύγων του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1946-1949.
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διαγραφή του χρέους, την κοινωνικοποίηση
των μονοπωλίων, την ανατροπή της εξουσίας
τους και τη διεκδίκηση της εργατικής - λαϊκής
εξουσίας.
Γραμμή φιλολαϊκή σημαίνει συμμαχία
εργατικής τάξης και φτωχών λαϊκών
σ τ ρ ω μ ά τ ω ν σ ε α ν τ ι κα π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση που παλεύει να
μην εμπλακεί η Ελλάδα σε ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις και πολέμους, ιδιαίτερα σήμερα
που αυξάνονται οι κίνδυνοι στην περιοχή και
ευρύτερα, με έξοδο από το ΝΑΤΟ και όλους
τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς.
Με αυτό το δρόμο μπορεί να μπαίνουν
ε μ π ό δ ι α σ τ α α ν τ ι λα ϊ κά μ έ τ ρ α , ν α

αντιμετωπίζον ται οι μηχανισμοί του
συστήματος, οι ομάδες κρούσης του, όπως η
ναζιστική Χρυσή Αυγή.
Οι εξελίξεις και ο αγώνας θα πείθουν στην
πορεία ολοένα και περισσότερο ότι ο
σοσιαλισμός - κομμουνισμός είναι επίκαιρος
και αναγκαίος ιστορικά - ώριμη διέξοδος για το
λαό.
Το κόμμα μας διδάσκεται και από τα θετικά του
σοσιαλισμού που γνωρίσαμε και τις λαϊκές
κατακτήσεις που πέτυχε, διδάσκεται και από τα
αρνητικά φαινόμενα που τον σημάδεψαν στην
πορεία, που συμμετείχαν και βιώσαν σ' αυτή τη
χώρα οι πολιτικοί πρόσφυγες του ΔΣΕ και του
ΚΚΕ.

Γι' αυτό και στο Πρόγραμμά μας στο 19ο
Συνέδριο, παίρνοντας υπόψη και την πείρα του
20ου αιώνα, καταλήξαμε στην αντίληψή μας
για το σοσιαλισμό - κομμουνισμό, πώς θα
κατακτηθεί αυτός ο ιστορικά αναγκαίος στόχος
και θα οικοδομηθούν η σοσιαλιστική
οικονομία και εξουσία. (Στις φωτογραφίες κατά
σειρά ο σ. Δ. Αρβανιτάκης, ο σ. Γίρζι Νύτρα και η
αφίσα της ΛΦΟ αφιερωμένη στα 65 χρόνια
από τον ερχόμο στην Τσεχοσλοβακία των
πολιτικών προσφύγων του εμφυλίου πολέμου
1946-1949 και σ. Βοϊτια χαιρετά την εκδήλωση)

Ιστορία

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ (16.7.2011) ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
(ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ Β' ΤΟΜΟΣ)
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ
(αποσπάσματα, Δοκίμιο Ιστορίας του ΚΚΕ 1949-1968 Β' τόμος, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2011, σ. 603-606. Οι φωτογραφίες είναι από
την εκδήλωση για την αποκατάσταση του Ν. Ζαχαριάδη)
(…) Ο Νίκος Ζαχαριάδης, Γραμματέας της Τ ο ν δ ι έ κ ρ ι ν α ν ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή αντιφάσεις της στρατηγικής του διεθνούς
ΚΕ του ΚΚΕ από το 1931-1935 και Γενικός επαγρύπνηση, ταχύτητα στην ανάληψη κομμουνιστικού κινήματος. Παράλληλα
Γραμματέας της έως το 1956, ήταν ηγέτης πρωτοβουλιών, σθένος στην υπεράσπιση εκτιμάμε ότι, αν και ο Ν. Ζαχαριάδης είδε
α φ ο σ ι ω μ έ ν ο ς σ τ ην υ π ό θ εσ η τ η ς της γνώμης του. Ήταν λαϊκός ηγέτης, με την αναγκαιότητα να διορθωθεί η
εργατικής τάξης, στον προλεταριακό διάθεση και πνεύμα ασυμβίβαστο, στρατηγική του ΚΚΕ και το επιχείρησε το
διεθνισμό, στην πάλη για κοινωνική πρωτοπόρο και μαχητικό.
1949 (5η Ολομέλεια) και το 1953 (Σχέδιο
Ο Νίκος Ζαχαριάδης έζησε κρατούμενος προγράμματος), δεν την θεμελίωσε με
στα κάτεργα της 4ης Αυγούστου από το σωστή θεωρητική τεκμηρίωση, αφού
1936 μέχρι το 1941, όταν η ελληνική στήριξε την αναγκαιότητα για αλλαγή της
κυ β έ ρν η σ η το ν πα ρ έδ ω σ ε σ το υ ς σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς σ τ η ν α λ λ α γ ή τ ο υ
Γερμανούς κατακτητές. Στη συνέχεια συσχετισμού των δυνάμεων. Επίσης,
μεταφέρθηκε στην Γκεστάπο της Βιέννης παρά το γεγονός ότι συγκρούστηκε σε
κ α ι α π ό ε κ ε ί σ τ ο σ τ ρ α τ ό π ε δ ο πολλά ζητήματα με την ηγεσία του
συγκέντρωσης «Νταχάου», μέχρι το Μάη ΠΚΚ(Μπ.)/ΚΚΣΕ, και ο ίδιος και η ΚΕ
του 1945. Πέρασε την εννιάχρονη υποχώρησαν στις πιέσεις της, με
δοκιμασία αλύγιστος.
αποτέλεσμα, το 1954, να αποσύρουν το
Κρίνοντας ιστορικά όλη τη διαδρομή του Σχέδιο Προγράμματος.
ΚΚΕ στην περίοδο που ήταν ΓΓ της ΚΕ, Η 6η Πλατιά Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (11εκτιμάμε την αδυναμία του Ν. Ζαχαριάδη 12.3.1953), που την συγκάλεσε η επιτροπή
απελευθέρωση. Ηγήθηκε του Κόμματος να οδηγήσει έγκαιρα το ΚΚΕ σε των έξι ΚΚ (ΕΣΣΔ, Βουλγαρίας, Ρουμανίας,
σε συνθήκες σκληρής ταξικής πάλης, ολοκληρωμένα συμπεράσματα σε σχέση Τσεχοσλοβακίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας),
διώξεων, εκτελέσεων, δράσης των με τις αντιφάσεις στη στρατηγική του πήρε την παρακάτω απόφαση για τον Νίκο
κρατικών εγχώριων και ξένων μυστικών Κόμματος, με αδυναμίες προγραμματικής Ζαχαριάδη: «Η καθοδήγηση του Κόμματος
υπηρεσιών κατά του ΚΚΕ, ακόμα και επεξεργασίας που βάρυναν αρνητικά στο και πρώτα απ' όλα ο Γενικός Γραμματέας
δ ι ά β ρ ω σ η ς τ ω ν Κο μ μ α τ ι κώ ν το υ Κόμμα κατά τη δεκαετία του 1940. Η της ΚΕ του ΚΚΕ σ. Νίκος Ζαχαριάδης
Οργανώσεων στα χρόνια της δικτατορίας ευθύνη του Νίκου Ζαχαριάδη εντοπίζεται κ ά ν ο υ ν σ ο β α ρ ά π ο λ ι τ ι κ ά λ ά θ η
του Μεταξά.
κ υ ρ ί ω ς σ τ η ν α δ υ ν α μ ί α τ ο υ ν α σεχταριστικού χαρακτήρα (…) Για τα
Είχε σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη διαμορφωθεί Πρόγραμμα στο 7ο σοβαρά πολιτικά λάθη που έκανε ο σ.
του ΚΚΕ στα χρόνια 1931-1936, ενώ Συνέδριο (1945), που θα ενσωμάτωνε την Ζαχαριάδης και για τη συστηματική από
πρωτοστάτησε στη δημιουργία και στην πείρα από την αντικειμενική εκτίμηση των μέρους του παραβίαση των αρχών της
ηρωική πάλη του ΔΣΕ (1946-1949), την λαθών (Συμφωνίες Λιβάνου, Καζέρτα, ε σ ω κ ο μ μ α τ ι κ ή ς δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς , η
κορυφαία εκδήλωση της ταξικής πάλης Βάρκιζας). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και Ολομέλεια έκρινε απαραίτητο να
στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα. Έδειξε τις αντιφάσεις, καθυστερήσεις και λάθη καθαιρέσει τον Νίκο Ζαχαριάδη από
ακλόνητη επιμονή στην ανάγκη ύπαρξης οργάνωσης του αγώνα του ΔΣΕ. Βεβαίως η Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ και να
κ α ι ε ν ί σ χ υ σ η ς τ ω ν π α ρ ά ν ο μ ω ν Πανελλαδική Συνδιάσκεψη υπολογίζει ότι τον βγάλει από το Πολιτικό Γραφείο.»
Κομματικών Οργανώσεων στα χρόνια η στρατηγική του ΚΚΕ, όταν ήταν Η 7η Πλατιά Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (181 9 4 9 - 1 9 5 5 , σ τ ο σ υ ν δ υ α σ μ ό τ η ς Γραμματέας και Γενικός Γραμματέας της 24.2.1957) αποφάσισε: «1. Καθαιρεί τον
παράνομης με τη νόμιμη δράση.
ΚΕ ο Ν. Ζαχαριάδης, αντανακλούσε και τις Ν. Ζαχαριάδη από την ΚΕ του ΚΚΕ. 2. Τον
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διαγράφει από το Κόμμα σαν
αν τικομματικό, φραξιονισ τικό,
αντιδιεθνιστικό, εχθρικό στοιχείο. 3. Η
Ολομέλεια σημειώνει πως, επειδή πολλές
ενέργειες του Ν. Ζαχαριάδη, όπως, π.χ., η
υπόθεση Γουσόπουλου κλπ., ξεφεύγουν
από το χαρακτήρα και τα πλαίσια των
συνηθισμένων λαθών, θεωρεί ότι το
κομματικό συμφέρον επιβάλλει να γίνει
σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή κα ι λ ε π τ ο μ ε ρ ε ι α κ ή
παραπέρα έρευνα από το Κόμμα πάνω σ'
ολόκληρη τη ζωή και τη δράση του
Ζαχαριάδη.» Ως λόγοι της παραπάνω
απόφασης προβλήθηκαν: «Η πολιτική
γραμμή που επεξεργάστηκε και επέβαλε
στο ΚΚΕ ο Ν. Ζαχαριάδης από το 1945 ήταν
αριστερίστικη, σεχταριστική,
τυχοδιωκτική (…) Οδήγησε σε ήττα το
ρωμαλέο ελληνικό δημοκρατικό κίνημα.
(…) Με τη γνωστή θέση τους στη 12η
Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ του 1945 για τον
'ελληνικό άξονα', αντικειμενικά δικαίωνε
την επέμβαση των άγγλων ιμπεριαλιστών
σ τ ην Ε λ λά δ α . ( … ) Κ α λ λ ι ε ρ γ ο ύ σ ε
συσ τηματικά και επίμονα τον
αντισοβιετισμό και αντιδιεθνισμό. (…)
Επέβαλε στο ΚΚΕ ανώμαλο εσωκομματικό
καθεστώς. (…) Με την εγκληματική στάση
του στα ζητήματα της παράνομης
δουλειάς (…) είναι ο κύριος υπεύθυνος για
τα χτυπήματα που έδωσε η Ασφάλεια στο
ΚΚΕ.»
Η καθαίρεση του Ν. Ζαχαριάδη και η
διαγραφή του ήταν πράξεις άδικες. Η
κατηγορία εναντίον του για συνεργασία
με τον εχθρό ήταν πράξη συκοφαντική,
ενώ οι κατηγορίες για καλλιέργεια της
προσωπολατρίας και για την εγκαθίδρυση
στο ΚΚΕ ανώμαλου εσωκομματικού
καθεστώτος αποτελούσαν προπέτασμα
καπνού και πρόσχημα για να περάσει στην
πλειοψηφία των μελών της ΚΕ και του
Κόμματος η δεξιά οπορτουνιστική
στροφή.
Τόσο η επιτροπή των έξι ΚΚ όσο και οι
παραπάνω Ολομέλειες της ΚΕ του ΚΚΕ
αξιοποίησαν αντιφάσεις της πολιτικής του
Κόμματος όταν ήταν Γενικός Γραμματέας ο
Ν. Ζαχαριάδης, καθώς και λαθεμένες
ενέργειές του, όπως οι άστοχες και άδικες
κατηγορίες κατά στελεχών του ΚΚΕ για
συνεργασία τους με τον ταξικό αντίπαλο.
Η παραπάνω αποτίμηση του Ν. Ζαχαριάδη
ως ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ γίνεται ως στοιχείο
κρίσης της ωριμότητας και ικανότητας του
ΚΚΕ στην καθοδήγηση της ταξικής πάλης
σε ιδιαίτερα οξυμένες συνθήκες. Ωστόσο
δεν παραβλέπονται οι αρνητικές
επιδράσεις της ιδεολογικής κατάστασης
και των πολιτικών επιλογών του διεθνούς
κομμουνιστικού κινήματος.
Η 7η Ολομέλεια της ΚΕ (9-13.4.1964)
ενέκρινε το πόρισμα της επιτροπής «για

την υπόθεση του Νίκου
Ζαχαριάδη»,σύμφωνα με το οποίο πολλές
από της ενέργειες του Ν. Ζαχαριάδη
«δημιουργούν σοβαρότατα ερωτηματικά
για το πρόσωπό του σαν ύποπτο, εχθρικό
και επικίνδυνο στοιχείο για το Κόμμα και
το λαϊκό κίνημα, (…) οδηγούν
αναπόφευκτα σε πράξεις που
αντικειμενικά δεν προκαλούν μικρότερη
ζημιά στο Κόμμα και στο λαϊκό κίνημα από
τις πράξεις πρακτόρων του εχθρού.» Το
πόρισμα καταλόγιζε στον Ζαχαριάδη και
ποινικές ευθύνες.
Τρία χρόνια αργότερα, η 11 Ολομέλεια της
ΚΕ (27-30.6.1967) συζήτησε νέο πόρισμα
της Επιτροπής Κομματικού Ελέγχου (ΕΚΕ)
και κατέληξε: «Από την εξέταση της
υπόθεσης Ζαχαριάδη δε βγαίνει ότι ο Ν.
Ζαχαριάδης είναι πράκτορας του
εχθρού.» Κρίνεται ως απαράδεκτο το
γεγονός ότι αυτό το πόρισμα, παρότι είχε
απαλείψει την κατηγορία του πράκτορα,
ωστόσο άφηνε να αιωρείται η υποψία. Ο
απαράδεκτος εξορισμός του σ το
Σοργκούτ, καθώς και όλη η εκεί
μεταχείριση από την ηγεσία του ΚΚΣΕ, με
τη σύμπραξη και της τότε καθοδήγησης
του ΚΚΕ, δε δικαιολογείται εξαιτίας της
λαθεμένης ενέργειας του Ζαχαριάδη να
απευθυνθεί στην ελληνική Δικαιοσύνη για
να δικαστεί.
Το ΚΚΕ επί της ουσίας έχει αποκαταστήσει
τον Νίκο Ζαχαριάδη εδώ και πολλά χρόνια
(μεταφορά και ταφή της σορού του στην
Ελλάδα, δημοσιεύματα κ.ά.). Η
Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ
ακυρώνει όλες τις αποφάσεις της 6ης και
της 7ης Ολομέλειας (1956 και 1957) σε
βάρος του Νίκου Ζαχαριάδη, καθώς και τα
πορίσματα του 1964 και του 1967.
Αποφασίζει την πλήρη αποκατάστασή του
στο ΚΚΕ. 16 Ιούλη 2011»

Σ υ μ π λ η ρ ώ θ η κα ν 4 0 χ ρ ό ν ι α ( 1 η
Αυγούστου 1973) από τη μέρα που έφυγε
από τη ζωή ο Νίκος Ζαχαριάδης. Η σορός
του μεταφέρθηκε στην Ελλάδα και
κηδεύτηκε από την ΚΕ του ΚΚΕ στο πρώτο
νεκροταφείο Αθηνών.
Ο Νίκος Ζαχαριάδης αναδείχθηκε στην
καθοδήγηση του ΚΚΕ (εξελέγη Γενικός
Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ το 1931) σε μια
ταραγμένη και θυελλώδη περίοδο για την

Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Ως
Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ για 25
χρόνια συνέβαλε αποφασιστικά ώστε το
Κόμμα να προσανατολιστεί σωστά στα
προβλήματα και τους αγώνες του λαού, να
στηριχτεί πάνω στις κομμουνιστικές αρχές
και στην εφαρμογή του μαρξισμούλενινισμού, να δυναμώσει τις γραμμές του
και τους δεσμούς του με την εργατική τάξη
και το λαό.
Υπήρξε αταλάντευτος εχθρός της
πλουτοκρατίας και των
αστικοτσιφλικάδων, πιστός στις αρχές του
μαρξισμού-λενινισμού και του
προλεταριακού διεθνισμού.
Βίωσε έντονα το Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και
ενεργά τον Δεύτερο, τον εμφύλιο και την
ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Σοβιετική
Ρωσία.
Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση όντας
μέλος της Κομσομόλ και του ΚΚΣΕ θα
πρωταγωνιστεί ως ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στην
επαναστατική δράση του ΔΣΕ στον
ελληνικό εμφύλιο. Βιώνει τις δικτατορίες
πριν τον πόλεμο στην Ελλάδα και περνά
συνολικά 12 χρόνια στα κάτεργα του
«Ιδιώνυμου» του Βενιζέλου, της
δικτατορίας του Μεταξά και στο Νταχάου.
Ο Νίκος Ζαχαριάδης είχε τη δική του
προσωπική συμβολή στα πλαίσια της
συλλογικής δράσης της ΚΕ του ΚΚΕ σε όλη
αυτή τη πορεία του Κόμματος και του
επαναστατικού κινήματος. Άλλωστε, ο
ίδιος ποτέ δεν ξέκοβε την προσωπική του
δράση από τη συλλογική δουλειά του
Κόμματος. Και στα σωστά και στα λάθη.
Όταν στην 7η Ολομέλεια του 1957, στην
οποία καθαιρέθηκε και διαγράφηκε, πήρε
το λόγο, αναφερόμενος σχετικά στο
ιστορικό πρώτο ανοιχτό γράμμα του προς
τον ελληνικό λαό από την Γενική
Ασφάλεια, είπε ότι ναι μεν το γράμμα ήταν
δικό του αλλά το πολιτικό περιεχόμενό του
«ήταν αποτέλεσμα, συνισταμένη όλης της
δουλειάς του Κόμματος που έκανε
προηγούμενα.»
Αλλά και όταν γύρισε από το Νταχάου,
μετά την λαθεμένη για το Κόμμα και το
κ ίν η μ α Σ υ μ φ ω ν ί α τ η ς Β ά ρ κ ι ζα ς ,
αποτέλεσμα όχι μόνο στρατιωτικής ήττας
το Δεκέμβρη του 1944 αλλά και της
πολιτικής γραμμής του κινήματος και του
Κόμματος από την εποχή ακόμα του
απελευθερωτικού αγώνα, στο ζήτημα της
στρατηγικής και των συμβιβασμών
(Συμφωνίες Καζέρτας, Λιβάνου κλπ.) αλλά
ακόμα και μετά την ήττα του Δεκέμβρη,
του τέθηκε το ζήτημα σε συνέντευξή του
στον «Ριζοσπάστη» (31/5/1945) ότι η
φυλάκισή του στο στρατόπεδο του
Νταχάου σε όλη τη διάρκεια του πολέμου
αποδεικνύει πως η άρχουσα τάξη
αναγνωρίζει και φοβάται την αξία του και
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του στερεί το δικαίωμα να συμμετέχει
άμεσα στον εθνικοαπελευθερωτικό
αγώνα του ελληνικού λαού.
Ο ίδιος απαντά πάνω σ' αυτό: «Χωρίς
αμφιβολία, αν εξαιρέσει κανείς τη Ρωσία
και ίσως την Γιουγκοσλαβία, πουθενά
αλλού, ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας
δεν πήρε τέτοιο φούντωμα, τέτοιο επικό
μεγαλείο, τέτοια έκταση, σε ομαδικό

ηρωισμό, αυτοθυσία και αυταπάρνηση.
Και αυτό σημαίνει ότι καθοδηγήθηκε
λαμπρά ο εθνικοαπελευθερωτικός
αγώνας. Όταν οι συναγωνιστές μου
έλεγαν στο στρατόπεδο Νταχάου ότι η
συμβολή μου θα είχε περισσότερα
αποτελέσματα, τους απαντούσα: Ο
αγώνας αυτός απέδειξε ότι δεν χρειάζομαι
καθόλου. Η ηγεσία του Κόμματος, η
ηγεσία του ΕΑΜ είναι στο ύψος της. Δεν θα
είχα λοιπόν να δώσω, αλλά να πάρω. Και
από αυτή την άποψη, μόνο εγώ ζημίωσα
που στερήθηκα τη μεγάλη τιμή να πάρω
μέρος στο υπέροχο κίνημα της εθνικής
αντίστασης».

Όμως και στην κριτική εξέταση της
κομματικής δράσης και ιδιαίτερα της ΚΕ,
μιλούσε τολμηρά για τα λάθη χωρίς ο ίδιος
να βγάζει τον εαυτό του έξω από αυτά.
Είναι χαρακτηριστικές οι εκφράσεις του
«κάναμε λάθη, κάναμε στραπάτσα». Αλλά
πάντα στην κατεύθυνση να διορθωθούν
τα λάθη, ν' ατσαλώνεται το Κόμμα από
αυτά, να βγάζει συμπεράσματα για να
συνεχίζει πιο ώριμο την πολιτική του
δράση. ( Επιμέλεια Άρης Καρρέρ,
απόσπασμα από το αφιέρωμα του
«Ριζοσπάστη» στον Νίκο Ζαχαριάδη τον
Αύγουστο του 2003)

Στη μνήμη της πολυαγαπημένης μου φίλης Βάσως
Στη μνήμη της Βάσως Μαυρίκου, πιστή
αναγνώστρια του περιοδικού μας
«Καλημέρα», το οποίο στήριξε σε όλη την
σύντομη ζωή της ηθικά και οικονομικά,
δημοσιεύω το ποίημα αυτό το οποίο
έγραψε πριν φύγει από τη ζωή
αναπάντεχα, πολύ νέα. Μου άφησε το
π ο ί η μ α α φ ι ε ρ ω μ έ ν ο σ τ ο ν Ν ί κο
Ζαχαριάδη για να το δημοσιεύσω στο
περιοδικό μας. Από αμέλεια το είχα
ξεχάσει στα συρτάρια μου. Σου ζητώ
συγνώμη, αγαπημένη μου φίλη, Βάσω,
έστω και πολύ αργά το δημοσιεύω σ'
αυτό το τεύχος χωρίς να μπορέσεις κι εσύ
να το διαβάσεις. Οι φίλοι και οι φίλες σου
ποτέ δεν θα ξεχάσουν την ανθρωπιά σου,
τη βαθιά αγάπη για το Κόμμα σου, για το
ΚΚΕ, για τη γενναιοδωρία , για την
καλοσύνη και την σεμνότητα σου. Στη
μνήμη της φίλης μου προσφέρω 100 €
(2.500 κορώνες) στο περιοδικό μας. Η
φίλη σου Τασούλα

ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΡΕ ΓΡΑΜΜΟ ΓΕΙΑ ΣΟΥ
Τα κάστρα του Γεντί Κουλέ τα γκρέμισες
μονάχος,
στις φυλακές της Κέρκυρας ήσουνα ένας
βράχος
και στο Νταχάου όρθιος φάρος κι οδηγητής,
στο Γράμμο ασυμβίβαστος Ένοπλος μαχητής.
Σάλπισες την αντίσταση μέσα απ' τη φυλακή,
παιάνισες το Θούριο Ρήγα Βελεστινλή
κι έσπρωξες το Λαό μας σε νέα εποποιία
με οδηγό το ΚΚΕ σε ένδοξη πορεία.
Χιλιοτραγουδισμένος άφοβος αρχηγόςσ τ ο
Λαιμό, Πρέσπα
που με τις οδηγίες σου ο Λαϊκός Στρατός,
στα χιόνια πολεμούσε και στις βουνοκορφές
κι έγραψε ιστορία από παλληκαριές.
Στις δύσκολες στιγμές σου τις μοναχικές
απ' το Σοργκούτ το φώναζες
“εγώ είμαι κουκουές”
Γεια σου ρε Γράμμο, Γεια σου, που σε πατήσανε
ηγέτες Λαογέννητοι και σε τιμήσανε
σαν τον Ζαχαριάδη και τον Χαρίλαο,
ωσάν τον Μπελογιάννη με το γαρύφαλλο.
Βάσω Γ. Μαυρίκου

(Ευχαριστούμε τον Κώστα Πρωτόπαπα-Κικίτσα για τις φωτογραφίες, η πρώτη είναι από το Λαιμό, Πρέσπα, η Αξιωματική Σχολή του Γενικού
Αρχηγείου του ΔΣΕ με τον πατέρα του, το Γιώργο Πρωτόπαπα-Κικίτσα - επιθεώρηση των τμημάτων, και η 2η φωτογραφία, αντάρτισσα στο Βίτσι)

Κ: Με τα άρθρα που ακολουθούν ανταποκρινόμαστε στο ενδιαφέρον πολλών αναγνωστών στην Τσεχία, οι οποίοι
ήταν νέοι τότε και δεν είχαν καταλάβει το πώς ακριβώς εξελίχτηκαν τα γεγονότα εκείνης της περιόδου.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΤΣΙ-ΓΡΑΜΜΟΥ ΤΟΥ
ΔΣΕ ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΕΛΙ (σελ. 6150)

Η

Συνδιάσκεψη των Κομματικών
Οργανώσεων των τμημάτων του
ΔΣΕ Βίτσι-Γράμμου, που συνήλθε
στις 29-30 του Σεπτέμβρη 1949, αφού
άκουσε και συζήτησε την έκθεση του ΠΓ
της ΚΕ του ΚΚΕ για τη διαμόρφωση στην
πολιτική κατάσταση ύστερα απ' τη μάχη
στο Βίτσι-Γράμμο και τη νέα αποστολή των
τμημάτων Βίτσι-Γράμμου αποφασίζει:
Πρώτο: Εγκρίνει την πολιτική της ηγεσίας
του ΚΚΕ στο διάστημα της νέας
αντίστασης. Επιδοκιμάζει βασικά την
πραχτική καθοδήγηση του αγώνα στα τρία
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χρόνια της νέας ένοπλης λαϊκοαπελευθερωτικής πάλης του λαού της
Ελλάδας, ενάντια στο μοναρχοφασισμό
και τον αμερικανοαγγλικό ιμπεριαλισμό.
Δεύτερο: Εγκρίνει την καινούργια
αποστολή που η καθοδήγηση του ΚΚΕ
καθορίζει για τα τμήματα Βίτσι-Γράμμου
του ΔΣΕ και διαδηλώνει την πιο
ατράνταχτη απόφασή της να δουλέψει με
όλες τις δυνάμεις της για να εκπληρωθούν
ολοκληρωτικά τα νέα καθήκοντα που
μπαίνουν σήμερα μπροστά στα τμήματα
Βίτσι-Γράμμου του ΔΣΕ.

Μαχητές και μαχήτριες, διοικητές και
πολιτικοί επίτροποι εκπλήρωσαν βασικά
το καθήκον τους στο πεδίο της μάχης στο
Βίτσι-Γράμμο και φάνηκαν άξια παιδιά του
λαού. Με την ίδια πίσ τη και
αποφασιστικότητα, μαχητές-μαχήτριες
και στελέχη του ΔΣΕ θα ριχτούν στα
καινούργια καθήκοντα που τους βάζει το
Κόμμα, καθήκοντα που απορρέουν απ' τη
νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε
σήμερα στη χώρα μας και να φανούν πάλι
άξια της εμπιστοσύνης του λαού,
ατσαλώνοντας την ψυχή, το μυαλό και το

κορμί για τους καινούργιους αγώνες, για
την απελευθέρωση της Ελλάδας, αγώνες
που ωριμάζουν και πλησιάζουν.
Οι κομμουνιστές και κομμουνίστριες, που
αντιπροσωπεύονται στη συνδιάσκεψη
αυτή, αποτελούν εγγύηση για την
εφαρμογή στη ζωή των καινούργιων
καθηκόντων που το Κόμμα σήμερα βάζει
μπροστά μας. 30 Σεπτέμβρη 1949 (Αρχείο
ΚΚΕ, Έγγραφο 62641, Υλικά Συνδιάσκεψης
ΚΟ του ΚΚΕ στο Βίτσι-Γράμμο).
Οι εξελίξεις στο ΚΚΕ μετά από τη 12
Ολομέλεια (σ.σ. 556-559)
Αμέσως μετά από τη 12η Ολομέλεια τα
στελέχη που διαφώνησαν κατέλαβαν το
Ραδιοφωνικό Σταθμό «Η φωνή της
Αλήθειας» και μετέδωσαν το μήνυμά τους
(16.2.1968). Στις 19.3.1968, έκλεψαν
μεγάλο μέρος του Αρχείου του ΚΚΕ στο
Σιμπίου και νωρίτερα τα βιβλία που
υπήρχαν στο Γραφείο της Επιτροπής
Διαφώτισης της ΚΕ. Και στις δύο ενέργειες,
στις οποίες επικεφαλής ομάδας ήταν ο
Σταύρος Καρράς, είχαν τη στήριξη της
ρουμανικής κομματικής ηγεσίας και
κρατικής Αρχής. (σημ. 1211. Εκείνη την
περίοδο, οι σχέσεις της Ρουμανίας με τη
Σοβιετική Ένωση ήταν άσχημες. Η ηγεσία
του Ρουμανικού Κόμματος και κράτους
διατηρούσε καλές σχέσεις και υποστήριζε
κινήσεις και κόμματα που διαφωνούσαν
με το ΚΚΣΕ. Έτσι έγινε και με την
αναθεωρητική-φραξιονιστική ομάδα στο
ΚΚΕ. Οι σχέσεις του μετέπειτα ΚΚΕ
Εσωτερικού με το Ρουμανικό Εργατικό
Κόμμα ήταν προνομιακές.). Και ενώ μέχρι
τότε υποβάθμιζαν – έως και εξαφάνιζαν –
το ΚΚΕ υπέρ της ΕΔΑ, ένα διάστημα μετά
από τη 12η Ολομέλεια εγκατέλειψαν την
ΕΔΑ. Στις 20.2.1968 ανακοίνωσαν
δημαγωγικά τη δημιουργία της λεγόμενης
«Ενωτικής Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ»
και μετά από ένα διάστημα ίδρυσαν το
«ΚΚΕ εσωτερικού», δίνοντας ταυτόχρονα
στο ΚΚΕ την ονομασία «ΚΚΕ εξωτερικού».
Δηλαδή όσα υποστήριζε επί δεκαετίες η
αστική προπαγάνδα, ότι το ΚΚΕ ήταν ένας
«ξένος δάκτυλος» που «πρακτόρευε τα
συμφέροντα της Μόσχας» κ.ά., βρήκαν
ιδεολογική κάλυψη με κομμουνιστική
φρασεολογία και προέλευση, σε μια
περίοδο μάλιστα με έντονο
αντικομμουνισμό. Επίσης, εξέδωσαν την
Κομμουνιστική Επιθεώρηση (ΚΟΜΕΠ) και
το Ριζοσπάστη Μαχητή.
Ο ι ε π ι λο γ έ ς τ ο υ ς ε ί χα ν κα θ α ρ ά
κα ι ρ ο σ κο π ι κό χ α ρ α κ τ ή ρ α . Ό τ α ν
εκτιμούσαν ότι θα υπονόμευαν καλύτερα
το ΚΚΕ μέσα από την ΕΔΑ, επέλεγαν την
ΕΔΑ και την Αυγή, προβάλλοντας μάλιστα
τον αυθαίρετο ισχυρισμό ότι η ΕΔΑ
συνέχισε τις καλύτερες παραδόσεις του

ΕΑΜ που διέκοψαν βίαια ο Δεκέμβρης του
1944 και ο ένοπλος αγώνας του ΔΣΕ.
Όμως, από τη στιγμή που εκτίμησαν ότι δε
θα μπορούσαν να υπονομεύσουν
αποτελεσματικά το ΚΚΕ μέσα από την ΕΔΑ,
ίδρυσαν φορέα με κομμουνιστική
ονομασία.
Άλλες ενέργειες στις οποίες προχώρησαν
μετά από τη 12 η Ολομέλεια:
Αμφισβήτησαν τη νομιμότητά της και
οργάνωσαν αντιδράσεις κατά της ΚΕ στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Αξιοποίησαν
κάθε πρόσβαση που είχαν στο ΚΚΕ (στο
μηχανισμό του, στις διεθνείς σχέσεις του
κλπ.), αλλά και στην ΕΔΑ. Χαρακτηριστική
ήταν και η διασπαστική δράση τους στα
στρατόπεδα κρατουμένων της Χούντας,
όπου έσπαγαν ακόμα και απεργίες πείνας
που έκαναν οι κρατούμενοι ενάντια στη
Χούντα κ.ά.
Η ανασυγκρότηση του Κόμματος έδωσε
απάντηση στον αναθεωρητισμό και
επέδρασε θετικά στην εξέλιξη της λαϊκής
πάλης: Το Μάρτη του 1968 εκδόθηκε το
πρώτο φύλλο του παράνομου
Ριζοσπάστη, που τάχτηκε υπέρ των
Αποφάσεων της 12η Ολομέλειας. Επίσης
τάχτηκαν υπέρ το ανασυγκροτημένο
καθοδηγητικό όργανο της Κομματικής
Οργάνωσης Αθήνας (ΚΟΑ) με την
παράνομη εφημερίδα της Αδούλωτη
Αθήνα. Σε μια πορεία συντάχτηκαν με τις
αποφάσεις της 12ης Ολομέλειας η
πλειοψηφία των πολιτικών κρατουμένων
στις φυλακές και τις εξορίες, με πιο
χαρακτηριστική περίπτωση το
μεγαλύτερο στρατόπεδο, το Λακκί της
Λ έ ρ ο υ , ό π ο υ 9 0 5 κο μ μ ο υ ν ι σ τ έ ς
κρατούμενοι, δηλαδή η συντριπτική
πλειοψηφία τους, τάχτηκαν με τη 12η
Ολομέλεια. Κάτι ανάλογο έγινε και στις
οργανώσεις των πολιτικών προσφύγων
στις σοσιαλιστικές χώρες. Αυτά τα
γεγονότα ήταν αποφασιστικής σημασίας
για την πορεία του ΚΚΕ και του λαϊκού
κινήματος.
Το ι σ τ ο ρ ι κ ό κ ε ί μ ε ν ο τ ω ν 9 0 5
κομμουνιστών του στρατοπέδου Λακκί
στη Λέρο είναι το παρακάτω: (1212.
Αρχείο ΚΚΕ, Έγγραφο 61844, Γράμμα 905
κομμουνιστών του στρατοπέδου ΛακκίΛέρου προς το ΠΓ της ΚΕ του Κόμματός
τους 15.8.1969)
«Οι 905 κομμουνιστές του στρατοπέδου
Λακκί-Λέρου, προς το ΠΓ της ΚΕ του
Κόμματός τους.
Αγαπητοί σύντροφοι.
Από τη «Φωνή της Αλήθειας» μάθαμε ότι
το ΚΚΡ (σημ. Κ. Κομμουνιστικό Κόμμα
Ρουμανίας) στο συνέδριό του κάλεσε να
πάρουν μέρος αντιπρόσωποι από τους
αποστάτες του Κόμματός μας (της

φράξιας Παρτσαλίδη-Δρακόπουλου).
Θέλουμε να μεταβιβάσετε τη
διαμαρτυρία μας με τη σύμφωνη γνώμη
σας γι' αυτή την ενέργεια αδελφού
Κόμματος που είναι απαράδεχτη και
ασυμβίβαστη με τις κομμουνιστικές
αρχές. Ιδιαίτερα θα έπρεπε να λάβει
υπόψη του ΚΚΡ τη θέση που βρίσκεται το
ΚΚΕ με τη σκληρή πάλη που διεξάγει
ενάντια στο φασισμό να μπορέσει να
λευτερώσει την Ελλάδα από την
τυραννία. Να δει το μεγάλο κακό που
κάνεις το κίνημά μας όταν
συμπαραστέκεται στους αποστάτες του
ΚΚΕ που αδίσταχτα, για να χτυπήσουν το
Κόμμα μας, δεν εμποδίζονται –
προκειμένου να περάσουν τις
καταχθόνιες επιδιώξεις τους – να
ανταποκρίνονται στα σχέδια της
φασιστικής χούντας που είναι λακές του
ιμπεριαλισμού. Ας ακούσουν οι
σύντροφοι Ρουμάνοι τη φωνή μας μέσα
από το φασιστικό στρατόπεδο που μας
βασανίζουν γιατί στεκόμαστε
ανυποχώρητοι κρατώντας ψηλά τη
σημαία του ΚΚΕ, πιστοί στις αρχές του ΜΛ. (σημ. Κ. Μαρξισμού-Λενινισμού)
Τα αδελφά Κομμουνιστικά Κόμματα
έχουν βασικό τους χαρακτηριστικό τον
προλεταριακό τους διεθνισμό. Αυτή τη
μεγάλη αρχή μας διαπαιδαγώγησε και
μας άφησε κληρονομιά ο μεγάλος μας
Λένιν, αυτό είναι το ακαταμάχητό μας
όπλο.
Δεν μπορεί να συμβαίνει οι αποστάτες
του ΚΚΕ να βρίσκουν στέγη σε αδελφό
μας Κόμμα, με οποιαδήποτε μορφή και
αν παρουσιάζονται.
Καλούμε τους συντρόφους Ρουμάνους
να αναλογιστούνε το προλεταριακό
διεθνιστικό τους χρέος και να μην
κάνουνε παρόμοιες ενέργειες που μας
δυσκολεύουνε και περισσότερο μας
δίνουνε πικρία. Ας σκεφτούνε ότι ακόμα
είναι νωπό το μελάνι που βάλανε την
υπογραφή τους στη Διάσκεψη της
Μόσχας να εκπληρώσουν ατράνταχτα το
διεθνιστικό τους χρέος στον κοινό μας
αγώνα κατά του ιμπεριαλισμού. Είμαστε
βέβαιοι ότι οι σύντροφοί μας δεν θα μας
ξαναφέρουνε σ' αυτή τη δύσκολη θέση
να ξανααισθανθούμε μια τέτοια πικρία.
Με συντρ. χαιρ. Οι 905 Λακκί-Λέρος
15.8.1969
Σημ.: Παρακαλούμε σύντροφοι να
ακουστεί η διαμαρτυρία μας από Φ.Α.
Με σ.χ., 905
Στις καπιταλιστικές χώρες της Ευρώπης
(Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανίας,
Βέλγιο, Σουηδία, Αυστρία κ.ά.), όπου
είχαν εγκατασταθεί και εργάζονταν
εκατον τάδες χι λιάδες Έλ ληνες
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μετανάστες, θύματα της πολιτικής των
αστικών κυβερνήσεων της Ελλάδας, η
κατάσταση διαμορφώθηκε ως εξής:
Υπέρ των Αποφάσεων της 12ης
Ολομέλειας τοποθετήθηκαν οι 35 από τις
36 Κομματικές Οργανώσεις που είχαν
συγκροτηθεί σ την Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία Γερμανίας από το Σεπτέμβρη
του 1967 έως τη 12η Ολομέλεια. Σε άλλες
Οργανώσεις, όπως της Αυστρίας, του
Παρισιού και του Λονδίνου, μεγάλο τμήμα
των οργανωμένων δυνάμεων του ΚΚΕ και
της ΕΔΑ τάχτηκε ενάντια στις Αποφάσεις
της 12ης Ολομέλειας.
Γενικότερα, περνώντας ο καιρός, όλο και
περισσότεροι τοποθετούνταν υπέρ των
αποφάσεων της 12ης Ολομέλειας. Ένα
μ ε γ ά λ ο μ έ ρ ο ς τ ω ν ο π α δ ώ ν κα ι
ψηφοφόρων της ΕΔΑ τοποθετήθηκε με
βάση τη θέση της Σοβιετικής Ένωσης υπέρ
του ΚΚΕ, ενώ σημαντική ήταν η βοήθεια
που δόθηκε στο ΚΚΕ από τα περισσότερα
ΚΚ εξουσίας, καθώς και από τα
περισσότερα ΚΚ των καπιταλιστικών
χωρών.
Η ιστορική σημασία της 12ης Πλατιάς
Ολομέλειας (σ.σ. 560-561)
Στη 12η Πλατιά Ολομέλεια της ΚΕ κρίθηκε
η ιστορική συνέχεια του ΚΚΕ. Αυτό
καθόρισε την ιστορική σημασία της.
Δίχως αμφιβολία, θα ήταν διαφορετική η
πορεία του ΚΚΕ, αν δεν είχε επέλθει η

οριστική ρήξη στη 12η Ολομέλεια ή αν είχε
κυριαρχήσει η δεξιά αναθεωρητική
ομάδα. Η διάσπαση του 1968 ήταν
αναπόφευκτη για τη συνέχεια του ΚΚΕ,
αφού ο αναθεωρητισμός σε αυτό είχε
φ τ ά σ ε ι σ ε π λ ή ρ η ω ρ ί μ α ν σ η κα ι
οργανωμένη έκφραση.
Μετά από τη 12η Ολομέλεια ήρθε στην
πρώτη γραμμή η διακήρυξη της
υπεράσπισης των αρχών του μαρξισμούλενινισμού και του προλεταριακού
διεθνισμού, παρόλες τις αντιφάσεις που
συνέχισε να περιέχει η στρατηγική του
ΚΚΕ.
Στη 12η Ολομέλεια η πλειοψηφία της ΚΕ
μπόρεσε να δει το κομματικό
οργανωτικοπολιτικό πρόβλημα και να
σταθεί στο ύψος των αναγκών, παρά το
πολιτικό προηγούμενο των ευθυνών της
για τις Αποφάσεις του 8ου Συνεδρίου. Που
επισφράγιζαν εκείνες της 6ης Ολομέλειας
(1956) και της 7ης (1957), καθώς και της
8ης (1958) για τη διάλυση των Κομματικών
Οργανώσεων.
Ήταν, λοιπόν, ιστορικής σημασίας το
γεγονός ότι η πλειοψηφία του
καθοδηγητικού οργάνου συσπειρώθηκε
με βάση την ανάγκη να ανασυγκροτηθούν
κα ι ν α δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ο ύ ν ι σ χ υ ρ έ ς
Κομματικές Οργανώσεις, πρώτα απ' όλα
στους χώρους που βρισκόταν η εργατική
τάξη. Η τέτοια στάση ωρίμασε στις
συνθήκες της δικτατορίας, οπότε πέρασε

στην παρανομία και η ΕΔΑ. Έτσι η
π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ η ς Κ Ε κα ι τ ο υ Π Γ
συνειδητοποίησαν ότι δεν είχαν πια άλλο
δρόμο από την οικοδόμηση Οργανώσεων
του ΚΚΕ.
Στις Αποφάσεις της 12ης Ολομέλειας
αναμφίβολα συνέβαλε και η στάση του
ΚΚΣΕ υπέρ της δημιουργίας ΚΚ νέου
τύπου.
Έχει σημασία να τονιστεί ακόμα ότι με
αυτήν την απόφαση η πλειοψηφία της
καθοδήγησης του ΚΚΕ έδειξε πως
διατηρούσε αντανακλαστικά απόκρουσης
του «ευρωκομμουνιστικού»,
αναθεωρητικού και οπορτουνιστικού
ρεύματος.
Αυτή η εξέλιξη επιβεβαίωνε ότι σε μεγάλο
μέρος των στελεχών του ΚΚΕ δεν είχε
ουσιαστικά καταδικαστεί η κληρονομιά
τ ο υ η ρ ω ι κο ύ Δ Σ Ε , π α ρ ό λ ο π ο υ
ακολούθησε τη γραμμή παρέμβασης των
6 ΚΚ στην 6η Πλατιά Ολομέλεια.
Παρά τις αδυναμίες της, η 12η Ολομέλεια
βοήθησε στην ανασυγκρότηση του ΚΚΕ
και στη δημιουργία της ΚΝΕ, στην
οργάνωση του αντιδικτατορικού αγώνα.
Ενίσχυσε τα κομμουνιστικά
χαρακτηριστικά, άφησε παρακαταθήκη
κομμουνιστικά αντανακλαστικά και στις
δεκαετίες που ακολούθησαν. (Από το
Δοκίμιο Ιστορίας του ΚΚΕ 1949-1968, Β'
τόμος)

Βιβλιοπαρουσίαση
Τσέχικα παραμύθια στα ελληνικά

Μία καλαίσθητη έκδοση πρόκειται να κυκλοφορήσει στα ελληνικά με τσέχικα παλιά και νεότερα παραμύθια, που πρόκειται να
ικανοποιήσει μικρούς και μεγάλους και ιδίως τους δεύτερους που θα ξαναθυμηθούν τα παιδικά τους χρόνια.
Πρόκειται για ένα καλαίσθητο βιβλίο που το έγραψαν τρεις παραμυθούδες,
Βέρα Κλώντζα-Γιάκλοβα, Ανδρέα Λάινοβα-Κακογιαννάκη και Μπάρμπορα Ξελίκοβα-Σπαθάρου.
Την εικονογράφηση ανέλαβε η Σοφία Προύσαλη και την επιμέλεια των κειμένων η Εσθήρ Ποθουλάκη, ο Άρης Καρρέρ και η Βέρα
Κλώντζα-Γιάκλοβα.
Αγκαλιά θηλιά.
Εισαγωγή της Βέρας Κλώντζα-Γιάκλοβα
Στεγανά στα οποία προσπαθούν να σε ταιριάξουν
έρα από τα εφτά βουνά, τα εφτά
Ρούχα ραμμένα σε ξένα μέτρα
ποτάμια και μια μεγάλη θάλασσα,
με πατρόν που δεν σου πάει.
β ρ έθ η κα ν μ ι α μ έ ρ α τρ ί α
Κακομοίρη στην άκρη του δρόμου
μείνε ο εαυτός σου.
κορίτσια…» Κάπως έτσι σχεδόν ξεκινάνε
Μη σταματάς να τραγουδάς
όλα τα παραμύθια, και πολλές φορές η
το νανούρισμα της μαμάς.
ίδια η ζωή.
Ας τρελαίνονται οι ξένοι στη ψυχή σου και στη χώρα
Πριν μερικά χρόνια, τρία κορίτσια από την τους!
Τσεχία γεμάτα προσδοκίες, ταξίδεψαν στο Τα βουνά του Τσέχικου Παραδείσου,
νέο τους σπίτι την Κρήτη. Η μια δεν ήξερε το καλντερίμι μπροστά στο παρεκκλήσι της
Βηθλεέμ
την άλλη, αλλά βρέθηκαν τυχαία στην ίδια Κάρλστεϊν από ψηλά.
πόλη, να έχουν παιδιά της ίδιας ηλικίας, Το χρυσό της σκεπής του Εθνικού Θεάτρου
Τελεφερίκ στο Πλάνιε.
να κάνουν παρέα, να ταιριάξουν και να
Κι η μελωδία της Πατρίδας μου
γίνουν αχώριστες φίλες. Στην αρχή η ζωή
λίγο τρύπια στην μνήμη μου.
στη νέα τους χώρα έμοιαζε σαν παραμύθι. Έγινα κατά λάθος ένα νησάκι
Στη ζωή όμως, όπως και στα παραμύθια, στη θάλασσα των κουρσάρων.
δεν είναι όλα ρόδινα και δεν πάνε όλα Μια ψαγμένη κοσμοπολίτισσα
στην οποία τώρα το κάτω χωριό
ρολόι και αρκετές φορές σκέφθηκαν πως:

Π

Σε μια ξένη χώρα είσαι πάντα μοναχός
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θυμίζει Μέκκα.

Κι έτσι κάνανε. Τραγουδούσαν τραγούδια
στα οποία ακούγονταν οι νότες της
μπύρας της κεντρικής Βοημίας και του
κρασιού της νότιας Μοραβίας. Τραγούδια
που μιλούσαν για μυρωδάτα πευκοδάση,
για χωριά με κόκκινες κεραμοσκεπές, για
τις βασιλικές πόλεις με τα κάστρα τους,
βρίσκονται πέρα από την απέραντη
θάλασσα, τα εφτά ποτάμια και τα εφτά
βουνά. Ξαφνικά όλα πήγαν καλύτερα,
θετικότερα, ευκολότερα, αφού όλα τα
παραμύθια έχουν καλό τέλος.
Όλα τα παραπάνω, δεν είναι παραμύθι.
Είναι αλήθεια, η αλήθεια της δικής μας
πορείας. Ανέκαθεν λέγαμε στα παιδιά μας
τσέχικα παραμύθια, τα μαθαίναμε
παιχνίδια που εμείς οι ίδιες παίζαμε σαν
παιδιά στην Τσεχία, τραγουδούσαμε τις
δικές μας μελωδίες, ώσπου ξαφνικά
συνειδητοποιήσαμε πόσο αρέσει στα
παιδιά μας να παίζουμε, να δημιουργούμε
και να διασκεδάζουμε μαζί, πως ανοίγουν
οι ορίζοντές τους, πως ο κόσμος τους
γίνεται μεγαλύτερος με το κάθε
παραμύθι, με το κάθε παιχνίδι, με το πιο
απλό ρεφρέν. Δεν τους προκαλεί καμιά
περιέργεια να μάθουν πως ο διπλανός
τους προέρχεται από άλλη χώρα. Κι αυτό
είναι φυσιολογικό γι' αυτά, επειδή αλλού
είναι διαφορετικά αλλά και πως όλοι οι
άνθρωποι είναι ίσοι. «Τι παραμύθια λένε
εκεί; Θα τους άρεσε να παίζουν μαζί μας
τ ην « Χ ό ν τ ζα ξ ύ π ν α » ; Τ ι τ ρ ώ ν ε ;
Τραγουδάνε κάλαντα; Το παραμύθι για
την «Χρυσομάλλα Πριγκίπισσα» το
ξέρουν; Είναι ερωτήσεις που θέτουν
σχετικά με τα ξένα μέρη… και όσο ο κόσμος
τους μεγαλώνει, τόσο λιγότερος χώρος
απομένει για κακία, ξενοφοβία, ρατσισμό
και μισανθρωπία.
Ακόμα, όσο περισσότερο παίζουμε με τα
παιδιά μας, τόσο ζούμε μαζί τους. Είναι
αποδειγμένο πως τα προβλήματα
συμπεριφοράς εξαλείφονται μετά από
κοινά παιχνίδια ακολουθώντας τον δικό
τους κόσμο, τους δικούς τους κανόνες.
….
Τα παραμύθια στην Τσεχία αποτελούν ένα
σημαντικό κομμάτι της παράδοσης και της
καλλιτεχνικής δημιουργίας του τόπου. Τα
δημοτικά παραμύθια είναι αρκετά
χαρακτηριστικά. Η σημερινή τους μορφή
έχει ρίζες που ανάγονται στον 16ο αιώνα,
όταν η Τσεχία έχασε την ανεξαρτησία της
και το παραμύθι έγινε μέρος της
αντίστασης, πηγή ελπίδας και θετικής
σκέψης. Γι' αυτό το λόγο στα τσέχικα
παραμύθια δεν λείπει η κοινωνική
αλληλεγγύη.
Η διαμάχη ανάμεσα στο καλό και το κακό,
μεταφέρεται σε μάχη ανάμεσα στους
φτωχούς και τους πλούσιους. Οι πλούσιοι
συνήθως είναι γελοίοι. Εκείνοι που τους

νικούν συνήθως, είναι οι απλοί φτωχοί,
ηθικοί και ξύπνιοι άνθρωποι, με ιδιαίτερη
αίσθηση του χιούμορ. Το κακό πολλές
φορές δεν εξοντώνεται, δεν
καταστρέφεται αλλά γίνεται καλύτερο,
συμμορφώνεται.
Σημαντικό ρόλο στα τσέχικα παραμύθια
παίζει ο διάβολος και η κόλαση, δύο
στοιχεία που δεν έχουν όμως σκοπό να
τ ρ ο μά ξο υ ν , ν α φ ο β ε ρ ί σ ο υ ν ή ν '
απειλήσουν. Η κόλαση στην τσεχική
παράδοση είναι υπεύθυνη για την τάξη
και την ισορροπία στον κόσμο και τιμωρεί
μόνο αν δεν υπάρχει άλλο περιθώριο.
Στην αρχή του 19ου αιώνα, οι Τσέχοι
εθνογράφοι, άρχισαν να συλλέγουν και να
καταγράφουν δημοτικά παραμύθια.
Π ο λ λά α π ' α υ τ ά ε π έ ζ η σ α ν σ τ ην
παραδοσιακή τους μορφή μέχρι σήμερα,
όπως για παράδειγμα «Η Χρυσομάλλα
Πριγκίπισσα», «Η Τύχη και ο Νους», ο
«Μπάγιαγια», «Ο Μακρής, ο Φαρδύς και ο
Μακροβλέπης», «Οι τρεις χρυσές τρίχες
(ακτίνες) του γέρου Ήλιου», ενώ άλλα
τροποποιήθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν.
Στα τέλη του 19ου αιώνα, άρχισαν να
εμφανίζονται καινούργια έντεχνα
παραμύθια στη σύγχρονη λογοτεχνία. Η
παράδοση αυτή συνεχίζεται μέχρι
σήμερα. (Δεκαετία του 1950: «Η
Ψηλομύτα Πριγκίπισσα», «Κούμπα ο
Καλόκαρδος», και «Φέλιξ ο
Καβουροτσέπης». 1970: «Γιατί η θάλασσα
είναι αλμυρή;», «Ζήτω τα φαντάσματα!»).
Πολλά από τα τσέχικα παραμύθια έγιναν
ταινίες οι οποίες παρακολουθούνται από
γενιές. Τα πρώτα, όπως η «Ψηλομύτα
Πριγκίπισσα», γυρίστηκαν ταινία στην
δεκαετία του 1950 και μέχρι σήμερα δεν
χάσανε την φρεσκάδα τους και την
επικαιρότητά τους. Τα Χριστούγεννα
ολόκληρες οικογένειες από κοινού,
παρακολουθούν στην τηλεόραση αυτές
τις «παραμυθένιες» ταινίες ενώ πολλές
ατάκες προστέθηκαν στην καθημερινή
γλώσσα. Η παραδοσιακή μορφή του
παιδικού βιβλίου είναι ο λεγόμενος
«Κώδικας Παραμυθιών» ο οποίος
συνήθως περιλαμβάνει παραμύθια για
μικρά παιδιά, παραδοσιακά παραμύθια,
ποιήματα, τραγούδια, παιχ νίδια,
αινίγματα ή ακόμα και παροιμίες. Τον πιο
φημισμένο Κώδικα έγραψε ένας από τους
πιο σημαντικούς ποιητές της χώρας, ο
Τσέχος Φραντίσεκ Χρουμπίν το 1957.
Το βιβλίο αυτό με την εικονογράφηση ενός
άλλου μεγάλου καλλιτέχνη, του Γίρζι
Τρνκα, εκδίδεται τότε τακτικά και σχεδόν
κάθε οικογένεια κατέχει ένα αντίτυπο
συνήθως αρκετά φθαρμένο από την πολύ
χρήση.
Εμείς αρχικά δεν είχαμε σκοπό να
γράψουμε βιβλίο. Απλά παίζαμε και

περνούσαμε καλά με τα παιδιά μας, μέχρι
το υλικό που συλλέξαμε, ξεκίνησε τον
δρόμο του. Μάλιστα τα παιδιά μας Εύα,
Τ α τ ι ά ν α , Κ λ εά ν θ η , Θ ο δ ω ρ ή ς κα ι
Οδυσσέας πήραν δραστήρια μέρος στην
τελική επιλογή των παραμυθιών κι έτσι το
περιεχόμενο του βιβλίου που πρόκειται
να εκδοθεί, έχει τις καλύτερες συστάσεις
και εγγυήσεις.
Παράλληλα δημιουργήσαμε κι έναν
ισότοπο (Μάμα, μπαμπά, ελάτε να
π
α
ί
ξ
ο
υ
μ
ε
!
(http:mamampampaelate.blogspot.com)
όπου αναρτούμε κι άλλες δραστηριότητες
για παιδιά, απόψεις ψυχολόγων, ενώ
παρουσιάζουμε παιδικά βιβλία, ταινίες
και συνταγές.
Βέρα Κλώντζα-Γιάκλοβα

Κυκλοφορία του βιβλίου
«Oι αντίθετοι»,
του Διονύση Κονταρίνη
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, Σχήμα:
24x17, Σελίδες: 312, ISBN: 978960-6798-85-6
Τιμή: $ 20.00
Την τραγική ιστορία δύο παλικαριών, δυο
Ελλήνων που βρέθηκαν σε αντίπαλα
στρατόπεδα και βίωσαν την πιο μεγάλη
κατάρα που μπορεί να δώσει ο Θεός σε
μ ι α χ ώ ρ α , τ ο ν Ε μ φ ύλ ι ο π ό λ ε μ ο
παρουσιάζει με αριστοτεχνικό τρόπο ο
παλαίμαχος δημοσιογράφος της
ομογένειας κ. Διονύσης Κονταρίνης, στο
νέο του βιβλίο με τίτλο «Οι Αντίθετοι».
Τον εμφύλιο πόλεμο όπου σκοτώνει ο
πατέρας το παιδί και ο αδελφός τον
αδελφό. Ο Φώτης του Εθνικού στρατού
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και ο Λευτέρης του Δημοκρατικού
«συναντιούνται» πάνω στα βουνά του
Γράμμου τραυματισμένοι και οι δυο και
εγκαταλελειμμένοι μια και θεωρήθηκαν
νεκροί από τους συναδέλφους ή τους
συντρόφους τους. Και εκεί βιώνουν την
φρίκη του εμφυλίου. Με αριστοτεχνικό
τρόπο ο συγγραφέας παρουσιάζει τα
διφορούμενα συναισθήματα και των δύο
που η μια λογική, η διανοητική, ο νόμος,
επιβάλει την εξόντωση του αντιπάλου και
η άλλη λογική, η συναισθηματική, βλέπει
το παράλογο του πράγματος μια και ο
αντίθετος είναι Έλληνας, συνομήλικος,
ομόγλωσσος και ομόθρησκος.
Η αρχέγονη πάλη της Αντιγόνης και της
Ισμήνης ξανά στο προσκήνιο. Και εδώ οι
δυο πρωταγωνιστές, απλοί συνηθισμένοι
άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή,
καλούνται να πάρουν αποφάσεις που
αντικρούονται μεταξύ τους. Πού
σταματάει η φρίκη και που αρχίζει η
λογική ;
Και πια λογική πρέπει να επικρατήσει ;
Η καρδιά όμως άλλα φρονεί.
Οι αντίθετοι, ομονοούν και από αντίπαλοι
γίνονται φίλοι και συνοδοιπόροι στον
αγώνα πλέον της επιβίωσης. Ο ένας
βοηθάει τον άλλον για να αντέξουν και να
επιβιώσουν ζώντας στα αφιλόξενα
κακοτράχαλα βουνά της περιοχής σε μια
κοινή πλέον προσπάθεια να περάσουν τα
σύνορα με την Αλβανία. Η Τύχη τους όμως
τους επιφυλάσσει και άλλες κακουχίες.
Και οι δύο παράνομοι πλέον, και από τα
δύο στρατόπεδα, γιατί δεν εξόντωσαν τον
αντίθετο και δεν έθρεψαν το είναι τους με
το αίμα του αντιπάλου, βρίσκονται
κυνηγημένοι από τον Εθνικό στρατό μια
και τα ίχνη που άφηναν πίσω τους ήταν

Μουσική

ικανά για να τους εντοπίσουν. Όλοι οι
κάτοικοι της περιοχής φί λοι και
συμπαραστάτες στην προσπάθειά τους. Ο
Εθνικός στρατός, με μια ολόκληρη
διμοιρία, εχθρός τους. Οι Άγγλοι διοικητές
στυγνοί. Εξοντώστε τους! Τριάντα
άνθρωποι σε ένα αγώνα για να
εξοντώσουν δυο νέους ανθρώπους που
τόλμησαν να ακούσουν την καρδιά τους
και στασίασαν απέναντι στην στρεβλή
λογική του νόμου.
Τι θα γίνει όμως με τον Φώτη και τον
Λευτέρη ;
Θα γλιτώσουν ;
Θα περάσουν τα σύνορα με την Αλβανία
για να κερδίσουν την ζωή τους;
Ανεξάρτητα όμως από την Τύχη των δύο
πρωταγωνιστών ένα είναι το επιμύθιο της
ιστορίας που περιγράφεται στο βιβλίο. Ο
νόμος, ο νόμος του ισχυρού, ο νόμος που
επιβάλλουν οι "σύμμαχοι", οι "φίλοι" και
οι "σωτήρες" μας, ο νόμος που
υπερασπίζονται οι εγκάθετοι προδότες
και χαμαιλέοντες δεν αφήνει κανένα
περιθώριο στη συνείδηση. Εκτελείς και
βγαίνεις παραπονούμενος. Δεν υπάρχουν
συναισθήματα, δεν υπάρχουν αξίες.
Υπάρχουν μόνο διαταγές. Όσο σκληρές και
απάνθρωπες και αν είναι, είναι διαταγές
που επιβάλλονται από τους ισχυρούς και
υπερασπίζουν συγκεκριμένα
συμφέροντα.
Ο Συγγραφέας
κ. Διονύσιος Ε.
Κονταρίνης, γεννήθηκε στην Πάτρα (με
Κεφαλλονίτικες ρίζες), μεγάλωσε στην
Κέρκυρα και έχει ζήσει σε πολλά μέρη της
Ελλάδας.
Πρωτοεμφανίστηκε στα
ελληνικά γράμματα με συνεργασίες σε
π α ι δ ι κ ά
π ε ρ ι ο δ ι κ ά .
Ένα γεγονός στα μαθητικά του χρόνια τον

Σίγησε η αισθαντική φωνή του

Ο

διάσημος τραγουδιστής
ελληνοεβραϊκής καταγωγής
(γαλλικής υπηκοότητας) Ζωρζ
Μουστακί (πραγματικό όνομα Γιουσέφ
Μουστακί) πέθανε χτες, σε ηλικία 79 ετών,
στη Νίκαια της Γαλλίας, όπου ζούσε τα
τελευταία χρόνια, απέχοντας από το
τραγούδι, για λόγους υγείας.
Ο Ζωρζ Μουστακί γεννήθηκε στην
Αλεξάνδρεια, στις 3 Μάη 1934. Οι γονείς
του κατάγονταν από την Κέρκυρα. Στην
Αλεξάνδρεια είχαν βιβλιοπωλείο και
έρχονταν σε επαφή με πολλές κουλτούρες.
Στο σπίτι μιλούσαν κατά κανόνα ιταλικά,
αλλά ο γιος στους δρόμους με τα άλλα
παιδιά μιλούσε αραβικά. Οι γονείς του
έδωσαν στον Ζωρζ Μουστακί και στις
αδερφές του γαλλική παιδεία, βάζοντάς

20

τον σε γαλλικό σχολείο. Ομως, δεν
απαρνήθηκε τις ελληνικές ρίζες του, αν και
δε διδάχθηκε την ελληνική γλώσσα. Ο
ίδιος έλεγε για την καταγωγή του: «Είμαι
Ελληνας από πατέρα, μητέρα και παππού,
με ρίζες στη Μικρά Ασία, τα Ιωάννινα, τη
Ζάκυνθο και την Κέρκυρα. Η Αλεξάνδρεια,
αν και μου χάρισε τον κοσμοπολιτισμό των
Πτολεμαίων, με απομάκρυνε από την
ελληνικότητά μου».
Το 1951 πήγε στο Παρίσι. Εντυπωσιάστηκε
από τον τραγουδοποιό Ζωρζ Μπρασέν, ο
οποίος μάλιστα τον βοήθησε ουσιαστικά,
καθώς τον παρουσίασε στο γαλλικό κοινό,
που άλλαξε το όνομά του από Γιουσέφ σε
Ζωρζ. Τραγούδησε σε πολλές γλώσσες:
Γαλλικά, ιταλικά, ελληνικά, πορτογαλικά,
ισπανικά, αγγλικά και αραβικά. Τα

έφερε στο χώρο της δημοσιογραφίας την
οποία υπηρέτησε για σαράντα δύο
χρόνια.
Εργάσ τηκε επίσης σ τον ελληνικό
κινηματογράφο για μια 10/ετία σαν
σ ε ν α ρ ι ο γ ρ ά φ ο ς κα ι σ κ ην ο θ έ τ η ς .
Το 1969 μετανάστευσε στις ΗΠΑ και
εργάστηκε στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ σαν
συντάκτης και στα περιοδικά GREEKAMERICAN REVIEW και ESTIATOR σαν
αρχισυντάκτης. Παράλληλα
συνεργαζόταν με τις εφημερίδες
ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ του Σικάγου, GREEKAMERICAN NEWS της Πενσιλβανίας και
ΠΑΤΡΙΔΕΣ TOY Τορόντο Καναδά.
Το 2002 ανέλαβε την έκδοση και την
αρχισυνταξία του περιοδικού PANGREGORIAN της ομώνυμης εταιρείας των
ο ργ α ν ω μ έ ν ω ν Ε λ λ ην ο α μ ε ρ ι κα ν ώ ν
εστιατόρων.
Συνεργάζεται με πολλές ηλεκτρονικές
εφημερίδες σε όλο τον κόσμο.
Έχει εκδώσει τρία βιβλία. Τη συλλογή
ομογενειακών διηγημάτων ΟΙ ΑΓΚΥΡΕΣ, τα
ιστορικά ντοκουμέντα ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΔΟΞΑΣ και το οδοιπορικό Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ
Κ
Α
Σ
Τ
Ρ
Ο
Υ
.
Είναι από τα ιδρυτικά στελέχη της ΕΝΩΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΠΕΝΤΕ ΗΠΕΙΡΩΝ. (Ε.Λ.Σ.Π.Η.)
EΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ:
- Οι Άγκυρες, Νέα Υόρκη 1999
- Στα Χρόνια της Δόξας, Νέα Υόρκη 2002
- Η Γειτονιά του Κάστρου, Νέα Υόρκη 2004
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ:
- Τα Γράμματα της Χριστίνας,
Μυθιστόρημα
- Στα Χρόνια του Πολέμου, Μυθιστόρημα
- Λίγα Σοβαρά και πολλά Αστεία,
Διηγήματα

εκατοντάδες τραγούδια του έχουν
ρομαντικό ύφος και οι στίχοι του είναι
ποιητικοί.
Εκτός από τον ίδιο, τα τραγούδια του
έχουν τραγουδήσει σπουδαίοι
τραγουδιστές και τραγουδίστριες, όπως η

Εντίθ Πιαφ, η Δαλιδά, η Μπαρμπαρά, η
Μπριζίτ Φοντέν, ο Χέρμπερτ Παγκανί, κ.ά.
Τη δεκαετία του '60 μετέφρασε στα
γαλλικά και τραγούδησε τραγούδια του
Μ ά ν ο υ Χ α τ ζ ι δ ά κ ι . Το 1 9 7 0
πρωταγωνίστησε με τον Μίκη Θεοδωράκη

στην ταινία μικρού μήκους του Ροβήρου
Μανθούλη «Είμαστε δυο», στην οποία
τραγουδά, στα γαλλικά, τα τραγούδια που
έγραψε ο Μίκης στη φυλακή. (από «Ρ»,
25.5.2013)

Μαγειρεύουμε μαζί...
Μελιτζάνες παππυτσάκια με τη Χριστίνα Πατουλιά
Υλικά:
·
4 μελιτζάνες
·
1 κρεμμύδι
·
½ κιλό κιμά
·
1 χυμό ντομάτας
·
5 κουταλιές της σούπας αλεύρι
·
2 κούπες γάλα
·
2 κουταλιές βούτυρο
·
Ελαιόλαδο
·
Αλάτι και Πιπέρι
·
Βασιλικό
·
Μοσχοκάρυδο
·
Τριμμένη φρυγανιά-Τυρί τριμμένο (προαιρετικά)
Διαδικασία:
Για τις μελιτζάνες:
Πλένουμε τις μελιτζάνες, τις κόβουμε κάθετα στην μέση και τις
βάζουμε σε μία λεκάνη με νερό και λίγο αλάτι για 30 λεπτά.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200 βαθμούς. Ψήνουμε τις
μελιτζάνες μέχρι να μαλακώσουνε, τις αφήνουμε να κρυώσουνε
και παίρνοντας ένα κουτάλι του γλυκού αφαιρούμε το εσωτερικό τους.
Για τον κιμά:
Σε μια κατσαρόλα τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι και έπειτα τον κιμά. Όταν ο κιμάς έχει πάρει ένα καφετί χρώμα ρίχνουμε το αλάτι, το πιπέρι,
τον βασιλικό και την ντομάτα. Συμπληρώνουμε λίγο λάδι και 1 κούπα νερό και το αφήνουμε να βράσει σε χαμηλή θερμοκρασία.
Για την μπεσαμέλ:
Λιώνουμε το βούτυρο και ρίχνουμε το αλεύρι. Ανακατεύουμε και προσθέτουμε λίγο-λίγο το γάλα. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και το
τριμμένο μοσχοκάρυδο ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να γίνει μια πηχτή λεία κρέμα.
Γεμίζουμε τις μελιτζάνες με τον κιμά και βάζουμε από πάνω την μπεσαμέλ. Προαιρετικά ρίχνουμε από πάνω τριμμένη φρυγανιά ή
τριμμένο τυρί ή και τα δύο και ψήνουμε στους 200 βαθμούς μέχρι η μπεσαμέλ μας να πάρει ένα χρυσοκαφέ χρώμα.
Καλή όρεξη!

Και ΚΕΦΤΕΔΕΣ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ της Ντίνας Φασούλη από το Κεφαλοχώρι Ιωαννίνων
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να μας στείλουν φωτογραφία και τις συνταγές τους από τους κεφτέδες που αυτοί φτιάχνουν.
Υπάρχουν πολλές συνταγές για κεφτέδες…
ΥΛΙΚΑ:
1 ½ κιλό κρεμμύδια
4-5 σκελίδες σκόρδο
Κορόμηλα στεγνά
Λάδι και νερό
Αλάτι και πιπέρι
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΦΤΕΔΕΣ:
850 γμ κιμά πρόβειο ή μοσχαρίσιος ανάμικτος με χοιρινό κρέας
1 κρεμμύδι
Λίγο μαϊντανό
1 αυγό
Ρίγανη
Λίγο τραχανά
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Αλάτι και πιπέρι μαύρο και κόκκινο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Ετοιμάζουμε τους κεφτέδες. Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια και τα κόβουμε σε λεπτές φέτες. Τα σοτάρουμε μαζί με τα σκόρδα σε λάδι και
ρίχνουμε νερό και τα κορόμηλα. Τηγανίζουμε ελαφρά τους κεφτέδες και τους προσθέτουμε στα κρεμμύδια. Αφήνουμε να βράσουν
μέχρι να μείνουν μόνο με την σάλτσα τους.
Καλή όρεξη.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Γράφει ο Πέτρος Τσιρώνης από
την Τσεχία
ΠΑΡΑΔΌΣΕΙς ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΊΕς

Η

προφητεία του
Λ α ό ν ι κ ο υ
Χαλκοκονδύλη,
που έζησε την πτώση της
Β υ ζ α ν τ ι ν ή ς
Αυτοκρατορίας, για το μέλλον των
υποδουλωμένων ομοεθνών του ήταν
πως: «Tα τέκνα των Ελλήνων θα
συγκεντρωθούν και θα συστήσουν
κράτος δικό τους και θα ζουν τη ζωή
τους με τρόπο που θα αρέσει στους
ίδιους και θα θαυμάζουν οι ξένοι…»
Makedonie: Existují tři teorie pro
etymologii názvu Makedonie:
Podle Hérodota byli Makednoí jedním
z dórských kmenů. Jméno
pravděpodobně pochází z Dórského
adjektiva μακεδνός makednos, tj.
“vysoký”, protože Makedonci a jejich
předci byli považováni za vysoké lidi.
Adjektivum použil i Homér v Odyssei
(7.105f), když popisoval vysoký
topolový strom, Aristofanés ve své
komedii Ptáci jím popisoval zeď
postavenou ve fiktivním městě.
Starověcí Makedoňané byli svým
původem pravděpodobně příbuzní
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Řekům, pocházeli z tzv. severořeckých
kmenů jakými byli také Epiróti a mluvili
severním dialektem starořečtiny. Od
jižních Řeků, s nimiž přišli Makedonci
do pevného styku v průběhu 6. stol. př.
n. l. převzali kulturu a také aténskou,
attickou řečtinu, která později
nahradila původní severořecký dialekt.
(Podle Wikipedie).
Στα τελευταία τεύχη του περιοδικού
της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας
«Καλημέρα», αρθρογράφοι γράφουν
για σοβαρά ιστορικά προβλήματα. Το
περιοδικό προσφέρει και τον διάλογο
για την ελληνική Ελλάδα, στην οποία
συμπεριλαμβάνεται εδώ και πάνω
από 2500 χρόνια και η ιστορική της γη,
η Μακεδονία. Σχεδόν το ένα τέταρτο
(πληθυσμός 2,700.0000) των Ελλήνων
από τα αρχαία χρόνια κατάγονταν και
κατάγετε από την Μακεδονία. Κι εγώ,
και οι γονείς μου, και οι πρόγονοί μας καταγόμαστε από αυτή την ελληνική
γωνιά της Ελλάδας. Είναι η Πατρίδα
μας ή το θέλουμε ή δεν το θέλουμε.
Από αυτά τα χώματα στην ιστορία
πέρασαν δεκάδες, μάλλον
εκατον τάδες ξένοι εχθροί, τα
κα τ ά κ τ η σ α ν γ ι α δ ε κά δ ε ς κα ι
εκατοντάδες χρόνια, αλλά αυτό δεν
σημαίνει, ότι έγιναν πατρίδα τους, ότι
έχουν το δικαίωμα να την κηρύξουν

πατρίδα τους. Οι πατρίδες δεν
γεννιούνται και δεν πεθαίνουν με το
έτσι το θέλω ή με φαρισαίες κηρύξεις
και ανιστόρητες αρπαγές ιστορικών
γεγονότων και ξένων κληρονομιών.
Καλά θα ήταν ο κάθε λαός, το κάθε
έθνος να σέβεται τις δικές του εθνικές
και λαϊκές κληρονομιές, τον δικό του
πολιτισμό, αλλά επίσης να σέβεται
ειλικρινά και τις κληρονομιές και τον
πολιτισμό των άλλων λαών και εθνών.
Δεν υπάρχει και δεν θα πρέπει να
υπάρχει πρόβλημα ξένης Μακεδονίας
και ξένων Μακεδόνων, διότι αυτή η
επαρχία ήταν πάντα ελληνική με το
όνομα, με τον πληθυσμό της, με τους
βασιλιάδες και κυβερνήτες, με την
γλώσσα και ιστορία της, με τις
παραδόσεις και τον πολιτισμό της.
Από αυτόν τον τόπο πέρασαν
μυριάδες εχθροί – Πέρσες, Ρωμαίοι,
Σλάβοι, Φράγκοι, Τούρκοι, Γερμανοί
κ.α., αφήνοντας πίσω ερείπια και
καταστροφές. Οι περισσότεροι από
αυτούς δεν φέρανε και δεν άφησαν
πίσω τους πολιτισμό και σχεδόν
τίποτες το θετικό.
Ο ι π ό λ ε ι ς κα ι τ α χ ω ρ ι ά τ η ς
Μακεδονίας με τον ιστορικό τους
ελ ληνικό πληθυσμό υπάρχουν
χιλιάδες χρόνια – παράδειγμα η
Καστοριά είναι μια από τις

αρχαιότερες ελληνικές πόλης με το
αρχαίο όνομα Κέλετρων και με το
μεσαιωνικό όνομα Καστοριά (από
τους κάστορες ή από το όνομα του
μυθικού ελληνικού ήρωα Κάστωρα
καταγόμενος από το Άργος της
Πελοποννήσου).
Είναι σήμερα παράλογο να
υποστηρίζουν παράδειγμα οι Ρωμαίοι
– Λατίνοι, οι Τούρκοι, Κέλτες ή οι
Σλάβοι, ότι η Καστοριά είναι δική τους
πόλη μόνο και μόνο επειδή την

Μακεδονίας, που σήμερα συνδέετε με
το τεχνητό πρόβλημα των βόρειων
γειτόνων μας, που περήφανα
αξιώνουν να ονομάζονται και αυτοί
Μακεδόνες και απόγονοι του Μέγα
Αλέξανδρου, των προγόνων του
Λυνκαιστών και του αρχαίου Έλληνα
μυθικό ήρωα Ηρακλή, από τον οποίο
κα τ ά γ ο ν τ α ν ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι
βασιλιάδες της Μακεδονίας. Ο κάθε
μέτριος μαθητής του λυκείου γνωρίζει
καλά, ότι οι Μακεδόνες έχουν τις ρίζες
τους βαθιά στο παρελθόν και
εξελίχτηκαν σύγκαιρα και πλάγι με τον
πολιτισμό της Στερεάς Ελλάδας, της
Αττικής, της Πελοποννήσου, της
Κρήτης ή των νησιών του Αιγαίου και
του Ιόνιου πελάγους, μάλλον πλάγι
στην ιστορία και στις εξελίξεις
ολόκληρου του ελληνισμού της
Μεσογείου – τουλάχιστον δύο

πολιόρκησαν και την κατοίκισαν (με
τον ελληνικό πληθυσμό) για λίγα ή
πολλά χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο δεν
έχει κανείς το δικαίωμα να την κηρύξει
σαν „πατρίδα“ του. H Ελλάδα από την
Θράκη ως το Γαϊδαρονήσι της Κρήτης
και από τα Γιάννενα ως το τελευταίο
ανατολικό νησί του Αιγαίου, πρέπει να
είναι πατρίδα για όλους τους πολίτες,
που αισθάνονται Έλληνες και είναι
αφοσιωμένοι να την οικοδομήσουν
και να την υπερασπίσουν, αν θα τεθεί
ανάγκη.
Θα ήθελα να ρωτήσω τους
συνάδελφους Σλάβους
διανοούμενους ή και όλους τους
πολίτες ελληνικής καταγωγής, που
υποστηρίζουν τις σημερινές κινήσεις
της κυβέρνησης της FYROM, αν όλοι
αυτοί ειλικρινά αισθάνονται σαν
πολίτες της Ελλάδας ή της FYROM; Αν
πραγματικά ειλικρινά αισθάνονται
σαν Έλληνες, γιατί προσπαθούνε με
τόσο θάρρος να υποστηρίζουν τα
προβληματικά και απαράδεκτα
αιτήματα των βόρειων γειτόνων;
Θέλω ακόμα να εκφράσω λίγες
απόψεις πάνω στο πρόβλημα της

χιλιάδες χρόνια π. Χ., ενώ η ιστορία
των Σλάβων στα Βαλκάνια και της
κεντρικής Ευρώπης ξεκινά στον 6 και 7
αιώνα μ.Χ. Είναι γελοίο να μιλάμε
σήμερα για τον Μέγα Αλέξανδρο ή τον
πατέρα του Φίλιππα Β', πως είναι
πρόγονοι των βόρειων Σλάβων και να
τους χτίζουνε προτομές και μνημεία
στα Σκόπια και αλλού, να ονομάζουνε
πλατείες και οδούς με τα ονόματα
τους ή να τυπώνουνε χάρτες με τα
σύνορα της ΠΓΔΜ, που φτάνουν ως το
Αιγαίο με το επίκεντρο την
Θεσσαλονίκη, που ιδρύθηκε το 315 π.
Χ., δηλαδή χίλια διακόσια χρόνια πριν
κατέβουν οι Σλάβοι στα Βαλκάνια.
Σήμερα πολλοί βόρειοι Σλάβοι
γείτονες παίζουν το ίδιο παιχνίδι και
με τους Έλληνες διανοούμενους της
μεσαιωνικής εποχής Κωνσταντίνο και
Μεθόδιο από την Θεσσαλονίκη, οι
οποίοι έσπειραν τον χριστιανισμό και
τον ελληνικό πολιτισμό μέσων του
ελληνικού αλφαβητάριου και των
μ ε τ α φ ρ α σ μ έ ν ω ν σ τ α σ λ ά β ι κα
χριστιανικών βιβλίων ανάμεσα στους
Σλάβους της Ρωσίας, της ΤσεχίαςΜοραβίας και των Βαλκανίων τον 9 και

10 αιώνα μ. Χ.
Πολλά αρχαιολογικά ευρήματα
ελληνικής και ρωμαϊκής καταγωγής,
που βρίσκονται στο έδαφος της ΠΓΔΜ
δεν παριστάνονται σαν ελληνικά και
δεν υπάρχει καμία αναφορά ότι τα
“αρχαιολογικά πλούτη” στην χώρα
αυτή ανήκουν σε διάφορες ελληνικές
και ρωμαϊκές ιστορικές περιόδους αιώνες πριν οι Σλάβοι φτάσουν στην
περιοχή της σημερινής ΠΓΔΜ”.
Νομίζω, ότι η ιστορία δίνει την
ευκαιρία σε όλους να εκφράσουν
δημόσια την γνώμη τους, αλλά πρέπει
τα αποτελέσματα να βασίζονται σε
αντικειμενικά στοιχεία. Η ιστορία
είναι ανοιχτό αλώνι, στο οποίο πρέπει
σοβαρά, αντικειμενικά και
επισ τημο νικά να λύνον ται τα
γεγονότα του παρελθόντος. Στο αλώνι
της ιστορίας έχουμε όλοι την ευκαιρία
να φέρουμε στο φως τα θετικά και
αρνητικά στοιχεία του παρελθόντος.
Σήμερα μπήκαμε στον 21ο αιώνα και
βρισκόμαστε περίπου 70 χρόνια από
το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου
Πολέμου, γεμάτου μίσος και τεράστια
εγκλήματα, που έπραξε ο φασισμός,
ναζισμός και μιλιταρισμός σε όλο τον
κόσμο. Οι κατακτητές πράξανε τα
ε γ κ λ ή μα τα , ο ι κα τα κ τ η μ έ ν ο ι
αγωνίστηκαν για την λευτεριά τους.
Ανάμεσα στους κατακτημένους ήταν
κα ι ο ι Έ λ λ η ν ε ς , π ο υ η ρ ω ι κά
πολέμησαν τους κατακτητές
(Γερμανούς, Ιταλούς και Βούλγαρους)
φέρνοντας στον αγώνα 850 χιλιάδες
θύματα. Αυτός ο τρομακτικός πόλεμος
έγινε καθρέφτης για όλους τους λαούς
- και καλό μάθημα και παράδειγμα για
το μέλλον. Νομίζω, ότι τα σύνορα που
χαράχτηκαν ύστερα από το τέλος
αυτού του πολέμου πρέπει να
σέβονται και να συντηρούνται, για να
αποφεύγουμε νέες άσχημες
περιπέτειες και συγκρούσεις. Τα
Βαλκάνια, που σ τη τελευταία
δεκαετία έγιναν πάλι κάδος γεμάτος
μπαρούτι, πρέπει να αποφεύγουν
νέες συγκρούσεις και εχθρότητες. Η
Μακεδονία δεν πρέπει έστω και
ρητορικά να γίνει φιτίλι εχθροτήτων
και μίσους.
Όπως τα παιδιά της αρχαίας Ελλάδας
χόρευαν το „συρτάκι“ τους, κάλλιο και
εμείς σήμερα να είμαστε όλοι
ενωμένοι στον χορό παρά να
βρισκόμαστε στα χαρακώματα.
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Στα τέλη του 19 αιώνα επισκέφτηκε
την Ελλάδα ο γνωστός Τσέχος
περιηγητής δόκτορας Jiří Guth, o
οποίος στο βιβλίο του, που έγραψε,
έκφρασε ειλικρινά την ευγνωμοσύνη
και την αγάπη του για την „ελληνική
γη“, στην οποία φυσικά κατάγετε και η
Μακεδονία. Στον πρόλογο του βιβλίου
του γράφει (στα τσέχικα]:
Po předchozí návštěvě Chorvatska
vypráví své první dojmy: „… A teprve
čtvrtý den vidíme starou zem řeckou,
jejíž pohled rozrušuje až základy mého
nitra.
Stará zemi řecká! Co představ
ušlechtilých vybavuješ ve mně, co
krásy duševní, co hrdinství a vlastností
vzácných!
Tak s divným pocitem se k tobě blížím, s
pocitem, který značí bezmeznou úctu a
neskonalý obdiv, ale také s pocitem,
který s trpkostí je smíšen; lítost nad tím
jak nedovedli jsme pochopiti tvojí
velikost, hledajíce ji jen v pouhých
slovíčkách.
Kolikrát po všechen ten čas, co kráčel
jsem po tvé klasické půdě, mráz projel
mně po zádech, když vzpomněl jsem,
kterak nedovedl jsem pochopiti tvou
velikost!
Teď, když jsem se k tobě blížil s tíží a
námahou, sbíral jsem smíšené už
drobty jazyka Démosthenova a pod
markýzou sedě opakuji si v duchu svoji
starou řečtinu, o níž nevím, pomůže-li
mi co.“
(Dr. Jiří Guth, Obrázky z Řecka, vyd. v
Praze, nakladatel Dr. Fr.Bačkovský,
Praha 1902).
Dr. Jiří Guth (Jiří Stanislav GuthJarkovský, 23. ledna 1861, Heřmanův
Městec – 8. ledna 1943, Náchod),
český propagátor sportu, generální
tajemník Mezinárodního olympijského
výboru (1919–1923) a spoluautor
olympijské charty. V letech 1900–1929
byl předsedou Českého a po vzniku
republiky Československého
olympijského výboru, spoluzakladatel
a první předseda České amatérské
atletické unie, předseda a redaktor
Klubu turistů.
Na závěr dejme také slovo anglickému
romantickému básníku Percy Bysshe
Shelley-mu (4. srpna 1792 – 8.
července 1822), velkému
podporovateli bojů Helénů proti
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turecké nadvládě, který upřímně
prohlásil: “Všichni jsme Helénové“,
čímž vyjádřil svůj vztah k Helénům starověkým, středověkým i
novověkým.
Petros Cironis (Πέτρος Τσιρώνης),
historik a spisovatel (ιστορικός και
συγγραφέας)

Από την Άννα Κεφαλέλη,
Θεσσαλονίκη
Η νοσταλγία του σοσιαλισμού…

Τ

ο σκέφτομαι εδώ και πολύ καιρό
. Η ευκαιρία του διαλόγου μέσω
του Ριζοσπάστη και το άρθρο
του Κάρολου Σλάβικ- Ν.Ο. Κέρκυρας
με τίτλο 'Η εμπειρία από το
σοσιαλισμό' ήταν η αφορμή να ανοίξω
την καρδιά μου και να πω αυτό που
σκέφτομαι και που αναπολώ.
Εγώ θα μιλήσω για τη Ρουμανία όπου
γεννήθηκα, μεγάλωσα και σπούδασα.
Με εργαζόμενους γονείς, μεγάλωσα
σε παιδικούς ολοήμερους σταθμούς
και πάντα υπό την επίβλεψη των
παιδίατρων και νοσοκόμων, χωρίς
συγγενείς, γιαγιάδες και παππούδες
λόγω ξενιτιάς. Το θεωρούσαμε
αυτονόητο για την δεκαετία του '50.
Πηγαίναμε στο πάρκο και βλέπαμε την
φωτογραφία του πατέρα μας στην
είσοδο, όπως και άλλων εργαζομένων
Ελλήνων και Ρουμάνων για την
πρωτοπορία στη δουλεία τους στο
εργοστάσιο όπου δούλευαν.
Ρώτησα τον πατέρα μου τι παραπάνω
έκανε από τους άλλους 2000
εργαζόμενους του εργοστασίου και η
απάντησή ήταν ότι έκανε μια
εφεύρεση που αναγνωρίστηκε από
επιτροπή της Ρουμανίας. Έτσι, για έξι
μήνες έπαιρνε ένα επιπλέον ποσόμπόνους στο μισθό του ως
αναγνώριση … Αυτό στον καπιταλισμό
όχι μόνο δεν υπάρχει αλλά και το
κέρδος της εφεύρεσης στο εργοστάσιο
το απολαμβάνει μόνο ο
εργοστασιάρχης, ο επιχειρηματίας
όπως συνηθίζουμε να λέμε στη
γλώσσα του καπιταλισμού. Άρχισα να
πηγαίνω στο σχολείο. Νόμισα ότι το
αυτονόητο είναι να έχουμε 6 ώρες
μαθήματα στο σχολείο και μετά στο
σπίτι με τους γονείς μας, το σπιτάκι

μας και τα παιχνίδια –αυτά της εποχής
μας.
Ερχόμενη στην πατρίδα μεγάλωσα
δυο παιδιά σε συνθήκες του
καπιταλισμού με σχολεία,
φροντιστήρια ξένων γλωσσών και
μαθημάτων για πανελλήνιες
εξετάσεις. Είναι τα παιδιά της εποχής
που φεύγουν το πρωί και επιστρέφουν
το βράδυ. Δεν προλαβαίνουμε να τα
αγκαλιάσουμε, να τα φιλήσουμε και
να κουβεντιάσουμε.
Στο Σοσιαλισμό χορτάσαμε μαμά και
μπαμπά, παιχνίδια, βιβλία
εξωσχολικά, πολλά ελληνικά και ξένα.
Στο σπίτι που μέναμε όλα τα χρόνια,
που ήταν του εργοστασίου, φτιαγμένο
από τα κέρδη και τα προγράμματά
του, αισθανόμασταν ασφάλεια και
σιγουριά, σαν να ήταν δικό μας.
Πληρώναμε στο κράτος ένα
συμβολικό ποσό, σαν ενοίκιο, που
ανακυκλώνονταν στα ταμεία του
ε ρ γ ο σ τ α σ ί ο υ , γ ι α κα ι ν ο ύ ρ ι ε ς
οικοδομές παραλιακές και ορεινές, για
τις διακοπές των εργαζομένων του
εργοστασίου.
Εδώ, στην καπιταλιστική κοινωνία, το
σπίτι μου το αγόρασα. Ένα διαμέρισμα
με δάνειο από Τράπεζα όπως κάθε
κάτοικος αυτής της χώρας του
καπιταλιστικού συστήματος . Το
πλήρωσα 2-3 φορές παραπάνω στην
Τράπεζα, το εξόφλησα και καλούμαι
σήμερα να συνεχίζω να πληρώνω
χαράτσι όταν τα πάντα μοιάζουν με
κινούμενη άμμο που σε πάει πέραδώθε η σε καταπίνει…
Σήμερα η ανεργία στην Ελλάδα και
στις χώρες του καπιταλιστικού
συστήματος με ανησυχεί γιατί και τα
παιδιά μου αύριο-μεθαύριο θα είναι
μέρος του 60-70% της ανεργίας των
νέων, κι εγώ φεύγοντας απ' τον μάταιο
κόσμο θα τους αφήσω έναν μπελά.
Γιατί με ανεργία και χαράτσια δεν το
νιώθω δικό μου αλλά μου καίει σιγάσιγά και τα χέρια… Όσο για την
ανεργία μπορώ να πω ότι στο
σοσιαλισμό την γνώρισα ως ορολογία
του μαθήματος Πολιτικής Οικονομίας,
δεν την γνώρισα και δεν την είδα, αλλά
έμαθα ότι είναι παράσιτο της
κοινωνίας αυτός που δεν εργάζεται
γιατί η Σοσιαλιστική Κοινωνία
προβλέπει και εξασφαλίζει το
α υ τ ο ν ό ητ ο τ η ς ε ρ γ α σ ί α ς τ ο υ

ανθρώπου. Είναι απαράβατο
δικαίωμα στη δουλειά και στην
δημιουργία. Στον καπιταλισμό η
ανεργία χτυπά σαν μεταδοτική
ασθένεια. Είναι σύνηθες φαινόμενο
του καπιταλισμού με σοβαρές
επιπτώσεις στην υγεία και στην
α ν θρ ώ π ιν η ύ πα ρ ξ η . Ν α … τα
εκατομμύρια των ανέργων στην
αναπτυγμένη βιομηχανική ζώνη της
Ευρώπης. Να … οι πεινασμένοι και οι
άστεγοι…
Είναι φαινόμενα που δεν γνώρισα στα
χρόνια του Σοσιαλισμού γιατί το
εργοστάσιο που σου μάθαινε την
τέχνη είχε την υποχρέωση να σε
π ρ ο σ λ ά β ε ι . Το ί δ ι ο κ α ι τ ο
Πανεπιστήμιο, που σε σπούδαζε σε
διόριζε μέσα σε έναν μήνα με κριτήρια
αξιοκρατικά, με διαφάνεια και
επιλογή του αποφοίτου για τις κενές
θέσεις. Με ανοιχτή ακρόαση στο
αμφιθέατρο της σχολής, με ανοιχτά τα
μικρόφωνα και συνδεδεμένα με το
Υπουργείο και τον Υπουργό, ακούγαμε
τον διορισμό μας σύμφωνα με την
επιλογή μας και τον βαθμό του
π τ υ χ ί ο υ μ α ς … Έ τσ ι , α π ό τ α
μικρόφωνα, με ακρόαση εγώ με ξένη
τ α υ τ ό τ η τ α , ω ς Ε λ λ η ν ί δ α κα ι
συνυποψήφια με άλλους δέκα
Ρουμάνους απόφοιτους πήρα την
μοναδική θέση διαθέσιμη στην πόλη
μας, χωρίς παρεμβάσεις και διάφορα
τερτίπια, με κριτήριο μόνο τον βαθμό
πτυχίου.
Βέβαια τώρα που ο Σοσιαλισμός
καταποντίστηκε σ' αυτές της χώρες
σίγουρα θα καταλάβουν στην πράξη τι
είναι η ανεργία … Αυτή η λέξη που την
διαβάζαμε στα βιβλία μας και την
προσπερνούσαμε αδιάφορα. Τώρα
την συναντούμε δίπλα μας και στα
σ π ίτ ι α μ α ς τ ρ έ μ ο υ μ ε μ ε τ ο ν
καθημερινό εφιάλτη στην ψυχή μας.
Δε θέλω να κουράσω τους αναγνώστες
αλλά πιστεύω ότι στα πλαίσια του
διαλόγου για το ΣΥΝΕΔΡΙΟ θα
σκύψουμε όλοι και θα συμβάλλουμε
για το καλύτερο αποτέλεσμα. Οι
αναφορές στο χτες και στο σήμερα,
όπως προσπάθησα να κάνω, πρέπει να
γίνονται με άρθρα στο Ριζοσπάστη
τακτικά. Καλή επιτυχία.

Από την Λεμεσό, Κύπρος, ο
Ανδρέας Λέφας γράφει:

Π

ολλά ευχαριστώ στο
περιοδικό της πολύ αγαπητής
και δραστήριας Ελληνικής
Κοινότητας Πράγας, «Καλημέρα», το
οποίο ανελλιπώς μου στέλνει κάθε
τεύχος, το οποίο όπως πάντα το
διαβάζω από την πρώτη μέχρι την
τελευταία σελίδα με ενδιαφέρον.
Το τι γίνεται τώρα στην Κύπρο το
γνωρίζεται. Μετά την Ελλάδα μας, την
Πορτογαλία και άλλες χώρες, τώρα η
Κύπρος μπήκε στα γρανάζια της
Τρόικας, αυτού του αντιδραστικού
οργάνου των κυρίαρχων κύκλων της
ΕΕ και του ΔΝΤ. Όσο στην εξουσία ήταν
η φιλολαϊκή αριστερή κυβέρνηση του
Δημήτρη Χριστόφια αντιστεκόταν. Η
σημερινή κυβέρνηση δεξιά του Νίκου
Αναστασιάδη υποχώρησε σε όλα.
Ναι, πολύ σωστά τα λέει η απόφαση
του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Μάρτη του
2013:
ΔΥΝΑΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΚΙΝΗΜΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ.
Σας εκτιμώ πολύ
Ανδρέας Λέφας,
Ιστικλάλ Μπλοκ Α' Νο. 9, Συνοικισμός
Αγίου Αντωνίου, ΤΤ 3017 Λεμεσός,
Κύπρος
Κ: Ευχαριστούμε τον Ανδρέα για την
οικονομική προσφορά στο περιοδικό
μας – 20 €.

Από τη Θεσσαλονίκη γράφει ο
Νίκος Καλόγερος
Αγαπητή Τασούλα

Έ

λαβα το ΚΑΛΗΜΕΡΑ τ. 1/2013
και σας ευχαριστώ πολύ.
Διάβασα όλα τα περιεχόμενα
του και συγκινήθηκα όταν είδα στις
φωτογραφίες πρόσωπα που
μεγαλώσαμε μαζί στους παιδικούς
σταθμούς της πρώην σοσιαλιστικής
Τσεχοσλοβακίας. Το ίδιο χάρηκα και με
τις φωτογραφίες της σημερινής νέας
γενιάς, που δεν είναι άλλη από τους
απόγονους της Εθνικής Αντίστασης
και του Δημοκρατικού Στρατού
Ελ λάδας (ΔΣΕ). Ιδιαιτέρως με
ενθουσίασε το άρθρο του φίλου μας
Στάθη Φωτιάδη, που από τα νεανικά

του χρόνια είναι πιστός στα ιδανικά
του Αγώνα. Επίσης με συγκίνησε, που
τον Ιούνιο του 2013, η Ομοσπονδία
Ελληνικών Κοινοτήτων της Τσεχίας
οργανώνει το 8ο Φεστιβάλ στην
Οστράβα στην περιοχή «Τσέρνα
Λούκα». Εκεί γινόταν τα μεγάλα
φεστιβάλ, η αντάμωση των πολιτικών
προσφύγων. Και στο τωρινό φεστιβάλ
ο κύριος όγκος και πυρήνας θα
αποτελείται από Έλληνες αγωνιστές
και τους απογόνους τους. Τους
στέλνουμε τους συντροφικούς
χαιρετισμούς μας. Για να είμαι
ειλικρινής το σώμα μας θα είναι εδώ,
αλλά η σκέψη μας θα είναι στο
φεστιβάλ, στην αγαπημένη μας
Οστράβα. Συγχαρητήρια στους
συμπατριώτες μας που συμβάλανε
στην οικονομική ενίσχυση για το
περιοδικό ΚΑΛΗΜΕΡΑ.
Αγαπητή Τασούλα,
Θ α σ ε πα ρ α κα λ έσ ω π ολύ , το
απόκομμα που σου στέλνω από το «Ρ»
να δημοσιευτεί στο ΚΑΛΗΜΕΡΑ. Θα
συγκινήσει τους αναγνώστες. Όσο για
το χωριό Μπελογιάννης της
Ουγγαρίας και για τον ένδοξο ΕΛΑΣίτη
Κώστα Λέκκα που κατοικεί στην
Αμερική, χρόνια διάβαζα το όνομά του
στο «Ρ» για την οικονομική του
ενίσχυση στο ΚΚΕ. Πρώτη φορά βλέπω
και τον γνωρίζω σε φωτογραφία. Δια
μέσω του ΚΑΛΗΜΕΡΑ, αγαπητέ μας,
περήφανε σύντροφε Κώστα, σου
στέλνουμε τους συντροφικούς
χαιρετισμούς σε σένα προσωπικά,
στην οικογένειά σου και στους
υπόλοιπους συντρόφους της Λέσχης
Φίλων και Οπαδών του ΚΚΕ στην
Αμερική. Με συγκίνησε ιδιαιτέρως το
όνομα σου ήρωα Κώστα, γιατί έτσι
λέγανε και τον μεγαλύτερο αδερφό
μου, τον ΕΠΟΝίτη, ΕΛΑΣίτη και στη
συνέχεια μαχητή του ΔΣΕ. Μετά τον
ελιγμό, τον Αύγουστο 1949, βρέθηκε
στη μακρινή Τασκένδη της πρώην
ΕΣΣΔ, όπου και άφησε την τελευταία
του πνοή, πιστός στα ιδανικά του
σοσιαλισμού.
Αγαπητέ Κώστα, η πίστη σου στα
ιδανικά μας, και στο ΚΚΕ, εμάς τους
νεώτερους μας ενθαρρύνουν για να
παλέψουμε όπως γράφεις ενάντια σ'
αυτόν τον απάνθρωπο και βάρβαρο
καπιταλισμό. Ακόμα μια φορά σε
χαιρετούμε εκεί στη μακρινή Αμερική.
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Με βαθιά συγκίνηση, το πρώην
προσφυγόπουλο (στην
Τσεχοσλοβακία) από τα ηρωικά
ανταρτοχώρια των Γρεβενών, Νίκος
Καλόγερος, Θεσσαλονίκη.
Αγαπητή Τασούλα
Τα δυσάρεστα από την πατρίδα μας
είναι: εδώ στην Θεσσαλονίκη πέθανε ο
σύντροφος Μουρατίδης Κυριάκος που
ήταν δάσκαλος στην Τσεχοσλοβακία,
στον παιδικό σταθμό Σιλχερόβιτσε.
Πρόσφατα πέθανε και η γυναίκα του
Καλλιόπη. Δια μέσω του ΚΑΛΗΜΕΡΑ
στέλνουμε τα θερμά συλλυπητήρια
μας στις οικογένειες τους.
Κρατάω γιατί πιστεύω στο ΚΚΕ
Συζήτηση με τον αγωνιστή
κομμουνιστή Κώστα Λέκκα στις ΗΠΑ
(αναδημοσίευση από το
«Ριζοσπάστη»,
28 Απρίλη, σελ. 27

Μ

ε την
ευκαιρ
ία της προβολής
της ταινίαςντοκιμαντέρ για
τους Έλληνες
ριζοσπάστες
αγω ν ι σ τ έ ς των
ΗΠΑ στις αρχές
το υ π ε ρ ασ μ έ ν ο υ α ι ώ ν α , π ο υ
π ρ ο β ά λ λ ε τ α ι σ τ ο υ ς
κινηματογράφους με τον τίτλο
«Ταξισυνειδησία», αναζητήσαμε και
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συζητήσαμε με τον αγωνιστή
κομμουνιστή Κώστα Λέκκα, που ζει
στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και
δίνει την αφήγησή του και στην
ταινία. Από τη συζήτηση αυτή με τον
94χρονό σήμερα αγωνιστή, είχαμε
την ευκαιρία να γνωρίσουμε την
πλούσια δραστηριότητά του και τη
συνεισφορά του στο κίνημα.
Πώς βρεθήκατε στην Αμερική και ποια
η συμμετοχή σας στο κίνημα;
ΚΛ: Προέρχομαι από οικογένεια
μετανασ τών Ελλήνων και έχω
γεννηθεί στις ΗΠΑ. Στη συνέχεια
πήγαμε στην Ελλάδα, όπου η
οικογένειά μου συμμετείχε στο κίνημα
και εγώ επίσης, μαζί με πολλούς
άλλους της γενιάς μου, στην τιμημένη
ΕΑΜική αντίσταση. Υπηρέτησα στον
ΕΛΑΣ για δυόμισι χρόνια στην περιοχή
του Ταΰγετου και του Πάρνωνα.
Αργότερα αποφάσισα να γυρίσω στην
Αμερική, και ως Αμερικανός πολίτης οι
αμερικανικές αρχές δεν μπορούσαν να
με εμποδίσουν να επαναπατριστώ
παρόλο που είχα ένα φάκελο να! στην
Α σ φ ά λ ε ι α κα ι σ το υ π ο υ ργ ε ί ο
εσωτερικών ως κομμουνισ τής.
Έφτασα στη Νέα Υόρκη το Φλεβάρη
του 1954. Εδώ υπήρχε το
' Ε λ λ ην ο α μ ε ρ ι κα ν ι κό Β ή μ α » , η
εφημερίδα των Ελλήνων μεταναστών
με προοδευτική κατεύθυνση. Εδώ
βρήκα τον Χρήστο Νικολόπουλο, που
ήταν υπεύθυνος της εφημερίδας.
Ήταν η περίοδος του έντονου

αντικομμουνισμού, του Μακάρθι και
γίνονταν απελάσεις για την
κομμουνιστική δράση, όπως η
περίπτωση του σπουδαίου
συντρόφου μας Νίκου Καλούδη και
πολλών άλλων..
Οι αναφορές που γίνονται στην
ταινία αφορούν κυρίως την περίοδο
μέχρι τη δεκαετία του '50 και ειδικά
το κλίμα της περιόδου που οι Έλληνες
εργάτες συμμετείχαν ενεργά στο ΚΚ
ΗΠΑ, που είχε μεγάλη εκτίμηση στην
εργατική τάξη και οργάνωνε τον
αγώνα της. Πώς ερχόταν αυτός ο
απόηχος σε εσάς;
Ήταν πολύ ισχυρές οι μνήμες από την
«Ένωση του Σπάρτακου», που ήταν
μια ταξική συνδικαλιστική ένωση των
Ελλήνων εργατών. Είχα την τύχη να
γνωρίσω τον Γκας Χολ, τον ΓΓ της ΚΕ
του ΚΚ ΗΠΑ πριν φυλακιστεί και
βοηθούσα πάντα το κόμμα. Μετά
φτιάξαμε στην Αστόρια μια ομάδα και
από τα νέα παιδιά που ερχόντουσαν
μετανάστες. Δυστυχώς, μετά, το ΚΚ
ΗΠΑ τράβηξε δεξιά, και με τον τρόπο
τους διαλύσανε αυτή την ομάδα και
άλλες ομάδες Ελλήνων κομμουνιστών
σε άλλες πόλεις. Αργότερα είχα κάνει
πρόεδρος στην «Ελληνοαμερικανική
Δράση» και συμμετείχα ενεργά στην
οργάνωση «Δημοκρατία» κατά την
περίοδο της αντιδικτατορικής πάλης.
Τότε είχαμε αναλάβει και τη στήριξη
οικογενειών που είχαν ανθρώπους
τους στην εξορία.
Δυστυχώς, εδώ και χρόνια δε βλέπω
τίποτα να κινείται για την ταξική
οργάνωση των εργατών, είναι
διαλυμένα σχεδόν τα πάντα, και το ΚΚ
ΗΠΑ έχει κάνει μεγάλη στροφή
συμβιβασμού με το σύστημα. Εγώ
είμαι 94 χρόνων και κρατάω γιατί έχω
το πιστεύω μου, την ιδεολογία μου.
Και θέλω να ζήσω περισσότερα χρόνια
για να δω να γκρεμίζεται αυτό το
βάρβαρο σύστημα που λέγεται
καπιταλισμός και ιμπεριαλισμός.
Εύχομαι στο Κόμμα μας, το ΚΚΕ, να
κρατάει πάντα γερά τη σημαία του
αγώνα για την ανατροπή της
καπιταλιστικής βαρβαρότητας. (Δ.Κ.)

Από τον καθηγητή πανεπιστημίου
Ντορόβσκυ Ιβάν, Μπρνο
ODPOVĚĎ NA OHLASY

V

ážená paní šéfredaktorko,

posílám odpověď na ohlasy, které
vyvolala moje recenze knihy K.
Kokosise Achilleas, Achil,nebo…nic,
kterou jste uveřejnila ve Vašem
časopise.
S přátelským pozdravem Ivan
Dorovský.
Reakce čtenářů na mou recenzi na
k n i h u K . K o ko s i s e A c h i l l e a s ,
Achil,nebo…nic mj. potvrdily, že otázka
vzájemných vztahů mezi jednotlivými
balkánskými národy je dlouhodobě
velmi aktuální. Napsal jsem odbornou
analytickou recenzi, kterou jsem
stručně pro lepší orientaci čtenářů
zasadil do širších dobových souvislostí.
Poukázal jsem v ní na obsahové,
stylové a umělecké kvality a upozornil
jsem na některé jazykové nesprávnosti.
Většina (ne všechny) reakcí nevychází z
podstaty hodnocené knihy, nýbrž ze
zcela zjevně nacionalistických a
šovinistických pohnutek. Z některých z
nich čiší zášť, nenávist, odmítají
porozumění a spolupráci. Vše, co se mi
v reakcích na mou recenzi podsouvá,
všechny nepravdivé, urážlivé a
n e n áv i st n é i n s i n u a c e zá s a d n ě
odmítám. V celé své více než
padesátileté vědecké a umělecké
činnosti, v psaných i mluvených
projevech, jsem zásadně vystupoval
proti jakémukoli nacionalismu a
šovinismu – ať už albánskému,
bulharskému, českému,
charvátskému, makedonskému,
srbskému aj. Nikdy jsem neobhajoval
jednu zemi, jeden národ, proti druhé
zemi a druhému národu. A vždycky
jsem usiloval o propagaci skutečných
literárně uměleckých a kulturních
hodnot balkánských národů.
Prosazoval jsem a celá desetiletí
prosazuji vzájemnou národnostní
toleranci, úctu ke kulturní jinakosti,
přátelství a spolupráci. Nikdy jsem
nepopíral, že mou rodnou zemí (zemi, v
níž jsem se narodil) je Řecko. Nikdy
jsem se jí nezřekl. Bohužel však Řecko

mne dodnes jako řeckého občana
neuznává, protože jsem jiné
národnosti.
Ti, kteří mi skrytě nebo zjevně
podsouvají, že jsem při psaní recenze
měl snad jiné úmysly, naleznou
nezvratné konkrétní důkazy o opaku
mj. v mé Bibliografii (Moravská zemská
knihovna, Brno 2000) a v dalších mých
bibliografiích, které tu pro nedostatek
místa nebudu uvádět. A také např. v
pěti literárních lexikonech, na jejichž
zpracování jsem se buď zcela, nebo
jako jeden z autorů podílel. Jsou to mj.:
Slovník slovanských spisovatelů
(1984), Slovník řeckých spisovatelů
(1985, druhé přepracované a doplněné
vydání 2006) Slovník balkánských
spisovatelů (2001), Slovník autorů
literatury pro děti a mládež. Zahraniční
spisovatelé (2007, tam řecká literatura
pro děti a mládež včetně úvodu jsou
mým dílem), monografie Balkán a
Mediterán (2007), výbor Lyrická
setkání (2011) aj. O mnoha překladech,
literárních večerech, rozhlasových
pořadech, přednáškách aj. z novořecké
literatury (Seferis, Ritsos, Lundemis,
Kazantzakis, Varnalis,Theotokis,
Thrakiotis, Simopulos a mnozí další) se
nechci rozepisovat, protože by to
zabralo mnoho místa. Pouze opakuji,
že přesto všechno mne řecká vláda
dnes neuznává jedině proto, že nejsem
řeckého původu.
Brno 11.11.2012
Ivan Dorovský
Δεύτερη Επιστολή του καθ . Ι .
Ντορόβσκυ

V

Achil, nebo …nic jako pamflet. A
poučují mě, co to je pamflet. V jednom
mají pravdu: že se pamflet používá v
politickém boji. Dodejme, že je vždy
tendenční. A v daném případě
Kokosisova kniha tendenční je.
Termínu pamflet se běžně užívá i v
širším smyslu jako obecného označení
pro všechna útočná a společensky
kritická díla jak publicistická, tak
beletristická.(Slovník literární teorie,
Praha 1977, s. 264-265).
Pokud jde o jejich výtku na adresu
mého označení České republiky jako
jakési Česko, odkazuji uvedené autory
mj. na denní tisk a na ranní blok v
Českém rozhlase dvojka , který se
jmenuje Dobré jitro, Česko.
Ve své recenzi jsem neměl v úmyslu
analyzovat překlad a srovnávat jej s
originálem. Ten jsem nečetl a ani
neměl v úmyslu číst. I bez toho, jak
jsem napsal v recenzi, je při četbě
českého překladu knihy patrná
překladatelská nezkušenost,
bezradnost, přílišná závislost na
originálu, místy větná kostrbatost,
nedostatečná znalost české frazeologie
a idiomatiky. Je chvályhodné, že paní
A. Botu a pan M. Konečný rozebrali
překlad a poukázali na četné
překladatelovy svévole. Jak ze
srovnání vyplynulo, jsou
překladatelovy „vsuvky, úpravy a
opravy“ výrazně tendenční.
Za vším, co jsem v recenzi napsal, si
stojím. A nehodlám se tendenčním
hanopisem K. Kokosise nadále zabývat.
V Brně dne 9. května 2013
Ivan Dorovský

ážená paní šéfredaktorko,

posílám odpověď na „ÚVAHU“(tak ji
autoři nazvali), jakou vyvolala moje
recenze knihy K. Kokosise Achilleas,
Achil, nebo…nic, kterou jste uveřejnila
ve Vašem časopise Kalimera.
S přátelským pozdravem Ivan
Dorovský.
ODPOVĚĎ NA KRITIKU
Paní Anthula Botu a pan Milan Konečný
se v reakci na mou recenzi uveřejněné
v Kalimera 65/2012 se v KALIMERA
1/2013, s. 28-30 podivují nad mým
označením knihy K. Kokosise Achilleas,

Από τη Βούλα Καραμπίδου, παιδί
πολιτικών προσφύγων από τη ΛΔ
Βουλγαρίας, αναδημοσίευση από
το «Ριζοσπάστη»
«Χρέος και ευθύνη να
συμπορευτούμε με το ΚΚΕ»
Εμείς, τα παιδιά των Πολιτικών
Προσφύγων

Σ

τις 30 του Ιούνη του 2013
βρέθηκα στο ετήσιο αντάμωμα
των πολιτικών προσφύγων που
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όπως πάντα γίνεται στον Αγ. Νικόλαο
της Νάουσας. Εκεί ξύπνησαν μέσα μου
βαθιά κρυμμένα συναισθήματα και
μεγάλη νοσταλγία για τα παιδικά μου
χρόνια. Όση ώρα περπατούσα
ανάμεσα στα πηγαδάκια άκουγα
ρώσικα, τσέχικα, βουλγάρικα...
Ανθρωποι αγκαλιάζονταν, γελούσαν ή
θρηνούσαν για κάποιον σύντροφο
που έφυγε για το μεγάλο ταξίδι.
Βλέποντας αυτούς τους ήρωες του
τότε, αλλά και της σημερινής
καθημερινότητας, ξύπνησαν μέσα μου
οι μνήμες και γύρισα νοερά πίσω, εκεί
στην ιδιαίτερη πατρίδα μου - τη Λαϊκή
Δημοκρατία της Βουλγαρίας.
Θυμήθηκα το Πέρνικ, την πόλη που
γεννήθηκα, εκεί που πέρασα τα
παιδικά μου χρόνια και πρωτοπήγα
σχολείο. Θυμήθηκα τα πάρκα που
έπαιζα και το παλάτι των πιονέρων με
τις πολυάριθμες ενασχολήσεις που
μας πρόσφερε, όπως θέατρο,
μ ο υ σ ι κ ή , μ π α λ έ τ ο, χο ρ ω δ ί ε ς ,
χορευτικά, μπάντες, βιβλιοθήκες,
αθλητισμό...
Εκεί ένιωσα για πρώτη φορά στην
πράξη τι σημαίνει αλληλεγγύη,
συντροφικότητα, αδελφοσύνη. Εκεί
δεν ένιωσα ούτε μια στιγμή ότι είμαι
ξ έ ν η . Θ υ μ ή θ η κα , α κό μ α , τ ην
Βουλγάρα καθηγήτριά μου, της
Ιστορίας, που μου ανέθεσε στα 14 μου
να κάνω μια εργασία για τη Φιλική
Εταιρεία και τον Ρήγα Φεραίο. Έμαθα
πρόσφατα ότι την κρατάει ακόμα.
Θ υ μ ή θ η κα τ ην σ υ ν τ ρ ό φ ι σ σ α
Βαγγελιώ, τη δασκάλα μου στο
ελληνικό σχολείο, τις γιορτές που
κάναμε στη λέσχη των πολιτικών
προσφύγων, τις κατασκηνώσεις που
π η γ α ί ν α μ ε σ τ ι ς κα λ ο κα ι ρ ι ν έ ς
διακοπές. Εμάς τα Ελληνόπουλα, μας
θεωρούσαν τυχερά γιατί πηγαίναμε
ε ί κο σ ι μ έ ρ ε ς δ ι α κο π έ ς μ ε το
βουλγάρικο σχολείο και είκοσι μέρες
με την ελληνική οργάνωσή μας. Ωρες
ατέλειωτες στη λέσχη των Ελλήνων
πολιτικών προσφύγων με
καλλιτεχνικές δραστηριότητες που
περιλάμβαναν λαϊκό συγκρότημα,
χορωδία, θεατρική ομάδα, ακόμα και
συμμετοχές σε Φεστιβάλ.
Θυμήθηκα τον παππού Μήτσο που
περίμενε με χαρά και αγωνία να έρθει
στη Βουλγαρία η κόρη του από την
Ελλάδα για να τη δει, όμως δεν
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πρόλαβε ποτέ, τον πρόλαβε ο
θάνατος... Θυμήθηκα τα βράδια που ο
παππούς μου, ο καπετάν Μητρούσης
και οι σύντροφοί του από το βουνό
μαζεύονταν στο σπίτι και έκαναν
άπειρες συζητήσεις για το Κόμμα. Με
τη φαντασία μου έβλεπα στις
διηγήσεις τους την τάδε μάχη, τη
σφαίρα που χτύπησε το σύντροφο, την
απόδραση του παππού μου από τη
φυλακή της Δράμας, τον τραυματισμό
του μπαμπά μου στην Κερκίνη, τη
μητέρα μου, αετόπουλο τότε, να
πηγαίνει κρυμμένα σημειώματα σε
συντρόφους στα γύρω χωριά...
Έτσι ζήσαμε και μεγαλώσαμε εμείς,
τα παιδιά και τα εγγόνια των πολιτικών
προσφύγων, στο Σοσιαλισμό. Όταν,
όμως, ήρθαμε στην πολυπόθητη
πατρίδα βρεθήκαμε ξαφνικά, από τις
πιο φιλόξενες χώρες στην αγκαλιά της
πιο αφιλόξενης πατρίδας...
Γυρίσαμε στην Πατρίδα γεμάτοι
περηφάνια επειδή οι γονείς μας και οι
παππούδες μας ήταν αντάρτες στα
βουνά. Πολλοί λίγοι όμως
συμμερίστηκαν αυτή την περηφάνια
μας. Ολοι παλέψαμε, διεκδικήσαμε τη
ζωή μας με τον τρόπο που μας έμαθαν
εκεί στη Λαϊκή Δημοκρατία, με
αξιοπρέπεια και ήθος. Αν και είχαμε
την τύχη να μεγαλώσουμε οι ίδιοι στο
σοσιαλισμό, ωστόσο χρειάστηκε να
μεγαλώσουμε τα παιδιά και τα
εγγόνια μας στον καπιταλισμό. Συχνά
όταν διηγούμαστε το πώς ζήσαμε εκεί,
νομίζουν ότι τους λέμε παραμύθια!
Θεωρώ σύντροφοι, ότι έχουμε χρέος
και ευθύνη, είναι καιρός, εμείς οι
απόγονοι των αγωνιστών της Εθνικής
Αντίστασης και του Δημοκρατικού
Στρατού, που πήραμε μια γεύση του
σοσιαλισμού, να συμπορευτούμε με
το ΚΚΕ, να πρωτοστατήσουμε στην
πάλη και στον αγώνα για τη Λαϊκή
Εξουσία. Οφείλουμε να κάνουμε το
αυτονόητο, να αγωνιστούμε για όλα
αυτά που οραματίστηκαν, πίστεψαν
και αγωνίστηκαν οι γονείς μας.

Γράφει ο Παναγιώτης Τζούμας,
από την Πράγα
Τσεχοσλοβακία 1918-1938 και

καπιταλιστικές κρίσεις
Olomouc, εθνική επιχείρηση
FARMAKON...ήταν το 1988 όταν οι εκεί
συνάδελφοι επιχειρηματολογούσαν
υπέρ του καπιταλισμού, για τις
ικανότητες του να προσαρμόζεται...
για την μεγαλύτερη παραγωγικότητα,
τον καλύτερο τεχνολογικό εξοπλισμό
της δύσης... για το καλύτερο μέλλον
των νέων γενεών μέσα από την
επέκταση στις παγκόσμιες αγορές ...Η
φτώχια και η υπανάπτυξη για τους
συναδέλφους -έως το 1969 μελών του
KSС και ηλικιακά πριν από την
σύνταξη- οφείλεται είτε στο χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο των λαών είτε
στην ανικανότητα και διαφθορά των
κυβερνήσεων τους ενώ στο άκουσμα
της λέξης «αποικιοκρατία» ,
«ιμπεριαλισμός» ήταν φανερό ότι είχα
πέσει σε μεγάλη πλάνη αφού «...η
φαιά ουσία κινεί τον πλανήτη ενώ ο
ρόλος των πρώτων υλών έχει πέσει στο
ελάχιστο...», για τη κλοπή εγκεφάλων
μέσω της αναγκαστικής
μ ε τ α ν ά σ τ ε υ σ η ς ε κα τ ο ν τ ά δ ω ν
χιλιάδων ειδικών από τις λιγότερο
αναπτυγμένες χώρες στα κέντρα του
κα π ιτ α λι σ μο ύ ? « . . . μ ι α λο γ ι κ ή
συνέπεια της ελευθερίας επιλογής και
στο να ταξιδεύει κανείς...», για τις
φασιστικές διχτατορίες στη λατινική
Αμερική και αλλού ? «....μία συνέπεια
του χαμηλού επιπέδου των εν λόγω
κοινωνιών... », ενώ το Μόναχο του
1938 αποτελούσε «...μια άτυχη
στιγμή στη εξωτερική πολιτική της
Μεγάλης Βρετανίας-Γαλλίας ...».
Δεν είχε νόημα να ρωτήσεις ούτε για
το ρόλο του βιομηχανικού και
τ ρ α π ε ζ ι τ ι κο ύ κ ε φ α λ α ί ο υ σ τ ο
μιλιταρισμό του τρίτου ράιχ, ούτε για
το ρόλο του Βατικανού στην έκδοση
διαβατηρίων στα ναζιστικά στελέχη
ό π ω ς μ ε α φ ο π λ ι σ τ ι κό τ ρ ό π ο
αποδόθηκε στο φιλμ «Αμήν» του Ηλία
Καζάν..ούτε για τη Χιλή του Αλλιέντε,
ούτε πολύ περισσότερο για τον
φάκελο Ελλάδα πχ 1940-46...τα
«ούτε», δυστυχώς, θα μπορούσαν να
ήταν αφρικανικά, ασιατικά,
λατινοαμερικάνικα και πολλαπλές οι
«άτυχες» επιλογές κυβερνήσεων
τύπου «Μονάχου 1938», οι «ειδικές»
περιπτώσεις ...
Αυτό που «μέτραγε» για τους
συναδέλφους (και όχι μόνο για

αυτούς) ήταν η -φαινομενικήτεχνολογική ανωτερότητα του
καπιταλισμού, ενώ ο μεν τρόπος
επίτευξης της τους άφηνε παγερά
αδιάφορους, ενώ στο ερώτημα εάν
όντως ο καπιταλισμός εξαντλεί τις
δυνατότητες της τεχνολογίας, η ακόμα
χειρότερα, εάν ο καπιταλισμός
φρενάρει την τεχνολογική και
επιστημονική πρόοδο ήταν ικανοί να
σου «κόψουν και τη καλημέρα»...στο
τρόπο προσέγγισης τους o τρίτος
κόσμος δεν ήταν καπιταλιστικός ενώ
στις μέσου επιπέδου ανάπτυξης
καπιταλιστικές χώρες (Μεξικό ,
Αργεντινή, Ισπανία, Ελλάδα κλπ.) το
πρόβλημα ήταν μορφωτικοιδιοσυγκρατικό, άντε, μπορεί και λίγο
ιστορικό ...αλλά ποτέ συστημικό,
συστημικά ήταν μόνο τα
κομμουνιστικά προβλήματα.
Οι τότε συνάδελφοι θα μπορούσαν να
είχαν ανατρέξει στην ίδια την ιστορία
του τσεχοσλοβακικού
καπιταλισμού...καπιταλισμού που
αναπτύσσεται ανισόμετρα και άναρχα
όπως κάθε καπιταλισμός και λόγω της
ίδιας του της φύσης (επένδυση με
κρ ιτ ή ρ ι ο τ ην κε ρ δ ο φ ο ρ ί α κα ι
ανεξάρτητα από την ικανοποίηση των
κοινωνικών αναγκών) και λόγω των
διεθνών καπιταλιστικών
ανταγωνισμών και συσχετισμών
δύναμης αφενός, και αφετέρου την
εντελώς φυσιολογική οικονομικοπολιτική συμπεριφορά της κάθε
αστικής τάξης να δίνει λύσεις υπέρ της
και σε βάρος των λαϊκών
συμφερόντων.
Η ανισομετρία στη Σλοβακία του
μεσοπολέμου εκδηλωνόταν με
παραγωγική καθυστέρηση ..(πχ. οι
γεωργικοί δείκτες καταγράφουν 30
έως 70 χρόνια καθυστέρησης σε σχέση
με τους αντίστοιχους τσέχικους) με
ποσοστό παραγωγής 8,0 % της
εθνικής που αντιστοιχούσε στο 23%
του σλοβακικού πληθυσμού ενώ
ανύπαρκτοι ήταν μια σειρά
παραγωγικοί κλάδοι, με χρόνια
ανεργία και μετανάστευση ( για αυτό
το λόγο ο πληθυσμός της Σλοβακίας
μειώθηκε κατά το ένα τρίτο τη περίοδο
του μεσοπολέμου). Η τότε Σλοβακία
ήταν πηγή πρώτων υλών και αγορά για
τη τσέχικη παραγωγή με καθολική
σχεδόν υπεροχή του τσέχικου

κεφαλαίου ( 90%).
Στο μεσοπόλεμο, η παγκόσμια
καπιταλιστική αναρχία στη παραγωγή
εκδηλώθηκε με 2 ολοκληρωμένες
κυκλικές κρίσεις, η κρίση του 1921-2329 με συρρίκνωση της
τσεχοσλοβακικής παραγωγής κατά 40
% και 450.000 ανέργους (1923) και με
αποβιομηχανοποίηση της Σλοβακίας.
Η κρίση 1929-33-37 με
καταγεγραμμένους 920.000 ανέργους
(1933 - σύμφωνα με τα συνδικάτα
1.300.000).
Μόνο μεταξύ 1933-35 εκδικάσθηκαν 6
εκατομμύρια κατασχέσεις
περιουσιακών στοιχείων ( το 15%-20 %
αφορούσαν ακίνητη περιουσία), το 10
% του πληθυσμού κατέφυγε στην
οργανωμένη φιλανθρωπία,
διαδόθηκε η δημόσια επαιτεία και οι
αυτοκτονίες.. Η ασθενής
αναζωογόνηση του 36-37 ήταν
αποτέλεσμα κρατικών παρεμβάσεων
υπό μορφή αμυντικών παραγγελιών
και εκτεταμένων οχυρωματικών
έργων.
Το δίχρονο 1937-38 ξεκίνησε πτωτικά
αρχίζοντας νέο κύκλο.
Η μόνη χώρα που έμεινε, τότε,
ανέπαφη από την οικονομική
καπιταλιστική κρίση, και όχι τυχαία,
ήταν η ΕΣΣΔ αφού η παραγωγή είχε
κοινωνικό χαραχτήρα, δηλ. κάλυπτε
λαϊκές ανάγκες με κριτήριο τις ανάγκες
και όχι με κριτήριο τη κερδοφορία του
κεφαλαίου.
Η Σλοβακία εκβιομηχανίσθηκε σχετικά
σύντομα, το 1965 παρήγαγε όσο
ολόκληρη η Τσεχοσλοβακία το έτος
1937 ενώ το 1985 η παραγωγή της ανά
κάτοικο ανερχόταν στο 85-98 %
εκείνης της Τσεχίας, με αξιοσημείωτο
το γεγονός ότι στη συμβατική
βιομηχανία η Τσεχοσλοβακία ήταν το
πλέον βιομηχανοποιημένο έθνος στον
πλανήτη με την προσοχή να στρέφεται
( στη δεκαετία του 80 ) στις νέες
τεχνολογίες και την ηλεκτρονική.
Ανάλογη εξέλιξη σημειώθηκε και στις
υπόλοιπες -ευρωπαϊκές- χώρες του
Συμβουλίου Οικονομικής
Αλληλοβοήθειας όπου εφαρμόζεται ο
σχεδιασμούς με κοινωνική ιδιοκτησία
στα μέσα παραγωγής δηλ. χωρίς
καπιταλιστές ιδιοκτήτες. Ενδεικτικό
ήταν το άλμα «αιώνων» της
Ρουμανίας μέσα σε 3 δεκαετίες όπως

σημειώνεται και σε υλικά της CIA,
άλμα που την κατέταξε ανάμεσα στα
δέκα πλέον εκβιομηχανισμένα κράτη
του πλανήτη χωρίς εξωτερικά χρέη και
ξένους επενδυτές, καλύπτοντας με
εγχώρια τεχνολογία το 80 % και πλέον
των αναγκών της.
(http://www.photius.com/countries/r
omania/economy/romania_economy
_machine_building.html)
Τη σημασία του σχεδιασμού στην
οικονομία με αντικαπιταλιστικό
δ η λαδ ή κο ιν ω ν ι κό χα ρ α κ τ ή ρ α
επεσήμανε ο Α. Αϊνστάιν στο άρθρο
του «Γιατί σοσιαλισμός ?». (
http://monthlyreview.org/2009/05/0
1/why-socialism ).
Το ίδιο επισημαίνει και το πρόσφατο
19ο συνέδριο του ΚΚΕ, όπου ο λαϊκός
έλεγ χος, η δημοκρατία σ τους
εργασιακούς χώρους, το δικαίωμα
στην εργασία-στέγη-μόρφωση-υγείαπολιτισμό-ανάπαυση και σύνταξη
αποτελούν φυσική συνέπεια της
α π ο κα π ιτ α λ ι σ τ ι κο π ο ί η σ η ς τ η ς
ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής με
σχεδιασμένη ανάπτυξη και με
γνώμονα τις κοινωνικο-λαϊκές δηλ.
εθνικές ανάγκες…
Βιβλιογραφία
prof. Ing Josef Faltus, Csc.
prof. Ing Vaclav Prucha, Csc.
-Vseobecne hospodarske dejiny 19 a
20 stoleti,-Vysoka Skola Ekonomicka v
Praze -2006

Γράφει ο Πέτρος Τσιρώνης, από το
Ρίτσανυ, Τσεχία
OLYMP JAKO ŽIVÁ SOUČÁST
HISTORIE HELADY
Sto let od prvního výstupu na nejvyšší
vrchol Olympu
100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΗ... ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

H

ora Olymp, řecky Olympos
(Ολυμπος), se nachází nejen
ve střední Heladě, ale také na
Kypru a v Turecku. Ale jen na Olympu v
Heladě sídlili olympští bohové, kteří tak
hluboce zasáhli do historie této země.
Vlastně olympské bohy stvořili samotní
Helénové nejen pro svou zábavu, ale i
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pro svou víru, neboť v ně věřili, uctívali
je a zařadili je mezi své trvalé
náboženské a kulturní bohatství.
Olympští bohové měli tu zvláštnost, že
byli antropomorfní, že si je Helénové

představovali jako sebe sama, ba jim
dokonce dali nejen lidská jména, ale i
lidské charakterové vlastnosti. Od
pozemských lidí se však bohové lišili ve
dvou věcech: byli nesmrtelní a dokázali
dělat zázraky, zatímco podobná
privilegia jejich stvořitelé neměli. Byli
smrtelní a zázraky očekávali od svých
bohů.
První písemnou či jinou zprávu o
olympských bozích nelze s jistotou
nalézt, ale zaručeně o nich vypráví již
slavný Homér ve svém díle Ilias a
Odyssea, která vyprávění pocházejí z 9.
století před naším letopočtem.
Spolehlivé zprávy o olympských bozích
přináší také neméně slavný řecký
epický básník Hésiodos, který žil okolo
roku 800 př.n.l., jenž je autorem
krásného eposu Theogonie (O zrození
bohů). Těmto autorům vděčíme za
nádherná vyprávění nejen o
obyvatelích starověké Helady, ale také
o Olympu a olympských bozích.
O jednom však jak Homér tak i
Hesiodos mlčí. Kdo z lidských
smrtelníků vystoupil poprvé na
nejvyšší vrcholek Olympu? I
historikové, kteří se zabývají touto
problematikou, jsou na rozpacích a
nemohou přesně určit, kdy stanula
první lidská noha na nejvyšším vrcholu
Olympu zvaném Mytikas (2.918
m.n.m.). Podle sporadicky
dochovaných historických zpráv, byl
údajně prvním, kdo stanul na tomto
vrcholu, svatý Dionýsos na počátku 16.
století. O primát se pokusil také turecký
sultán Mehmed IV. zvaný Lovec (vládl
1648–1687). Jisté však je, že v červenci
1780 se francouzský námořní důstojník
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Sonnini pokusil zdolat tuto výšku, ale
neúspěšně. Od té doby zaručeně
následovaly další pokusy, až konečně 2.
srpna…
Podívejme se tedy, jak dopadl první
úspěšný pokus…
100 let od prvního výstupu na
střechu… Olympu
Nejvyšší vrchol Olympu, ověnčeného
několika tisíciletími svou rolí sídla
olympských bohů, byl před sto lety
oficiálně dobyt. Stalo se tak 2. srpna r.
1913, rok po osvobození řecké
provincie Makedonie od Turků. Tehdy
došlo na úpatí posvátné hory ke
zvláštnímu setkání. Lovec divokých
koz z Litochora se náhodou setkal se
dvěma švýcarskými návštěvníky, kteří
jako zpravodajové sledovali průběh
válečných operací. Byl to fotograf
Frédéric Boisson a spisovatel Daniel
Baud-Bovy.
Hledali horského průvodce, který by
jim pomohl vystoupit na vrchol
mytického Olympu, něco, co se do té
doby nepodařilo nikomu.
Vystoupil jako první na nejvyšší vrchol
Olympu bos
Oba Švýcaři připluli do městečka
Litochora, ležícího na úpatí Olympu
lodí z Thessaloniki, kde se setkali s
lovcem divokých koz Christosem
Kákalosem, znalcem všech tajných
stezek Olympu a přesvědčili ho, aby je
na jejich cestě doprovázel. Podle jejich
popisu, který z této cesty zanechali,
byly podmínky výstupu, i když bylo
léto, velmi těžké – na Olympu řádila
hrozivá bouře, byla hustá mlha, déšť a
kroupy a silný vítr. V čele výpravy
vystupoval Kákalos, za ním šlapali
Švýcaři, svázání spolu provazem.
Třetího dne výstupu dorazili na jeden
vrchol a domnívali se, že dosáhli svého
cíle. Vyčerpaní ale plní nadšení vrchol
pojmenovali „Vrchol Niké“ neboli
Vítězství na počest jednoho vítězství
řecké armády v r. 1912 proti Turkům.
Při sestupu, kdy se počasí umoudřilo,
ke svému překvapení zjistili, že existuje
ještě vyšší vrchol, než ten, na který
vystoupili. Mlčky a se svěšenými
hlavami pokračovali v sestupu až ke
křižovatce, která vedla k nejvyššímu
vrcholu. Půjdeme nahoru? Zeptal se
jich průvodce Kákalos. Ano, souhlasili
oba. Řecký průvodce se zul, neboť boty
klouzaly, a šplhaje dosáhl jako první

nejvyššího vrcholu Mytikas. Za nim
následovali Moisouana a Bovy, kteří
pak po letech svou cestu popsali v knize
obsahující i fotografie.
V roce 1972 bylo Kákalosovi již 93 let.
Zachtělo se mu naposledy vystoupit na
nejvyšší vrchol Olympu, aby se s ním
rozloučil. Spolu s nim šel i další
nadšenec Konstantinos Zolótas, který
rovněž vyrůstal na úpatí Olympu v
městečku Litochoro. Zeptal se
Kákalose: „Půjdeme?“ „Ano,
půjdeme“, odvětil Kákalos. Vzali s
sebou i tři Zolótasovy dcery, kterým
bylo 3, 5 a deset let.
„Kákalosovy nohy protestovaly, ale
jeho duše byla k neudržení,“ vzpomíná
Zolótas. Postupovali jsme pomalu,
udělali jsme několik zastávek k
odpočinku. Najednou Kákalos povídá,
že mu překážejí boty. Vyndal si nuž, aby
si je uvolnil, pak si to ale rozmyslel a
obraceje se ke svému společníkovi,
řekl: „Vinny nejsou boty, Kostasi, ale
můj vysoký věk.“ Cestou vyprávěl o
svých četných výstupech na milovaný
Olymp. Na svém posledním výstupu
účtoval. Nejvyššího vrcholu dosáhli –
on třiadevadesátiletý a tříletá
Zolótasova dcera Christina.
Na počest prvního stoletého výstupu
na nejvyšší vrchol Olympu pořádá
Helénská horolezecká federace
horolezectví a šplhu ve dnech
20.–21.června 73. setkání horolezců
na náhorní plošině Mus ve výšce 2650
metrů n.m., kde se nachází Úkryt
Kákalos, pojmenovaný po prvním
dobyvateli nejvyšší špičky Olympu.
Zde budou vyznamenáni potomci tři
prvních pokořitelů Olympu, zatímco
den předtím bude řecká pošta
prodávat sérii pamětních poštovních
známek. Dne 2. srpna 2013, v den
dosažení nejvyššího vrcholu Olympu v
r. 1913, pořádá Horolezecký spolek
Litochora oslavy, které vrcholí
výstupem na vrchol Mytikas.
V té době uprostřed léta bude na
oblíbené Olympské riviéře jistě hodně
českých turistů, kteří budou mít
možnost se těchto akcí spolu se
stovkami dalších účastníků z Helady i z
celé Evropy zúčastnit a vlastníma
nohama pokořit posvátnou horu
Olymp.
(S použitím řeckých pramenů zpracoval
Petros Cironis)

Poděbrady
Με τον Οδυσσέα
Δεληγιάννη, αγωνιστή
της ΕΑ και μαχητή του
ΔΣΕ

Καλές Διακοπές

