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Εκλεισαν
την 1η
Αυγούστου
38 χρόνια
από τότε
που
δολοφονήθηκε με
εντολή της
ηγεσίας του
ΚΚΣΕ ο
Γραμματέας
του παλιού
πραγματικού ΚΚΕ, Ν.
Ζαχαριάδης
στο
Σοργκούτ
της Σιβηρίας
όπου ήταν κρατούμενος επί 11 χρόνια φρουρούμενος από τις
ρώσικες δυνάμεις ασφαλείας μέσα σε ένα χαμόσπιτο κάτω από το
φως προβολέων χωρίς να έχει το δικαίωμα να έρθει σε επαφή με
οποιονδήποτε δεν ήταν έμπιστος του καθεστώτος. Οι δολοφόνοι
ισχυρίστηκαν τότε ότι ο Ν. Ζαχαριάδης πέθανε από καρδιακή
ανακοπή. Όμως μετά από 17 χρόνια ήρθαν στο φως μαρτυρίες ότι
ο Ζαχαριάδης βρέθηκε νεκρός από απαγχονισμό. Τότε η επίσημη
ρώσικη θέση άλλαξε και έγινε ότι ο Ν.Ζ κρεμάστηκε μόνος του.
Αυτό υποστηρίζει και το κόμμα που εμφανίζεται σαν ΚΚΕ.
Το ότι επρόκειτο για δολοφονία προκύπτει από τα γεγονότα και τη
λογική. Ο Ν. Ζαχαριάδης ήταν ένας παγκόσμιου βεληνεκούς ηγέτης στην
Γ΄ Διεθνή και το ΚΚΕ ήταν το μόνο κομμουνιστικό κόμμα στον κόσμο που
αναγκάστηκαν να διαλύσουν με την ωμή βία οι Σουσλόφ-ΧρουστσόφΜπρέζνιεφ. Αυτοί επικεφαλής της ρώσικης μεγαλοαστικής τάξης νέου
τύπου πήραν στα 1956 την εξουσία στο ΚΚΣΕ, μετέτρεψαν την ΕΣΣΔ
σταδιακά σε μια ιμπεριαλιστική χώρα και τα περισσότερα ΚΚ σε πρακτόρικά της κόμματα. Σε αυτή τη μετατροπή αντιστάθηκε βαθύτερα το ΚΚΚίνας με
επικεφαλής τον Μάο Τσε Τουνγκ αλλά πριν απο αυτό αντιστάθηκε το ΚΚΕ
με επικεφαλής τον Ζαχαριάδη.
Λόγω αυτής της αντίστασης οι Σουσλόφ-Χρουστσόφ έβαλαν στα 1955
τους λίγους εγκαθέτους τους μέσα στο ΚΚΕ να επιτεθούν στους πρόσφυγες της Τασκένδης όπου είχε καταφύγει ο κορμός του ΔΣΕ και του ΚΚΕ. Ο
Ζαχαριάδης κατήγγειλε ανοιχτά τον Γραμματέα του ΚΚΣΕ Χρουστσόφ σαν
οργανωτή αυτών των επιθέσεων. Τότε το ΚΚΣΕ έστησε μαζί με άλλες 5
εγκάθετές του ηγεσίες ξένων κομμουνιστικών κομμάτων μια παράνομη
«ολομέλεια» της ΚΕ του ΚΚΕ (6η του1956) η οποία καθαίρεσε τον Ζαχαριάδη από γραμματέα του ΚΚΕ οπότε οι σοβιετικοί τον εξόρισαν στην
πόλη Μποροβίτσι. Την επόμενη χρονιά διέγραψαν τα περισσότερα μέλη
του Κόμματος που υπεράσπιζαν το Ζαχαριάδη και άρχισαν διωγμούς ενα-

ντίον τους: τους έδιωχναν από τις δουλειές τους, τους φυλάκιζαν σαν
ποινικούς εγκληματίες και τους έστελναν σε εξορίες. Επειδή παρόλα
αυτά η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του ΚΚΕ ιδιαίτερα στις ανατολικές χώρες στάθηκε στο πλευρό του Ζαχαριάδη οι σοβιετικοί και οι
έλληνες εγκάθετοί τους αποφάσισαν στα 1958 (8η ολομέλεια) να
διαλύσουν το ΚΚΕ! Δηλαδή αποφάσισαν να διαλύσουν όλες τις κομματικές οργανώσεις του ΚΚΕ και στη μεν Ελλάδα τα μέλη του ΚΚΕ
να γίνουν μέλη της ΕΔΑ, στις δε ανατολικές χώρες να γίνουν μέλη
των ΚΚ των χωρών στις οποίες ζούσαν!
Όμως επειδή υπήρχε κίνδυνος να ανασυγκροτηθεί το ΚΚΕ από τους
ζαχαριαδικούς, οι σοβιετικοί έβαλαν το 1961 μια χούφτα εγκαθέτους τους
και έκαναν ένα συνέδριο φάρσα χωρίς εκλεγμένους αντιπροσώπους
αφού οι κομματικές οργανώσεις είχαν διαλυθεί που το ονομάσανε 8ο
Συνέδριο του ΚΚΕ και το οποίο ανέτρεψε όλη τη γραμμή του ΚΚΕ.
Επρόκειτο για το 1ο ιδρυτικό Συνέδριο ενός νέου κόμματος που
ήταν ο δολοφόνος του ΚΚΕ ντυμένος με τα ρούχα του θύματος για
να ξεγελάει το λαό. Αυτό το νέο κόμμα είναι το σημερινό ψευτοΚΚΕ
της Παπαρρήγα και το μητρικό κόμμα του ΣΥΝ.
Ο Ζαχαριάδης αντιδρώντας σε αυτόν τον σφετερισμό κατέβηκε το 1962
από το Μποροβίτσι στην ελληνική πρεσβεία της Μόσχας και ζήτησε
επίσημα από την κυβέρνηση Καραμανλή να έρθει στην Ελλάδα και να
δικαστεί για τις κατηγορίες που του απηύθυνε το ελληνικό κράτος σαν
ηγέτη του ΚΚΕ και του ΔΣΕ. Όμως όχι μόνο η κυβέρνηση Καραμανλή
απέρριψε το αίτημά του αλλά το ψευτοΚΚΕ και η «Αυγή» κατήγγειλαν μια
ενδεχόμενη επιστροφή του Ζαχαριάδη σαν προβοκάτσια σε βάρος τους.
Τότε είναι που οι σοβιετικοί “έθαψαν” τον Ζαχαριάδη στο Σοργκούτ. Το
ότι τον σκότωσαν το 1973, λίγο πριν την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ήταν φυσικό. Τον Φλεβάρη του 1973 είχε γίνει η αντιχουντική εξέγερση της Νομικής και τα πανεπιστήμια έβραζαν. Για όλους η πτώση της
χούντας ήταν κοντά. Τότε το ψευτοΚΚΕ είχε λίγες δυνάμεις, περίπου
όσες και η μαοϊκή αριστερά, ενώ το ΚΚ Κίνας ακτινοβολούσε παγκόσμια.
Αν σε οποιαδήποτε μεταπολίτευση ο θρύλος Ζαχαριάδης ήταν ζωντανός
ελάχιστοι θα ακολουθούσαν τους ρωσόδουλους εγκάθετους Φλωράκη,
Τσολάκη, Καλούδη κλπ. Ήταν αδύνατο μέσα σε αυτήν την επαναστατική
ατμόσφαιρα στην Ελλάδα- που την κατέγραφε όλος ο πλανήτης και τα
σοβιετικά ΜΜΕ- να αυτοκτονήσει ο επαναστάτης ηγέτης που άντεξε 11
ολόκληρα χρόνια στο παγωμένο Σοργκούτ, 5 στο ναζιστικό Νταχάου και 4
στις φυλακές της μεταξικής δικτατορίας.
Οι ηγέτες του ψευτοΚΚΕ μιλάνε συκοφαντικά για αυτοκτονία γιατί ήταν
ηθικοί συναυτουργοί στο φόνο με τον τότε γραμματέα του ψευτοΚΚΕ
Φλωράκη (που έχρισε διαδοχό του την Παπαρήγα). Επίσης για να μην
φέρουν σε δύσκολη θέση τη Ρωσία συνεχίζουν να καλύπτουν τη
χωρίς δίκη μακρόχρονη φυλάκιση και τελικά εξόντωση ενός ηγέτη
ελληνικού πολιτικού κόμματος σε μια ξένη χώρα και δεν ζητάνε να
ανοίξει ο επτασφράγιστος φάκελλος της φυλάκισης και του θανάτου
του. Αλλά το εξοργιστικότερο με αυτούς είναι ότι τελευταία εκθειάζουν τον
Ζαχαριάδη που για δεκαετίες καθύβριζαν. Έτσι μπερδεύουν έναν κόσμο που
νομίζει ότι το ψευτοΚΚΕ και ο ΣΥΝ έγιναν τώρα επαναστατικά κόμματα.

Τι συνέβη και τώρα οι δολοφόνοι εκθειάζουν το θύμα τους; Συνέβη ότι τώρα έχει γίνει πιο
επιθετική η τακτική του ρώσικου σοσιαλιμπεριαλισμού στα πλαίσια της γενικής επιθετικής
του στρατηγικής. Σε μια πρώτη περίοδο η γενική τακτική του στην Ελλλάδα ήταν κυρίως η
συντριβή της όποιας επαναστατικής αριστεράς σε συνεργασία με τους φασίστες και
τους δυτικόφιλους φιλελεύθερους αστούς και η είσοδος των πρακτόρων τύπου ψευτοΚΚΕ-ΣΥΝ και τύπου Α. Παπανδρέου στον ευρύτερο κρατικό μηχανισμό. Σε αυτήν την περίοδο
έχουμε την καταγγελία του Ζαχαριάδη και του ΔΣΕ, το χτύπημα από τα μέσα της εξέγερσης
του Πολυτεχνείου και του κινήματος της αποχουντοποίησης, το χτύπημα των πρώτων μεταπολιτευτικών απεργιών και των εργοστασιακών σωματείων, την είσοδο του ψευτοΚΚΕ στην οικουμενική κυβέρνηση και το απο κοινού κάψιμο των φακέλλων το 1989 για τη συγκάλυψη των
ταγματασφαλιτών και χουντικών, τη συμφωνία με τους σοβινιστές στην άρνηση της ύπαρξης
μακεδονικής εθνικής μειονότητας. Αφού με αυτήν την τακτική ο ρώσικος σοσιαλιμπεριαλισμός
τσάκισε κάθε πραγματική αριστερά και κέρδισε πελώριες θέσεις μέσα στο ελληνικό κράτος, κηρύσσει σε μια δεύτερη περίοδο μια επίθεση για την πλήρη άλωση του κρατικού
μηχανισμού σε συνεργασία με τους φασίστες και ενάντια στους φιλελεύθερους δυτικόφιλους
αστούς. Είναι σε αυτή την περίοδο της «αντεπίθεσης», «ανυπακοής» κλπ όπου ο σοσιαλφασισμός των ψευτοΚΚΕ και ΣΥΝ θέλει να εμφανίζεται σαν αντιιμπεριαλιστική και
αντικαπιταλιστική επανάσταση οπότε «αποκαθιστά» τον Ζαχαριάδη και τον επαναστατικό αγώνα του 1947-49.
Η ουσιώδης όμως διαφορά μιας επανάστασης από μια ιμπεριαλιστική φασιστική εφόρ-

μηση είναι ότι η δεύτερη διεισδύει στο αστικό κράτος για να το καταλάβει τελικά εξ εφόδου ενώ η πρώτη θέλει να το συντρίψει και να το αντικαταστήσει με τα όργανα που ο λαός
έχει δημιουργήσει μέσα από τον επαναστατικό αγώνα του. Έτσι: 1) Ενώ το πραγματικό ΚΚΕ
προσπαθούσε να συντρίψει το παλιό αστικό κράτος και να στήσει το νέο λαϊκό μέσα από
το μαζικό ένοπλο αγώνα αρχικά του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και μετά του ΔΣΕ, τα ψευτοΚΚΕ και ΣΥΝ
προσπαθούν να χωθούν και να κυριαρχήσουν πραξικοπηματικά στο αστικό κράτος,
στηριγμένα σε μειοψηφίες τραμπούκων που κρατούν το λαό όμηρο έχοντας την κάλυψη της
αστυνομίας, των πρωθυπουργών και των ΜΜΕ. 2) Ενώ το ΚΚΕ υπεράσπιζε τη βιομηχανία
σαν μελλοντική υλική βάση του σοσιαλισμού, τα ψευτοΚΚΕ-ΣΥΝ την καταστρέφουν με οικολογικά και «ταξικά» προσχήματα, ενώ προστατεύουν κάθε κλεπτοκρατική επιχείρηση των ανατολικών εργολάβων και των ρώσων και κινέζων μονοπωλιστών. 3) Ενώ το ΚΚΕ είχε πάντα σαν
πιο ορκισμένους εχθρούς του τους κάθε λογής φασίστες, τα ψευτοΚΚΕ-ΣΥΝ τους έχουν στο
πλευρό τους στην αντιευρωπαϊκή φιλορώσικη στρατηγική τους και στα τραμπούκικα κινήματα τους τύπου «αγανακτισμένων» και «δεν πληρώνω». 4) Ενώ ο Ζαχαριάδης και το ΚΚΕ αντιπάλεψαν πρωτοπόρα όχι μόνο τους γερμανούς και αγγλοαμερικάνους ιμπεριαλιστές, αλλά
και τους ρώσους σοσιαλιμπεριαλιστές (που αποδείχτηκαν οι χειρότεροι γιατί μόνο αυτοί
κατάφεραν να διαλύσουν τα ΚΚ), τα ψευτοΚΚΕ-ΣΥΝ δουλεύουν ακριβώς γι αυτούς τους τελευταίους και από την πλευρά αυτών εναντιώνονται στους δυτικούς ιμπεριαλιστές, δηλαδή δουλεύουν για τη χειρότερη ιμπεριαλιστική και καπιταλιστική σκλαβιά.

Πραγματική αναγνώριση του μεγάλου προλετάριου ηγέτη Ζαχαριάδη
σημαίνει συγκεκριμένη πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό γενικά, ενάντια
στους ηγεμονικούς φασιστικούς ιμπεριαλισμούς ειδικότερα και τελικά
πάλη ενάντια στους δολοφόνους του για την οικοδόμηση ενός νέου

πραγματικού ΚΚΕ που θα πατάει στην επαναστατική πείρα του παλιού
ηρωικού ΚΚΕ αλλά και θα αποφεύγει τις αδυναμίες και τα λάθη που ήταν
δεμένα με την εποχή του.
Αθήνα, 30/08/2011
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