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Ο Νίκος Ζαχαριάδης σε τεράστια συγκέντρωση του ΚΚΕ.



Πρόλογος 

Υπάρχουν δύο τρόποι να μελετάμε την ιστορία. Ο πρώτος, όπως την 
βλέπουμε σήμερα εμείς, εκτός χρονικού πλαισίου. Και ο δεύτερος τρό-
πος, ο σωστότερος κατ’ εμέ, όταν βλέπουμε τα πράγματα μέσα από τα 
μάτια των πρωταγωνιστών της ιστορίας. Όταν σκεπτόμαστε, «τί θα έκα-
να, υπό  αυτές τις συνθήκες, αν ήμουν στην θέση τους;». 

Έτσι πρέπει να κρίνουμε τον Νίκο Ζαχαριάδη.  

Ηγήθηκε του Κομμουνιστικού κόμματος Ελλάδος σε συνθήκες σκλη-
ρής ταξικής πάλης. Το ΚΚΕ τέθηκε εκτός νόμου. Η δικτατορία του Με-
ταξά είχε δημιουργήσει δικό της κομμουνιστικό μηχανισμό για να πα-
ραλύει την δράση του αληθινού ΚΚΕ. 

Ο Νίκος Ζαχαριάδης ανήκε στην γενιά των «κούτβηδων». Λειτουρ-
γούσε ως κλώνος του Στάλιν στην Ελλάδα, πάντα ευθυγραμμίζων τις 
θέσεις του με την Μόσχα. Λόγω της ιδεολογικής του εξαρτήσεως από 
την Μόσχα υπέπεσε σε πολλά λάθη. Αλλά αυτή ήταν η διεθνής γραμμή 
του διεθνούς κομμουνισμού εκείνη την εποχή. Όλα τα κομμουνιστικά 
κόμματα μία γροθιά, υπό τον Στάλιν. 

Από τα κείμενα του Ζαχαριάδη στο παρόν βιβλίο διαφαίνεται ότι ξέ-
ρει πώς να διεξάγει την ταξική πάλη, αλλά δεν ξέρει πώς να αντιμετωπί-
σει τα αναφυόμενα στρατηγικά διλήμματα όταν τα σύννεφα του παγκο-
σμίου πολέμου σκεπάζουν την Ελλάδα. 

Τρεις ιδεολογικοί άξονες τέμνονται στην Ελλάδα στα χρόνια του 
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου: ο φιλελευθερισμός της Αγγλίας, ο εθνι-
κοσοσιαλισμός της Γερμανίας, και ο κομμουνισμός της Ρωσσίας. 

Το πολιτικό παιχνίδι γίνεται εξαιρετικώς πολύπλοκο όταν δύο εκ των 
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τριών δυνάμεων εναλλάσσουν συμμαχίες σε μικρό χρονικό διάστημα. 
Πρώτα συμμαχεί η ΕΣΣΔ με την Ναζιστική Γερμανία, ύστερα η ΕΣΣΔ 
με την Αγγλία. Ο Ζαχαριάδης, άνθρωπος μειωμένης μορφώσεως και 
έγκλειστος στις φυλακές, αδυνατεί να παρακολουθήσει τις καταιγιστι-
κές εξελίξεις. 

Διεθνιστής υπέρ των Σλαύων, αδιαφορεί για τα εθνικά συμφέροντα 
της Ελλάδος παρά μόνον όταν ευθυγραμμίζονται με συμφέροντα της 
Σοβιετικής Ενώσεως. Ο διεθνισμός του δεν του επιτρέπει να μιλήσει για 
Ελληνική Μακεδονία και Θράκη, παρά μόνον για «ενιαία και ανεξάρτη-
τη Μακεδονία και Θράκη». 

Η εργασία του Ησαΐα Κωνσταντινίδου αφήνει τον αναγνώστη να 
βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, παραθέτοντας ασχολίαστα τα κεί-
μενα του Ζαχαριάδη. Επίσης παραθέτει αρκετές πηγές. Σε κάποιες στιγ-
μές ο συγγραφέας παραθέτει προσωπικές απόψεις συγγραφέων, οίτινες 
ισχυρίζονται ότι ο Ζαχαριάδης ήταν υπεύθυνος για τον εμφύλιο, και ότι 
έπασχε από πολιτική και στρατιωτική ανεπάρκεια. 

Θα συμφωνούσα, αλλά με μία διαφορά. Ο Ζαχαριάδης εκπροσωπού-
σε την εργατική τάξη. Σπανίως η εργατική τάξη έχει στην ηγεσία της 
έναν Λένιν. Το μόνιμο πρόβλημα της εργατικής τάξεως είναι το χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο των ηγετών της.  

Μην ξεχνάμε όμως ότι αρκετές από τις αναφερόμενες πηγές έχουν 
επηρεασθεί από το μετασταλινικό και μετεμφυλιακό κλίμα. Μετά τον 
θάνατο του Στάλιν, ο Ζαχαριάδης έπεσε σε δυσμένεια. Είχε συνδέσει 
την πολιτική του σταδιοδρομία με τον Στάλιν. Μετά τον θάνατό του, οι 
Χρουτσώφ-Μπρέζνιεφ τον θεώρησαν καμμένο χαρτί. 

Επιπλέον ένα σημαντικό μέρος του κομματικού αρχείου που αφορά 
τον Ζαχαριάδη δεν έχει δημοσιευθεί. Το κρατά απόρρητο το ΚΚΕ. 

Μην λησμονούμε ότι ο Ζαχαριάδης επιφορτίσθηκε μ’ ένα τεράστιο 
βάρος, αυτό της διεξαγωγής ενός αμείλικτου πολιτικού πολέμου εναντί-
ον της υποταγής της Ελλάδος στον αγγλικό ιμπεριαλισμό, όντας εκτός 
νόμου. Ασχέτως αν οι ιδεολογικές του παρωπίδες τον εμπόδιζαν να αντι-
ληφθεί ότι ο αγώνας του υπετάσσετο στον σοβιετικό ιμπεριαλισμό, προ-
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σπάθησε να αγωνιστεί κατά της δυτικής αποικιοκρατίας. 

Η απαράδεκτη στάση του απέναντι στον Άρη Βελουχιώτη και στον 
Νίκο Πλουμπίδη, είναι χαρακτηριστικές της προσωπικότητός του. Απε-
κήρυξε αγνούς αγωνιστές εκστομίζων τα χειρότερα ψεύδη. 

Απλά δεν είχε υπολογίσει ότι από θύτης θα καταστεί θύμα των δι-
κών του μηχανορραφιών. Οι αντιφάσεις και η τραγικότητα του ελληνι-
κού κομμουνιστικού κινήματος δεν θα μπορούσαν να ενσαρκωθούν κα-
λύτερα παρά από έναν Νίκο Ζαχαριάδη. 

Ιφικράτης Αμυράς 
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Η δεύτερη κηδεία του Νίκου Ζαχαριάδη, τον Δεκέμβριο του 1991.
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Η δολοφονία του 
Νίκου Ζαχαριάδη!

Στις 1 Αυγούστου 2011 συμπληρώθηκαν 38 χρόνια από τον θάνα-
το του ιστορικού ηγέτη του ΚΚΕ, Νίκου Ζαχαριάδη, στο παγωμένο δε-
σμωτήριό του, στο Σουργκούτ της Σιβηρίας, όπου παρέμεινε έγκλειστος 
και απομονωμένος επί σειρά πολλών ετών. Τη φετινή χρονιά η επέτει-
ος του τέλους του τόσο αμφιλεγόμενου Ζαχαριάδη ήταν διαφορετική 
απ’ όλες τις άλλες. Κι αυτό, διότι πριν από μερικούς μήνες το ΚΚΕ επί-
σημα αποκατέστησε τον παλιό του ηγέτη και μάλιστα όχι μόνο ιστορι-
κά, αλλά και κομματικά: καίτοι νεκρός, αποκαταστάθηκε και ως μέλος 
του κόμματος, ιδιότητα που το ίδιο το ΚΚΕ του είχε αποσπάσει δεκαε-
τίες πριν, κατηγορώντας τον τότε ως προδότη των αρχών και των ιδεών 
του! Παράλληλα, το ΚΚΕ αποκατέστησε και μια σειρά άλλων «παρε-
ξηγημένων» μορφών της κομμουνιστικής ιστορίας, μεταξύ των οποίων 
και τον ίδιο τον Στάλιν, ηγέτη της ΕΣΣΔ και της ευρασιατικής ηπείρου 
για τρεις περίπου δεκαετίες!...

Αποφασίσαμε να «ανοίξουμε» τα αρχεία του Νίκου Ζαχαριάδη, ακρι-
βώς επειδή το ΚΚΕ προέβη στην – ιστορικά ορθή – ενέργεια της απο-
κατάστασης της μνήμης του. Τα αρχεία του Ζαχαριάδη είναι συγκλονι-
στικά και προέρχονται από διάφορες πηγές: δικές μας προσωπικές (από 
συνομιλίες μας με διάφορους γνώστες της κομμουνιστικής ιστορίας και 
ιδεολογίας), της άλλοτε φοβερής και τρομερής σοβιετικής μυστικής 
υπηρεσίας (KGB), αλλά και δικά του κείμενα και θέσεις, που μιλάνε κυ-
ριολεκτικά από μόνα τους! Τα αρχεία αυτά αποτελούν πολύτιμο πράγ-
ματι υλικό, όχι απλά για την ιστορική μας αυτογνωσία, αλλά και για την 
ίδια την εξέλιξη του ελληνικού πολιτικού συστήματος, που δείχνει σή-
μερα να διέρχεται φάση ιστορικής μετάβασης («κρίση»). Τέλος, τα αρ-
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χεία του Ζαχαριάδη είναι εκπληκτικά χρήσιμα και για έναν επιπρόσθετο 
λόγο: διότι «μιλάνε» από μόνα τους για μια σειρά εθνικών μας ζητημά-
των, με τα οποία το ΚΚΕ και ο Ζαχαριάδης σχετίστηκαν (Μακεδονικό, 
Κυπριακό, Βορειοηπειρωτικό κτλ.)...

Σήμερα, στο πρώτο κομμάτι της έρευνάς μας, θα ασχοληθούμε με 
την τελευταία πράξη της τραγωδίας της ζωής του Νίκου Ζαχαριάδη: με 
τον θάνατό του, ο οποίος ακόμα και τώρα καλύπτεται από έναν πυκνό-
τατο πέπλο μυστηρίου και δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως ως ιστορι-
κό γεγονός. Όντως, η αιτία του θανάτου του εξακολουθεί να παραμένει 
ανεξιχνίαστη και κανένας δεν μπορεί να είναι 100% βέβαιος για το τε-
λικό «πόρισμα» του τέλους του Ζαχαριάδη. Κι όμως, παρ’ όλα αυτά, τη 
λύση στο αίνιγμα δίνει ο... ίδιος ο Ζαχαριάδης! Και την δίνει, έστω και 
μετά από δεκαετίες ολόκληρες μες στο σκοτάδι, μέσω των τελευταίων 
επιστολών που συνέγραψε. Από το περιεχόμενο των επιστολών αυτών 
και, φυσικά, από τα όλα όσα διαδραματίστηκαν εκείνο το μοιραίο καλο-
καίρι του 1973 – με αφορμή ακριβώς τις εν λόγω επιστολές – βγάζουμε 
σήμερα σαφέστατο ιστορικό, αλλά και πολιτικό, συμπέρασμα σχετικά 
με τον θάνατο του κομμουνιστή ηγέτη!

Το τέλος του Ζαχαριάδη θα πρέπει οπωσδήποτε να ιδωθεί υπό το 
πρίσμα των γενικότερων εξελίξεων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τη χρο-
νιά λοιπόν εκείνη, το τόσο ταραγμένο 1973, πριν και μετά τον θάνα-
το του Ζαχαριάδη, είχαμε μια σειρά κοσμοϊστορικών γεγονότων: εξέ-
γερση της Νομικής τον Φεβρουάριο, κίνημα του Ναυτικού τον Μάιο, 
πόλεμο του Γιομ Κιπούρ τον Οκτώβριο και εξέγερση του Πολυτεχνεί-
ου τον Νοέμβριο. Ώσπου, στις 25 Νοεμβρίου, ο «αόρατος δικτάτωρ» 
Δημήτρης Ιωαννίδης ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο και την προσπάθεια 
«φιλελευθεροποίησης» του καθεστώτος, με συνέπεια να φτάσουμε στο 
μοιραίο καλοκαίρι του 1974 και την κυπριακή τραγωδία. Να τονίσου-
με εδώ πως το 1973 ήταν και η χρονιά της μεγάλης παγκόσμιας πετρε-
λαϊκής κρίσης, με την ανθρωπότητα να βρίσκεται ενώπιον ενός δραμα-
τικού αδιέξοδου...

Την περίοδο λοιπόν εκείνη η ηγεσία του ΚΚΕ (που ήταν ακόμα παρά-
νομο, όπως άλλωστε και όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, λόγω της 
Επταετίας), πλήρως ενημερωμένη από τους Σοβιετικούς για τις επερχό-
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μενες ραγδαίες εξελίξεις στην Ελλάδα, αποφάσισε να αλλάξει «γραμ-
μή πλεύσης» έναντι του Ζαχαριάδη. Ο καινούριος τότε γραμματέας του 
κόμματος, Χαρίλαος Φλωράκης, επιθυμούσε μια συνολική λύση του 
προβλήματος Ζαχαριάδη, εφόσον ο τελευταίος παρέμενε εξόριστος στη 
Σιβηρία ήδη από το 1962. Μάλιστα, τον Ιούλιο του 1973 επισκέφτηκε 
τον Ζαχαριάδη το ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ, Κώστας Λουλές, με σκο-
πό να υπάρξει κάποιος συμβιβασμός ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η σκέ-
ψη ήταν ο Ζαχαριάδης να αποδεχτεί τη σύγχρονη γραμμή του κόμμα-
τος, εγκαταλείποντας τον σταλινισμό, και να απελευθερωθεί από την 
ιδιότυπη φυλακή του, μεταφερόμενος στη Βουδαπέστη (όπου και ήταν 
τότε η έδρα του ΚΚΕ).

Όμως καμία λύση δεν βρέθηκε. Ύστερα από έντονη και εξαντλητική 
συζήτηση ο Λουλές αποχώρησε άπραγος, με τον Ζαχαριάδη να παρα-
μένει ασυμβίβαστος και να επιμένει ότι η καταλληλότερη λύση θα ήταν 
να... επιστρέψει στην Ελλάδα, για να ηγηθεί μιας κομμουνιστικής επα-
νάστασης κατά της δικτατορίας! Να παρατηρήσουμε εδώ ότι η προσω-
πικότητα του Ζαχαριάδη ήταν ακριβώς τέτοια: άκρως εγωιστής και έχο-
ντας το σύνδρομο του «αλάθητου», δεν αναγνώριζε ποτέ τα λάθη του 
και επέμενε μέχρι τέλους στη γνώμη του, όσες και όποιες συνέπειες και 
να είχε η ακλόνητη στάση του... Οι φήμες που εξαπλώθηκαν μετά τον 
θάνατό του ήθελαν τον Ζαχαριάδη να απειλεί τον Λουλέ, πως σε περί-
πτωση που δεν ικανοποιούσαν τα αιτήματά του, τότε θα αυτοκτονούσε 
και μάλιστα έδινε και ημερομηνία: 1 Αυγούστου του 1973!...

Τη βραδιά της 1ης Αυγούστου του 1973 οι Σοβιετικοί φύλακες που 
φρορούσαν επί σειρά ετών την καλύβα στην οποία ζούσε ο Ζαχαριάδης 
είδαν κάτι το ασυνήθιστο: το «αντικείμενο» (όπως αποκαλούσαν τον 
Ζαχαριάδη) δεν είχε κλείσει τη λάμπα του δωματίου του την ώρα που 
ήταν υποχρεωμένος να το κάνει. Οι άνθρωποι που ήταν επιφορτισμέ-
νοι με τη συνεχή παρακολούθηση, αλλά και με την ασφάλεια, του Έλ-
ληνα κομμουνιστή ηγέτη ανήκαν στο τοπικό παράρτημα της μυστικής 
υπηρεσίας της Μόσχας, της θρυλικής KGB. Μπήκαν αμέσως στο σπι-
τάκι και αντίκρισαν το μακάβριο θέαμα: ο Νίκος Ζαχαριάδης ήταν νε-
κρός... Βέβαια, από εδώ και έπειτα οι περιγραφές και οι συνακόλουθες 
εκδοχές ποικίλουν. Άλλοι μιλάνε ότι βρέθηκε απλά πεθαμένος στο κρε-
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βάτι του, ενώ άλλοι κάνουν λόγο ότι ήταν κρεμασμένος στη θηλιά που 
έφτιαξε ο ίδιος για τον εαυτό του. Λόγω του άκρως αυστηρού απορρή-
του της KGB δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την πλήρη αλήθεια. 
Αυτή θα μας την πει – όπως προείπαμε – ο... Ζαχαριάδης, μια φωνή από 
το παρελθόν!

Ο Ζαχαριάδης θάφτηκε αρχικά στη μακρινή Σιβηρία, με την ταφό-
πλακα να αναγράφει στα ρώσικα το όνομα «Νικολάι Νικολάγεβιτς Νι-
κολάγιεφ». Το ΚΚΕ ανακοίνωσε τον θάνατό του στις 8 Αυγούστου του 
1973, δηλ. μία ολόκληρη εβδομάδα μετά, κάτι που εκ πρώτης όψεως 
μοιάζει αδικαιολόγητο. Θα πρέπει όμως να σκεφτεί κανείς ότι το κόμμα 
περιέπεσε τότε σε αμηχανία και προφανώς αναζητούσε – σε συνεννόη-
ση με τους Σοβιετικούς – τι ακριβώς θα επικαλεστεί στην επίσημη ανα-
κοίνωσή του. Πάντως, ως αιτία θανάτου οι σοβιετικές αρχές κατέγρα-
ψαν ξερά: «καρδιακή προσβολή»...

Τα χρόνια κύλησαν και η προσωπικότητα του Ζαχαριάδη, έστω και 
μετά θάνατον, εξακολουθούσε να διχάζει. Αποτελεί τραγική ειρωνεία το 
γεγονός ότι η σωρός του μεταφέρθηκε στην Ελλάδα τις ημέρες ακριβώς 
που η Σοβιετική Ένωση έπαυε πια να υπάρχει... Η δεύτερη ταφή του 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 29 Δεκεμβρίου του 1991. Στη δι-
άρκεια της κηδείας υπήρξαν έντονες αντιπαραθέσεις οπαδών του Ζαχα-
ριάδη με την ηγεσία του ΚΚΕ, που επίσης παρέστη στη διαδικασία! Το 
ΚΚΕ έκρινε τότε ότι οι συνθήκες δεν ήταν ακόμα ώριμες για να προβεί 
στο μεγάλο βήμα. 20 όμως χρόνια μετά το έκανε: αποκατέστησε πλή-
ρως τον Ζαχαριάδη, δικαιώνοντάς τον έτσι έμμεσα για τις θέσεις και τις 
πράξεις του, που τόσο δίχασαν και τραυμάτισαν τον ελληνικό λαό!... 
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Τα δύο τελευταία ιδιόχειρα 
κείμενα του Ζαχαριάδη!

Παρουσιάζουμε σήμερα, στο πλαίσιο της έρευνάς μας για τα αρχεία 
του Νίκου Ζαχαριάδη, ιστορικού ηγέτη του ΚΚΕ, τα δύο τελευταία κεί-
μενα που έγραψε Ο ΙΔΙΟΣ ο Ζαχαριάδης λίγο μόνο καιρό πριν προβεί 
στο «απονενοημένο διάβημα»! Τα κείμενα αυτά είναι η προειδοποιητι-
κή επιστολή που συνέγραψε στις 26 Ιουνίου του 1973, 36 δηλ. ημέρες 
πριν αυτοκτονήσει, καθώς και ένα δραματικό κείμενο, που γράφτηκε 
στις 28 Ιουλίου του 1973, όταν πια είχε διαφανεί το τραγικό τέλος που 
κατέφτανε... Να σημειώσουμε εδώ ότι το τελευταίο γράμμα του Ζαχα-
ριάδη, που απευθύνεται στην Κ.Ε. του Κ.Κ. Σοβιετικής Ένωσης, απο-
τελεί την τελική του έκκληση να αρθούν όλα απολύτως τα περιοριστικά 
εναντίον του μέτρα (μετά από 17 ολόκληρα χρόνια!), ενώ το τελευταίο 
του κείμενο (με τίτλο «Μήνυμα από την άλλη μεριά») είναι πια γραμ-
μένο πάνω στην πλήρη απελπισία του, όταν δηλ. είδε ότι δεν πρόκειται 
να ικανοποιηθεί το αίτημά του... Είναι σαν μια επιστολή από τον «άλλο 
κόσμο», ένα βαρύ «κατηγορώ» κατά των δολοφόνων του!

Παραθέτουμε και τα δύο αυτά κείμενα ολόκληρα και με την αλλόκο-
τη ορθογραφία του Ζαχαριάδη. Επίσης, τα παραθέτουμε και στην ιδιό-
χειρη μορφή τους, ως συγκλονιστικά ιστορικά ντοκουμέντα!!!

Το γράμμα του Ζαχαριάδη, όπου προαναγγέλει την αυτοκτονία του:

«Προς την ΚΕ του ΚΚΣΕ

Γράφω για τελευταία φορά. Έχω απόλυτα ήσυχη συνείδηση ότι σ’ 
όλη μου τη ζωή δεν έκανα τίποτε ενάντια στο λαό μου και το κόμμα 
μου, το ΚΚΕ, ενάντια στην ΕΣΣΔ και το παγκόσμιο κομμουνιστικό κί-
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νημα. Το μοναδικό μου «έγκλημα» είναι ότι απέκρουσα ολοκληρωτι-
κά την πολιτική που χαντάκωσε το ΚΚΕ. Όσο κι αν προσπάθησαν δε-
καεφτά ολόκληρα χρόνια τα όργανα της ασφάλειας της Σοβ. Ένωσης 
και οι διορισμένοι στο ΚΚΕ δεν απόδειξαν απόλυτα τίποτε και αναγκά-
στηκαν να γλύψουν αφτού όπου φτύναν. Δεν τόλμησαν να στηρίξουν 
ενάντιά μου καμιά κατηγορία και να με δικάσουν αν και αφτό το [δυ-
σανάγνωστη λέξη] όλα αφτά τα χρόνια. Όμως τα επαίσχυντα παράνο-
μα και αφθαίρετα μέτρα ενάντιά μου συνεχίζονταν όλα τα χρόνια αφτά 
(απαφτά ένδεκα στο Σουργκούτ της Σιβηρίας). Απτό 1966 και δω έκα-
να αλεπάληλες απεργίες πείνας που συνολικά κράτησαν πάνω από δυο 
χρόνια. Όλες οι υποσχέσεις που μου δίνονταν στη διάρκεια των απερ-
γιών αφτών απτούς διορισμένους και εκπροσώπους της ΚΕ του ΚΚΣΕ, 
που έρχονταν εδώ στο Σουργκούτ και Τιουμέν (Ζωγράφος, Δημητρίου, 
Υφαντής, Ζάχος, Σεμενκώφ, Ταπόρικωφ κ.ά.) αποδείχνονταν κάθε φο-
ρά κάλπικες, ψεύτικες, ανήθικες. Σήμερα, ύστερα απόλα αφτά, δηλώνω 
ότι αν δεν αρθούν ΟΛΑ τα μέτρα περιορισμού, εξορίας, στέρησης ελευ-
θερίας μετακίνησης και αναχώρησης απτή Σοβ. Ένωση κτλ. κτλ. που 
εφαρμόζονται ενάντιά μου, τότε την 1η Αυγούστου 1973, σαν έκφραση 
έσχατης ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ, θ’ αφτοκτονήσω. Αν υπάρξει απάντησή σας 
να μου μεταβιβαστεί μονάχα με το γιο μου Σηφάκο (Αλέξη).

Σουργκούτ, 26.6.1973. Ν. Ζαχαριάδης

Το γράμμα αφτό γίνεται σε τέσσερα αντίγραφα: 1. ΚΕ ΚΚΣΕ (Τσεκά 
ΚΠCC): Δύο αντίγραφα: ταχυδρομικά, συστημένο απτό Σουργκούτ και 
στα γραφεία της Τσεκά στη Μόσχα διαμέσου του Σηφάκου. 2. Για τους 
κ.κ. Φλωράκη, Λουλέ και Σία. 3. Για το Σηφάκο και την Όλγα.

Στο αντίγραφο για το Σηφάκο και την Όλγα προσθέτω τούτο το στερ-
νόγραφο: το κουφάρι μου το κληροδοτώ στους Μπρέζνιεφ, Κολιγιάννη, 
Φλωράκη και Σία. Χαλάλι τους.

Το στερνόγραφο αφτό να γίνει γνωστό στους κληρονόμους του κου-
φαριού μονάχα ύστερα απτήν 1 (πρώτη) Αυγούστου 1973.

Ζητώ συγνώμη και κατανόηση απτούς κουκουέδες, την Όλγα και το 
Σηφάκο. Άλλη διέξοδο δε μου άφησαν. Οι απεργίες πείνας αποδείχτη-
καν ατελέσφορες και με βασάνιζαν και σακάτεψαν ανώφελα.
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26.6.73 ΝΙΚΟΣ

Για την περίπτωση που το γράμμα αφτό δημοσιεφτεί τότε να γίνει 
τούτη η προσθήκη αμέσως πριν απτή φράση: «Αν υπάρξει απάντηση να 
μου μεταβιβαστεί...» κλπ. (η προσθήκη): Για το λαό της Ελλάδας και 
τους κουκουέδες, αν λάχει να διαβάσουν τις γραμμές αφτές, προσθέτω 
τούτα: τίποτε, απόλυτα τίποτε δεν κλόνισε, ούτε μπορούσε να κλονίσει 
την πίστη μου στον κομμουνισμό, το μαρξισμό-λενινισμό, το κουκου-
έδικο ΚΚΕ, και το ανεξάρτητο, λέφτερο και σοσιαλιστικό μέλλον του 
λαού και της πατρίδας μου, όπως δεν την κλόνισαν και τα 12 χρόνια που 
πέρασα στα μπουντρούμια της πλουτοκρατικής και μοναρχοφασιστικής 
αντίδρασης και στις φυλακές και τα στρατόπεδα της χιτλερικής Γερμα-
νίας. Τέλος προσθήκης.

Ν.Ζ.»

Δεν χρειάζεται πραγματικά να προσθέσουμε ούτε να σχολιάσουμε 
τίποτα στην παραπάνω δραματική επιστολή, που τα λέει από μόνη της 
όλα... Να σημειώσουμε απλά ότι ως «Τσεκά» ο Ζαχαριάδης εννοεί τη 
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μυστική υπηρεσία της ΕΣΣΔ, τη φοβερή και τρομερή KGB, που για κά-
ποιο λόγο δεν κατονομάζει ευθέως («Τσεκά» ήταν η ονομασία των σο-
βιετικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, μέχρι την ίδρυση της 
KGB μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο).

Παραθέτουμε τώρα το τελευταίο μήνυμα του Ζαχαριάδη, που γρά-
φτηκε 4 μόλις μέρες πριν βρεθεί κρεμασμένος και παγωμένος στην ιδι-
όρρυθμη φυλακή του της μακρινής Σιβηρίας:

«Τον τίτλο και την επιγραφή στο γραφτό τάχα βάλει πριν τη συνά-
ντηση με το Λουλέ και τ’ αφίνω εκθέτοντας αφτό που μου ζήτησε ο ίδι-
ος. Το γραφτό αφτό γίνεται σε ένα αντίγραφο.

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ

Ιούλης 1973

Την τιμή κανένας δεν μπορεί να σου την αφαιρέσει. Την τιμή μπορείς 
μονάχα να την χάσεις.

Στη ζωή μου έκανα πολλά λάθη και στραβά. Ο αναμάρτητος πρώ-
τος το λίθο βαλέτω. Όμως με κατηγόρησαν ότι πρόδωσα το ΚΚΕ και 
τον αγώνα και με διέγραψαν απτό κόμα. Κανένας δε βρέθηκε ανοιχτά, 
αντρίκια να πει ότι αφτό είναι ψέμα. Παράπονο δεν έχω γιατί έμαθα το 
φορτίο να το κουβαλώ μόνος μου. Το ΚΚΕ ήταν και παραμένει το κό-
μα μου και κανένας δεν μπορεί να το χτυπήσει και να το λερώσει χρησι-
μοποιώντας το όνομά μου. Όταν έκανα το γράμμα προς τον εισαγγελέα 
Αθηνών στα 1962 τόγραψα ξεκινώντας απτά ίδια κίνητρα που με καθο-
δηγούσαν όταν έγραφα και το γράμμα του 1940. Η αντίδραση της Αθή-
νας φάνηκε πιο έξυπνη, - όταν μου αρνήθηκε να γυρίσω στην Ελλάδα, - 
απαφτούς που το σήκωσαν σα μια ακόμα απόδειξη της προδοσίας μου.

Το κουκουέδικο πέρασε πολλές αντάρες και μπόρες, όμως να το ξερι-
ζώσει κανένας δεν μπόρεσε γιατί αφτό θα σήμαινε να ξεριζώσει τον ίδιο 
το λαό. Παρόλες τις δοκιμασίες που τόδερναν και το δέρνουν το ΚΚΕ 
είναι αθάνατο.

Το γράμμα αφτό το γράφω για να βουλώσω το στόμα σ’ όλους αφτούς 
που θα βάλουν τώρα τις φωνές. Με το ΚΚΕ δεν είχα ούτε έχω ανοιχτούς 



Τα Αρχεία του Νίκου Ζαχαριάδη

17

λογαριασμούς. Ούτε μπορούσα ποτέ νάχω.

Απόλη μου την ψυχή εύχομαι σ’ αυτούς που φορτώθηκαν το πολύ 
δύσκολο έργο να ξαναστήσουν το κουκουέδικο στα πόδια του να πετύ-
χουν απόλυτα, ολοκληρωτικά. Να το κάνουν το ΚΚΕ της Εθνικής Αντί-
στασης, που οι βαλτοί την πρόδωσαν, το ΚΚΕ του αθάνατου ΕΛΑΣ και 
του δοξασμένου ΔΣΕ.

28 Ιούλη 1973 Ν. Ζαχαριάδης»
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Αυτό ήταν το «κύκνειο άσμα» του Ζαχαριάδη, μιας προσωπικότητας 
που δίχασε βαθύτατα τον ελληνικό λαό, αλλά και το ίδιο του το κόμμα. 
Αφού είδε ότι δεν πιάνει το «τελεσίγραφό» του της 26ης Ιουνίου 1973, 
αποφάσισε να λύσει για τελευταία φορά τη σιωπή του, αποστέλλοντας 
μαζί με το ως άνω μήνυμά του και ένα πολιτικό κείμενο στην ηγεσία του 
ΚΚΕ, που αποτελούνταν από 11 σελίδες. Βέβαια, σήμερα που το ΚΚΕ 
αποκατέστησε πλήρως τον ιστορικό του ηγέτη, παραδέχεται εμμέσως 
ότι τελικά είχε δίκιο στη διαμάχη του με την «ελίτ» του κόμματος και 
με την ίδια τη μετασταλινική ηγεσία της ΕΣΣΔ από το 1956 και έπειτα. 
Στην ουσία – να μην το κρύβουμε – η τωρινή αποκατάσταση του Ζαχα-
ριάδη από το ΚΚΕ σηματοδοτεί την επιστροφή του κόμματος στη στα-
λινική παράδοση (άλλωστε αποκατέστησε και τον ίδιο τον Στάλιν). Και 
η μεγάλη αλήθεια είναι ότι ο Ζαχαριάδης τιμωρήθηκε από τους Σοβιετι-
κούς από το 1956 και μετά, μόνο και μόνο για έναν και μοναδικό λόγο: 
διότι παρέμενε αμετανόητος σταλινικός...



Τα Αρχεία του Νίκου Ζαχαριάδη

19

Το τελευταίο σημείωμα και η 
διαθήκη του Ζαχαριάδη...

Ο Νίκος Ζαχαριάδης πέρασε δραματικότατες στιγμές από τη νύχτα 
της 31ης Ιουλίου ως τα χαράματα της 1ης Αυγούστου του 1973... Βέ-
βαιος πλέον ότι όλοι τον είχαν εγκαταλείψει, ένιωσε το δυσβάσταχτο 
βάρος του ψυχολογικού εκείνου κενού που αισθάνεται ένας άνθρωπος 
ευρισκόμενος σε απόλυτη μοναξιά λίγο προ του τέλους!... Γνώριζε πο-
λύ καλά ότι δεν θα ζούσε την επόμενη βραδιά και – γεμάτος με από-
γνωση, μες στα πνιχτά δάκρυα... – κάθισε να γράψει τα δύο τελευταία 
του κείμενα: ένα τελικό σημείωμα και τη διαθήκη του. Παράλληλα, εί-
ναι παραπάνω από βέβαιο ότι στο θολωμένο εκείνη την ώρα μυαλό του 
σαν σε «ταινία» περνούσε ολόκληρη η ζωή και η πολιτική του πορεία, 
μια «ανασκόπηση» γεμάτη δράση και περιπέτειες. Θυμήθηκε τη μάνα 
του, τον άνθρωπο που είχε αγαπήσει περισσότερο στη ζωή του, τα παι-
διά του, τους άλλοτε συντρόφους του στα πεδία της μάχης και της πο-
λιτικής, τα τελευταία θλιβερά χρόνια στην παγωμένη Σιβηρία... Ήταν 
ακριβώς 70 ετών...

Τα δύο αυτά τελευταία κείμενα του Νίκου Ζαχαριάδη είναι γραμμέ-
να στη ρωσική γλώσσα. Προφανώς ο ιστορικός ηγέτης του ΚΚΕ έκρι-
νε ότι έπρεπε να τα γράψει στα ρώσικα, ακριβώς για να μπορέσουν να 
τα διαβάσουν αμέσως οι δεσμοφύλακές του (του τοπικού παραρτήμα-
τος της KGB), ενώ αν ήταν στα ελληνικά είναι πολύ πιθανό να μπερ-
δεύονταν. Και ο Ζαχαριάδης ασφαλώς δεν ήθελε η τελευταία του αυτή 
πράξη στο απίστευτο δράμα που έζησε να είναι διφορούμενη ή να αμ-
φισβητηθεί...

Ας δούμε λοιπόν τι λέει το τελευταίο σημείωμα που έγραψε ο Νίκος 
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Ζαχαριάδης λίγο προ του θανάτου του (η μετάφραση είναι δική μας):

«Λοιπόν Λιόσα, η ώρα είναι 07.30 σύμφωνα με το ρολόι μου, σκο-
τείνιασε, πάνω απ’ το Σουργκούτ ξέσπασε θύελλα, ας ελπίσουμε ότι θα 
’ναι για μένα η τελευταία.

Ας κάνουμε τους λογαριασμούς μας. Εδώ υπάρχουν σε μετρητά 415 
ρούβλια. Υπέγραψα διατακτική στο ταμιευτήριο για 150 ρούβλια. Υπέ-
γραψα ακόμα μία διατακτική. Συμπλήρωσέ την εσύ αν έχει απομείνει 
εκεί υπόλοιπο. Το συνταξιοδοτικό βιβλιάριο του Ιουλίου. Έχεις πλήρες 
δικαίωμα να λάβεις αυτά τα λεφτά, 120 ρούβλια. Δίπλα είναι το ρολόι. 
Και όλα τα υπόλοιπα σ’ αυτό το σπίτι είναι δικά σου. Κι όσο γι’ αυτό, το 
χαρτί ετούτο είναι ένα είδος διαθήκης.

Να προσέχεις τη Νάντια και τη Ρούλκα. Γράψε στην Όλια. Θα εί-
ναι καλύτερα αν δεν φέρεις το δικό μου επώνυμο. Συγχώρα με, που τα 
πράγματα ήρθαν έτσι άβολα και να μη με θυμάσαι με κακό.

Σουργκούτ, 31.7.1973, Ο μπαμπάς

Είμαι εγγεγραμμένος έως τον Σεπτέμβριο. Εάν τα βιβλία σου χρει-
άζονται θεώρησε τη διαθήκη μου άκυρη. Ν. Νικολάγιεφ. 31 Ιουλίου 
1973»
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Για το παραπάνω τελευταίο σημείωμα του Νίκου Ζαχαριάδη, να ση-
μειωθούν τα εξής. Πρώτα-πρώτα, αυτό απευθύνεται στον γιο του, τον 
Σήφη, που τον αποκαλούσε «Λιόσα», γιο που είχε αποκτήσει από τη 
Ρούλα Κουκούλου, στέλεχος κι εκείνη του ΚΚΕ. Έπειτα, αποτελεί μία 
άτυπη διαθήκη, όπου κληροδοτεί τα πράγματά του στον γιο του, ενώ 
όταν λέει πως είναι εγγεγραμμένος έως τον Σεπτέμβριο, εννοεί ότι μέ-
χρι εκείνη την περίοδο είχε λάβει έγκριση από τους Σοβιετικούς να του 
φέρνουν εφημερίδες και περιοδικά, για να ενημερώνεται (όσο βέβαια 
αυτό ήταν δυνατό).

Ας δούμε τώρα τι ακριβώς αναφέρεται στη διαθήκη του Νίκου Ζα-
χαριάδη, όπως την έγραψε ιδιόχειρα ο ιστορικός ηγέτης των Ελλήνων 
κομμουνιστών. Οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν ότι πρόκειται 
ακριβώς για το τελευταίο κείμενο που έγραψε στη ζωή του ο Ζαχαριά-
δης, λίγες μόνο ώρες πριν από το τόσο μυστηριώδες και σκοτεινό του 
τέλος. Το κείμενο αυτό έχει ως εξής (και πάλι σε δική μας μετάφραση 
εκ της ρωσικής):

«Διαθήκη

1. Όλη την περιουσία μου την κληροδοτώ στον γιο μου Αλεξέι Νι-
κολάγιεβιτς Νικολάγιεφ. Σ’ αυτή συμπεριλαμβάνεται και το βιβλιάριο 
ταμιευτηρίου μου με Αριθμό 5940 ΙΣΚ, της πόλης Σουργκούτ, αριθμός 
λογαριασμού 4782.

2. Όλα τα βιβλία και τα περιοδικά να δοθούν στην τοπική βιβλιοθή-
κη του Σουργκούτ, πλην εκείνων που θα κρατήσει ο Λιόσα.

3. Να μεταφερθούν εκατό ρούβλια στον λογαριασμό του Σοβιετικού 
Ταμείου Ειρήνης, οδός Κροπότκιν, Μόσχα.

Σουργκούτ, 31.7.1973. Ν. Νικολάγιεφ»
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Ο Ζαχαριάδης κληροδότησε λοιπόν όλη του την ισχνή περιουσία 
στον γιο του, τον Σήφη, που τότε έφερε το όνομα «Αλεξέι Νικολάγιε-
βιτς Νικολάγιεφ» (πέτυχε τελικά να ξαναπάρει το πραγματικό του όνο-
μα, Ιωσήφ Ζαχαριάδης, το 1979). Αυτό ήταν το «κύκνειο άσμα» του αν-
θρώπου, η προσωπικότητα του οποίου δίχασε τόσο πολύ τον ελληνικό 
λαό, αλλά και το ίδιο του το κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλά-
δας! Πρέπει εδώ βέβαια να σημειωθεί απαραίτητα ότι όλα τα παραπά-
νω ντοκουμέντα (και αυτά που δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο μέρος 
της έρευνάς μας) επί σειρά ετών ολόκληρων τα απέκρυβε η σοβιετική 
πλευρά, ακριβώς για να μην οξύνει τα πάθη, επειδή διαρκούσε ακόμα 
επιπροσθέτως και ο Ψυχρός πόλεμος...

Αξίζει εδώ να παραθέσουμε και ένα ακόμα συγκλονιστικό στοιχείο, 
που αφορά επίσης στο τέλος του Νίκου Ζαχαριάδη, είναι 100% αποδε-
δειγμένο και συγκλονιστικό. Φυσικά, και αυτό το απέκρυψαν οι σοβιε-
τικές αρχές για πολλά χρόνια, μέχρι που ήρθε η Περεστρόικα του Γκορ-
μπατσόφ και – λίγο πριν τη διάλυση της ΕΣΣΔ – βγήκε κι αυτό στη 
φόρα... Πρόκειται για την αναφορά του γείτονα του Νίκου Ζαχαριά-
δη στο Σουργκούτ της Σιβηρίας, κάποιου με το όνομα Ν. Μολοντκόφ, 
ο οποίος (κατόπιν εντολής των σοβιετικών μυστικών υπηρεσιών) έγρα-
ψε την κάτωθι αναφορά:

«Με εξουσιοδότηση του πρώτου γραμματέα της περιφερειακής επι-
τροπής του Τιουμέν, Μπορίς Εβντοκίμοβιτς Στσέρμπινα, μου ανατέθη-
κε να πάω στο διαμέρισμα του Νικολάι Νικολάγιεβιτς Νικολάγιεφ και 
να του προτείνω να αναχωρήσει για την πόλη Τιουμέν με την πτήση 
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Αριθμό 269 στις 7:25 (ώρα Μόσχας) για την επίλυση των προβλημάτων 
που τον απασχολούν.

Στο διαμέρισμα του Ν.Ν. Νικολάγιεφ έφτασα στις 25 Ιουλίου του 
1973 στις 19:10. Επί παρουσία του επιλοχία της υπηρεσίας του τμήμα-
τος Πολιτοφυλακής συντρόφου Κορμίλτσεφ, πήρα όλα τα μέτρα για να 
ανοίξει την πόρτα ο Ν.Ν. Νικολάγιεφ (χτύπησα στα παράθυρα, χτύπη-
σα το κουδούνι, του εξήγησα ότι εγώ, ο σύντροφος Μολοντκόφ, θέλω 
να συναντηθώ μαζί του για την επίλυση των προβλημάτων που τον απα-
σχολούν), αλλά εκείνος παρέμεινε αδιάφορος σε όλες αυτές τις ενέργει-
ες και δεν άνοιξε το διαμέρισμα.

Στις 26.07.73, στις 08:00 (τοπική ώρα) έκανα και πάλι προσπάθει-
ες να μπω στο διαμέρισμα του Ν.Ν. Νικολάγιεφ, οι οποίες δεν έδωσαν 
αποτέλεσμα.

Αρχίζοντας από τα ως άνω εκτεθέντα και αφού συμβουλεύτηκα τον 
πρώτο γραμματέα της περιφερειακής επιτροπής, Μπ.Ε. Στσέρμπινα, 
εμείς (ο προϊστάμενος του βιομηχανικού-συγκοινωνιακού τμήματος της 
επιτροπής της πόλης του Σουργκούτ του ΚΚΣΕ σύντροφος Ν.Ι. Μολο-
ντκόφ, ο διοικητής του αχτιδικού τμήματος του υπουργείου εσωτερικών 
σύντροφος Β.Γκ. Χοροσίλοφ και ο αρχίατρος του νοσοκομείου της πό-
λης του Σουργκούτ σύντροφος Μούργκιτς) πήγαμε στο διαμέρισμα του 
Ν.Ν. Νικολάγιεφ, για να εξακριβώσουμε την αιτία της μη εμφάνισής 
του στον δρόμο και σε άλλα μέρη, καθώς και της έλλειψης αντίδρασης 
στις ενέργειές μου και της απροθυμίας να συναντηθεί μαζί μου.

Από εμένα, τον Ν.Ι. Μολοντκόφ, λήφθηκαν μέτρα για να προσκαλέ-
σω τον Ν.Ν. Νικολάγιεφ σε συζήτηση (χτύπησα τα παράθυρα, χτύπησα 
το κουδούνι, εξήγησα γιατί τον καλώ). Ο Νικολάγιεφ άνοιξε την πόρ-
τα και με δέχτηκε, αλλά όχι φιλικά. Στον χαιρετισμό μου (του έδωσα το 
χέρι) δεν απάντησε με τον ίδιο τρόπο, αλλά με τρόπο σκαιό μου πρότει-
νε να καθίσω στην πολυθρόνα (πράγμα που συμβαίνει για πρώτη φορά 
στις μεταξύ μας σχέσεις). 

Αγανακτισμένος στο έπακρο, με ανάκατα μαλλιά και γένια, άρχισε 
να απευθύνεται σε μένα και σε άλλους συντρόφους (άγνωστο ποιους), 
εκστομώντας λόγια για το ότι, χωρίς να φταίει, τον έριξαν σε φωλιά αρ-
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κούδας. «Γιατί με ρίξατε εδώ μέσα 17 χρόνια;», με ρώτησε.

«Γι’ αυτό φταις εσύ», μου είπε, «ο ρόλος σου δεν είναι ο τελευταί-
ος, ξέρω τι ρόλο βιδούλας παίζεις σ’ αυτόν τον μηχανισμό». Στις αντιρ-
ρήσεις που προέβαλλα, ότι εγώ τον γνωρίζω σαν άνθρωπο, σαν γεί-
τονα, σαν σύντροφο, σαν φίλο, απάντησε ότι «δεν τα βάζω ιδιαίτερα 
μαζί σου, αλλά πρέπει να καταλάβεις τι συμβαίνει». Του είπα «τι θέλετε 
να μεταδώσετε στον σύντροφο Μπ.Ι. Ουρμάντσεφ;» και απάντησε ότι 
«δεν θέλω να μεταδώσω τίποτα, μόνο ένα πράγμα πείτε του, ότι με ρί-
ξατε σαν θηρίο σε φωλιά αρκούδας 17 χρόνια και ένα θηρίο που το κυ-
νήγησαν δεν βγαίνει απ’ τη φωλιά του. Ας έρθει ο Λουλές, αν αυτό του 
χρειάζεται, εδώ στο Σουργκούτ. Εγώ πουθενά δεν θα πάω». Αποχαιρε-
τώντας τον, του έδωσα το χέρι, εκείνος δεν μου ανταπέδωσε και είπε: 
«Μην προσβάλλεσαι».

26.07.73, Ν. Μολοντκόφ»
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Οι ρίζες και η μυστικιστική-
μεταφυσική ψυχοσύνθεση του 

ιστορικού ηγέτη του ΚΚΕ, 
Νίκου Ζαχαριάδη

Ένα ερώτημα που πάντοτε απασχολούσε τους ιστορικούς ερευνη-
τές σχετικά με την πολιτική και ιστορική πορεία του Νίκου Ζαχαριάδη 
αφορούσε την ιδιαίτερη ψυχοσύνθεσή του. Πράγματι, οι πλέον ειδικευ-
μένοι στην πολιτική ψυχολογία ερευνητές θέτουν αμέσως τον ιστορικό 
ηγέτη του ΚΚΕ στην κατηγορία των «ιδιόρρυθμων» ηγετών του ολο-
κληρωτικού πολιτικού φάσματος, είτε αυτοί ανήκουν στην άκρα Δεξιά 
είτε στην άκρα Αριστερά. Τέτοιοι είναι για παράδειγμα ο Χίτλερ και ο 
Μουσολίνι από τον εθνικοσοσιαλιστικό-φασιστικό χώρο, ο Στάλιν και 
ο Μάο από τον κομμουνιστικό, αλλά και ηγέτες του Τρίτου Κόσμου, 
όπως ο Σαντάμ Χουσεΐν παλαιότερα ή – πιο πρόσφατα – ο Μουαμάρ 
Καντάφι. Κοινό στοιχείο όλων των παραπάνω ο υψηλός δείκτης ευφυ-
ΐας (IQ), ο αδίστακτος χαρακτήρας τους και, βέβαια, η τάση προς συ-
γκεντρωτισμό...

Ειδικοί μελετητές της παρασκηνιακής πολιτικής γνωρίζουν καλά μια 
απλή αλήθεια από την επιστήμη της ψυχολογίας: ότι βασικά τα παιδικά 
βιώματα είναι που χαράζουν τη ζωή ενός ανθρώπου, συνεπώς και ενός 
ηγέτη. Για να ερευνήσουμε λοιπόν τη ζωή και την πορεία του Ζαχαριά-
δη στο σύνολό της, πρέπει οπωσδήποτε να ανατρέξουμε στις πρώτες κι-
όλας εμπειρίες που είχε από μικρό παιδί, στον παιδικό του χαρακτήρα, 
τις συνήθειες που είχε και τα όποια όνειρα για το μέλλον εξέφραζε. Μό-
νο έτσι θα εξηγήσουμε τις απαρχές της πολιτικής δραστηριότητας αυ-
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τής της τόσο έντονης προσωπικότητας, που ακόμα κια στις ημέρες μας 
εξακολουθεί να διχάζει βαθιά την ίδια του την παράταξη, αλλά και να 
εξάπτει στο έπακρο τα πολιτικά πάθη. Οι ρίζες του Ζαχαριάδη μπορούν 
να μας βοηθήσουν τα μέγιστα να ερμηνεύσουμε το μεγάλο Γιατί: τι εί-
ναι αυτό πάνω στον Ζαχαριάδη που «μαγνητίζει» τους πάντες, που δη-
μιουργεί ή φανατικούς υποστηρικτές ή ορκισμένους αντίπαλους;...

Το μυστήριο της ζωής του κομμουνιστή ηγέτη ξεκινάει από τη γέννη-
σή του κιόλας! Είναι χαρακτηριστικό για παράδειγμα ότι ο ίδιος ΕΚΡΥ-
ΒΕ επιμελώς το όνομα του πατέρα του όσο ζούσε (λέγεται ότι ονομαζό-
ταν Παναγιώτης), κάτι που πυκνώνει ακόμα περισσότερο το μυστήριο!... 
Ακόμα και το ακριβές μέρος της γέννησής του διχάζει: κάποιοι λένε ότι 
είναι η Αδριανούπολη (στα τουρκικά: Εντιρνέ) της Θράκης, στη «Με-
γάλη σοβιετική εγκυκλοπαίδεια» αναφέρεται ως τέτοιο η μικρασιατική 
Προύσα (ή Μπούρσα), αλλά οι περισσότεροι δέχονται ότι είναι η Νι-
κομήδεια της Μικράς Ασίας (το σημερινό Ίζμιτ της Τουρκίας). Ως χρο-
νολογία γέννησής του η επίσημη ιστορία του διεθνούς κομμουνιστικού 
κινήματος δέχεται την 25η Απριλίου 1903 (άλλοι θεωρούν ότι η σωστό-
τερη είναι η 27η Απριλίου του 1903). Λίγα είναι εξάλλου γνωστά και 
για την παιδική του ζωή. Λέγεται ότι ο πατέρας του ήταν ο τοπικός αντι-
πρόσωπος του αυστριακού μονοπωλίου καπνού και πως γι’ αυτόν τον 
λόγο ταξίδευε συχνά και απουσίαζε από την οικογένειά του. Ένας βα-
θύς γνώστης των πραγμάτων, ο άλλοτε γραμματέας του ΚΚΕ Ελευθέρι-
ος Σταυρίδης, γράφει τα εξής για τα παιδικά χρόνια του Ζαχαριάδη στο 
μοναδικό του έργο-ντοκουμέντο «Τα παρασκήνια του ΚΚΕ»:

«Όσον αφορά την καταωγήν του, πολλαί πόλεις ερίζουσι δι’ αυτήν, 
όπως συμβαίνει δι’ όλους τους «μεγάλους άνδρας»! Η μεγάλη μάζα 
του ΚΚΕ τον φέρει ως Αδριανουπολίτην. Είναι η συμφερωτέρα εκδο-
χή πολιτικώς, διότι ουδείς δύναται ν’ αμφισβητήση την ελληνικότητα 
της Αδριανουπόλεως και συνεπώς την ελληνικήν καταγωγήν του Στά-
λιν της Ελλάδος. Βέβαιον πάντως είναι ότι ο Νίκος Ζαχαριάδης επέρα-
σε και από την Αδριανούπολιν, οπόθεν ο πατήρ του έκαμνεν εμπόριον 
καπνών. Επικρατεστέρα όμως είναι η καταγωγή του εκ Νικομηδείας, 
όπου, κατά πάσαν πιθανότητα, εγεννήθη και όπου οπωσδήποτε ήτο η 
έδρα του πατρός του.
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Ο Ζαχαριάδης είναι ελληνικής καταγωγής 100%, τουλάχιστον από 
της πλευράς της μητρός του, κατά πάντα σεβαστής δεσποίνης, αποκη-
ρυξάσης τον υιόν της, αν και νομίζω από μίαν μητέρα ουδείς έχει δικαί-
ωμα ν’ απαιτήση τοιούτον τι, οιοσδήποτε και αν είναι ο υιός της. Και 
επειδή είμαι βέβαιος ότι ουδείς ηξίωσε τοιούτον τι, δεν δύναμαι να την 
συγχαρώ δια την πράξιν της, διότι η αυθόρμητος αποκήρυξις είναι χει-
ροτέρα της κατ’ απαίτησιν τοιαύτης.

Όσον αφορά τον πατέρα του, προ πολλών ετών θανόντα, από πρό-
σωπα που εγνώρισαν τον Νίκον Ζαχαριάδην εις την Κωνσταντινούπο-
λιν και πριν έλθη εις την Ελλάδα, έμαθα ότι έμενεν εις Νικομήδειαν και 
ήσκει εμπόριον καπνού, αλλ’ ανήκεν εις την κατηγορία των Αρμενορ-
θοδόξων (Χαϊχορούμηδων) και κατήγετο από την Μερσίναν, της περι-
οχής Αδάνων, όπου υπήρχαν πολλοί Αρμένιοι, φέρων μάλιστα παλαιό-
τερον και το επίθετον Σεκεριάν, το οποίον μετεφράσθη εις Ζαχαριάδην 
ολίγον προ του γάμου του με την ακραιφνή Ελληνίδα σύζυγόν του».

Πάρα πολύ διαφωτιστικά πράγματι τα όσα γράφει ο Σταυρίδης στο 
έργο του (ο Σταυρίδης γνώριζε μέσα από το ΚΚΕ τα πάντα!). Ώστε, αρ-
μενικής καταγωγής κατά το ήμισυ ο Νίκος Ζαχαριάδης, ίσως μάλιστα 
αυτός να είναι και ο πραγματικός λόγος που ποτέ του δεν μιλούσε ούτε 
και έγραψε τίποτα για τον πατέρα του: τον καταδίκασε να μείνει για πά-
ντα στο βαθύ σκότος του παρελθόντος... Στην πραγματικότητα, ο Ζαχα-
ριάδης ήταν μάλλον αδιάφορος προς τον Αρμένη πατέρα του, είχε όμως 
φοβερή αδυναμία απέναντι στην Ελληνίδα μητέρα του, έστω κι αν εκεί-
νη τον αποκήρυξε λόγω των κομμουνιστικών-ανατρεπτικών του ιδεών.

Η μητέρα του, Ερατώ, το γένος Πρωτόπαπα (από τον Άγιο Νικόλαο 
Κυνουρίας), γεννήθηκε στα Άδανα, όπου είχαν μεταναστεύσει οι γονείς 
της και εκεί γνωρίστηκε και πάντρεύτηκε με τον ντόπιο πατέρα του Ζα-
χαριάδη. Εθεωρείτο πάρα πολύ μορφωμένη και σοφή γυναίκα και αυτή 
είναι η αιτία που ο γιος της, ο Νίκος, στράφηκε από πολύ νωρίς στους 
διάφορους κοινωνικούς και πολιτικούς προβληματισμούς. Αλλά και τα 
υπόλοιπά της παιδιά (οι δίδυμες Φωφώ και Σάσα, καθώς και ο Μίμης) 
είχαν εξαιρετική παιδεία και καλλιέργεια, που οφειλόταν στην πνευμα-
τώδη μητέρα τους.
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Ο μικρός Ζαχαριάδης έζησε για ένα διάστημα και στα Σκόπια, όπου 
είχαν εγκατασταθεί οικογενειακώς (επίσημα λέγεται ότι αυτό έγινε λό-
γω της δουλειάς του πατέρα του) και εκεί έμαθε την τοπική βουλγα-
ρική διάλεκτο, που αργότερα μετεξελίχθηκε σε ξέχωρη «μακεδονική» 
γλώσσα, δηλ. το ιδίωμα των Σκοπίων. Το 1919, σε ηλικία 16 χρονών, 
ο Νίκος Ζαχαριάδης πήγε να καταταγεί εθελοντής στον ελληνικό στρα-
τό, που έδινε τότε τη μεγάλη μάχη στη Μικρασία! Όμως η μητέρα του 
έσπευσε στο στρατολογικό γραφείο και ματαίωσε την προσπάθεια αυ-
τή του γιου της...

Ήδη η οικογένεια είχε μετοικήσει στην Κωνσταντινούπολη, όπου 
ο έφηβος Νίκος εργαζόταν ως λιμενεργάτης φορτοεκφορτωτής. Τότε 
ήταν που προσχώρησε ιδεολογικά στον κομμουνισμό! Ιδού η μαρτυρία 
της κυρίας Λίτσας Ζαχαριάδη, χήρας του αδελφού του Νίκου, του Μί-
μη (παρατίθεται και στο βιβλίο «Ν. Ζαχαριάδης, θύτης και θύμα» του 
Πέτρου Ανταίου):

«Εκεί, στο λιμάνι της Πόλης, ο Νίκος διαφοροποιήθηκε. Από αστός 
που ήτανε, έγινε, ας πούμε, εργάτης. Περισσότερο του ταίριαζε η ψυχο-
λογία της εργατιάς».

Ο ίδιος ο Ζαχαριάδης αργότερα είπε ότι στη «θρησκεία» του κομ-
μουνισμού τον προσηλύτισε κάποιος Ευριπίδης Αναστασιάδης, διερμη-
νέας μάλιστα τότε του... αγγλικού στρατού, που είχε στρατοπεδεύσει 
στην περιοχή τον καιρό της μικρασιατικής εκστρατείας! Αλλά δεν μπο-
ρεί να μην τον επηρέασε καθοριστικό και το λιμάνι της πολυεθνικής τό-
τε Κωνσταντινούπολης, όπου αυτός (αν και αστικής προέλευσης) συγ-
χρωτιζόταν στην πλέον ευαίσθητη ηλικία της ζωής του με άξεστους και 
αγράμματους χαμάληδες διαφόρων εθνικοτήτων: Αρμένηδες, Εβραί-
ους, Βούλγαρους, Τούρκους... Στην αρχή προσέγγισε αυτά τα κομμου-
νιστικά στοιχεία για να μπορέσει να επιβιώσει στη δύκολη ζωή του λι-
μανιού, αλλά κατόπιν απορροφήθηκε πλήρως από τη νοοτροπία τους 
και έγινε ολόιδιός τους. Και, την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο, γνώριζε 
την αστική μητρική φροντίδα του σπιτιού από τη μάνα Ερατώ... Έτσι, 
ζώντας παράλληλα μια διπλή ζωή, απέκτησε έναν χαρακτήρα σχιζοφρε-
νικό, έγινε καχύποπτος και κρυψίνους, διαμορφώνοντας έτσι τον μετέ-
πειτα μυστηριώδη χαρακτήρα του!
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Να σημειωθεί εδώ απαραίτητα ότι τότε το λιμάνι της Κωνσταντι-
νούπολης εθεωρείτο μία πραγματική «σφηκοφωλιά» κομμουνιστών, 
που επηρεάζονταν τα μέγιστα από τη ρωσική προπαγάνδα, ανησυχό-
ντας σφόδρα τις οθωμανικές αρχές (λίγο πριν τη διάλυση της Οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας). Εξάλλου, η Πόλη βρισκόταν στο «μαλακό υπο-
γάστριο» της Ρωσίας και οι πανσλαβιστές είχαν ήδη εκδηλώσει τον 
ενδόμυχο πόθο τους να την καταλάβουν και να την κάνουν πρωτεύου-
σα της αυτοκρατορίας τους! Και οι Τούρκοι πολύ εύστοχα φοβούνταν 
ότι πίσω από το προσωπείο του ρωσικού κομμουνισμού κρυβόταν στην 
πραγματικότητα ο παλιός ρωσικός μεγαλοϊδεατισμός...

Ειδικοί αναλυτές των διεθνών παρασκηνίων εφιστούν την προσοχή 
της έρευνάς τους σχετικά με τον Ζαχαριάδη στον περίφημο «ανατολίτι-
κο μυστικισμό» του. Πράγματι, ο μικρασιατικής καταγωγής ιστορικός 
ηγέτης του ΚΚΕ χαρακτηρίστηκε από την ίδια τη θεωρία και τη δράση 
του ως απόλυτα υποκείμενος στη μεταφυσική θεώρηση των (πολιτικών) 
πραγμάτων: θεωρούσε τον εαυτό του εντελώς αλάθητο και πίστευε ότι 
διέθετε το «χάρισμα» του να προβλέπει τα μέλλοντα κοινωνικοϊστορι-
κά συμβάντα, να αναλύει ενδελεχώς και τις πλέον δύσκολες καταστά-
σεις, αλλά και να μπορεί να τα βάζει και να νικάει ακόμα και τον πιο 
δύσκολο εχθρό! Περιττό βέβαια εδώ να πούμε ότι η ψυχοσύνθεσή του 
ήταν τέτοια, ώστε έβρισκε παντού εχθρούς, δημιουργώντας γύρω του 
συνθήκες θρίλερ, που θυμίζουν περισσότερο μυθιστόρημα κατασκοπεί-
ας!... Κι όμως αυτή ακριβώς η ιδιάζουσα ψυχολογική διάσταση του Ζα-
χαριάδη οδήγησε κάποτε έναν ολόκληρο λαό, τον ελληνικό, στον εθνι-
κό διχασμό...

Να τι γράφει σχετικά ο μεγάλος ιστορικός Περικλής Ροδάκης, στο 
έργο του «Νίκος Ζαχαριάδης»:

«Άνθρωπος της δράσης με δαιμονικό πραγματικά δυναμισμό, με ελά-
χιστη μόρφωση, αλλά με εντυπωσιακή εξυπνάδα και ευστροφία, κατόρ-
θωσε να επιβληθεί σε φίλους και εχθρούς ως μέγας ηγέτης. Κουβαλού-
σε μέσα του έναν έντονο ανατολιτικό μυστικισμό. Πίστευε πως είχε το 
«χάρισμα» να βλέπει πίσω από τα πράγματα. Και αυτήν την πίστη του 
τη μετέδωσε και στους γύρω του. Προσπάθησε να αντιγράψει για τον 
εαυτό του το πρότυπο του Στάλιν, παρόλο που ο τελευταίος τον είχε 
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απορρίψει στα χρόνια του ελληνικού εμφύλιου πολέμου.

Ο Ν. Ζαχαριάδης σ’ όλη του τη ζωή στάθηκε ένας μανιακός τυχοδιώ-
κτης, που έπαιζε το ίδιο κυνικά και αδίστακτα με τους χαρτοπαίκτες με 
ένα κίνημα σαν αυτό της Αριστεράς στην Ελλάδα. Αν ζούσε σε άλλες 
εποχές θα συναγωνιζόταν τους μεγάλους κοντοτιέρους ή κονκισταδό-
ρους της Αναγέννησης και της κατάκτησης της Αμερικής. Κάλυπτε με 
μυστήριο και τις πιο απλές του ενέργειες. Κι αυτό το μυστήριο αποτελεί 
το μυστικό της επιβολής του. Μυστήριο υπάρχει γύρω από τη ζωή του, 
την οικογένειά του, τις κινήσεις του, τη συγκεκριμένη του δράση, αλλά 
και στα όσα έλεγε ακόμα. Κάθε πράξη και κάθε λόγος του Ν. Ζαχαρι-
άδη έκρυβαν και εξακολουθούν και σήμερα ακόμα να κρύβουν κάποιο 
μυστήριο, κάτι το ανεξήγητο. Επίμονα και αθόρυβα προσπάθησε να δη-
μιουργήσει γύρω του ένα θρύλο. Ήταν μια θελημένη προσπάθεια που 
την αντέγραψε και αυτήν από το Στάλιν, αλλά στο πρόσωπο του Ζαχα-
ριάδη πήρε άλλη διάσταση»...

Ο νεαρός Ζαχαριάδης.
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Ο Ζαχαριάδης στη Ρωσία
(Πώς ο Νίκος Ζαχαριάδης έγινε πράκτορας της ΕΣΣΔ!)

Ο Νίκος Ζαχαριάδης, ο μετέπειτα ηγέτης του ΚΚΕ (που τον αποκα-
τέστησε ιστορικά-κομματική με μεγάλη γιορτή που διοργάνωσε στις 2 
Οκτωβρίου 2011), ήρθε στην Ελλάδα από την Κωνσταντινούπολη το 
1923, περί το τέλος δηλ. της μικρασιατικής καταστροφής. Ήταν τότε 20 
ετών, αλλά ο ξερριζωμός των Ελλήνων από τις πατρογονικές τους εστί-
ες δεν τον άγγιξε, αφού ο ίδιος ένιωθε πέρα και πάνω απ’ όλα κομμουνι-
στής και διεθνιστής και αδιαφορούσε για τα ελληνικά εθνικά θέματα... 
Άλλωστε στην Πόλη, όπου και εργάστηκε στο λιμάνι ως εργάτης, είχε 
– όπως είδαμε στο προηγούμενο μέρος της έρευνάς μας – ενταχθεί στο 
«αόρατο» κομμουνιστικό κίνημα των Τούρκων προλετάριων, που έλα-
βε τη μορφή της Διεθνούς Πανεργατικής Ένωσης, στην οποία συμμε-
τείχαν και Έλληνες μειονοτικοί της Τουρκίας. Ήδη από τότε «μάτια και 
αυτιά» της μπολσεβικικής Ρωσίας είδαν στο πρόσωπο του νεαρού αυ-
τού Ρωμηού έναν «υπό εκκόλαψη» μελλοντικό ηγέτη. Γι’ αυτό και κλή-
θηκε να ταξιδέψει, «με τα έξοδα όλα πληρωμένα», στη σοβιετική Ρω-
σία...

Πράγματι, τη Ρωσία την επισκέφτηκε για πρώτη φορά το 1921, όταν 
και έγινε μέλος της Κομμουνιστικής Νεολαίας. Την επόμενη χρονιά 
(όταν και σχηματίστηκε η Σοβιετική Ένωση) έγινε και μέλος του Κόμ-
ματος των Μπολσεβίκων, που τότε είχε ως αναμφισβήτητο ηγέτη τον 
«μεγάλο» Βλαντίμιρ Ίλιτς Ουλιάνοφ, πιο γνωστό ως Λένιν... Είναι γνω-
στό ότι την περίοδο 1923-1924 σπούδασε – πάντα με τις γνωστές κομ-
μουνιστικές υποτροφίες, που «επένδυαν» σε μελλοντικούς παράγοντες 
του κόμματος – στην περιβόητη ΚΟΥΤΒ, όπως είναι γνωστό από το ρω-
σικό του ακρωνύμιο το «Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο Εργαζομένων 
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της Ανατολής». Τι ήταν πάλι αυτό; Επρόκειτο περί ενός υψηλού επιπέ-
δου ιδρύματος που έφτιαξαν τότε στη Ρωσία, με σκοπό την «παραγω-
γή» και τη «διάπλαση» προσωπικοτήτων, που θα κυριαρχούσαν τα επό-
μενα χρόνια στο διεθνές κομμουνιστικό στερέωμα...

Γι’ αυτήν την περίοδο ιδού τι λέει το τμήμα εκείνο του αρχείου του 
που φυλάσσεται από κύκλους του άλλοτε ΚΚΕ εσωτερικού (το άλλο 
και μεγαλύτερο τμήμα του βρίσκεται στο «ορθόδοξο» ΚΚΕ). Να σημει-
ωθεί εδώ ότι ο διαμοιρασμός αυτός του αρχείου του Ζαχαριάδη οφείλε-
ται στη διάσπαση του ΚΚΕ το 1968, όταν η κάθε αντιμαχόμενη ομάδα 
πήρε μαζί της κι από ένα «κομμάτι»... Φυσικά το μέρος που βρίσκεται 
στην κατοχή του ΚΚΕ στον Περισσό είναι τελείως απρόσιτο στους κομ-
ματικά «αμύητους»! Διαβάζουμε λοιπόν από το αρχείο που διέσωσαν οι 
λεγόμενοι «ευρωκομμουνιστές» τα εξής ενδιαφέροντα:

«Η πλούσια σε αλλαγές ζωή του, οι συχνές οικογενειακές και ατομι-
κές περιπλανήσεις, τα ταξίδια του στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, 
κυρίως στα σοβιετικά, η συναναστροφή του με ανθρώπους διαφορετι-
κών εθνοτήτων, κυρίως βαλκανικών, η ζωή του ιδιαίτερα σαν προλετά-
ριου, η συναναστροφή του με εργάτες της Πόλης, της Οντέσσας και της 
Θεοδοσίας, οι πολιτικοί επαναστατικοί του αγώνες επικεφαλής των νε-
αρών εργατών της Πόλης, η ανεξάντλητη φιλομάθεια και η αγάπη του 
προς τη σοβαρή μελέτη, είχαν ήδη πλουτίσει το σ. Ζαχαριάδη με μια πο-
λύπλευρη πείρα και είχαν διαμορφώσει την προσωπικότητα του 20χρο-
νου προλετάριου σε μια επαναστατική προσωπικότητα. Πρώτ’ απ’ όλα 
είχε έναν ξεκαθαρισμένο πηγαίο διεθνισμό. Δεύτερο, ήταν ήδη συνει-
δητοποιημένος ταξικά προλετάριος. Τρίτο, ήταν ένας φωτισμένος πο-
λιτικά και έμπειρος κομμουνιστής επαναστάτης. Παράλληλα, είχε δια-
μορφώσει τον ατομικό επαναστατικό του χαρακτήρα. Σοβαρός, σεμνός, 
μετρημένος»...

Τον Μάιο του 1924 ο Ζαχαριάδης αναλαμβάνει πολιτική δράση στην 
Ελλάδα. Έχει τελειώσει την «ειδική διαπαιδαγώγηση» της ΚΟΥΤΒ και 
αναλαμβάνει το πόστο του καθοδηγητή στην περίφημη ΟΚΝΕ (Ομο-
σπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδος). Οι συνθήκες που επι-
κρατούν τότε στην Ελλάδα, που ανασυγκροτείται από τα ερείπια των 
τόσων πολέμων – Βαλκανικοί πόλεμοι, Α΄ παγκόσμιος, μικρασιατική 
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εκστρατεία... – και προσπαθεί να εντάξει στην ελληνική κοινωνία την 
προσφυγιά, είναι συνθήκες «ημιπαρανομίας» για τους κομμουνιστές. 
Αυτό ο Ζαχαριάδης θα το εκμεταλλευτεί και έτσι, με μια δράση μυστη-
ριώδη και πάντοτε «θολή», χωρίς επεξηγήσεις και σαφήνεια, σύντομα 
θα αποκτήσει μια φήμη «ηρωική» μέσα στα πλαίσια της νεολαίας του 
Κομμουνιστικού Κόμματος. Μια φήμη που θα τον συνοδεύει έπειτα για 
μια ολόκληρη ζωή...

Ταξιδεύει διαρκώς ανά την Ελλάδα και είναι από τους ελάχιστους 
στην ιστορία που είχαν τη διπλή ιδιότητα του μέλους ταυτόχρονα του 
Μπολσεβικικού Κόμματος της Ρωσίας και του Κομμουνιστικού Κόμ-
ματος Ελλάδας. Ίσως σ’ αυτό ακριβώς το σημείο να στηρίχθηκαν πολ-
λοί (και όχι μόνο εχθροί του ΚΚΕ...), για να τον κατηγορήσουν αρ-
γότερα ανοιχτά ως «πράκτορα» της ΕΣΣΔ, που – λόγω ακριβώς της 
συμμετοχής του στο Μπολσεβικικό Κόμμα – δεν προσπαθούσε καν να 
το κρύψει!... Ήταν λοιπόν περισσότερο Σοβιετικός απ’ ότι Έλληνας ο 
Ζαχαριάδης; Τελικά μισούσε τον ελληνισμό και αυτό το σχεδόν μετα-
φυσικό του μίσος για την Ελλάδα ήταν που καθόριζε τις πολιτικές του 
κινήσεις; Του έγινε «πλύση εγκεφάλου» στην ΚΟΥΤΒ; Ερωτήματα που 
συνεχίζουν να πλανιώνται ακόμα και τόσα χρόνια μετά τον θάνατό του 
στην παγωμένη Σιβηρία...

Το 1929 ήταν χρονιά-σταθμός στην ιστορία του παγκόσμιου κομμου-
νιστικού κινήματος και του ίδιου του Νίκου Ζαχαριάδη. Επί 5 χρόνια 
είχε πλέον καταστεί στον πλέον ελπιδοφόρο νέο του ΚΚΕ και αναμε-
νόταν να γίνει πολύ γρήγορα και επίσημα ηγέτης των Ελλήνων προλε-
τάριων στον δρόμο για την επανάσταση του «λαού»! Το 1929 λοιπόν ο 
– ήδη από το 1924 – κυβερνήτης της ΕΣΣΔ, ο Γεωργιανός Γιόζιφ Βισα-
ριόνοβιτς Τζουγκασβίλι, γνωστός ως Στάλιν, προχώρησε στην «αποκά-
θαρση» του κόμματος από κάθε «ακάθαρτο» στοιχείο: μέσω της θρυ-
λικής «Μεγάλης Ανατροπής» έφτασε στον «τελειωτικό θρίαμβό» του 
επί του μεγάλου του εσωκομματικού αντιπάλου, του θεωρητικού της 
«διαρκούς επανάστασης» Λεβ Τρότσκι και έκτοτε η σοβιετική εξουσία 
απέκτησε ξεκάθαρα «σταλινικά» χαρακτηριστικά! Ακολούθησε βέβαια 
η εποχή του «Μεγάλου Τρόμου» (την περίοδο 1936-1937), όπου και 
ολοκληρώθηκε αυτό που ξεκίνησε το 1929...
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Τότε λοιπόν, το 1929, έγινε μες στην ψυχή του Νίκου Ζαχαριάδη η 
μεγάλη επανάσταση! Ο 26χρονος εκκολαπτόμενος ηγέτης του ΚΚΕ είδε 
στη μορφή του Στάλιν τον Ηγέτη πλανητικών διαστάσεων, που – ελέγ-
χοντας γεωπολιτικά τον τεράστιο χώρο της ευρασιατικής ενδοχώρας – 
μια μέρα θα εξάπλωνε την κομμουνιστική επανάσταση στα πέρατα του 
κόσμου και θα κάλυπτε όλη τη Γη με το σφυροδρέπανο!!! Πράγματι, ο 
Στάλιν ήλεγχε εκείνη την εποχή ολόκληρη την ογκώδη επικράτεια των 
χωρών που αποτελούσαν την ΕΣΣΔ και έθεσε ως στόχο την επέκτα-
σή της σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα... Και βέβαια τελικός σκο-
πός ήταν η κατάληψη εκ μέρους του ολόκληρου του πλανήτη! Εν μέρει 
πράγματι το κατάφερε, όταν μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο το κομμου-
νιστικό μπλοκ εκτεινόταν από την Αδριατική θάλασσα (και τη μικρού-
λα Αλβανία) έως τα πρόθυρα της Ιαπωνίας, με τον αμέτρητο κινεζικό 
πληθυσμό...

Έτσι, στο μυαλό του Ζαχαριάδη μπήκε τότε η έμμονη περίπου ιδέα 
να γίνει ο... «Έλληνας Στάλιν», ακολουθώντας πιστά τις μεθόδους του 
μεγάλου ηγέτη και φέρνοντας στη χώρα μας την αληθινή «δημοκρα-
τία», μέσα στο πλαίσιο της «δίκαιης κομμουνιστικής κοινωνίας»! Όπως 
λοιπόν έπραττε ο Στάλιν στην ΕΣΣΔ, έτσι έπραττε και στον ελλαδι-
κό χώρο ο Ζαχαριάδης: μυστικοπάθεια, καχυποψία, συγκεντρωτισμός, 
εγωισμός και βία ήταν τα στοιχεία που έκτοτε τον χαρακτήριζαν... Και, 
φυσικά, όλα αυτά τα δικαιολογούσε με τον «τιτάνιο αγώνα» του Κόμ-
ματος στην προσπάθειά του να πάρει την εξουσία και να εγκαθιδρύσει 
στην Ελλάδα το «σοβιέτ»...

Το 1929 ο Ζαχαριάδης θα ξαναπάει στη Ρωσία. Ήταν στις αρχές πε-
ρίπου της χρονιάς, όταν στην Ελλάδα είχε σχηματιστεί η κυβέρνηση 
του Ελευθερίου Βενιζέλου, που ο μελλοντικός ηγέτης του ΚΚΕ ταξί-
δεψε στη Μόσχα. Είναι το ταξίδι της μεγάλης «μετεκπαίδευσης» του 
Ζαχαριάδη, τον οποίο προσωπικά ο ίδιος ο Στάλιν είχε αποφασίσει να 
προωθήσει για αρχηγό του εν Ελλάδι κομμουνιστικού κινήματος! Δύο 
χρόνια θα καθίσει εκεί ο Ζαχαριάδης, όπου πλέον θα μεταμορφωθεί 
κυριολεκτικά σε υψηλότατο στέλεχος του διεθνούς μαρξισμού-λενι-
νισμού, έναν «σταλινίσκο», όπως αργότερα τον αποκάλεσαν οι ποικι-
λόμορφοι αντίπαλοί του... Αυτή η διετία (1929-1931) ήταν μία εποχή 
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έντονων «ζυμώσεων» στο εσωτερικό του ΚΚΕ. Να τι γράφει για όλα 
αυτά ένας από τους σπουδαιότερους γνώστες του ελληνικού κομμουνι-
σμού, ο στρατηγός και τέως βουλευτής Δημήτρης Χονδροκούκης (στο 
έργο του «Ζαχαριάδης, η αιματηρή τροχιά του στην Ελλάδα»):

«Στα δυο αυτά χρόνια περίπου που έμεινε «μετεκπαιδευόμενος» ο 
Ζαχαριάδης στη Μόσχα (1929-1931), το ΚΚΕ βρέθηκε σπαρασσόμενο 
από εσωτερικές αντιθέσεις. Οι κομμουνιστές την φαγωμάρα αυτή την 
λένε «φραξιονιστική πάλη». Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την τό-
τε εγκύψασα παγκόσμια οικονομική κρίση, που επηρέασε και την Ελ-
λάδα, δεν άφηνε περιθώρια δράσης κι ανάπτυξης του ΚΚΕ. Η «άμεση 
εφαρμογή μαχητικών μορφών πάλης» δεν ήταν εύκολη πλέον στην Ελ-
λάδα. Έτσι ο Ζαχαριάδης όταν το 1931 ξαναγύρισε στην Ελλάδα βρή-
κε μια πολύ δύσκολη για το Κόμμα του κατάσταση. Η γραμμή που εί-
χε πάρει από τη Μόσχα ήταν εκείνη που δόθηκε σ’ όλα τα κόμματα της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς. Αν θα θέλαμε να διατυπώσουμε σε γενικές 
κατευθύνσεις τη γραμμή αυτή της ΚΔ θα ’πρεπε να την διατυπώσου-
με: Αναστάτωση κοινωνική με γενικές απεργίες σε κάθε χώρα. Μαχητι-
κές διαδηλώσεις και εκμετάλλευση όλων των ατελειών του αστικού κα-
θεστώτος. Ακατάπαυστη προπαγάνδα στις μάζες των εργαζομένων για 
ψωμί και ελευθερίες. Ενιαία και μετωπική οργάνωση αυτών των αγώ-
νων για να απολήξουν σε ένοπλη ανατροπή του αστικού κοινωνικού κα-
θεστώτος σε κάθε χώρα. Μ’ αυτήν την εντολή επανήλθε στην Ελλάδα ο 
Ζαχαριάδης, χρισμένος πλέον επισήμως Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. 
Έπρεπε να εφαρμόσει κατά γράμμα τις εντολές που πήρε από την Κομ-
μουνιστική Ρωσία, μητέρα του Διεθνούς Κομμουνιστικού Σχεδίου»...
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Στάλιν, ηγέτης της Ευρασίας για τρεις δεκαετίες...
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Ο Έλληνας Στάλιν!
(Ο Ζαχαριάδης γ.γ. του ΚΚΕ...)

Ήταν 2 Νοεμβρίου του 1931, όταν ο Νίκος Ζαχαριάδης ανέλαβε «κα-
θοδηγητής» («ινστρούχτορας», σύμφωνα με την κομμουνιστική ορολο-
γία) του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Την ημέρα εκείνη, και 
την επομένη (3 Νοεμβρίου 1931), «εξελέγη», δηλ. ορίστηκε από τη Μό-
σχα, η νέα ηγεσία του κόμματος. Για τον Ζαχαριάδη είχε φτάσει η με-
γάλη στιγμή: μόλις στα 28 του χρόνια γινόταν ο ουσιαστικός ηγέτης 
του ελληνικού προλεταριάτου! Ακολούθησε για τον ίδιο ραγδαία άνο-
δος, που άλλαξε την ιστορία όχι μόνο του ΚΚΕ, αλλά και όλης της Ελ-
λάδας!...

Τον Ζαχαριάδη επέβαλλε λοιπόν ως αρχηγό των Ελλήνων κομμουνι-
στών η περίφημη τότε Γ΄ Διεθνής, που – υπό την χειραγώγηση του «πα-
τερούλη» Στάλιν – ήθελε στην Ελλάδα ως βασικό της εκπρόσωπο έναν 
νέο και φιλόδοξο άνθρωπο, που – στην προσπάθειά του να ανέλθει γρή-
γορα στα ψηλά – θα ακολουθούσε 100% τις οδηγίες της «Μέκκας» του 
παγκόσμιου κομμουνισμού... Την επιλογή της Μόσχας στο πρόσωπο 
του Νίκου Ζαχαριάδη επιβεβαίωσε έπειτα η 4η ολομέλεια του κόμμα-
τος, η οποία συνήλθε στη Χαλκίδα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δε-
κεμβρίου του 1931. Βασικό θέμα συζήτησης ήταν το βάθεμα της πα-
γκόσμιας οικονομικής κρίσης, με τελικό πόρισμα ότι ο καπιταλισμός, 
προκειμένου να επιβιώσει, δύο μόνες «λύσεις» διαθέτει: ή τον φασισμό 
ή τον πόλεμο...

Ένα φοβερό συμβάν, που αποκαλύπτουμε στην έρευνά μας αυτή, 
ήταν η τοποθέτηση του Ζαχαριάδη, στα πλαίσια της ως άνω ολομέλει-
ας, για το λεγόμενο «Μακεδονικό» ζήτημα. Υπό την έμπνευση του Ζα-
χαριάδη, και στο πνεύμα της διεθνιστικής του αλληλεγγύης προς όλους 
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τους λαούς, πάρθηκε από το ΚΚΕ η κάτωθι απόφαση (βλ. και «ΚΚΕ. 
Επίσημα κείμενα», τόμος 3ος, σελ. 326-327):

«Η Ελλάδα είναι κράτος ιμπεριαλιστικό, που κατέκτησε δια της βί-
ας ολόκληρες περιφέρειες κατοικημένες από άλλες εθνότητες (Μακεδο-
νία και Θράκη), που τις καταπιέζει και τις υποβάλλει σε μια αποικιακή 
εκμετάλλευση, που καταδιώκει και εξοντώνει τις εθνικές μειονότητες 
(Εβραίοι).

Το Κ.Κ. της Ελλάδας διακηρύττει εν ονόματι των βασικών αρχών του 
μπολσεβικισμού, για τη Μακεδονία και Θράκη το σύνθημα του δικαιώ-
ματος της αυτοδιάθεσης μέχρι πλήρους αποχωρισμού από το ελληνικό 
κράτος, του δικαιώματος για μια ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη και 
υποστηρίζει δραστήρια την επαναστατική πάλη του πληθυσμού των πε-
ριφερειών αυτών για την εθνική τους απελευθέρωση. Το Κόμμα και μα-
ζί του ολόκληρο το προλεταριάτο της Ελλάδας πρέπει να διεξαγάγουν 
μια συνεχή πάλη ενάντια στο ματωμένο καθεστώς, στο οποίο υποβάλ-
λεται ο πληθυσμός των περιφερειών αυτών από μέρους της κεφαλαι-
οκρατίας και του ελληνικού κράτους, ενάντια σε όλες τις εκδηλώσεις 
καταπίεσης και εθνικής υποδούλωσης, για την υπεράσπιση των αγωνι-
στών της εθνικής απελευθέρωσης που υποβάλλονται στις πιο άγριες κα-
ταδιώξεις. Επίσης το Κόμμα πρέπει να διεξαγάγει μια ακατάπαυστη πά-
λη ενάντια στο εξαιρετικό καθεστώς εναντίον του εβραϊκού πληθυσμού, 
ενάντια στις καταδιώξεις που φτάνουν μέχρι τα αιματηρά πογκρόμ και 
να πάρει δραστήριο μέρος στην οργάνωση της αυτοάμυνας του εργαζό-
μενου εβραϊκού πληθυσμού.

Το Κόμμα, θεωρώντας το εθνικοεπαναστατικό κίνημα για την απε-
λευθέρωση των υποδουλωμένων και καταπιεζομένων εθνοτήτων από 
μέρους του ελληνικού ιμπεριαλισμού σαν τον φυσικό του σύμμαχο στην 
πάλη κατά του ιμπεριαλισμού αυτού, παίρνοντας υπ’ όψη τη βαρύτητα 
του κινήματος αυτού μπροστά στις πολεμικές περιπέτειες που προετοι-
μάζονταιμ πρέπει να διεξαγάγει μια αμείλικτη πάλη μέσα στις γραμ-
μές του ενάντια σε κάθε υποτίμηση της σημασίας του κινήματος αυτού 
και ενάντια στην υποτίμηση της δικής του δουλειάς στις καταπιεζόμε-
νες εθνότητες και να θεωρήσει μια τέτοια υποτίμηση σαν σύμπτωμα της 
σωβινιστικής επίδρασης του κυριαρχούντος έθνους».
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Να πώς εξηγεί ο άριστος γνώστης της ιστορίας του ελληνικού κομ-
μουνιστικού κινήματος, ιστορικός Περικλής Ροδάκης, την αιτία της 
ανάδειξης του Ζαχαριάδη σε ηγέτη του ΚΚΕ, στο έργο του «Νίκος Ζα-
χαριάδης»:

«Ο Ν. Ζαχαριάδης επιβλήθηκε ως αρχηγός του ΚΚΕ από την Γ΄ Διε-
θνή, που φρόντισε να καλλιεργήσει το μύθο του μεγάλου και φωτισμέ-
νου αρχηγού. Εκείνα τα χρόνια το σταλινικό πρόσωπο ηγεσίας απαι-
τούσε ένα είδος Βούδα για αρχηγό των Κ.Κ. Πριν να φτάσει εδώ ο νέος 
αρχηγός, είχε φτάσει η φήμη για τις γνώσεις και τις ικανότητες του Ζα-
χαριάδη. Ο ίδιος ποτέ δε θα μιλήσει για τον εαυτό του. Με τη σιωπή του 
πλέκει γύρω του ένα μυστήριο. Ποτέ του δε μίλησε για τον πατέρα του 
και για τους δικούς του. Μόνο τη μάνα του γνώριζαν. Κι αυτή ποτέ της 
δεν είπε τίποτα. Το μυστήριο συνεχίζεται με την προβολή της δράσης 
του στη σοβιετική επαναστατική περίοδο, των τολμηρών δραπετεύσε-
ων και της ικανότητάς του στην παρανομία. Αυτά που για το Χαϊτά και 
το Μάρκο Βαφειάδη είναι ύποπτα, για τα μέλη του κόμματος ήταν τρο-
μερές ικανότητες, που μόνο σε ένα μεγάλο αρχηγό ταίριαζαν. Η Κομ-
μουνιστική Διεθνής φρόντιζε να στείλει το Ν. Ζαχαριάδη στην Ελλάδα 
με ένα καλοδουλεμένο φωτοστέφανο».

Απ’ όλα αυτά συνεπάγεται ότι οι Σοβιετικοί κατασκεύασαν τον θρύ-
λο ενός «παντοδύναμου» Ζαχαριάδη, με σχεδόν υπερφυσικές ικανότη-
τες, στοιχεία που χαρακτηρίζουν στην πολιτική επιστήμη τα ολοκληρω-
τικά καθεστώτα (βλ. τις περί ολοκληρωτισμού θεωρίες της Χάνα Άρενμ 
και του Ραϊμόν Αρόν, αλλά και την ερμηνεία του Μαξ Βέμπερ για τους 
«χαρισματικούς» ηγέτες). Αλλά και σύμφωνα με το μοντέλο κατάταξης 
των πολιτικών ιδεολογιών και των ηγετών τους, που έθεσε πριν πολλά 
χρόνια σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ο καθηγητής Δημήτρης Κιτσί-
κης (βλ. και το έργο του «Η τρίτη ιδεολογία και η Ορθοδοξία»), στην 
προσωπικότητα του Ζαχαριάδη συνυπάρχουν στοιχεία κομμουνισμού, 
αλλά ΚΑΙ φασισμού! Πολιτειολογικό μείγμα, το οποίο σήμερα θα ονο-
μάζαμε «σοσιαλφασισμό» ή ακόμα και «εθνικομπολσεβικισμό»!...

Το 1932 η διεθνής οικονομική κρίση έχει πια «τσακίσει» την Ελλά-
δα. Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος κηρύσσει κατάσταση χρεο-
κοπίας, αρνούμενος να πληρώσει τα τοκοχρεολύσια του ελληνικού χρέ-
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ους. Η δραχμή, ως εθνικό νόμισμα, φτάνει στο ναδίρ, τα εισοδήματα 
των Ελλήνων συρρικνώνονται με δραματικούς ρυθμούς και η ανεργία 
κορυφώνεται... Τότε προκηρύσσονται εκλογές για τις 25 Σεπτεμβρίου 
1932, στις οποίες το ΚΚΕ κατέβηκε ως Ενιαίο Μέτωπο Εργατών-Αγρο-
τών. Έλαβε μόλις το 5% των ψήφων και 10 βουλευτικές έδρες. Αμέσως 
μετά ο Ζαχαριάδης ρίχνει το σύνθημα του περίφημου «αντιφασιστικού 
αγώνα»: η αστική δημοκρατία βλέπεται πια ως το «μικρότερο κακό» 
και όλη η δύναμη του ΚΚΕ διοχετεύεται κατά των κινήσεων που φέ-
ρονταν τότε να ετοιμάζουν δικτατορία και εκτροπή! Αλλά επειδή ο Βε-
νιζέλος διέθετε τότε μεγάλη δύναμη στο στράτευμα και ετοίμαζε – μέ-
σω του στρατηγού Πλαστήρα – δική του ιδιότυπη δικτατορία, το ΚΚΕ 
και ο Ζαχαριάδης θεώρησαν τον Κρητικό «εθνάρχη» ως τον υπ’ αριθ-
μό 1 εχθρό τους!...

Τότε είναι που ο Ζαχαριάδης, κατά το πρότυπο του «Μεγάλου Αδελ-
φού» Στάλιν, εξαπολύει ανελέητη επίθεση κατά κάθε αντιφρονούντα 
στο εσωτερικό του ΚΚΕ. Για την παραμικρή διαφωνία ή «λοξοδρόμη-
ση» διέγραφε κάποιον αμέσως (με «συνοπτικές διαδικασίες»!) από μέ-
λος του κόμματος! Αρκετά στελέχη του ΚΚΕ, με ιστορία πίσω τους 
στους αγώνες του προλεταριάτου, αναγκάστηκαν να υποταχτούν τελικά 
στην ανωτερότητα και την ισχύ του Νίκου Ζαχαριάδη... Χρήσιμοι βο-
ηθοί του δύο ακόμα μεγαλοπαράγοντες του ΚΚΕ, που είχαν επίσης γί-
νει μέλη του Κ.Κ. Σοβιετικής Ένωσης και θεωρούνταν «δημιουργήμα-
τα» κι αυτοί της σοβιετικής υπηρεσίας GPU (πρόδρομου σχήματος της 
KGB): του Γιάννη Ιωαννίδη και του Πέτρου Ρούσου. Επρόκειτο, μα-
ζί με τον Ζαχαριάδη, για την «Αγία Τριάδα» του ΚΚΕ εκείνης της επο-
χής...

Το 1934 η Μόσχα ορίζει και επίσημα τον 31 ετών Ζαχαριάδη ως γε-
νικό γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Πρώτιστος στόχος 
του «χαρισματικού» ερυθρού ηγέτη ήταν η ριζική αναδιοργάνωση του 
κόμματος και η μαζικοποίησή του, σε μια περίοδο γενικής «αναμπου-
μπούλας» στην Ελλάδα: το αστικό καθεστώς διερχόταν βαθύτατη κρί-
ση, οι λαϊκοί αγώνες ήταν στην ημερήσια διάταξη και ο μαύρος «μπα-
μπούλας» της δικτατορίας καραδοκούσε... Κι απ’ την άλλη η διεθνής 
οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 1929 δεν έλεγε να τελειώσει με τί-
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ποτα! Ίσα-ίσα με το πέρασμα του χρόνου θαρρείς και επιδεινωνόταν... 
Πλήθος εξτρεμιστικών κινημάτων εμφανίζονταν στο πολιτικό σκηνι-
κό διάφορων χωρών και γκρέμιζαν τους διεφθαρμένους πολιτικάντη-
δες του παλαιού καθεστώτος! Ήταν πια εμφανές ότι τα πράγματα όδευ-
αν στα άκρα, ότι μόνο ένας γενικός αιματηρός πόλεμος θα μπορούσε να 
«απορροφήσει» τη μεγάλη πλανητική κρίση...

Ο Ζαχαριάδης ομιλών μπροστά από τον φοίνικα και την ελληνική σημαία!
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Τα «σκοτεινά» χρόνια του ΚΚΕ 
(1936-1941) και η δικτατορία 

Μεταξά

Τα χρόνια της πενταετίας από το 1936 και την επιβολή της δικτατο-
ρίας από τον Ιωάννη Μεταξά έως το 1941 με την εισβολή των γερμανι-
κών στρατευμάτων στην Ελλάδα έχουν αποκληθεί «σκοτεινά» και πά-
ντως αμφιλεγόμενα για την ιστορία του ΚΚΕ. Ήταν τέτοια η δυναμική 
των πραγμάτων κατά την περίοδο αυτή, σε μέρες που αποδείχτηκαν από 
τις κρισιμότερες για τον ελληνισμό, ώστε ένα κόμμα σαν το ΚΚΕ να τε-
θεί πολλές φορές ενώπιον φοβερών διλημμάτων, τα οποία και έκριναν 
εν πολλοίς τη συνολική του πορεία! Και φυσικά, σ’ αυτό το στενό πλαί-
σιο αποφάσεων και δράσεων του καιρού εκείνου κεντρικός υπήρξε ο 
ρόλος του τότε αναμφισβήτητου ηγέτη του κόμματος, του Νίκου Ζαχα-
ριάδη...

Δεν πέρασε παρά ένας μήνας από την εγκαθίδρυση της δικτατορί-
ας, στις 4 Αυγούστου 1936, και οι αρχές συνέλαβαν τον Ζαχαριάδη. Ο 
ηγέτης του ΚΚΕ οδηγήθηκε στη φυλακή και την απομόνωση, όπου και 
έμεινε έως το 1941. Παρ’ όλα αυτά πάντως ο ρόλος του ήταν και πάλι 
κεντρικός καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα, εφόσον η δική του φω-
νή – ως αναμφισβήτητου αρχηγού των Ελλήνων κομμουνιστών – ήταν 
εκείνη που είχε πάντοτε τον τελευταίο λόγο σε κάθε σπουδαία απόφα-
ση. Ας δούμε λοιπόν, με επίκεντρο τον Ζαχαριάδη, ένα προς ένα τα ση-
μαντικότερα γεγονότα της «σκοτεινής» πενταετίας 1936-1941.

Κατ’ αρχάς οφείλουμε, και για λόγους ιστορικής αλήθειας, να ση-
μειώσουμε ότι το ΚΚΕ ήδη από τον Μάιο του 1936 είχε προβλέψει 
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επακριβώς ότι ο Ιωάννης Μεταξάς (που είχε οριστεί απ’ τον βασιλιά 
πρωθυπουργός στις 13 Απριλίου του 1936) ετοιμάζει «μοναρχο-στρα-
τιωτική φασιστική δικτατορία» κατά το πρότυπο της μουσολινικής Ιτα-
λίας. Και το κόμμα των Ελλήνων κομμουνιστών ανακοίνωσε τότε ότι 
ετοιμαζόταν και το ίδιο να περάσει σε δυναμική δράση των μαζών, προ-
κειμένου να εμποδίσει αυτή την εξέλιξη και να υποκαταστήσει τη «μο-
ναρχο-πλουτοκρατική Ελλάδα» με μια Ελλάδα «των εργατών και των 
αγροτών»! Όμως, παρ’ όλα τα μεγαλεπήβολα αυτά σχέδια του Ζαχαρι-
άδη, κανένας λαϊκός ξεσηκωμός δεν έγινε και τελικά – αν και όλοι την 
ανέμεναν – η δικτατορία επιβλήθηκε αναίμακτα από τον Μεταξά με τη 
σύμφωνη γνώμη του ανώτατου άρχοντα... [για τη ροή των τότε γεγο-
νότων βλ. και το κλασικό έργο της αριστερής συγγραφέως Άλκης Ζέη 
«Το καπλάνι της βιτρίνας», όπου – με επίκεντρο το καλοκαίρι του 1936 
– παρατίθενται σε λογοτεχνική μορφή οι συνθήκες που επικρατούσαν 
τον καιρό εκείνο]

Εδώ να σημειωθεί πως τότε το ΚΚΕ όχι απλά δεν μπόρεσε να προ-
λάβει τη δικτατορία ή έστω να εκμεταλλευθεί τα συμβάντα προς όφε-
λός του, αλλά ένα «τυχαίο» γεγονός της 31ης Ιουλίου ήταν που οδήγη-
σε στην 4η Αυγούστου. Επρόκειτο για μια πυρκαγιά, που ξέσπασε σε 
στρατιωτική αποθήκη στη Λέρο, που έδωσε την αφορμή στον Μεταξά 
να υπονοήσει ότι την είχαν βάλει οι κομμουνιστές... Αυτό βέβαια θύμι-
σε σε πολλούς τον τρόπο με τον οποίο στη Γερμανία είχε επιβληθεί ο 
Χίτλερ, αλλά είναι γεγονός ότι η ανακοινωθείσα για τις 5 Αυγούστου 
από την – φιλοκομμουνιστική – Ενωμένη Συνομοσπονδία Εργασίας γε-
νική απεργία δεν πραγματοποιήθηκε τελικά ποτέ...

«Μουδιασμένο» το ΚΚΕ και με τα στελέχη του να κυνηγούνται από 
το καθεστώς, δεν κατάφερε να κάνει απολύτως τίποτα για να ανατρέ-
ψει την κυβέρνηση... Άλλωστε και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις του 
τόπου, παρά το ότι θίγονταν κι αυτές από τις εξελίξεις, αρνήθηκαν να 
συμμαχήσουν με ένα κόμμα που έπαιρνε γραμμή απευθείας από τη Μό-
σχα. Μάλιστα, ακόμα και πολιτικοί του Κέντρου (Θεμιστοκλής Σοφού-
λης, Γεώργιος Καφαντάρης, Γεώργιος Παπανδρέου κτλ.) προσπαθού-
σαν τουλάχιστον έως το 1938 να βρουν κάποιου είδους συνεννόηση με 
τον Μεταξά! Και μόνο όταν είδαν ότι δεν χρησιμοποιούνται σε κυβερ-
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νητικά πόστα, έβγαλαν μια εντελώς «νερουλή» διακήρυξη απλής δια-
μαρτυρίας για την πορεία του καθεστώτος...

Επειδή λοιπόν αντικειμενικά το ΚΚΕ αποτελούσε τη μόνη πολιτική 
δύναμη που θα μπορούσε να προκαλέσει «πονοκέφαλο» στο καθεστώς, 
ο πάντοτε οξύνους Μεταξάς έβαλε σε εφαρμογή ένα τέχνασμα, για να 
διαλύσει την όποια συνοχή είχαν μεταξύ τους οι Έλληνες κομμουνι-
στές: μέσω του «θρυλικού» Κωνσταντίνου Μανιαδάκη (υφυπουργού 
δημοσίας ασφαλείας) εφάρμοσε τη μέθοδο των «δηλώσεων μετανοί-
ας», που έβλαψε ανεπανόρθωτα το ΚΚΕ! Τι ακριβώς ήταν αυτή; Επρό-
κειτο για την υπεύθυνη δήλωση ενός κομμουνιστή ότι στο εξής απαρ-
νείται την ιδεολογία του, μετανιωμένος για τις μέχρι τότε πράξεις του, 
και ότι έπεται να συνεχίσει την υπόλοιπη ζωή του ως «φιλήσυχος πολί-
της». Τότε το καθεστώς του έδινε το περίφημο «συγχωροχάρτι» και ο 
πρώην κομμουνιστής ξεκινούσε πλεόν τον «έντιμο βίο», διακόπτοντας 
«κάθε δεσμό με το παρεθόν»... Δεκάδες χιλιάδες κομμουνιστές υπέγρα-
ψαν «δηλώσεις μετανοίας», διασπώντας την ενότητα του ΚΚΕ.

Να όμως πώς συνελήφθη ο Νίκος Ζαχαριάδης από το καθεστώς Με-
ταξά. Ήταν 8 η ώρα το βράδυ της 15ης Σεπτεμβρίου του 1936, όταν μυ-
στικοί αστυνομικοί έπιασαν τον Ζαχαριάδη (που έως τότε κρυβόταν) 
στη διασταύρωση των οδών Ιπποκράτους και Σόλωνος στο κέντρο της 
Αθήνας. Ο αρχηγός του ΚΚΕ ήταν μεταμφιεσμένος, φορώντας γυαλιά, 
και στην αρχή ισχυρίστηκε ότι ήταν άλλο πρόσωπο, με το όνομα... Κυ-
ριάκος Κουτρής! Να τι έλεγε η ανακοίνωση που εξέδωσε τότε η αστυ-
νομία πόλεων: «Η σύλληψις του Ζαχαριάδη έγινε από πληροφορίας που 
μας έδωσε πρόσωπον σοβαράν κατέχοντος θέσιν εν τω Κομμουνιστι-
κώ Κόμμα της Ελλάδος, ούτινος εκμεταλλευθείς ωρισμένας αδυναμί-
ας και κατόπιν υποσχέσεως χορηγήσεως σεβαστής υλικής αμοιβής και 
εξευρέσεως εργασίας»!!! «Σύντροφός» του λοιπόν μέσα από το κόμμα 
ήταν εκείνος που «κάρφωσε» τον Ζαχαριάδη στις αρχές του καθεστώ-
τος Μεταξά!...

Το ΚΚΕ λοιπόν είχε χάσει τελείως την αναμέτρηση με το δικτατο-
ρικό καθεστώς! Όχι απλά δεν κατάφερε να στρατολογήσει νέα στελέ-
χη σε συνθήκες «μοναρχοφασισμού», αλλά... πάνω από το 90% (!) του 
δυναμικού των μελών του ήταν εγγεγραμμένοι στους καταλόγους των 
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φυλακών της Ακροναυπλίας ή στους καταλόγους εκτοπίσεων!... Γεμά-
τα έγκλειστους και απομονωμένους κομμουνιστές ήταν νησιά, όπως η 
Αίγινα, η Κέρκυρα, η Κίμωλος, η Σίφνος κι η Φολέγανδρος, ενώ ένα 
ακόμα γεγονός έδωσε τότε στο κόμμα τη «χαριστική βολή»: ο δαιμό-
νιος Μανιαδάκης στρατολογούσε συλληφθέντες κομμουνιστές ως πρά-
κτορές του και κατόπιν τους απελευθέρωνε και τους έστελνε πίσω στο 
κόμμα! Έτσι αντλούσε πληροφορίες ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ και γνώριζε εκ 
των προτέρων όλες τις κινήσεις που ετοίμαζαν οι αντίπαλοί του... Να 
τι γράφει σχετικά στην αξιόλογη έρευνά του «Η αμφιλεγόμενη πενταε-
τία» ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος και ευρωβουλευτής Σωτήρης 
Κωστόπουλος:

«Το μεγάλο εφεύρημα του Μανιαδάκη, να χρησιμοποιήσει πρώην 
κομμουνιστές για να καταπολεμήσει τον κομμουνισμό, δημιούργησε 
ανάμεσα στους οπαδούς του κόμματος ένα κλίμα δυσπιστίας και έκανε 
εξαιρετικά δραματικές τις συνθήκες μέσα στις οποίες οι κομμουνιστές, 
που ήσαν ακόμη ελεύθεροι, χρειαζόταν να δουλέψουν. Οι απάνθρωπες 
μέθοδοι – όπως λόγου χάρη οι «δηλώσεις μετανοίας» - είχαν κλονίσει 
την εμπιστοσύνη του λαού στους κομμουνιστές»...

Αυτά μάθαινε στην απομόνωσή του στην Κέρκυρα ο Ζαχαριάδης και 
έφριττε κυριολεκτικά από την τόσο αρνητική για τον ίδιο και το κόμ-
μα του κατάσταση! Έβλεπε ότι το ΚΚΕ βρισκόταν σε αποσύνθεση και 
δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα... Η πολυαναμενόμενη βοή-
θεια από τη Μόσχα δεν έλεγε να έρθει με τίποτα, ενώ την ίδια περίοδο 
ο Μανιαδάκης έδινε τη «χαριστική βολή» στο ΚΚΕ, δημιουργώντας... 
πλαστό «Ριζοσπάστη» [όργανο της Κ.Ε. του ΚΚΕ], αλλά και εικονική 
«Κεντρική Επιτροπή» του κόμματος!!! Με τον τρόπο αυτό μπέρδεψε 
τόσο πολύ τα μυαλά των κομμουνιστών, που δεν ήξεραν πλέον ποιος 
είναι ο πραγματικός «Ριζοσπάστης» και ποιος ο ψεύτικος, ενώ φοβό-
ντουσαν να εμπιστευτούν πια τον διπλανό τους σύντροφο, αφού είχε 
επικρατήσει ανάμεσά τους κλίμα έντονης καχυποψίας και «πρακτορο-
μανίας»... Είναι χαρακτηριστικό ότι στο έργο του «Τα παρασκήνια του 
ΚΚΕ» ο πρώην γραμματέας του κόμματος, Ελευθέριος Σταυρίδης, γρά-
φει τα εξής:

«Η Μόσχα, το 1940, διέκοψε οριστικά την επαφή με το ΚΚΕ, επει-
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δή δεν ήξερε ποια από τις δυο Κ.Ε. ήταν η αληθινή και ποια ήταν η πιο 
εξαρτημένη από το υπουργείο της Ασφάλειας»!...

Τον Ιούνιο του 1940 ο Ζαχαριάδης μεταφέρεται από την Κέρκυρα 
στην Αθήνα και κρατείται περιθωριοποιημένος στο κτίριο της Ασφάλει-
ας, όπου οι συνθήκες ήταν απείρως καλύτερες απ’ ότι στα νησιά και τα 
«ξερονήσια». Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κομ-
μουνιστές, μερικοί από τους οποίους άρχισαν πλέον να υποπτεύονται 
ότι υπήρχε κάποιου είδους «συναλλαγή κορυφής» ανάμεσα στον ηγέτη 
τους και τον Μανιαδάκη! Εξάλλου, ήδη από το 1939 είχε υπογραφτεί 
ανάμεσα στη χιτλερική Γερμανία και τη σταλινική ΕΣΣΔ το σύμφω-
νο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ και ο άξονας Βερολίνου-Μόσχας ήταν γεγο-
νός!... Άρα, σκέφτηκαν κάποιοι, γιατί ο σταλινικός Ζαχαριάδης να μην 
επιδιώξει κάποιου είδους συμφωνία με το φασιστικό καθεστώς Μεταξά, 
όταν ο ίδιος ο Στάλιν τα «έβρισκε» με τους Ναζί και συμμαχούσε μάλι-
στα μαζί τους κατά του καπιταλισμού;

Όμως η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων κομμουνιστών δεν 
μπορούσε να δεχτεί μία πιθανή συμφωνία του Ζαχαριάδη με το δικτα-
τορικό καθεστώς. Αλλά και ο ίδιος ο ηγέτης του ΚΚΕ δικαιολογούσε τις 
επαφές του με τον Μανιαδάκη, ισχυριζόμενος ότι αποτελούσε πρωτο-
βουλία του καθεστώτος να τον μεταφέρει από την Κέρκυρα στην Αθή-
να, για να τον... επιτηρούν καλύτερα! [λες και στην πλήρη απομόνωσή 
του στην Κέρκυρα δεν τον επιτηρούσαν...] Μια άλλη εξήγηση, πολύ πιο 
πρακτική, έδωσε ο Μανιαδάκης, λέγοντας ότι ο λόγος που μεταφέρθηκε 
ο Ζαχαριάδης από την Κέρκυρα στην Αθήνα, ήταν ότι το νησί του Ιονί-
ου ήταν εκτεθειμένο σε μια ιταλική εισβολή και η κυβέρνηση δεν ήθελε 
φυσικά να πέσει ο Ζαχαριάδης στα χέρια των Ιταλών...
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Νίκος Ζαχαριάδης, ο αρχηγός του Ελληνικού δημοκρατικού λαού, 
(λεζάντα στα βουλγαρικά).
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Η στάση του Νίκου Ζαχαριάδη 
και του ΚΚΕ στον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο...

Πολλά και ποικίλα τα όσα έχουν γραφτεί για τη στάση που κράτησε 
το ΚΚΕ και ο αρχηγός του, Νίκος Ζαχαριάδης, στον Β΄ παγκόσμιο πό-
λεμο και, κυρίως, στο ξεκίνημα του πολέμου. Κάποιοι χαρακτηρίζουν 
την τότε θέση του από (τουλάχιστον) μειοδοτική έως και προδοτική, 
που έβλαψε τα συμφέροντα της Ελλάδας – και δεν είναι όλοι όσοι τα 
λένε αυτά μόνο «ακροδεξιοί»... – και κάποιοι άλλοι την θεωρούν απο-
λύτως πατριωτική, που συμβάδιζε με το πνεύμα των καιρών και, δια-
χρονικά, αποδείχτηκε επωφελής για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα... 
Βέβαια, θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι την εποχή εκείνη 
το ΚΚΕ ακολουθούσε πιστά τη γραμμή που χάραζε η σταλινική Μό-
σχα. Κι ετούτο ίσχυε όχι μόνο στα διεθνή θέματα, αλλά και στα εσωτε-
ρικά ζητήματα της Ελλάδας... Πρέπει λοιπόν να τονιστεί ότι την εποχή 
που η χώρα μας έμπαινε και επίσημα στον μεγάλο πόλεμο (φθινόπωρο 
του 1940, με την ιταλική εισβολή, έως και την άνοιξη του 1941, με την 
κατάληψη της Ελλάδας από τους Γερμανούς) η Σοβιετική Ένωση εί-
χε σχηματίσει – ήδη από το 1939 – γεωπολιτικό άξονα με τη χιτλερική 
Γερμανία, το περίφημο σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ. Άρα το ΚΚΕ, 
μέχρι την ώρα που «έσπασε» η παραπάνω συμμαχία με την ξαφνική επί-
θεση της Γερμανίας κατά της ΕΣΣΔ, στις 22 ιουνίου 1941, δυσκολευό-
ταν να εκφραστεί δημόσια κατά του Αδόλφου Χίτλερ...

Εμείς ιστορικά και επιγραμματικά μπορούμε να περιγράψουμε την 
τότε στάση του ΚΚΕ και του Νίκου Ζαχαριάδη ως εξής: πλήρη συμ-
μόρφωση με τις επιταγές της Κομμουνιστικής Διεθνούς (της περίφημης 
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Κομιντέρν). Όταν λοιπόν, στις 28 Οκτωβρίου του 1940, ο Έλληνας κυ-
βερνήτης Ιωάννης Μεταξάς είπε «Όχι» στην προσχώρηση της Ελλάδας 
στον Άξονα Γερμανίας-Ιταλίας-Ιαπωνίας και την άνευ όρων παράδο-
σή της α’ αυτόν, ο Νίκος Ζαχαριάδης, ηγέτης του ΚΚΕ, έγραψε στις 31 
Οκτωβρίου 1940 μία επιστολή από τη φυλακή της Αθήνας, όπου εξακο-
λουθούσε να παραμένει. Η επιστολή αυτή δόθηκε από τον ίδιο τον υφυ-
πουργό ασφαλείας Μανιαδάκη στις εφημερίδες και δημοσιεύτηκε στις 
2 Νοεμβρίου του 1940. Ιδού το πλήρες κείμενο της επιστολής (διατη-
ρείται η ορθογραφία του ίδιου του τότε ηγέτη του ΚΚΕ):

«Προς τον υφυπουργό Εθνικής Ασφάλειας (Μανιαδάκη).

Ανοιχτή επιστολή

Ο φασισμός του Μουσολίνι χτύπησε την Ελλάδα πισώπλατα, δολο-
φονικά και ξετσίπωτα με σκοπό να την υποδουλώσει και εξανδραποδί-
σει. Σήμερα όλοι οι έλληνες παλαίβουμε για τη λευτεριά, την τιμή, την 
εθνική μας ανεξαρτησία. Η πάλη θα είναι πολύ δύσκολη και πολύ σκλη-
ρή. Μα ένα έθνος που θέλει να ζήσει πρέπει να παλαίβει, αψηφώντας 
τους κινδύνους και τις θυσίες. Ο λαός της Ελλάδας διεξάγει σήμερα 
έναν πόλεμο εθνικοαπελευθερωτικό, ενάντια στο φασισμό του Μουσο-
λίνι. Δίπλα στο κύριο μέτωπο και Ο ΚΑΘΕ ΒΡΑΧΟΣ, Η ΚΑΘΕ ΡΕΜΑ-
ΤΙΑ, ΤΟ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ, ΚΑΛΥΒΑ ΜΕ ΚΑΛΥΒΑ, Η ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ, 
ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕ-
ΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ.

Κάθε πράκτορας του φασισμού πρέπει να εξοντωθεί αλύπητα. Στον 
πόλεμο αυτό που τον διευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά, όλοι μας πρέπει 
να δόσουμε όλες μας τις δυνάμεις, δίχως επιφύλαξη. Έπαθλο για τον ερ-
γαζόμενο λαό και επιστέγασμα για το σημερινό του αγώνα, πρέπει να 
είναι και θα είναι, μια καινούργια Ελλάδα της δουλιάς, της λευτεριάς, 
λυτρωμένη από κάθε ξενική ιμπεριαλιστική εξάρτηση, μ’ ένα πραγματι-
κά παλλαϊκό πολιτισμό.

Όλοι στον αγώνα, ο καθένας στη θέση του και η νίκη θάναι νίκη της 
Ελλάδας και του λαού της. Οι εργαζόμενοι όλου του κόσμου στέκουν 
στο πλευρό μας.
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Αθήνα 31 του Οχτώβρη 1940. Ν. Ζαχαριάδης-Γραμματέας της Κ.Ε. 
του ΚΚΕ».

Βρέθηκε τότε το ΚΚΕ σε δύσκολη θέση. Η παραπάνω επιστολή ήταν 
μία άμεση υποστήριξη της απόφασης του Μεταξά να μπει η Ελλάδα 
στον πόλεμο στο πλευρό ουσιαστικά των Συμμάχων και κατά του Άξο-
να... Και φυσικά είναι γεγονός ότι τότε ΟΛΕΣ οι ελληνικές πολιτικές 
δυνάμεις υποστήριξαν την εν λόγω απόφαση του δικτάτορα! Ενώ λοι-
πόν το ΚΚΕ μάλλον «μουδιασμένο» δέχτηκε τη στάση αυτή του φυλα-
κισμένου αρχηγού του, υπήρξαν αρκετά στελέχη του που – για πρώτη 
φορά τόσο έντονα – διαχώρισαν τη θέση τους και μάλιστα κατηγόρη-
σαν δημόσια τον Ζαχαριάδη, επειδή έστειλε την επιστολή αυτή στον 
«αρχιχαφιέ Μανιαδάκη»... Άλλοι πάλι, θέλοντας να εκτονώσουν την 
κατάσταση, είπαν το μεγάλο ψέμα (όπως αποδείχτηκε αργότερα, αφού 
και ο ίδιος ο Ζαχαριάδης παραδέχτηκε ότι αυτός είχε γράψει την επι-
στολή) ότι δήθεν η επιστολή ήταν «πλαστή, κατασκεύασμα της Ασφά-
λειας»!...

Να πώς σχολίασε την παραπάνω κίνηση του Ζαχαριάδη ο Παναγιώ-
της Κανελλόπουλος, πρώην πρωθυπουργός και διανοούμενος μεγάλου 
επιπέδου (στο έργο του «Τα χρόνια του μεγάλου πολέμου, 1939-1944):

«Τη θαυμαστή αυγή της 28ης Οκτωβρίου 1940, οι Έλληνες κομμου-
νιστές σκέφτηκαν, για μια στιγμή, να συμπεριφερθούν σαν αληθινοί 
Έλληνες, και τούτο τους τιμά»...

Αλλά και στο διεθνές σκηνικό, η επιστολή του Ζαχαριάδη προκά-
λεσε προβληματισμό. Ως γνωστόν, μέχρι και την επίθεση της Γερμανί-
ας εναντίον της τον Ιούνιο του 1941, η ΕΣΣΔ κρατούσε ουδετερότητα 
(έχοντας πάντως συμμαχήσει παρασκηνιακά με τη Γερμανία...), χαρα-
κτηρίζοντας γενικόλογα τον πόλεμο ως «ιμπεριαλιστικό». Παραβίαζε 
λοιπόν την επίσημη γραμμή της Μόσχας η επιστολή του Νίκου Ζαχαρι-
άδη; Ο ίδιος ποτέ δεν έδωσε άμεση απάντηση στο ερώτημα αυτό. Μόνο 
αργότερα, μετά τον πόλεμο, τη δικαιολόγησε, παριστάνοντας και τον... 
«προφήτη»! Να τι είπε στο 7ο συνέδριο του ΚΚΕ, το 1945:

«Το ΚΚΕ είναι το πρώτο που είδε τον κίνδυνο της φασιστικής απει-
λής κατά της εθνικής ανεξαρτησίας και σήκωσε θαρραλέα τη σημαία 
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του αγώνα για την προάσπισή της»!

Να όμως και μια άλλη, πολύ πιο ρεαλιστική και αληθοφανής εξή-
γηση. Ο Ζαχαριάδης, ευρισκόμενος επί πολύ καιρό μέσα στη φυλακή, 
ήταν φυσικό να αγνοεί τις λεπτομέρειες των διεθνών εξελίξεων (σε μια 
εποχή που η ενημέρωση δεν ήταν όπως σήμερα, αλλά κατέφτανε με 
τον... αραμπά!). Όταν λοιπόν, στις 31 Οκτωβρίου 1940, έγραψε την πε-
ριβόητη επιστολή, δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει ότι λίγο καιρό προη-
γουμένως ο Στάλιν είχε προσεγγίσει, μετά τη χιτλερική Γερμανία, και 
την Ιταλία του Μουσολίνι. Πίστευε λοιπόν ότι είναι σε πλήρη ταύτι-
ση με την παλαιότερη σταλινική γραμμή, που είχε εκφραστεί μέσω της 
απόφασης της Κομιντέρν (φθινόπωρο του 1939) περί «ιμπεριαλιστικού 
πολέμου και από τις δύο πλευρές». Κι όταν αργότερα κατάλαβε την 
πραγματικότητα και τη «γκάφα» που διέπραξε, προσπάθησε να δικαιο-
λογήσει τα «αδικαιολόγητα», λέγοντας ότι με την επιστολή του τάχα εί-
χε προβλέψει τις εξελίξεις!...

Εν τω μεταξύ όμως, κι ενώ είχε ήδη ξεκινήσει ο ελληνοϊταλικός πό-
λεμος στην Αλβανία, ο Ζαχαριάδης ενημερώθηκε για τη νεώτερη στά-
ση της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Και, πριν περάσει ένας μήνας από το 
γράμμα του προς τον Μανιαδάκη, έγραψε ένα δεύτερο, αυτή τη φορά 
προς τον ίδιο τον Μεταξά! Και μάλιστα, μ’ αυτή τη νέα επιστολή του 
παίρνει την εντελώς αντίθετη θέση απ’ αυτή που πήρε στις 31 Οκτωβρί-
ου 1940, αναιρώντας την υπέρ της συμμετοχής της Ελλάδας στον πό-
λεμο απόφασή του!... Να τι ακριβώς αναφέρει η επιστολή του προς τον 
Μεταξά, που συντάχθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1940 (διατηρούμε και πά-
λι την αυθεντική ορθογραφία του Ζαχαριάδη):

«ΜΕΤΑΞΑΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΡΑΜΜΑ

Ολόκληρος ο Λαός της Ελλάδας ξεσηκώθηκε σαν ένας άνθρωπος και 
χάλασε τα σχέδια του φασισμού. Με το αίμα του ο Λαός, εξασφάλισε 
την Λευτεριά και την ανεξαρτησία του, έξω απ’ αυτά η Ελλάδα δεν έχει 
καμιά θέση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ανάμεσα στην Αγγλία και την 
Ιταλία-Γερμανία, αφού ο Λαός μας υπερασπίστηκε αποτελεσματικά και 
την εθνική Λευτεριά του μονάχα ένα πράγμα θέλει: ειρήνη και ουδετε-
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ρότητα με τούτους τους όρους:

1) Να ξανάρθουν τα πράγματα όπως ήταν την 28 του Οχτώβρη 1940 
δίχως καμιά εδαφική οικονομική-πολιτική ζημιά σε βάρος της Ελλάδας 
2) οι πολεμικές δυνάμεις της Αγγλίας να φύγουν όλες από τα χώματα 
και τα νερά της Ελλάδας. Με βάση τους δύο αυτούς όρους να ζητήσωμε 
αμέσως από την Κυβέρνηση της ΕΣΣΔ να μεσολαβήση να γίνη ελληνο-
ϊταλική ειρήνη, αυτό είναι σήμερα το μοναδικό Ελληνο-Λαϊκό συμφέ-
ρο. Και η πράξη έχει αποδείξει ότι μόνο η ΕΣΣΔ έσωσε την ειρήνη και 
ουδετερότητα της Γιουγκοσλαβίας-Βουλγαρίας-Τουρκίας. Ν. Ζαχαριά-
δης, Γραμματέας Κ.Ε. ΚΚΕ, 26.ΧΙ.1940.

Υ.Γ. Είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε ειρήνη έντιμη και δίχως 
κυρώσεις και για να ξεκαθαρίσουμε άλλη μια φορά τόσο τον εθνικό-
αμυντικό απελευθερωτικό χαρακτήρα του πολέμου που κάνουμε, όσο 
και ότι είμαστε ξένοι προς τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που κάνουν οι 
πλουτοκρατικές μεγάλες δυνάμεις. Αν σήμερα δε δουλέψουμε για μια 
έντιμη ειρήνη ο πόλεμος θα χάσει για μας τον εθνικο-αμυντικό χαρα-
κτήρα του, θα γίνει καταχτητικός και τότε θα έχει αντίθετο το λαό».
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Ο Νίκος Ζαχαριάδης στη σπηλιά των Πρεσπών.
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Η τρίτη επιστολή του 
Ζαχαριάδη και η στάση του 
ΚΚΕ στη διάρκεια του Β΄ 

παγκοσμίου πολέμου...

Στις 15 Ιανουαρίου 1941 ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Νίκος Ζα-
χαριάδης, έγραψε μια ακόμα επιστολή του, η οποία αυτή τη φορά απευ-
θυνόταν στις κομμουνιστικές οργανώσεις της νεολαίας. Αξίζει εδώ 
πραγματικά να παραθέσουμε ολόκληρο το περιεχόμενό της, το οποίο – 
εκτός από πολύτιμο ιστορικό ντοκουμέντο – είναι πάρα πολύ αποκαλυ-
πτικό για την ψυχοσύνθεση και τη γνώμη του Ζαχαριάδη εκείνες τις τό-
σο κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα μας. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο 
της επιστολής αυτής:

«Σύντροφοι, έχω για σας μια παράκληση: Να τυπώστε, μοιράστε, 
τοιχοκολλήστε στην Αθήνα-Πειραιά-Θεσσαλονίκη, αν είναι μπορετό σ’ 
όλη τη χώρα και στο μέτωπο, το παρακάτω γράμμα μου. Κρατάτε ψηλά 
τη σημαία του ΚΚΕ και συνεχίστε με πιο μεγάλη ορμή την πολιτική και 
οργανωτική σας δουλειά. Ζήτω το ΚΚΕ και η Κομμουνιστική Διεθνής.

Προς όλα τα μέλη και στελέχη των οργανώσεων του ΚΚΕ (ΕΤΚΔ) 
και της ΟΚΝΕ (ΕΤΚΔΝ)

Το γράμμα αυτό το γράφω γιατί παρουσιάστηκε μια βασική ριζική 
διαφωνία μου με την Προσωρινή Διοίκηση που παρουσιάζεται σαν εκ-
πρόσωπος του ΚΚΕ από το Σεπτέμβρη του 1940. Είχα δεχτεί την πολι-
τική μόνο συνεργασία με την Προσωρινή Διοίκηση (παρά τους σοβα-
ρούς δισταγμούς μου), γιατί είχα εμπιστευθεί σ’ ένα παλιό σύντροφο να 
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καθαρίσει το ΚΚΕ από τη χαφιεδική σφυκοφωλιά του Μάθεση-Παπα-
γιάννη.

Από την πρώτη στιγμή είχα παρατηρήσει σοβαρά λάθη στην πολιτι-
κή γραμμή της Προσωρινής Διοίκησης, που αυτή παρά τις υποδείξεις 
μου αρνήθηκε να τα διορθώσει όπως δεν δέχτηκε και άλλες υποδείξεις 
μου. Η βασική όμως διαφωνία μας, που θα αναφέρω πιο κάτω, με ανα-
γκάζει να μιλήσω ανοιχτά. Το γράμμα μου που δημοσιεύθηκε στις εφη-
μερίδες στις 2 του Νοέμβρη 1940 αποβλέπει στα παρακάτω:

1) Να δώσει έγκυρη ενιαία κατεύθυνση στους κομμουνιστές όλης 
της χώρας.

2) Να κινητοποιήσει το λαό στην αντιφασιστική εξόρμηση για την 
εθνική ανεξαρτησία και λευτεριά.

3) Ν’ αποκαταστήσει στο εσωτερικό τις λαϊκές ελευθερίες, μία λαϊκή 
αντιπλουτοκρατική πολιτική.

4) Να κάμει τον πόλεμο εθνικό αντιφασιστικό, αντιϊμπεριαλιστικό με 
βασικό και μοναδικό σκοπό την εξασφάλιση της εθνικής μας ανεξαρτη-
σίας, της ειρήνης και ουδετερότητάς μας, έξω από το γενικό ιμπεριαλι-
στικό πόλεμο.

Αυτό θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε μόνο μ’ έναν ολόπλευρο προ-
σανατολισμό στην Ε.Σ.Σ.Δ. και με μια πραγματική βαλκανική συνεργα-
σία. Ο Μεταξάς από την πρώτη στιγμή έκανε το αντίθετο, έκανε πόλεμο 
φασιστικό, κατακτητικό πόλεμο. Ενώ, αφού διώξαμε τους Ιταλούς από 
την Ελλάδα βασική προσπάθειά μας έπρεπε να είναι να κάνουμε μια ξε-
χωριστή, έντιμη και δίχως παραχωρήσεις ελληνο-ιταλική ειρήνη, πράγ-
μα που μπορούσε να γίνει με τη μεσολάβηση της ΕΣΣΔ, η μοναρχοφα-
σιστική δικτατορία συνέχισε τον πόλεμο για λογαριασμό όχι του λαού 
της Ελλάδας μα για λογαριασμό της πλουτοκρατίας και του αγγλικού 
ιμπεριαλισμού.

Μετά το διώξιμο δε των Ιταλών από την Ελλάδα, το αίμα των φαντά-
ρων μας χύνεται άδικα, σήμερα δε ο εγγλέζικος ιμπεριαλισμός εισπράτ-
τει σε αίμα των παιδιών της Ελλάδας, τους τόκους των κεφαλαίων που 
διέθεσε το 1935-1936 για την παλινόρθωση του Γεωργίου και την εγκα-
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θίδρυση της μοναρχοφασιστικής δικτατορίας του Μεταξά. Αφού δε ο 
Μεταξάς αρνιέται ν’ αποκαταστήσει τις ελευθερίες του λαού, να εξα-
σφαλίσει την ειρήνη της Ελλάδας και κάνει πόλεμο κατακτητικό ιμπε-
ριαλιστικό, που όλα του τα βάρη τα πληρώνει ο λαός, παραμένει (ο Με-
ταξάς) κύριος εχθρός του λαού και της χώρας. Η ανατροπή του είναι το 
πιο άμεσο και ζωτικό συμφέρον του λαού μας. Λαός και στρατός πρέ-
πει να πάρουν στα χέρια τους τη διαχείριση της χώρας και του πολέ-
μου, με σκοπό ειρήνη, εθνική ανεξαρτησία, εσωτερικό αντιφασιστικό, 
αντιπλουτοκρατικό λαϊκό καθεστώς, ολόπλευρη προσέγγιση προς την 
Ε.Σ.Σ.Δ. και βαλκανική συνεργασία με βάση την ειρηνική λύση των 
εσωβαλκανικών διαφορών.

Όλες τις απόψεις μου αυτές τις ανέπτυξα σ’ ένα ανοιχτό γράμμα και 
ένα σχέδιο απόφασης που στις 22.11.1940 έστειλα στην Προσωρινή Δι-
οίκηση. Αυτή αρνήθηκε να δεχθεί και να δημοσιεύσει αναπτύσσοντας 
μια καθαρή σοσιαλπατριωτική επιχειρηματολογία που έχει αυτή τη βά-
ση: Ο πόλεμος της Ελλάδας εναντίον της Ιταλίας στην Αλβανία είναι 
παρόμοιος με τον πόλεμο της ΕΣΣΔ-Φινλανδίας και ότι ο Μεταξάς εί-
ναι ο πρωτεργάτης στον παγκόσμιο αντιφασιστικό αγώνα. Η Προσωρι-
νή Διοίκηση θέλει να υποδουλώσει ολοκληρωτικά το ΚΚΕ στη μοναρ-
χοφασιστική δικτατορία αντί να οργανώσει την ανατροπή της. Έτσι η 
Προσωρινή Διοίκηση και το ανοιχτό γράμμα μου 2.11.1940 (που ακέ-
ραια την ευθύνη του την έχω εγώ μπροστά στο ΚΚΕ και την ΚΔ) το κα-
ταντά ένα καθαρά σοσιαλπατριωτικό ντοκουμέντο και πάει να λερώσει 
την τιμή του ΚΚΕ.

Αυτή είναι η διαφωνία μου και η στάση της Προσωρινής Διοίκη-
σης. Έτσι πίσω από τη στάση αυτή καθαρίζει ολότελα και τούτο: Ότι 
η Προσωρινή Διοίκηση είναι δημιούργημα και όργανο του Μανιαδάκη 
και ότι ο Γιάννης Μηχαϊλίδης, Ψηλός, Κατσαναίβης, Κάμος, πρόδωσε 
την εντολή που είχε να καθαρίσει το ΚΚΕ από τη σπείρα του Μάθεση, 
που πουλήθηκε στη μοναρχοφασιστική δικτατορία. Ύστερα απ’ όλα αυ-
τά η στάση όλων των μελών και στελεχών οργανώσεων του ΚΚΕ και 
της ΟΚΝΕ μέσα στη χώρα και το μέτωπο πρέπει να είναι αυτή: Ο λαός 
της Ελλάδας υπερασπίζει στον πόλεμο αυτό μόνον την εθνική ανεξαρ-
τησία. Είναι ξένος ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο Αγγλίας-Γερμα-
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νίας και Σία. Θέλει χωριστή, έντιμη, άμεση ειρήνη με την μεσολάβηση 
της ΕΣΣΔ. Αναγνωρίζει την αρχή της αυτοδιάθεσης μέχρις αποχωρι-
σμού για όλους. Θέλει την ελευθερία του, τη δουλειά του, την επικρά-
τηση της θέλησής του που του πνίγει ο Μεταξάς. Εξωτερική συμμαχία 
με την ΕΣΣΔ και αληθινή βαλκανική συνεννόηση. Οι λαοί και φαντάροι 
της Ελλάδας και Ιταλίας δεν είναι εχθροί μα αδέρφια και η συναδέλφω-
σή τους στο μέτωπο θα σταματήσει τον πόλεμο που κάνουν οι εκμεταλ-
λευτές κεφαλαιοκράτες του.

Για να γίνουν όλα αυτά, λαός και στρατός πρέπει ν’ ανατρέψουν την 
μοναρχοφασιστική δικτατορία του Μεταξά που είναι ο κύριος και βασι-
κός εχθρός τους και να εγκαθιδρύσουν τη λαϊκή αντιφασιστική κυβέρ-
νηση. Για να μπορεί ένας λαός να κρατεί την εθνική λευτεριά, πρέπει 
να είναι και εσωτερικά λεύτερος. Λαός εσωτερικά σκλάβος δεν θάναι 
άξιος να κρατήσει και την εθνική του ανεξαρτησία και κάθε νίκη του 
εσωτερικού του τυράννου θα δυναμώνει τη σκλαβιά του. Αυτός είναι 
σήμερα ο δρόμος του ΚΚΕ. Κάθε μέλος-στέλεχος οργάνωσης αυτή τη 
γραμμή πρέπει να μπάσει στις μάζες και οργανώνοντάς τες γύρω απ’ 
αυτή να την επιβάλλει νικηφόρα.

Ακόμα μην ξεχνάτε ούτε στιγμή τους φυλακισμένους και εξορίστους 
μας. Στην Κέρκυρα κάθε στιγμή η ζωή των καλύτερων παιδιών μας, Νε-
φελούδη, Σιάντου, Παρτσαλίδη και τόσων άλλων, είναι σε άμεσο κίν-
δυνο από το μαχαίρι του Μεταξά και τις μπότες του Μουσολίνι. Εγώ 
είμαι γερός και καλά. Όλη μου η σκέψη και η καρδιά μου είναι στο κόμ-
μα, όπως και η ζωή μου είναι δοσμένη σ’ αυτό.

Ζήτω το ΚΚΕ! Ζήτω η ΚΔ!

Αθήνα, κρατητήρια Γενικής Ασφάλειας 15.1.1941

Γεια-χαρά

ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ».

Η τρίτη αυτή επιστολή του Νίκου Ζαχαριάδη από τότε που ξεκίνησε 
ο ελληνοϊταλικός πόλεμος είναι μία πλήρης αντιστροφή της μέχρι τό-
τε θέσης του. Τον πόλεμο από «αμυντικό» τον βάφτισε αίφνης «ιμπερι-
αλιστικό»! Αλλά και, ενώ προηγουμένως υποστήριζε «ανεπιφύλαχτα» 



Τα Αρχεία του Νίκου Ζαχαριάδη

59

τον Μεταξά, ξαφνικά ζητούσε την ανατροπή του... Πολλές οι ερμηνεί-
ες που κατά καιρούς δόθηκαν για την πλήρη αυτή αλλαγή στάσης του 
Ζαχαριάδη. Μια στάση που συνεχίστηκε και χρόνια μετά, με τον Ζαχα-
ριάδη τον ίδιο να δικαιολογεί την αλλαγή αυτή της θέσης του, βασιζό-
μενος στη λογική του ως άνω γράμματος. Παραθέτουμε εδώ την εξή-
γηση του Σταύρου Κωστόπουλου, από το βιβλίο του «Η αμφιλεγόμενη 
πενταετία»:

«Επειδή ο Ζαχαριάδης δεν μπορούσε να απαρνηθεί το δεύτερο γράμ-
μα του – αλλά ούτε και το τρίτο, κατέφυγε σ’ ένα τέχνασμα. Ταύτι-
σε καταστάσεις, ανόμοιες για να δείξει ότι υπήρχε συνέχεια και συ-
νέπεια στην πολιτική του, πριν και μετά τη χιτλερική επίθεση ενάντια 
στην ΕΣΣΔ. Δηλαδή, χαρακτήριζε και στη μια και στην άλλη περίπτω-
ση τη Βρετανία «ιμπεριαλιστική» και τον πόλεμο που έκανε, ξένο προς 
το συμφέρον του ελληνικού λαού. Όμως η Βρετανία του 1940 που πο-
λεμούσε ενάντια στον Άξονα δεν ήταν η Βρετανία του Δεκέμβρη 1944 
που επενέβη στην Ελλάδα για να εμποδίσει την κατάκτηση της εξουσί-
ας από το ΕΑΜ. Ο Ζαχαριάδης απλώς εκμεταλλεύτηκε την εχθρότητα 
των οπαδών του κατά της Βρετανίας του 1944 για να δείξει ότι είχε δί-
κιο βρίζοντας και τη Βρετανία του 1940. Όμως η αντίθεσή του στη Βρε-
τανία του 1940 ήταν ευθυγραμμισμένη με το πνεύμα του γερμανοσοβιε-
τικού συμφώνου και αποτελούσε ουσιαστικά υπηρεσία προς τον Άξονα. 
Αυτό ακριβώς ήθελε να συγκαλύψει ο Ζαχαριάδης»...
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Ο καπετάν Μάρκος Βαφειάδης, που από καπνεργάτης έγινε «Πρωθυπουρ-
γός» της Κυβέρνησης του Βουνού, και ύστερα στα γηρατειά του, βουλευτής 

Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ!!!
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Νίκος Ζαχαριάδης και 
εθνικά θέματα της Ελλάδας

Ένα από τα πλέον «σκοτεινά» και αδιευκρίνιστα σημεία της πολιτι-
κής και ιστορικής πορείας του Νίκου Ζαχαριάδη υπήρξε η στάση του 
απέναντι στα εθνικά θέματα της Ελλάδας. Ποικίλλουν πραγματικά οι 
απόψεις για τον ρόλο που έπαιξε ο Ζαχαριάδης σε θέματα όπως το Μα-
κεδονικό, το Βορειοηπειρωτικό και το Κυπριακό, δίνοντας ακόμα με-
γαλύτερες διαστάσεις στο αίνιγμα. Άλλοι θεωρούν τον Ζαχαριάδη προ-
δότη και μειωμένης εθνικής συνείδησης, υποστηρίζοντας ότι πάντοτε 
αυτός έβαζε πάνω απ’ όλα τον διεθνισμό του και κατά βάθος... δεν ένι-
ωθε Έλληνας! Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι η τακτική του Ζαχαριάδη στα 
εθνικά θέματα, συγκεκριμένη και παρεξηγημένη, τελικά τον δικαίωσε 
και ήταν κατά βάθος πατριωτικότατη!... Με όλα αυτά συντηρήθηκε επί 
σειρά δεκαετιών το αίνιγμα του Ζαχαριάδη ΚΑΙ για τα λεγόμενα εθνικά 
θέματα της πατρίδας μας...

Ας σταχυολογήσουμε λοιπόν χαρακτηριστικά κείμενα του ΙΔΙΟΥ 
του Νίκου Ζαχαριάδη, ιστορικού ηγέτη του ΚΚΕ, που αφορούν τα ελ-
ληνικά εθνικά ζητήματα. Δεν θα ακολουθήσει απολύτως κανένας δικός 
μας σχολιασμός πάνω σ’ αυτά, αφήνοντας έτσι τον καθένα να εξάγει 
ελεύθερα τα δικά του προσωπικά συμπεράσματα...

Στη συνεδρίαση της Κομμουνιστικής Ολομέλειας της Μακεδονίας-
Θράκης, στις 15 Ιουνίου 1946, ο Ζαχαριάδης είπε τα εξής:

«Μίλησα με υπεύθυνους εκπροσώπους της ΝΟΦ [ΣΗΜ.: το σλαβο-
σκοπιανό Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο], της δημοκρατικής οργάνω-
σης που εκπροσωπεί στη χώρα μας τη μακεδονική μειονότητα και για 
μια ακόμα φορά δηλώνω κατηγορηματικά, ότι ζήτημα αυτονόμησης της 
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Μακεδονίας για μας δεν υπάρχει, γι’ αυτό συνεργαζόμαστε αρμονικά με 
τη ΝΟΦ»...

Από την απόφαση της συνόδου στον Γράμμο της 5ης Ολομέλειας 
του ΚΚΕ, στις 30 και 31 Ιανουαρίου του 1949, με εισήγηση του Ζαχα-
ριάδη:

«Στη Βόρεια Ελλάδα ο μακεδονικός λαός τα ’δωσε όλα για τον αγώ-
να και πολεμά με μια ολοκλήρωση ηρωισμού και αυτοθυσίας που προ-
καλούν τον θαυμασμό. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι σαν 
αποτέλεσμα της νίκης του ΔΣΕ και της λαϊκής επανάστασης, ο μακεδο-
νικός λαός θα βρει την πλήρη εθνική αποκατάστασή του έτσι όπως το 
θέλει ο ίδιος, προσφέροντας σήμερα με το αίμα του για να την αποχτή-
σει. Οι Μακεδόνες κομμουνιστές στέκονται πάντα επικεφαλής στην πά-
λη του λαού των. Ταυτόχρονα, οι Μακεδόνες κομμουνιστές πρέπει να 
προσέξουν τις διασπαστικές και διαλυτικές ενέργειες που ξενοκίνητα 
σοβινιστικά και αντιδραστικά στοιχεία αναπτύσσουν, για να διασπά-
σουν την ενότητα ανάμεσα στον μακεδονικό και τον ελληνικό λαό, δι-
άσπαση που μόνο τον κοινό τους εχθρό, τον μοναρχοφασισμό και τον 
αμερικανοαγγλικό ιμπεριαλισμό θα ωφελήσει. Παράλληλα, το ΚΚΕ 
πρέπει ριζικά να βγάλει απ’ τη μέση όλα τα εμπόδια, να χτυπήσει όλες 
τις μεγαλοελλαδίτικες σοβινιστικές εκδηλώσεις και τα έργα, που προ-
καλούν δυσαρέσκεια και δυσφορία μέσα στον μακεδονικό λαό και έτσι 
βοηθούν τους διασπαστές στην προδοτική δράση τους, ενισχύουν το 
έργο της αντίδρασης. Ο σλαβομακεδονικός και ελληνικός λαός μόνον 
ενωμένοι μπορούν να νικήσουν. Διασπασμένοι μόνον ήττες μπορούν να 
πάθουν. Γι’ αυτό η ενότητα στην πάλη των δύο λαών πρέπει να φυλά-
γεται σαν κόρη οφθαλμού και να ενισχύεται και να δυναμώνει σταθερά 
και καθημερινά»...

Από μανιφέστο της Κ.Ε. του ΚΚΕ (τον Νοέμβριο του 1933), με συ-
ντάκτη τον Ζαχαριάδη:

«Ο πόλεμος, το φοβερό αιματοκύλισμα του εργαζόμενου λαού, που 
τούτη τη φορά θα είναι πιο άγριο, αποτρόπαιο και φονικό, που γνώρι-
σε η ανθρωπότητα και οι Έλληνες εργατοαγρότες, είναι ζωτική ανάγκη 
για τους Ρωμιούς μεγαλοκαρχαρίες. Θα γίνει για να καταλάβουν νέα 
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εδάφη, τη σερβική και βουλγαρική Μακεδονία και Θράκη στην πρώ-
τη γραμμή, για να μεγαλώσουν το εκμεταλλευόμενο ανθρώπινο υλι-
κό και να βρουν καινούργιες αγορές, που θα πουλάνε τα εμπορεύματά 
τους... Έλληνες εργάτες και εργαζόμενοι, υπερασπισθείτε τον καταπιε-
ζόμενο λαό των εθνικών μειονοτήτων. Παλέψτε μαζί του για το δικαίω-
μα να καθορίζουν μόνοι των την τύχη τους. Για την ενιαία και ανεξάρ-
τητη Μακεδονία και Θράκη. Οι Εβραίοι, οι Μακεδόνες, οι Βούλγαροι, 
οι Τούρκοι της χώρας μας είναι αδέρφια μας, στην εκμετάλλευση και 
καταπίεση κοινό έχουμε μαζί τους τον εχθρό, τους Έλληνες καπιταλι-
στές, κοινό πρέπει να είναι το μέτωπό μας μαζί τους. Εργάτες των πο-
λεμικών εργοστασίων, σιδηροδρομικοί, λιμενεργάτες, ναυτεργάτες, δυ-
ναμώστε την αντιπολεμική σας πάλη. Ιδρύστε αντιπολεμικές επιτροπές 
για την καταγγελία της κατασκευής και μεταφοράς πολεμικού υλικού, 
για την πάλη για την παρεμπόδιση της κατασκευής και μεταφοράς πο-
λεμοφοδίων. Μετατρέψτε τα πολεμικά εργοστάσια και τις μεταφορές 
σε αντιπολεμικά φρούρια»...

Από το μανιφέστο του ΚΚΕ στο 5ο συνέδριό του (Μάρτιος 1934) και 
πάλι με εισήγηση του Νίκου Ζαχαριάδη:

«Ο εχθρός δεν βρίσκεται στην Αλβανία. Ο εχθρός βρίσκεται μέσα 
στη χώρα μας. Είναι αυτοί που μας γδέρνουν και μας στέλνουν στον πό-
λεμο. Είναι οι κεφαλαιοκράτες, οι τραπεζίτες, βιομήχανοι, έμποροι, εί-
ναι οι τσιφλικάδες, οι στρατοκράτες, τα κόμματά τους, η κυβέρνησή 
τους, οι φασίστες. Ένας μεγάλος εθνικιστικός, υπερπατριωτικός συνα-
γερμός αγκαλιάζει όλη τη χώρα. Με το πρόσχημα της υπεράσπισης των 
Ελλήνων της Βόρειας Ηπείρου οι εκμεταλλευτές και οι φασίστες της 
χώρας μας, μαζί με την κυβέρνηση και όλα τα κόμματα των κεφαλαιο-
κρατών και τσιφλικάδων φουντώνουν το πνεύμα και την προπαρασκευή 
του πολέμου. Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι, Δωδεκανήσιοι! Μην σας δη-
λητηριάζει το φαρμάκι του εθνικισμού! Μην σας τυφλώνει ο υπερπα-
τριωτισμός των Ελλήνων εκμεταλλευτών φίλων των ιμπεριαλιστών της 
Αγγλίας και της Ιταλίας»...

Από άρθρο του Ζαχαριάδη, που δημοσιεύθηκε στο κομμουνιστικό 
περιοδικό «Δημοκρατικός Στρατός», τον Δεκέμβριο του 1948:
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«Στη Βόρεια Ελλάδα ο μακεδόνικος λαός τα έδωσε όλα για τον αγώ-
να και πολεμά με μια ολοκλήρωση ηρωισμού και αυτοθυσίας που προ-
καλούν τον θαυμασμόν. Δεν πρέπει να υπάρχει καμμιά αμφιβολία ότι 
σαν αποτέλεσμα της νίκης του Δ.Σ.Ε. και της λαϊκής επανάστασης, ο 
μακεδόνικος λαός θα βρει την πλήρη εθνική αποκατάσταση του, έτσι 
όπως τη θέλει ο ίδιος, προσφέροντας σήμερα το αίμα του για να την 
αποχτήσει. Παράλληλα το ΚΚΕ πρέπει ριζικά να βγάλει απ' τη μέση 
όλα τα εμπόδια, να χτυπήσει όλες τις μεγαλοελλαδίτικες σωβινιστικές 
εκδηλώσεις και τα έργα που προκαλούν δυσαρέσκεια και δυσφορία μέ-
σα στο μακεδονικό λαό και έτσι βοηθούν τους διασπαστές στην προδο-
τική δράση τους, ενισχύουν το έργο της αντίδρασης».

Από την εισήγηση του Νίκου Ζαχαριάδη στην 3η συνδιάσκεψη του 
ΚΚΕ, το φθινόπωρο του 1950:

«Δεύτερο λάθος σ’ αυτή την περίοδο [ΣΗΜ.: εννοεί του Β΄ παγκοσμί-
ου πολέμου] είναι το Βορειοηπειρωτικό. Είναι η απόφαση του Π.Γ. της 
11ης του Ιούνη που λέει ότι σε περίπτωση, που η δημοκρατική πλειοψη-
φία αποφάσιζε την ένοπλη κατάληψη της Βόρειας Ηπείρου, το Κόμμα, 
παρά τις διαφωνίες του θα υποτάσσονταν. Ένα λάθος βασικό και μπο-
ρώ να σας πω το μόνο ασυγχώρητο λάθος που έχει το κόμμα σ’ αυτή την 
περίοδο, ασυγχώρητο πραγματικά, γιατί ήταν ένα στραβοπάτημα, ένα 
βασικό παραστράτημα, από τη σωστή γραμμή, από τις αρχές του μαρ-
ξισμού-λενινισμού. Ώστε, αυτό το λάθος μας, θα πρέπει να το κριτικά-
ρουμε αμείλικτα, να το βλέπουμε καθαρά, να το έχουμε σαν «φυλαχτό» 
για να μας φυλάει από τέτοια παραστρατήματα.

Δίπλα σ’ αυτό, νομίζω ότι η συνδιάσκεψη θα πρέπει αποφασιστι-
κά να αποκρούσει την προσπάθεια της αντικομματικής εκμετάλλευσης, 
της μαυραγορίτικης σπεκουλάτσιας, που πάει να γίνει γύρω απ' αυτό το 
λάθος. Γιατί γεγονός είναι ότι το Κόμμα μας, όχι μονάχα τυπικά, μα ου-
σιαστικά, το είδε τότε αυτό το λάθος και με έργα και πράξεις το διόρ-
θωσε. Απόδειξη είναι το γεγονός ότι με τα στοιχεία, που τότε το Κόμμα 
μας αποκάλυψε, απότρεψε -το ομολόγησε αυτό τότε ο ίδιος ο μοναρ-
χοφασισμός- την εισβολή στη Βόρεια Ήπειρο. Το λάθος αυτό μένει και 
στην προηγούμενη και στην κατοπινή δράση, στην πολιτική και στη θε-
ωρία του Κόμματος μας, σαν ένα παρείσακτο, μεμονωμένο γεγονός, 
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σαν ένα καρκίνωμα ξένο προς το γερό σώμα του Κόμματος μας. Το λά-
θος εκείνο το αναγνωρίζουμε, το βλέπουμε, αλλά εκμετάλλευση αντι-
κομματική εδώ δε θα πρέπει να επιτρέψουμε»...

Νομίζουμε πραγματικά ότι δεν χρειάζεται να προστεθεί τίποτα πε-
ρισσότερο. Τα παραπάνω επίσημα κείμενα του Νίκου Ζαχαριάδη «μι-
λάνε» από μόνα τους...

Ο Ζαχαριάδης σε αφίσα των κομμουνιστών 
των Σκοπίων.
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Η 5η Ολομέλεια των κομμουνιστών στον Γράμμο 
(Ο Ζαχαριάδης 3ος από αριστερά).
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Ο Ζαχαριάδης για το ελληνικό 
έθνος και τη Μεγάλη Ιδέα

Ως συνέχεια του προηγούμενου κειμένου μας, σχετικά με τις απόψεις 
του Νίκου Ζαχαριάδη, ιστορικού ηγέτη του ΚΚΕ, γύρω από τα εθνικά 
θέματα της Ελλάδας, δημοσιεύουμε εδώ ένα φοβερό ντοκουμέντο, ένα 
εντελώς ξεχασμένο κείμενο του Ζαχαριάδη, με ημερομηνία 13 Ιουνίου 
1939, το οποίο αναφέρεται στα περί ελληνικού έθνους, Μεγάλης Ιδέας 
κτλ. Πράγματι, έχει τεράστια αξία αυτό το κείμενο, διότι δείχνει ξεκά-
θαρα την άποψη του κομμουνιστή ηγέτη για τα εν λόγω ζητήματα. Ακο-
λουθεί το πλήρες κείμενο:

«1. Το νέο ελληνικό έθνος, απλώνοντας τις ρίζες του στο βυζαντι-
νό μεσαίωνα, πήρε τη βασική του διαμόρφωση κάτω από την κυριαρ-
χία των σουλτάνων. Ζυμώθηκε κι ανδρώθηκε μέσα σε ατέλειωτη σειρά 
από εθνικούς και δημοκρατικούς αγώνες. Και την απελευθερωτική του 
επανάσταση τη θέλησε και την άρχισε σαν εθνικοδημοκρατικό ξεσκλά-
βωμα από την οθωμανική υποδούλωση και τη φαναριώτικη και κοτζα-
μπασίδικη εκμετάλλευση και όχι μονάχα για τους έλληνες, αλλά και για 
όλους τους βαλκανικούς λαούς. Έτσι τραγούδησε και δούλεψε την επα-
ναστατική ιδέα ο Ρήγας ο Βελεστινλής, έτσι προετοίμασε το ’21 η Φι-
λική Εταιρία.

2. Η αστοτσιφλικάδικη αντίδραση, παίρνοντας με τη βοήθεια της 
αντιδραστικής Ευρώπης την ηγεμονία της επανάστασης και, σαν συνέ-
χεια, τη διακυβέρνηση της χώρας, διαστρέβλωσε και έπνιξε τους δημο-
κρατικούς σκοπούς της και στη θέση τους έβαλε την ιδεολογία και την 
πολιτική της «Μεγάλης Ιδέας».

3. Η «Μεγάλη Ιδέα» ενάντια σ’ όλα τα δεδομένα της ιστορίας και της 
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επιστήμης διακήρυξε: α) ότι η νέα Ελλάδα αποτελεί απόγονο, κληρονό-
μο και συνεχιστή της αρχαίας Ελλάδας των δουλοχτητών και της βυζα-
ντινής αυτοκρατορίας του ασιατικού δεσποτισμού. Και ότι για ιστορική 
αποστολή, που της είναι δοσμένη «από τα πάνω», έχει να ξαναφτιάξει 
την «ελληνική αυτοκρατορία», που δεν υπήρξε ποτέ. Έτσι διατύπωσε 
μεγαλοελλαδίτικες καταχτητικές βλέψεις πάνω σ’ όλα τα Βαλκάνια και 
τη Μικρά Ασία και αυτού πρέπει να βρούμε μια από τις κυριότερες αιτί-
ες γιατί δε λύθηκε δημοκρατικά το βαλκανικό πρόβλημα και για το εξο-
ντωτικό αλληλοφάγωμα των λαών, που κατοικούν τη Χερσόνησο του 
Αίμου. β) ότι η νέα Ελλάδα δε μπορεί να ζήσει στα στενά της όρια και 
ότι τη λύση για όλα τα προβλήματά της και όλες τις δυσκολίες της θα 
τη βρει στην πραγματοποίηση της «Μεγάλης Ιδέας». Τότε θα πλουτίσει 
και θα ευτυχήσει και σαν λαός και σαν τόπος. Γι’ αυτό στην πραγματο-
ποίηση αυτού του σκοπού πρέπει να αφιερωθούν όλες οι δυνάμεις. Για 
το σκοπό αυτό πρέπει να γίνουν όλες και οι πιο βαριές θυσίες και ο λα-
ός να δεχτεί όλα και τα πιο μεγάλα βάρη.

4. Με το θάμπος και την ακτινοβολία, που είχε η «Μεγάλη Ιδέα», η 
αστοτσιφλικάδικη αντίδραση έκρυβε και κάλυπτε την πραγματική της 
πολιτική, τα ουσιαστικά έργα της:

Α) Διατήρησε τα κοτσαμπασίδικα προνόμια και τις μισοφεουδαρχι-
κές σχέσεις στην αγροτική οικονομία, δηλ. δεν έλυσε αστικοδημοκρα-
τικά το αγροτικό ζήτημα, απαραίτητη προϋπόθεση για να δημιουργη-
θεί πλατιά και ρωμαλέα εσωτερική αγορά, βάση για να αναπτυχθούν οι 
εσωτερικές παραγωγικές δυνάμεις.

Β) Κατοχύρωσε τον καθυστερημένο αγροτικό εμπορομεσιτικό χαρα-
κτήρα της οικονομίας της χώρας, πράγμα που έκανε την Ελλάδα αγρο-
τικό εξάρτημα για τις βιομηχανικές χώρες.

Γ) Για ν’ ανταποκριθεί στις κολοσιαίες οικονομικές απαιτήσεις της 
«Μεγάλης Ιδέας»: α) επιδόθηκε σ’ ένα αντιοικονομικό εξωφρενικό δα-
νεισμό, που χρόνο με χρόνο, ολοένα και πιο πολύ, έδενε τη χώρα στην 
ξενική οικονομική και πολιτική εξάρτηση, την ξεπουλούσε ουσιαστικά 
στους ξένους και β) φόρτωσε το λαό και τη χώρα με τεράστια οικονο-
μικά και φορολογικά βάρη που έπνιγαν την παραγωγική ζωτικότητα και 
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δυναμικότητά τους, έφραζαν την ανάπτυξή τους.

Δ) Καταδίκαζε το λαό στην πιο βαριά εξαθλίωση, καταπίεση και εκ-
μετάλλευση. Έτσι η χρηματιστική ολιγαρχία της χώρας, που συνένω-
νε κάτω από τη μονοπωλιακή σχεδόν οικονομική ηγεμονία της Εθνικής 
τράπεζας το εμπορομεσιτικό κεφάλαιο και την κοτζαμπασίδικη πλουτο-
κρατία, μαζί με την κυριαρχική συμμετοχή του ξένου κεφαλαίου, κρα-
τούσε την Ελλάδα σε μια ολόπλευρη οικονομική, κοινωνική, εκπολιτι-
στική καθυστέρηση και πισωδρόμηση, που την έδεναν στο τελευταίο 
σκαλοπάτι του σύγχρονου πολιτισμού. Αυτό όμως δεν την ενοχλούσε, 
γιατί ακριβώς από αυτό έβγαζε τα δισεκατομμύριά της.

5. Η λειτουργία των νόμων της κεφαλαιοκρατικής οικονομίας, η κε-
φαλαιοκρατική εκμετάλλευση και συσσώρευση, είχαν σαν συνέπεια τη 
δημιουργία και την ανάπτυξη της ντόπιας βιομηχανίας. Όμως η βιο-
μηχανία αυτή, όπως σταδιοδρόμησε κάτω από την εποπτεία και με τη 
συμμετοχή του εμπορομεσιτικού κεφαλαίου και της κοτζαμπασίδικης 
πλουτοκρατίας, είχε από την αρχή και διατήρησε το χαρακτήρα μιας 
καθυστερημένης ελαφριάς βιομηχανίας αγροτικής χώρας, που για τις 
μηχανές, την τεχνική, πολλές πρώτες ύλες και μισοκατεργασμένο βιο-
μηχανικό υλικό και τις βασικές καύσιμες ύλες, εξαρτιόταν από το εξω-
τερικό. Έτσι και το βιομηχανικό κεφάλαιο, η πιο «προοδευτική» μερί-
δα της αστικής τάξης, δεν απόβλεψε ποτέ στο δημοκρατικό εσωτερικό 
ξεκαθάρισμα. Ζήτησε και πραγματοποίησε πάντα το συμβιβασμό με 
τους κοτζαμπάσηδες και το εμπορομεσιτικό κεφάλαιο. Στάθηκε πάντα 
μέσα στα πλαίσια του αστοτσιφλικάδικου συνασπισμού. Αποδέχτηκε 
ολοκληρωτικά την πλατφόρμα της «Μεγάλης Ιδέας». Η πάλη του μέσα 
στον αστοτσιφλικάδικο συνασπισμό απόβλεπε στο να εξασφαλίσει την 
ηγεμονία σ’ αυτόν και τη διακυβέρνηση της χώρας α) για να υπερασπί-
σει πιο στέρεα τα συμφέροντά του και β) για να οργανώσει πιο συστη-
ματικά και γερά την εξωτερική εξόρμηση της «Μεγάλης Ιδέας».

6. Η αστοτσιφλικάδικη αντίδραση πίεζε καταθλιπτικά τα βασικά 
εσωτερικά ζητήματα, μα δε μπορούσε και να τα εκμηδενίσει, να τα εξα-
φανίσει. Αντίθετα όσο μεγάλωνε η πίεση αυτή, όσο αύξαινε η καθυστέ-
ρηση της χώρας, τόσο τα προβλήματα αυτά – που εκφράζανε την οργα-
νική και ζωτική ανάγκη και απαίτηση του λαού και του τόπου να ζήσει 
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και να προοδέψει – προωθούνταν πιο επιταχτικά στο προσκήνιο της 
κοινωνικο-πολιτικής ζωής της χώρας, ζητώντας ολοένα και πιο επίμο-
να τη λύση τους. Αυτή η βασική εσωτερική αντινομία της αστοτσιφλι-
κάδικης Ελλάδας βρίσκεται στη βάση της ακατάπαυτης πολιτικής ανω-
μαλίας, που γιομίζει τη ζωή της νέας Ελλάδας σ’ όλο το μάκρος της. Η 
αγροτιά παλαίβει και προβάλλει διαρκώς τις απαιτήσεις της, μα τα κι-
νήματά της, ανοργάνωτα και αυθόρμητα, τα εκμεταλλεύεται για λογα-
ριασμό της η μια είτε η άλλη αστοτσιφλικάδικη κλίκα, χωρίς αυτό να 
μειώνει την προοδευτική σημασία τους. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας 
αυξαίνει το προλεταριάτο, που απ’ αυτή την κοινωνική του προέλευ-
ση και τις ανάγκες της ύπαρξής του, είναι φορέας από καινούργιες αξί-
ες και τάσεις και αντικειμενικά ηγεμόνας στο λαϊκό απελευθερωτικό κί-
νημα. Οι μικροαστικές μάζες, η φτωχολογιά των πόλεων, σπρώχνονται 
κι αυτές αντικειμενικά σε προοδευτικές κατευθύνσεις. Έτσι, σιγά μα 
σταθερά, ωριμάζουν οι αναγκαίες αντικειμενικές προϋποθέσεις και συ-
γκεντρώνονται οι δυνάμεις για μια ριζική εσωτερική μεταβολή, έξω και 
ενάντια στη «Μεγάλη Ιδέα».

7. Όμως η κίνηση αυτή δε βρίσκει ακόμα το συνειδητό ιδεολογικό 
κίνημα και τον πολιτικό οργανωτή της. Η αστοτσιφλικάδικη αντίδρα-
ση τόσο συστηματικά δούλεψε τα μυαλά του λαού με την ιδεολογία της 
«Μεγάλης Ιδέας», ώστε ο κόσμος πιστεύει σ’ αυτή και είναι έτοιμος να 
παλαίψει για την πραγματοποίησή της. Η «Μεγάλη Ιδέα» κυριαρχεί πα-
ντού και υποχρεώνει κάθε άλλη πνευματική, πολιτική, κοινωνική κί-
νηση να στεγαστεί κάτω από τα φτερά της. Έτσι, πάνω στο φόντο της 
ολόπλευρης καθυστέρησης της χώρας, η τέτια καταθλιπτική και μονο-
πωλιακή ηγεμονία της ιδεολογίας της «Μεγάλης Ιδέας», αποτελεί τον 
ειδικό λόγο που εξηγεί γιατί στην προπολεμική Ελλάδα καθυστέρησε 
τόσο η μαρξιστική θεωρία και σκέψη και η σοσιαλιστική πολιτική κίνη-
ση και οργάνωση και γενικά κάθε μαζικό ριζοσπαστικό δημοκρατικό κί-
νημα. Η τέτια καθυστέρηση είχε σαν συνέπεια ότι τα βασικά νεοελληνι-
κά προβλήματα δε βρήκαν την επιστημονική μαρξιστική διαφώτιση και 
επεξεργασία τους, πράγμα που είχε τη σοβαρή αρνητική επίδρασή του 
σε όλη την κατοπινή για το λαϊκό επαναστατικό κίνημα εξέλιξη.

8. Στη βάση της «Μεγάλης Ιδέας» έστεκε μια αντινομία που προδί-
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καζε την ίδια την αποτυχία, γιατί ενώ η επίδοση σε τέτιους μεγάλους κα-
ταχτητικούς σκοπούς απαιτούσε να υπάρχει γερή εσωτερική οικονομι-
κή βάση και άνθιση και στέρεη κοινωνική και πολιτική οργάνωση, που 
θα ήταν ικανές να κρατήσουν τόσο βαρύ φορτίο, η «Μεγάλη Ιδέα» ανέ-
βαλλε την εξασφάλιση των προϋποθέσεων αυτών της επιτυχίας ύστερ’ 
από την πραγματοποίησή της! Έτσι γινόταν φανερό ότι δε θα βάσταγαν 
τα ίδια της τα πόδια, αφού έκρυβε μέσα της το σπέρμα της αποτυχίας 
της. Αυτό όμως μπορούσε να γίνει κτήμα του λαού μόνο πάνω στη βά-
ση της ίδιας του της πείρας μέσα στη ζωή και στην πάλη. Αυτό και γίνη-
κε όταν ήρθε η αποτυχία της «Μεγάλης Ιδέας» σαν γενική δοκιμή στα 
1897-98 και σαν καταστροφική κατάρευση στα 1922 (η σχετική επιτυ-
χία της στα 1912-13 δεν αλλάζει τη γενική εικόνα). Η τέτια πείρα προ-
ώθησε την ωρίμανση των υποκειμενικών προϋποθέσεων για τη ριζική 
εσωτερική μεταβολή.

Αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα παρουσιάζει η οικονο-
μική και κοινωνικοπολιτική διάρθρωση της χώρας όταν ζύγωνε να κλεί-
σει τα 100 χρόνια από την εθνικοαπελευθερωτική της επανάσταση, στις 
παραμονές της δημιουργίας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλά-
δας».
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Ο Ζαχαριάδης στο Νταχάου!

Η μεταφορά και εκτόπιση του Νίκου Ζαχαριάδη στο «κολαστήριο» 
του στρατοπέδου συγκεντρώσεως του Νταχάου στη Γερμανία (κοντά 
στο Μόναχο), σχεδόν αμέσως μετά την είσοδο των γερμανικών στρα-
τευμάτων στην Ελλάδα, είναι ένα γεγονός που σημάδεψε ανεξίτηλα τη 
ζωή του μεγάλου κομμουνιστή ηγέτη. Είναι, θα έλεγε κανείς, το γεγο-
νός εκείνο που τον ηρωοποίησε στα μάτια των συντρόφων του, που θε-
ώρησαν ότι βγήκε «ατόφιος», σώος και αβλαβής από τον μαρτυρικό 
εκείνο τόπο, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι – κατά βάση Εβραί-
οι – στάλθηκαν και βρήκαν τραγικό τέλος... Φυσικά ο ίδιος ο Ζαχαριά-
δης εκμεταλλεύτηκε αργότερα σε βαθμό απόλυτο το πέρασμά του από 
το Νταχάου και το ενέταξε στην προπαγάνδιση του «αγωνιστικού» του 
χαρακτήρα. Κι όμως ουκ ολίγοι αμφισβητούν τη σχεδόν θρυλική αυτή 
διάσταση που έλαβε η μετάβαση του ιστορικού αρχηγού του ΚΚΕ στο 
κάτεργο αυτό της χιτλερικής Γκεστάπο...

Ιδού τι γράφει συγκεκριμένα ο σπουδαίος Έλληνας ιστορικός και με-
γάλη μορφή της Αριστεράς στη χώρα μας, Περικλής Ροδάκης, στο έργο 
του «Νίκος Ζαχαριάδης»:

«Οι Γερμανοί μεταφέρουν το Ν. Ζαχαριάδη στο Νταχάου. Εκεί ο τυ-
χοδιώκτης αρχηγός του ΚΚΕ δε λογαριάζει ούτε τη θέση του ούτε τίπο-
τα. Γίνεται διερμηνέας και υπηρέτης των Γερμανών στο στρατόπεδο για 
τους Έλληνες κρατούμενους που υπήρχαν εκεί ή που έρχονταν με τις 
αποστολές. Ένας άνθρωπος με αξιοπρέπεια δε θα το έκανε ποτέ. Έγι-
νε υπηρέτης των αρχών του στρατοπέδου, γιατί δεν περιορίστηκε μόνο 
στο ρόλο του διερμηνέα, όπως ας πούμε ο Σουκατζίδης στο στρατόπε-
δο του Χαϊδαριού. Καμιά σύγκριση με το Σουκατζίδη, που είναι ήρωας 
και από τη θέση του υπηρετούσε τους κρατούμενους και φυσικά πέθα-
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νε τόσο ηρωικά, τόσο ανθρώπινα»...

Και συνεχίζει ο Περικλής Ροδάκης με τα εξής συγκλονιστικά:

«Ο Ν. Ζαχαριάδης, ο αρχηγός του ΚΚΕ, κατάντησε υπηρέτης των 
Γερμανών. Στην αρχή μένει στο στρατόπεδο, έξω από τον κύριο χώ-
ρο, αλλά σε περιφραγμένο χώρο. Η δουλειά του ήταν να κάνει τις κα-
ταστάσεις των Ελλήνων κρατουμένων. Κάθε καινούρια καλάδα, που 
έφτανε από την Ελλάδα περνούσε από την καταγραφή του στρατοπέ-
δου. Εκεί βρισκόταν ο Ν. Ζαχαριάδης. Ρωτούσε τα στοιχεία του καθε-
νός και τα μετέφραζε στα γερμανικά. Ρωτούσε ιδιαίτερα αν ο κρατού-
μενος ήταν Εβραίος ή είχε συγγένεια με Εβραίους. Και αφού ρωτούσε 
όλα τα στοιχεία που απαιτούσε η καταγραφή, κοίταζε τον κρατούμενο 
αν είχε χρυσά δόντια ή άλλα χρυσά αντικείμενα. Τα χρυσά αντικείμε-
να κρατούνταν, ενώ τα χρυσά δόντια καταγράφονταν. Αργότερα ο Ν. 
Ζαχαριάδης είναι φύλακας εργαλείων που πρέπει να βρίσκονταν εκτός 
στρατοπέδου. Ο Νίκος πήγαινε μόνος του κάθε πρωί και παρέδιδε τα 
εργαλεία στους κρατούμενους. Και πρέπει να είχε μεγάλη ελευθερία κί-
νησης, αφού το 1944 είναι σε θέση να στείλει από εκεί άνθρωπο με μή-
νυμά του στον Ιωαννίδη»...

Ώστε ο Ζαχαριάδης τελικά δεν «υπέφερε» και τόσο στο Νταχάου, 
όσο ισχυριζόταν αργότερα! Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει μία διόλου 
ευκαταφρόνητη μερίδα ερευνητών, αρκετοί εκ των οποίων προέρχονται 
μάλιστα από το ίδιο το ΚΚΕ!... Εμείς εδώ είμαστε υποχρεωμένοι να 
καταγράψουμε και αυτή την ιστορική αντίληψη, που φυσικά καταρρί-
πτει παταγωδώς τον «μύθο» του... κομμουνιστή ηρωομάρτυρα Ζαχαρι-
άδη στο Νταχάου! Σύμφωνα μ’ αυτή την άποψη ο Ζαχαριάδης όχι μόνο 
δεν υπέφερε από την πείνα στο Νταχάου, όπως οι υπόλοιποι κρατούμε-
νοι, αλλά όταν αργότερα επέστρεψε στην Ελλάδα ήταν... ευτραφής και 
ευδιάθετος!!! Αυτοί μάλιστα που υποστηρίζουν την άποψη ετούτη επι-
καλούνται και σχετικές φωτογραφίες του Ζαχαριάδη από τον γυρισμό 
του απ’ το Νταχάου, το 1945, που μόνο «πετσί και κόκαλο» δεν τον δεί-
χνουν!...

Ένας από αυτούς που κατηγόρησαν αργότερα ανοιχτά τον Ζαχαρι-
άδη ως συνεργάτη των Γερμανών Ναζί επί κατοχής (και μάλιστα στην 
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«καρδιά» της Γερμανίας!) ήταν ο «αρχιστράτηγος» του Δημοκρατικού 
Στρατού Ελλάδας και «πρωθυπουργός» της «κυβέρνησης του βουνού», 
Μάρκος Βαφειάδης, μετέπειτα βουλευτής του... ΠΑΣΟΚ! Ο Βαφειά-
δης ούτε λίγο ούτε πολύ αποκάλεσε τον Ζαχαριάδη «προβοκάτορα», 
που γύρισε από τη σκλαβιά του Νταχάου τόσο γερός όσο κανένας άλλος 
κρατούμενος!... Και φυσικά αμφισβήτησε ευθέως την αγωνιστική προ-
σφορά ενός ανθρώπου, στον οποίο τα ίδια τα SS έδειχναν απόλυτη εμπι-
στοσύνη και τον άφηναν να τριγυρίζει πανελεύθερος μέσα και γύρω απ’ 
το στρατόπεδο... Κι αυτή ακριβώς η αμφιβολία για τον πραγματικό ρό-
λο του Ζαχαριάδη στο Νταχάου έρχεται και «δένει» με την παλαιότερη 
αμφιβολία για τις σχέσεις του με τον Μανιαδάκη και το καθεστώς της 
4ης Αυγούστου...

Η επιστροφή του Ζαχαριάδη στην Ελλάδα, λίγο καιρό μετά τα δρα-
ματικά γεγονότα των Δεκεμβριανών του 1944, ήταν πραγματικά θρι-
αμβευτική! Ήταν πια γεγονός ότι ο αρχηγός του ΚΚΕ είχε αποκτήσει 
χαρακτηριστικά «χαρισματικής» προσωπικότητας, αφού μπόρεσε και 
διασώθηκε από τους «φούρνους» του Νταχάου, ενώ αναμενόταν να 
οδηγήσει την εργατική τάξη της Ελλάδας στη νίκη και την κατάληψη 
της εξουσίας!... Έναν μήνα μετά την επιστροφή του απ’ το Νταχάου ο 
Ζαχαριάδης πραγματοποίησε την «ιστορική» του ομιλία στη 12η Ολο-
μέλεια του ΚΚΕ, σκορπώντας στα μέλη του κόμματος προσδοκίες θρι-
άμβου και βάζοντας ουσιαστικά τις βάσεις για τη μετέπειτα σφοδρή σύ-
γκρουση του ελληνικού εμφυλίου πολέμου ανάμεσα σε εθνικόφρονες 
και κομμουνιστές...

Να πώς περιγράφει το κλίμα που επικρατούσε τον καιρό εκείνο με 
επίκεντρο τον Νίκο Ζαχαριάδη μία άλλη σημαντική μορφή της ελληνι-
κής Αριστεράς, ο Σταύρος Αβδούλος, στο βιβλίο του «Νίκος Ζαχαριά-
δης, μύθος και πραγματικότητα»:

«Μετά τη δεκεμβριανή ήττα στην ηγεσία του ΚΚΕ επανήλθε ο Νίκος 
Ζαχαριάδης που επέστρεψε από το γερμανικό στρατόπεδο, το Νταχά-
ου, που ήταν κρατούμενος για τέσσερα περίπου χρόνια. Έγινε και ο αρ-
χηγός όλου αυτού του προοδευτικού κινήματος. Με δεδομένο το γεγο-
νός ότι η κατοχική ηγεσία του ΚΚΕ, μετά από την παταγώδη αποτυχία 
της στα Δεκεμβριανά, είχε πελαγώσει και είχε χάσει και την εμπιστο-
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σύνη του λαού, η επιστροφή του Ζαχαριάδη και η ανάληψη της ηγεσί-
ας του κινήματος από αυτόν χαιρετίστηκε από όλους μας σαν ιστορικό 
γεγονός. Τα προηγούμενα χρόνια, όταν αυτός ήταν κρατούμενος, η ηγε-
σία του ΚΚΕ τον είχε παρουσιάσει σαν ένα «μεγαλοφυή» πολιτικό ηγέ-
τη, σαν μια μοναδική προσωπικότητα, γι’ αυτό και όλοι πιστέψαμε ότι 
έφτασε ο Μεσσίας για το λαϊκό κίνημα»...

Στην ιστορία του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος έμεινε επί-
σης η μεταπολεμική συγκέντρωση που πραγματοποίησε το ΚΚΕ στο 
στάδιο του Παναθηναϊκού, όπου εκατοντάδες χιλιάδες λαού (μέσα και 
έξω από το γήπεδο) αποθέωσαν τον Νίκο Ζαχαριάδη! Να τι ανέφερε χα-
ρακτηριστικά σε μαρτυρία του ο ένας εκ των γιων του, ο Κύρος (δημο-
σιεύτηκε στο βιβλίο-έρευνα του Πέτρου Ανταίου «Ν. Ζαχαριάδης, θύ-
της και θύμα»):

«Για πρώτη φορά ο πατέρας μου με πήρε σε μια μεγάλη συγκέντρω-
ση σε κάποιο γήπεδο, ή στο στάδιο, δεν θυμάμαι, θυμάμαι μόνο πως μας 
συνόδευε ένα άλλο αυτοκίνητο, κι όταν φτάσαμε μπήκαμε από μια πλα-
ϊνή πόρτα, ανεβήκαμε γρήγορα-γρήγορα στις κερκίδες και, μόλις φάνη-
κε ο πατέρας μου, άρχισαν να φωνάζουν σ’ όλο το στάδιο: «Ζαχαριά-
δης!» «Ζαχαριάδης!» [...] Πάντως, εγώ περηφανευόμουνα, βέβαια, να 
’μαι γιος του Ζαχαριάδη, που τον θαύμαζαν και τον αγαπούσαν, τουλά-
χιστον όλοι όσους έβλεπα τότε γύρω του, κι ακόμα ένα γήπεδο γεμά-
το... Μίλησε, τον χειροκροτούσαν, φώναζαν τ’ όνομά του, «Ζήτω!» [...] 
Ήταν μια από τις δυο-τρεις νόμιμες συγκεντρώσεις που παραβρέθηκε ο 
Νίκος. Λέγανε τότε πως ήταν τριακόσιες χιλιάδες! Υπερβολή, βέβαια. 
Θυμάμαι, όταν γύρισε σπίτι ο πατέρας μου από την τελευταία συγκέ-
ντρωση, είπε πως ήταν πολύ λιγότερος κόσμος. Είχε αρχίσει η τρομο-
κρατία»...
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Ζαχαριάδης και Εμφύλιος 
(Συμμοριτοπόλεμος)...

Αναμφίβολα το πλέον μελανό σημείο στην προσωπική ιστορία και 
την πολιτική πορεία του Νίκου Ζαχαριάδη υπήρξε ο ρόλος του στα γεγο-
νότα που οδήγησαν στον ελληνικό εμφύλιο σπαραγμό (κατά κάποιους: 
συμμοριτοπόλεμος), αλλά και σε όλα όσα διέπραξε – ή κατηγορείται 
ότι διέπραξε – στη διάρκειά του... Όπως και σε όλα τα άλλα σημαντικά 
στοιχεία της ζωής του Νίκου Ζαχαριάδη, έτσι και στο θέμα του εμφυλί-
ου πολέμου οι πλέον αντιφατικές απόψεις ακούγονται για τη θέση και 
τις πράξεις του στο πλαίσιό του. Έτσι, τις δραματικές και νευραλγικής 
σημασίας αποφάσεις που αυτός πήρε τότε άλλοι τις χαρακτηρίζουν ευ-
θέως ως εσχάτη προδοσία κατά του έθνους (διότι αυτός ευθύνεται για 
το αιματοκύλισμα μεταξύ Ελλήνων), ενώ άλλοι τον δικαιολογούν, θεω-
ρώντας πως ό,τι έκανε το έκανε για να σώσει την Ελλάδα από τη μετέ-
πειτα πορεία προσκόλλησής της στο άρμα της Δύσης...

Έχει εδώ μεγάλη σημασία – στο πνεύμα της έρευνάς μας αυτής για 
τα έργα και τις ημέρες του ιστορικού ηγέτη του ΚΚΕ – να δούμε πώς 
αξιολογούν τον ρόλο του Ζαχαριάδη στη θλιβερή εκείνη για την πατρί-
δα μας περίοδο προσωπικότητες του ευρέως φάσματος της ελληνικής 
Αριστεράς. Αυτή η αξιολόγηση φέρει όλες εκείνες τις διφορούμενες τε-
λικά απόψεις για την προσωπικότητα και τη δράση του Νίκου Ζαχαρι-
άδη, που φανερώνουν πόσο είναι δύσκολο να βγουν αντικειμενικά συ-
μπεράσματα πάνω στο θέμα από έναν αντικειμενικό παρατηρητή. Να τι 
είπε λοιπόν για το εν λόγω μείζον ζήτημα ο Πάνος Δημητρίου, ένα πα-
λιό στέλεχος του ΚΚΕ, που γνώριζε άριστα τον Νίκο Ζαχαριάδη και, γε-
νικότερα, τα παρασκήνια του κόμματος:
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«Στον εμφύλιο πόλεμο πιστεύω πως οδήγησαν δύο καθοριστικοί πα-
ράγοντες: Πρώτον η επιδίωξη των Άγγλων και των αντιδραστικών κύ-
κλων της χώρας να σπρώξουν την ΕΑΜική αριστερά, η οποία, παρά τη 
στρατιωτική ήττα της στα Δεκεμβριανά, διατηρούσε μεγάλη επιρροή 
στο λαό, σε νέα στρατιωτική αναμέτρηση, με την πεποίθηση ότι θα κα-
τάφερναν σ’ αυτή συντριπτική ήττα. Και δεύτερο ο κομπλεξικός και φι-
λόδοξος χαρακτήρας του Ζαχαριάδη. Κομπλεξικός γιατί δεν μπορούσε 
να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι η πιο ένδοξη σελίδα στην ιστορία του 
ΚΚΕ, η ΕΑΜική Εθνική Αντίσταση, γράφτηκε δίχως τη δική του συμ-
μετοχή σ’ αυτήν. Και φιλόδοξος, γιατί η ιδιότητά του τον ωθούσε ν’ 
αποδείξει ότι αυτός κάτω από δυσμενέστερες συνθήκες, θα οδηγήσει 
το κίνημα στη νίκη και το ΚΚΕ στην εξουσία»... [η παραπάνω άποψη-
μαρτυρία περιλαμβάνεται στο έργο του Πέτρου Ανταίου «Ν. Ζαχαριά-
δης, θύτης και θύμα»].

Ώστε επρόκειτο απλά για ένα προσωπικό «καπρίτσιο» του αρχηγού 
του ΚΚΕ, ο οποίος – θέλοντας να αποδείξει ότι και ο ίδιος «αξίζει» κά-
τι! – οδήγησε έναν ολόκληρο λαό σε αλληλοσφαγή; Πράγματι, έχοντας 
κατά νου το ψυχολογικό υπόβαθρο του Ζαχαριάδη από μικρό παιδί, δεν 
μπορούμε να αγνοήσουμε κανέναν παράγοντα εγωισμού και αλλαζονεί-
ας εκ μέρους του, με τα γνωστά τραγικά για τον ελληνισμό επακόλου-
θα... Σχολιάζοντας την παραπάνω γνώμη του Πάνου Δημητρίου, το επί-
σης ηγετικό στέλεχος της Αριστεράς στην Ελλάδα, Σταύρος Αβδούλος, 
γράφει τα εξής σημαντικά για τους λόγους που ώθησαν τον Νίκο Ζα-
χαριάδη να επιλέξει στα μέσα της δεκαετίας του 1940 την ένοπλη σύ-
γκρουση (ως γνωστόν το ΚΚΕ απείχε από τις εκλογές του 1946):

«Η εκτίμηση που κάνει ο Δημητρίου είναι πολύ σωστή, αλλά υπάρχει 
και ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας, που δεν τον αναφέρει και 
αυτός είναι το Κομμουνιστικό κέντρο. Είναι κατ’ αρχήν ο Στάλιν και 
μετά ο Τίτο. Όταν ο Ζαχαριάδης, ο φιλόδοξος και κομπλεξικός αυτός 
ηγέτης, όπως πολύ σωστά τον αποκαλεί ο Δημητρίου, κατέφυγε σ’ αυ-
τούς και τους ενημέρωσε για την απόφασή του να ξεκινήσει τον ένοπλο 
αγώνα ζήτησε τη βοήθειά τους. Αυτοί όχι μονάχα δεν τον απέτρεψαν 
αλλά βρήκανε, προφανώς, και πολύ ενδιαφέρουσα την απόφασή του. 
Και οι δύο τους για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους κρατικά συμφέρο-
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ντα όχι μονάχα του δώσανε το πράσινο φως για να ξεκινήσει, αλλά του 
υποσχέθηκαν και βοήθεια. Αν ο Στάλιν τον απέτρεπε ο Ζαχαριάδης σε 
καμία περίπτωση δεν θα έκανε αυτό το ανεπίτρεπτο ξεκίνημα. Δεν θα 
είχαμε τον καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο»... [από το βιβλίο του Σταύ-
ρου Αβδούλου «Νίκος Ζαχαριάδης. Μύθος και πραγματικότητα»].

Και να φανταστεί κανείς ότι τα παραπάνω τα έγραψε ένα ιστορικό 
στέλεχος της Αριστεράς, όπως ο Αβδούλος, και όχι κάποιος «οπισθο-
δρομικός» ή «ακροδεξιός»! Από τα οποία φαίνεται ο άθλιος ανθελληνι-
κός ρόλος των Στάλιν και Τίτο, οι οποίοι – παραβιάζοντας τη συμφωνία 
της Γιάλτας, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα αποδιδόταν στο δυτικό 
στρατόπεδο – ενίσχυσαν τον Ζαχαριάδη και το ΚΚΕ στην ένοπλη εξέ-
γερσή τους, που στόχευε στην κατάληψη της εξουσίας στη χώρα μας!... 
Και, βεβαίως, στην ΑΠΟΚΟΠΗ τμήματος της ελλαδικής επικράτειας, 
προς όφελος... της δημιουργίας μίας ανεξάρτητης σοσιαλιστικής Μακε-
δονίας! Άλλωστε την ίδια περίοδο οι Στάλιν-Τίτο ήταν που έθεσαν το 
κατάπτυστο βέτο στο συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ κι έτσι χάθηκε η 
Βόρεια Ήπειρος για την Ελλάδα (ως γνωστόν η περιοχή αυτή είχε κα-
τοχυρωθεί υπέρ της Ελλάδας, αλλά η αρνησικυρία των ανατολικών δυ-
νάμεων την έδωσε οριστικά στην Αλβανία κι έτσι τελικά αφελληνίστη-
κε πλήρως...).

Ιδού τώρα τι γράφει για τον τότε επικεφαλής του ΚΚΕ στο σχετικό 
του έργο («Νίκος Ζαχαριάδης») ο Περικλής Ροδάκης, ένα από τα ιστο-
ρικότερα στελέχη του ΚΚΕ και μεγάλος Έλληνας, που πλήρωσε σκλη-
ρά τους αγώνες του για δικαιοσύνη και δημοκρατία, για να... «πληρω-
θεί» αργότερα κι ο ίδιος από το Κ.Κ. με το «νόμισμα» της αχαριστίας 
(!):

«Η απόφαση για τον ένοπλο αγώνα ήταν ένας χυδαίος τυχοδιωκτι-
σμός. Μα ακόμα πιο χυδαίος είναι ο τυχοδιωκτισμός στον τρόπο που 
τον διεξάγει και τις κινήσεις που κάνει. Έτσι φαίνεται ανίδεος από πό-
λεμο και λαϊκό κίνημα. Ξεκινάει τον εμφύλιο πόλεμο με την ανατροπή 
της κάλπης στο Λιτόχωρο Κατερίνης από τον Μπαρούτα. Κι όμως θα 
περάσουν 15 ολόκληροι μήνες πριν να κινηθεί κανονικά ο πόλεμος. Ο 
ΕΛΑΣ με τις ιδιόμορφες συνθήκες της εποχής δε χρειάστηκε τόσο χρό-
νο. Στο διάστημα αυτό προετοιμάζεται ο αντίπαλος, που έχει όλες τις 
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δυνατότητες να αναπτύξει τις δυνάμεις του. Ο Ζαχαριάδης θα υποστη-
ρίξει ότι την άποψη του ένοπλου αγώνα του τη σύστησαν και οι στρα-
τιωτικοί. Μόνο που οι στρατιωτικοί μιλούσαν για στρατιωτικό κίνημα 
και όχι για αντάρτικο»...

Όπως λοιπόν υποστηρίζει ο Περικλής Ροδάκης, αλλά και όπως έδει-
ξε η ίδια η εξέλιξη του αδελφοκτόνου πολέμου (που στοίχισε... πολλα-
πλάσιους νεκρούς στην Ελλάδα απ’ ότι ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος!!!), ο 
Ζαχαριάδης ήταν άσχετος από τα στρατιωτικά θέματα!... Ξεκίνησε με 
δική του υπαιτιότητα και ευθύνη μία ένοπλη σύρραξη, σαμποτάροντας 
τις νόμιμες εκλογές, με μόνο σκοπό να καλύψει την πολιτική του ανε-
πάρκεια... Που και η ίδια φάνηκε αργότερα σε όλο της το «μεγαλείο»! 
Μόνο που η Ελλάδα, αντί να επουλώσει τις πληγές του Β΄ παγκοσμίου 
πολέμου (όπως έκαναν οι άλλες χώρες), έμπαινε σε μια νέα χειρότερη 
περιπέτεια. Που – εκτός όλων των άλλων – δίχασε και τουλάχιστον δύο 
γενιές Ελλήνων με το κάλπικο ερώτημα «Δεξιά ή Αριστερά»... Άρα, ο 
Νίκος Ζαχαριάδης ήταν αυτό που υποστηρίζουμε και εμείς: όχι πολιτι-
κή ή στρατιωτική μεγαλοφυΐα, αλλά καθαρά μία μεταφυσική προσωπι-
κότητα!...
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Η παρακμή...

Αμέσως μετά την ήττα τους στον εμφύλιο πόλεμο οι κομμουνιστές 
«σκόρπισαν» στις χώρες (τις «λαϊκές δημοκρατίες») που βρέθηκαν στη 
μοιρασιά του κόσμου στη Γιάλτα πίσω από το «σιδηρούν παραπέτα-
σμα»: άλλος στη Ρουμανία, άλλος στη Βουλγαρία, άλλος στην Ουγ-
γαρία, άλλος στην Τσεχοσλοβακία... Ο ηγέτης του ΚΚΕ κατέφυγε στη 
Ρουμανία, όπου και μετέφερε στο Βουκουρέστι την έδρα του παράνο-
μου πλέον κόμματός του. Εκεί οργανώνει την περίφημη Γ΄ συνδιάσκε-
ψη του ΚΚΕ, που έμεινε στην ιστορία του κόμματος λόγω της μεγάλης 
της κρισιμότητας και πραγματοποιήθηκε σε έντονο κλίμα από τις 10 
έως τις 14 Οκτωβρίου 1950. Να σημειωθεί ότι ουσιαστικά η συνδιάσκε-
ψη ετούτη είχε τη σημασία συνεδρίου, που όμως δεν ήταν δυνατό να δι-
οργανωθεί τη στιγμή εκείνη για πολλούς και ποικίλους λόγους.

Να τι ανέφερε μεταξύ άλλων ο ίδιος ο Ζαχαριάδης στην ομιλία του 
στη συνδιάσκεψη αυτή, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την ατυχή για 
το κόμμα κατάληξη της ένοπλης εξέγερσης της περιόδου 1946-1949:

«Όσο πιο κριτικά και αυτοκριτικά, βαθιά λεπτομερειακά, εμπερι-
στατωμένα, χωρίς ενδοιασμούς και χωρίς δισταγμούς μπροστά και σε 
πρόσωπα και σε πράγματα εξετάσουμε, αναλύσουμε, δούμε και μελε-
τήσουμε τα αποτελέσματα του δεκάχρονου αγώνα μας, τόσο πιο ολο-
κληρωμένα θα ανταποκριθούμε στη σημερινή υπεύθυνη αποστολή μας. 
Στην πρώτη κατοχή είχαμε λαθεμένη πολιτική γραμμή και όχι σωστή 
οργανωτική δουλειά. Γι’ αυτό πέσαμε έξω και χάσαμε την επανάστα-
ση. Στη δεύτερη κατοχή η γραμμή μας ήταν βασικά σωστή. Γιατί τότε 
χάσαμε και νικηθήκαμε; Λάθος πρώτο, δε λύσαμε το ζήτημα των εφε-
δρειών. Λάθος δεύτερο, το τμήμα του ανεφοδιασμού των τμημάτων του 
ΓΚΑΝΕ. Μετά έχουμε την προδοσία του Τίτο. Την ανταρσία του Άρη 
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[ΣΗΜ.: Βελουχιώτη] την υποκίνησε... ο Τίτο! Λάθος τρίτο, η αποχή 
μας από τις εκλογές του 1946. Ήτανε ένα λάθος τακτικής που η βασι-
κή του σημασία εκδηλώνεται στο ότι μας εμπόδισε πιο πολύ, πιο σωστά 
και καλά να συγκεντρώσουμε και να κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις μας 
για το δεύτερο ένοπλο αγώνα. Να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότη-
τες τις κοινοβουλευτικές που μας δίδονταν για να ξεφτίσουμε το κοινο-
βούλιο. Να χρεοκοπήσουμε πιο πολύ την αγγλική κατοχή και να προε-
τοιμαστούμε καλύτερα για το δεύτερο ένοπλο αγώνα»...

Να ποια είναι η γνώμη γι’ αυτό το τρίτο λάθος τακτικής του Ζαχα-
ριάδη (την αποχή δηλ. από τις εκλογές του 1946) του παλιού αγωνιστή 
της Αριστεράς, Σταύρου Αβδούλου, στο βιβλίο του «Νίκος Ζαχαριάδης, 
μύθος και πραγματικότητα»:

«Έμεινα στ’ αλήθεια κατάπληκτος μ’ αυτή τη θέση του. Αυτή η δια-
φορετική άποψη που διατυπώνει για την αποχή και η εκτίμησή του για 
το κοινοβούλιο δείχνει τη νοοτροπία ενός αδίστακτου και επικίνδυνου 
πολιτικού τυχοδιώκτη. Ήθελε την κοινοβουλευτική δύναμη, άκουσον 
άκουσον, για να ξεφτίσει το κοινοβούλιο!!! Ολοκάθαρη φασιστική νο-
οτροπία».

Πράγματι, η όλη πορεία του Νίκου Ζαχαριάδη – οι θέσεις του και η 
πρακτική του – πολιτειολογικά χαράσσεται μέσα σε μια ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ 
τροχιά! Δεν είναι ο κλασικός κομμουνιστής ηγέτης, αλλά ενσωματώ-
νει στο Είναι του στοιχεία καθαρά της (θεωρούμενης ως) «αντίθετης» 
πλευράς, δημιουργώντας μία δυναμική υπέρβαση των κλασικών ιδεο-
λογιών και συνθέτοντας έναν πρώιμο ελληνικό εθνικομπολσεβικισμό (ή 
σοσιαλφασισμό). Κάτι άλλωστε που χαρακτήριζε τόσο τον Στάλιν όσο 
και τον Μάο. Υπό αυτή την έννοια ο Νίκος Ζαχαριάδης – πρέπει αυ-
τό να το παραδεχτούμε επιστημονικά – παρουσιάζει στοιχεία μεγάλου 
εθνικού ηγέτη! Είναι δηλ. η ηρωική φιγούρα του έθνους, που μπορεί να 
αλλάξει τα πάντα στη χώρα και να χαράξει τον δρόμο της για ολόκλη-
ρες δεκαετίες μπροστά. Κι αυτό άσχετα με τα λάθη-εγκλήματα που διέ-
πραξε και άσχετα με το ότι δεν κυβέρνησε ποτέ την Ελλάδα...

Είχε όμως αρχίσει πια η παρακμή. Ακολούθησαν οι συγκρούσεις του 
Ζαχαριάδη με ηγετικά και ιστορικά στελέχη του ΚΚΕ, όπως ο Δημή-
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τρης Παρτσαλίδης, η κριτική του εναντίον του πεθαμένου πια Γιώργου 
Σιάντου, η «περίεργη» θέση του στην υπόθεση της εκτέλεσης του Νί-
κου Μπελογιάννη και η ακόμα πιο αλλόκοτη – για πολλούς – στάση του 
απέναντι στην τραγωδία του Νίκου Πλουμπίδη. Παραθέτουμε εδώ ένα 
απόσπασμα από το βιβλίο μας «Ελλάδα άκρως απόρρητο», όπου και 
έχουμε ξεχωριστή ενότητα για την υπόθεση Πλουμπίδη:

«Το τραγικότερο θύμα της περιόδου της «χαφιεδοφοβίας» υπήρξε 
ο αγωνιστής του ΚΚΕ Νίκος Πλουμπίδης, γνωστός στις γραμμές του 
κομμουνιστικού κινήματος ως «Μπάρμπας» και αναμφισβήτητος αρ-
χηγός του παράνομου μηχανισμού του κόμματος. Γεννήθηκε το 1901 
κι έγινε μέλος του ΚΚΕ από πολύ νέος, ξεχωρίζοντας γρήγορα. Μετέ-
βη μάλιστα στη Σοβιετική Ένωση, προκειμένου να φοιτήσει στην περί-
φημη σχολή των κομματικών στελεχών, η οποία έβγαζε στελέχη ικανά 
και πειθαρχημένα, που θα βοηθούσαν στην εξάπλωση της κομμουνιστι-
κής ιδεολογίας. Επί κυβέρνησης Μεταξά συνελήφθη και εκτοπίστηκε 
για κάποιο χρονικό διάστημα. Αργότερα, μετά την έναρξη του εμφυλί-
ου, του ανατέθηκε η ευθύνη της λειτουργίας του παρανόμου μηχανι-
σμού του ΚΚΕ στην Ελλάδα.

Μετά τη συντριβή του 1949 το ΚΚΕ βρέθηκε στη γωνία «μουδια-
σμένο». Ο Ζαχαριάδης προσπαθούσε να δικαιολογήσει την ήττα, στή-
νοντας τη θέση περί πρακτόρων του εχθρού μέσα στα «σπλάχνα» του 
κόμματος, τα οποία διέβρωσαν τον αγώνα. Τη θεωρία του για να δικαιο-
λογήσει την ήττα, αλλά και για να αρχίσει τη σταλινικού τύπου εκκαθά-
ρισή του στις γραμμές του κόμματος, ο Ζαχαριάδης τη βάσισε πάνω σε 
τρία βάθρα. Κατά τη γνώμη του λοιπόν η ήττα οφειλόταν σε τρεις ση-
μαντικούς λόγους. Πρώτον, στην προδοσία του Τίτο, ο οποίος την πιο 
κρίσιμη στιγμή έδωσε πισώπλατη «μαχαιριά» στους Έλληνες κομμου-
νιστές, εγκαταλείποντάς τους (λόγω της σύγκρουσής του με τη Μόσχα) 
κι ενώ μέχρι τότε υπήρξε ο σπουδαιότερος τροφοδότης τους με πολε-
μικό υλικό και όχι μόνο. Δεύτερον, στη λανθασμένη τακτική του Μάρ-
κου Βαφειάδη, ο οποίος λειτουργούσε ανεύθυνα και υπονομευτικά για 
το κόμμα, διατηρώντας επαφές με τον «προδότη» Τίτο. Και τρίτον, στο 
«σαμποτάρισμα» της κομματικής γραμμής από την ισχυρή τριάδα του 
πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ της Αθήνας, που την αποτελούσαν η Χρύ-
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σα Χατζηβασιλείου, ο Στέργιος Αναστασιάδης και ο Νίκος Πλουμπίδης 
(ο Αναστασιάδης την εποχή των κατηγοριών του Ζαχαριάδη ήταν νε-
κρός...).

Παρόλα αυτά η γραμμή του Ζαχαριάδη – ο οποίος εκείνη την εποχή 
ήθελε να μεταβληθεί σε Έλληνα Στάλιν, δημιουργώντας ένα ΚΚΕ από-
λυτα ελεγχόμενο από τον ίδιο – δεν έγινε αποδεκτή από τα περισσότερα 
στελέχη του κόμματος, τα οποία τη θεωρούσαν υπερβολική και φτιαγ-
μένη έτσι, ώστε να δικαιολογηθεί κατά κάποιον τρόπο η ήττα. Όμως ο 
Ζαχαριάδης, βλέποντας ότι δεν είχε πλέον άλλη επιλογή, επέμενε στην 
άποψή του και διεύρυνε την αναζήτηση των πρακτόρων της Ασφάλει-
ας στο εσωτερικό του κόμματος, ψάχνοντας παντού για το «Σατανά», ο 
οποίος υπονόμευε τον αγνό αγώνα των Ελλήνων κομμουνιστών... Βέ-
βαια την προπαγάνδα του Ζαχαριάδη βοηθούσαν και μερικά αληθοφανή 
ερωτήματα, όπως για παράδειγμα γιατί άραγε η οργάνωση της Αθήνας 
δεν έβγαλε αντάρτες, «σαμποτάροντας» έτσι την επίσημη κομματική 
απόφαση και υπονομεύοντας τη γιγαντιαία προσπάθεια;...

Η οργή του Ζαχαριάδη κατά του Πλουμπίδη μεγάλωσε ακόμα πε-
ρισσότερο με το ζήτημα των εκλογών της 5ης Μαρτίου 1950. Τότε ο 
μεν Ζαχαριάδης ήταν κριτικά διακείμενος απέναντι στη συμμετοχή του 
κρυφού οργανισμού του – παράνομου πάντα – ΚΚΕ στο σχήμα της Δη-
μοκρατικής Παράταξης, ο δε Πλουμπίδης ενέκρινε αμέσως τη διαμόρ-
φωσή της, πιστεύοντας ότι έπρεπε η Αριστερά να κατέλθει στις εκλογές, 
έστω και με ένα σχηματισμό που δεν ελεγχόταν από το ΚΚΕ. Μετά τις 
εκλογές και το σχεδόν 10% της Δημοκρατικής Παράταξης, ο Ζαχαριά-
δης απαίτησε να γίνουν τα πάντα, προκειμένου να αποκτήσει το κόμμα 
τον απόλυτο έλεγχο του πολιτικού αυτού σχήματος, αλλά ο Πλουμπί-
δης δεν θεώρησε κάτι τέτοιο και τόσο αναγκαίο. Φυσικά το «ποτήρι» 
της υπομονής του Ζαχαριάδη είχε πια «ξεχειλίσει» και ήταν θέμα χρό-
νου το τελικό του χτύπημα κατά του Πλουμπίδη, ο οποίος αποδεικνυό-
ταν αρκετά «απείθαρχος» για τα σχέδια του Έλληνα Στάλιν...

Το τραγικό με την περίπτωση του Πλουμπίδη ήταν ότι σε όλη αυτή 
την περίοδο όχι μόνο δεν υπονόμευε τον Ζαχαριάδη, αλλά ήταν πολύ πι-
στός στη γραμμή του, προωθώντας μάλιστα και την ιδέα περί ύπαρξης 
«προβοκατόρων» μέσα στο κόμμα! Δηλαδή ο Πλουμπίδης έκανε τα πά-
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ντα για να βοηθήσει τον Ζαχαριάδη να του ανοίξει το «λάκκο», πέφτο-
ντας κατόπιν ο ίδιος μέσα, αφού (χωρίς καν να φαντάζεται ότι στόχος 
του Ζαχαριάδη ήταν ο ίδιος) άρχισε να ψάχνει κι αυτός για τους «χαφιέ-
δες», με σκοπό να τους αποκαλύψει ύστερα στον αρχηγό του... Την ίδια 
εκείνη εποχή διαδραματίστηκε η υπόθεση Μπελογιάννη.

Ο Μπελογιάννης έφτασε τότε στην Ελλάδα (καλοκαίρι του 1950), 
σταλμένος από τον Ζαχαριάδη, προκειμένου να βρει και να οργανώσει 
τις αυτόνομες κομμουνιστικές οργανώσεις, αποφεύγοντας εκείνες που 
είχε «διαβρώσει» η Ασφάλεια. Στην Αθήνα, όπου κατέφτασε, συνεργά-
στηκε βασικά με την Έλλη Ιωαννίδου-Παππά (που γέννησε μάλιστα και 
το παιδί του), ενώ ήρθε σίγουρα σε επαφή και με τον Πλουμπίδη. Στις 
20 Δεκεμβρίου του 1950 όμως συνελήφθη ξαφνικά και ανεξήγητα από 
την Ασφάλεια. Πέρασε από δικαστήριο και τελικά εκτελέστηκε, μαζί με 
άλλους συντρόφους του που συνελήφθησαν, το 1952...

Κατά μία άποψη ο Ζαχαριάδης έτριβε τότε τα χέρια του από τις εξε-
λίξεις. Είχε πετύχει με μία κίνηση δύο στόχους˙ από τη μια ανέδειξε 
έναν μεγάλο «μάρτυρα» και «ήρωα» του κόμματος, στέλνοντας τον 
Μπελογιάννη στο θάνατο και απ’ την άλλη «αποκάλυψε» τον «προ-
βοκάτορα» στις γραμμές του ΚΚΕ, που δεν ήταν παρά ο Πλουμπίδης! 
Δηλαδή πέτυχε «μ’ ένα σμπάρο δυο τρυγόνια»... Πράγματι, το ζήτημα 
του Μπελογιάννη έγινε θέμα φοβερής προπαγανδιστικής εκμετάλλευ-
σης από τον Ζαχαριάδη στο εξωτερικό, «φωτογραφίζοντας» αρχικά και 
δείχνοντας άμεσα στη συνέχεια τον Πλουμπίδη ως τον «προδότη» που 
δρούσε επί... 27 ολόκληρα χρόνια ως πράκτορας της Ασφάλειας μέσα 
στις τάξεις του ΚΚΕ!...

Στις 25 Νοεμβρίου 1952 συνελήφθη από τις ελληνικές αστυνομικές 
αρχές ο Πλουμπίδης. Η κατηγορία εναντίον του ήταν βαρύτατη, αφού 
περιελάμβανε την οργάνωση συνωμοσίας κατά του ελληνικού κράτους 
και τη συνεργασία με εχθρικά κράτη. Την ίδια ώρα ο Ζαχαριάδης συ-
νέχιζε την τακτική του˙ θεώρησε τη σύλληψη του Πλουμπίδη «σκηνο-
θετημένη απ’ την Ασφάλεια», τη στιγμή που οι αρχές είχαν κάθε λόγο 
να πανηγυρίζουν, αφού κατάφεραν – ίσως κι άθελά τους – να προκαλέ-
σουν τρομερό ρήγμα στις γραμμές του ΚΚΕ. Τον Αύγουστο του 1953 ο 
Πλουμπίδης οδηγήθηκε στο δικαστήριο, με τις βαριές κατηγορίες να αι-
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ωρούνται από πάνω του κι ας ισχυριζόταν ο Ζαχαριάδης ότι επρόκειτο 
περί «ψευδοδικαστηρίου», που μόνο στόχο είχε να δείξει τον «χαφιέ της 
Ασφάλειας» Πλουμπίδη ως αγνό και έντιμο κομμουνιστή, για να καλύ-
ψει δήθεν τον πρακτορικό του ρόλο...

Η φοβερή τραγωδία έλαβε τέλος στις 14 Αυγούστου 1954, στο χώρο 
εκτελέσεων στο Δαφνί. Ο Πλουμπίδης κράτησε – κατά τις μαρτυρίες – 
ηρωική στάση και όχι μόνο δεν είπε λέξη κατά του κόμματος, αλλά λίγο 
πριν ακουστούν οι πυροβολισμοί του εκτελεστικού αποσπάσματος ζη-
τωκραύγασε υπέρ του ΚΚΕ και του... Ζαχαριάδη! Η Ασφάλεια, προκει-
μένου να διαψεύσει τους ισχυρισμούς του Ζαχαριάδη περί «στημένης 
υπόθεσης», επέτρεψε τη λήψη φωτογραφιών και τη δημοσίευσή τους 
στις εφημερίδες, καθώς και την παρουσία δημοσιογράφων την ώρα της 
εκτέλεσης του Πλουμπίδη. Αλλά ο Ζαχαριάδης δεν έκανε πίσω˙ εξέ-
δωσε ανακοίνωση σχετικά με την «εικονική εκτέλεση» του συντρόφου 
του, στην οποία ανέφερε και τα ακόλουθα: «Στη δίκη του Πλουμπί-
δη βγήκαν στο φως καινούρια στοιχεία για τον προβοκάτορα Πλου-
μπίδη, το φίλο και συνεργάτη των αρχιχαφιέδων της Ασφάλειας και οι 
χαφιέδες προσπάθησαν να τον παρουσιάσουν σαν ΄΄μεγάλο κομμουνι-
στή΄΄. Η Ασφάλεια λοιπόν δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά˙ έπρεπε 
να ανακοινώσει την ψευτοεκτέλεση για να πει ότι άδικα κατηγόρησε το 
ΚΚΕ τον Πλουμπίδη για χαφιέ και να σπείρει συγχύσεις»...

Ο Κόκκινος Πατερούλης Στάλιν.
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Η πτώση...

Το 1956 ο Νίκος Ζαχαριάδης καταντάει για το ΚΚΕ ο «Εωσφόρος» 
της παράταξης, ο «εκπεσών άγγελός» της: εκπίπτει όχι μόνο από το αξί-
ωμά του ως επικεφαλής του κόμματος, αλλά και αποκηρύσσεται πλέον 
ως ο «απόκληρος» των οραματισμών μιας ολόκληρης γενιάς και τίθεται 
στην «παγωμένη» γωνιά της ιστορίας... Για να αποκατασταθεί επίσημα 
από το ΚΚΕ 55 ολόκληρα χρόνια αργότερα, αφού βέβαια πρώτα βρήκε 
τον θάνατο στη Σιβηρία εκείνη την αινιγματική και «σκοτεινή» ημέρα 
της 1ης Αυγούστου του 1973 (για την οποία αναφορά κάναμε στην αρ-
χή αυτής μας της έρευνας). Αποδείχτηκε έτσι, μ’ αυτή του τη «νεκρανά-
σταση», ότι ο Ζαχαριάδης υπήρξε ο μεγαλύτερος ηγέτης στην ιστορία 
του ΚΚΕ και αυτός που ενσωμάτωνε στο Είναι του όλες τις αντιφά-
σεις και την τραγικότητα του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος!... 
Κι αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε ακόμα κι εμείς που δεν είμαστε 
προλετάριοι, αναγνωρίζοντας όμως τον ηρωισμό ακόμα και στον κοι-
νωνικό-ταξικό μας αντίπαλο. Γι’ αυτό κι έχουν δίκιο όσοι εκτοξεύουν 
το σύνθημα «Ο Ζαχαριάδης ζει»!

Ο Ζαχαριάδης καθαιρέθηκε από το πόστο του στην 6η Ολομέλεια 
του ΚΚΕ, που συνήλθε στις 11-12 Μαρτίου του 1956 στη Ρουμανία, για 
να διαγραφεί και από απλό μέλος του κόμματος έναν σχεδόν χρόνο με-
τά, στην 7η Ολομέλεια του ΚΚΕ (18-24 Φεβρουαρίου 1957, Ρουμανία 
και πάλι). Η ομόφωνη απόφαση της τελευταίας έλεγε τα εξής:

«1. Καθαιρεί τον Ν. Ζαχαριάδη από την Κ.Ε. του ΚΚΕ.

2. Τον διαγράφει από το Κόμμα σαν αντικομματικό φραξιονιστικό 
αντιδιεθνιστικό, εχθρικό στοιχείο.

3. Η Ολομέλεια σημειώνει πως επειδή πολλές ενέργειες του Ν. Ζα-
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χαριάδη, όπως π.χ. η υπόθεση Γουσόπουλου κλπ. ξεφεύγουν από το χα-
ρακτήρα και τα πλαίσια των συνηθισμένων λαθών, θεωρεί πως το κομ-
ματικό συμφέρον επιβάλλει να γίνει συστηματική και λεπτομερειακή 
παραπέρα έρευνα από το Κόμμα πάνω σ’ ολόκληρη τη ζωή και τη δρά-
ση του Ζαχαριάδη.

Το ΚΚΕ είναι αποφασισμένο να ξεκόψει οριστικά και αμετάκλητα 
με την ανεδαφική, τυχοδιωκτική πολιτική και το ανώμαλο εσωκομμα-
τικό καθεστώς, που στοίχισε τόσο πολύ στο Κόμμα όσο και στο κίνη-
μά μας γενικότερα.

Το ξεσκέπασμα των σοβαρών λαθών και των τυχοδιωκτικών ενεργει-
ών του Ν. Ζαχαριάδη, που τόση ζημιά προξένησε στο ΚΚΕ και το ελ-
ληνικό δημοκρατικό κίνημα, θα βοηθήσει στην παραπέρα ιδεολογική, 
πολιτική και οργανωτική ενότητα του ΚΚΕ πάνω στις αρχές του μαρξι-
σμού-λενινισμού, στην πιο στενή σύνδεσή του με τις λαϊκές μάζες και 
στην ακόμα πιο δυνατή σύσφιξη των δεσμών του με τ’ αδελφά κομμου-
νιστικά και εργατικά κόμματα».

Βασικό ρόλο στην περιθωριοποίηση αυτή και τελικά στη διαγραφή 
και την εξορία του Ζαχαριάδη στη Σιβηρία έπαιξαν οι εναντίον του κα-
τηγορίες του Μάρκου Βαφειάδη, του γνωστού «καπετάν-Μάρκου» του 
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και «πρωθυπουργού» της «κυβέρνη-
σης του βουνού» (ο οποίος πέθανε το 1992, σε ηλικία 86 ετών, ως βου-
λευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ!!!). Παραθέτουμε εδώ τις βασικότερες 
κατηγορίες του Βαφειάδη κατά του Ζαχαριάδη, όπως τις είπε ο ίδιος πε-
ριληπτικά σε ειδική επιτροπή του ΚΚΕ λίγο πριν την έναρξη της 3ης 
Συνδιάσκεψης τον Οκτώβριο του 1950:

«- Στην 2η Ολομέλεια ο Ζαχαριάδης προσπάθησε να παρασύρει το 
κόμμα σε ένοπλο πραξικόπημα. Στη στρατιωτική σύσκεψη μετά τη 2η 
Ολομέλεια συγκεκριμένα ο Ζαχαριάδης μαζί με τον Μακρίδη μίλησαν 
για ένοπλη εξέγερση και κατάληψη της εξουσίας. Ο Τσάντης και τρεις 
άλλοι μίλησαν ότι μέσα σε 24 ώρες μπορούμε να καταλάβουμε την 
εξουσία, εγώ σηκώθηκα και μίλησα αντίθετα...

- Όταν ήρθε ο Ζαχαριάδης στο βουνό, άρχισε να μου λέει ότι όλα όσα 
είπαμε ήταν ψέματα, για τη δύναμη κλπ., για κάθε ζήτημα.
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- Πάμε στο Βίτσι, στην Κομματική Σύσκεψη του Γενάρη, ο Ζαχαρι-
άδης χωρίς λόγο με στραπατσέρνει.

- Λίγες μέρες πριν από την 4η Ολομέλεια ο Ζαχαριάδης επιμένει να 
κάμω εγώ την εισήγηση. Ετοιμάσθηκα. Την παραμονή της Ολομέλει-
ας, η γυναίκα μου μου λέει: Ο Ζαχαριάδης φαίνεται ότι είναι έκφυλος, 
φάινεται και ο Στάλιν θα είναι έκφυλος. Εγώ δεν μιλάω, της είπα μόνον 
«ράψε το στόμα σου» και πήγα στην Ολομέλεια αναστατωμένος.

- Στην 5η Ολομέλεια είπα δεν μου δώσανε σημασία. Πήγα στη Μό-
σχα. Όταν γύρισα στις 15 του Οχτώβρη έβαλα στο Π.Γ. ορισμένα ζητή-
ματα. Ο Ζαχαριάδης δεν δέχθηκε και είπε ότι είναι σαχλαμάρες. Ήταν 
έξαλλος. Λέει: «Ή θα γίνεις σκουλήκι και θα κυλιστείς μπροστά μου ή 
θα πας στη Μόσχα και εκεί θα αφήσεις το κεφάλι σου». Πήγαν μερικοί 
άδικα (Κλειδωνάρης), εσύ θα πας δίκαια.

- Ο Ιωαννίδης του είπε ότι από άγνωστο και πειναλέο καπνεργάτη σε 
κάναμε στρατηγό και μας κάνεις αυτά.

- Στο Βίτσι, αρχές 1948, έρχεται πληροφορία από τη Σ.Ε. ότι ο εχθρός 
γνώριζε για τις επιχειρήσεις της Κόνιτσας, επιχειρήσεις που τις διεύθυ-
να προσωπικά, έβαλα ζήτημα να εξετάσουμε το θέμα. Ο Ζαχαριάδης 
δεν δέχθηκε και είπε ότι είναι σαχλαμάρες.

- Έρχεται πληροφορία Μέσω Μόσχας ότι ο Μπέβιν μεθυσμένος εί-
πε ότι στο Γ.Α. έχουν άνθρωπό τους. Βάζω πάλι ζήτημα να εξατασθεί το 
θέμα. Ο Ζαχαριάδης είπε πάλι ότι ειναι σαχλαμάρες.

- Είχαμε ειδοποίηση από τον Στέργιο να ετοιμάσουμε αεροδρόμιο 
για να προσγειωθούν αεροπλάνα με δικούς μας αεροπόρους, ετοιμάσα-
με το αεροδρόμιο, στείλαμε τα σήματα, αντί γι’ αυτό μας ρίξανε βόμβες. 
Έβαλα πάλι το ζήτημα εξέτασης, η απάντηση πάλι ήταν σαχλαμάρες.

- Όταν πήγαμε στη Μόσχα του είπα, ήμαστε οι δυο μας, «δεν ντρέπε-
σαι ρε Νίκο με τέτοια μέσα πας να εξοντώσεις ένα σύντροφο;». Ο Ζαχα-
ριάδης μου απάντησε «τι νομίζεις θα έχω τύψεις συνείδησης;».

- Όταν τον ρώτησα γιατί κάλεσες τον Καραγιώργη στο Γ.Α. ο Ζαχα-
ριάδης τα έχασε και έπειτα είπε «λογαριασμό θα σου δώσω;».
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- Δολοφονία Ζέβγου οργανώθηκε από Ζαχαριάδη-Τίτο-Ζέρβα. Το 
1946 συναντήθηκε με τη [...]. Είχε σταλεί από το Π.Γ. για οργάνωση 
στρατιωτικών πληροφοριών. Η [...] μου είπε «γιατί δεν βγαίνουμε στο 
βουνό; Ξέρεις εδώ χρειάζεται να κάνουμε κάτι που να προκαλέσει αγα-
νάκτηση, να σκοτώσουμε κανένα δικό μας, ανώτερο στέλεχος από τους 
αρχηγούς μας». Εγώ δεν την παρεξήγησα πολύ γιατί ήτανε γυναίκα κλπ. 
Συνδυάζοντας αυτό με τη γνώμη που είχαν για τον Ζέβγο βγάζω το συ-
μπέρασμα ότι οργώνωσαν τη δουλειά.

- Η κατάληψη του Καρπενησιού έγινε σε συνεργασία με τον εχθρό, 
για να γίνει πιστευτό ότι το 1949 τελειώνουμε με τον εχθρό και να με 
φάνε εμένα. Ραδιοσταθμός της Αθήνας είπε ότι ξέρανε για την επίθεση, 
είπε ότι ο Κετσέας θα περάσει στρατοδικείο, ο Κετσέας μετά παραση-
μοφορήθηκε.

- Ο ελιγμός του Βίτσι έγινε σε συνεργασία με τον εχθρό. Επικεφαλής 
των μ.φ. δυνάμεων ήταν ο Μανωλέσος από τους σημαίνοντες πράκτο-
ρες, υπάρχει έγγραφο που λέει ότι ο εχθρός είναι ετοιμόρροπος – έχου-
με τη δραπέτευση των 1.000 αιχμαλώτων. Το Βίτσι κρίθηκε σκόπιμα 
για να δοθεί η μάχη ενώ είναι ακατάλληλο και ένας δεκανέας της Θρά-
κης το ξέρει ότι το Βίτσι δεν κάνει. Η μεγαλύτερη προβοκάτσια σε βά-
ρος του Δ.Σ. είναι γιατί δόθηκε εκεί η μάχη.

- Αν μετά τη 2η Ολομέλεια δεν πήγαμε για ένοπλο πραξικόπημα, αυ-
τό οφείλεται γιατί μπήκα εγώ μπροστά στο Ζαχαριάδη».

Βέβαια τότε – το 1950 – ο Μάρκος Βαφειάδης δεν έγινε πιστευτός 
από το κόμμα. Μόνο έξι χρόνια αργότερα, στην απόφαση καθαίρεσης 
του Νίκου Ζαχαριάδη από τη θέση του Γ.Γ., λήφθηκαν σοβαρά υπόψιν 
τα όσα «έσυρε» ο «καπετάν-Μάρκος» εις βάρος του παλιού του συ-
ντρόφου. Να τι πόρισμα έβγαλε η αρμόδια επιτροπή του ΚΚΕ το 1950 
σχετικά με τα λεγόμενα του Βαφειάδη κατά του Ζαχαριάδη:

«1. Οι συκοφαντίες και όλος ο αντικομματικός οχετός του Μ. Βαφει-
άδη δεν είναι τυχαία. Οφείλονται στην προσπάθειά του να κλονίσει την 
εμπιστοσύνη του κόμματος στον σ. Ζαχαριάδη, να προκαλέσει σύγχυ-
ση, να χτυπήσει το κόμμα μας.
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2. Τέτοια πρόστυχη, αντικομματική, ανοιχτά εχθρική ενέργεια, μόνο 
ένας συνειδητός εχθρός του κόμματος και του ελληνικού λαού μπορεί 
να κάνει. Η αλήθεια είναι ότι ο Μάρκος Βαφειάδης παρουσιάζει έκδη-
λα σημάδια ανισορροπίας, όμως μόνο αυτά δεν μπορούν να εξηγήσουν 
την τέτοια εχθρική εκδήλωση του Μάρκου Βαφειάδη. Γι’ αυτό και σε 
συνδυασμό με άλλα ύποπτα σημάδια που υπάρχουν στη ζωή του Μ. Βα-
φειάδη προτείνουμε να ερευνηθεί περισσότερο και εξονυχιστικά η περί-
πτωσή του, για να βρεθούν τα νήματα που συνδέουν και κινούν τον Βα-
φειάδη στην αντικομματική του εκστρατεία.

3. Προτείνουμε να μην κληθεί στη συνδιάσκεψη του κόμματος και 
γιατί είναι διαγραμμένος από μέλος του κόμματος αλλά κυρίως γιατί οι 
«κατηγορίες» του ενάντια στον σ. Ζαχαριάδη δεν έχουν καμιά απολύ-
τως σοβαρότητα και δεν έχουμε το δικαίωμα να επιτρέψουμε σε τέτοιο 
υποκείμενο να λερώσει το ανώτατο αυτό σώμα του κόμματός μας».

Τελικά μετά από καιρό, κι ενώ ο Ζαχαριάδης βρισκόταν σε απελ-
πιστική κατάσταση απομονωμένος στους πάγους της Σιβηρίας, η 11η 
Ολομέλεια του ΚΚΕ (Ρουμανία, 27-30 Ιουνίου 1967), έβγαλε την πα-
ρακάτω απόφαση για τον πρώην ηγέτη του, που αποτελούσε ένα βή-
μα εμπρός σε σχέση με τις παλαιότερες εναντίον του κατηγορίες. Ήταν 
δηλ. φανερό πως η θέση του κόμματος απέναντί του «μαλάκωνε» και 
ήταν θέμα χρόνου η οριστική του αποκατάσταση. Ακολουθεί το πλήρες 
κείμενο της απόφασης του 1967, έξι χρόνια πριν το δραματικό τέλος 
του ιστορικού αρχηγού του ΚΚΕ:

«1. Από την εξέταση της υπόθεσης Ζαχαριάδη δεν βγαίνει ότι ο Ν. 
Ζαχαριάδης είναι πράκτορας του εχθρού.

2. Ο Ν. Ζαχαριάδης βαρύνεται με ενέργειες και πράξεις υπονομευ-
τικές κατά του ΚΚΕ και ΚΚΣΕ και ύστερα από τη διαγραφή του (δι-
ατήρηση επαφής και καθοδήγησης των αντικομματικών ομάδων στις 
οργανώσεις των πολιτικών προσφύγων, ενέργειές του στην ελληνική 
Πρεσβεία της Μόσχας, υποκίνηση των οπαδών του στην Τασκένδη σε 
αντισοβιετικές ενέργειες, αποστολή στον ελληνικό αστικό τύπο για δη-
μοσίευση γράμματός του προς την Κ.Ε. του ΚΚΣΕ).

3. Οι ενέργειες του Ν. Ζαχαριάδη, κήρυξη δύο απεργιών πείνας, η 
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απαίτηση να του δοθεί άμεσα η δυνατότητα να επιστρέψει στην Ελλάδα 
αδιαφορώντας για τον αντίχτυπο που μπορούν να έχουν οι ενέργειές του 
αυτές σήμερα που το κίνημα περνά σοβαρές δυσκολίες, έχουν χαραχτή-
ρα πολιτικού εκβιασμού και πρόκλησης κατά του ΚΚΕ και του ΚΚΣΕ.

4. Η ολομέλεια σημειώνει τις ευθύνες του Π.Γ. και της Κ.Ε. για την 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο τελικό ξεκαθάρισμα της υπόθεσης Ν. 
Ζαχαριάδη, των καταγγελιών που εκκρεμούσαν σε βάρος του, καθώς 
και την ιδιαίτερη ευθύνη του Π.Γ., γιατί μετά την πρώτη απεργία πείνας 
του Ν. Ζαχαριάδη δεν πήρε τ’ απαραίτητα μέτρα για την οριστική λύ-
ση του ζητήματος.

5. Η ολομέλεια θεωρεί πως ο Ν. Ζαχαριάδης μπορεί ν’ αλλάξει τόπο 
διαμονής στη Σοβιετική Ένωση μέσα στα πλαίσια των σοβιετικών νό-
μων. Όσον αφορά την επιδίωξη του Ν. Ζαχαριάδη να πάει στην Ελλά-
δα, η ολομέλεια θεωρεί ότι η πραγματοποίηση αυτής της επιδίωξης στις 
συνθήκες του δικτατορικού καθεστώτος στη χώρα μας θα είναι επιζήμια 
για το ΚΚΕ και το λαϊκό κίνημα γενικότερα».
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Η ηθοποιός Ελένη Παπαδάκη, θύμα του ΚΚΕ....
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Το κουφάρι του Νίκου Ζαχαριάδη.
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